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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑ ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ ถนนลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ โทร ๐๒-๓๗๖๐๔๖๒ โทรสาร         
๐ ๒ -๗ ๓ ๖ ๘ ๗ ๒ ๓  e-mail:thonglang๑ ๐ ๑ @gmail.com website : http://www.thonglang.ac.th                   
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๒๕ ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ ๑. เขตบางกะปิ
(แขวงคลองจั่น) ๒. เขตวังทองหลาง (แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)  

ประวัติโดยย่อ 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อ  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบึง
ทองหลางพิทยา” โดยพระครูพิศาลวิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระครูธรรม
สมาจารย์ (หลวงปู่พัก ธมฺมทตฺโต) มอบที่ดินจ านวน ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา ให้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใน
ขณะนั้นคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา  
ได้เป็นผู้รับมอบและจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่ง ต่อมาคุณหญิง
สุชาดา ถิระวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้น ได้เมตตาดูแลโรงเรียนบึงทองหลาง
พิทยา ด้วยการส่งครู-อาจารย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ ผู้อ านวยการ 
สว่าง  แผ้วผลสง และคณะครูมาช่วยสอน 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนบึงทองหลางพิทยาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง” 
เพ่ือแสดงความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างวัดกับโรงเรียน และในปีต่อ ๆ มาวัดบึงทองหลางได้เมตตามอบ
ที่ดินด้านหน้าโรงเรียนให้แก่โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางเพ่ิมขึ้นอีก จนปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ 
ปัจจุบันพระครูสุจิตวิมล เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง มีเมตตา สนับสนุนโรงเรียน จัดท ารั้ว ถนนคอนกรีตทางเข้า
โรงเรียนและถมบ่อ เพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มพ้ืนที่ท าให้ทัศนียภาพหน้าโรงเรียนงดงามเป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครอง
และชุมชน 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๖  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบดีเด่น
(Best Practices) ด้านกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ที่จะพัฒนาตนเองใน
ทุกมิติของการด าเนินงาน และเป็นที่พ่ึงในการเรียนรู้การด าเนินโรงเรียนวิถี พุทธ ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธอ่ืน ๆ 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรในวงการการศึกษาสังกัดต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสถานดูงานของ
นักศึกษาจากหลายสถาบัน โดยมีผู้อ านวยการ ครู และนักเรียน เป็นวิทยากรแก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน 
เป็นโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน โรงเรียน
คุณธรรมระดับประเทศ 



๒ 

 

โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗              
เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับโล่
รางวัลรองชนะเลิศ จากนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน  
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และยังคงรักษาระดับคุณภาพของโรงเรียน ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน  
ด้วยการพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมและได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างแคล่วคล่องเหมาะสม มีการประยุกต์ความรู้ การผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพในระดับ
ดีเด่นจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้รับ
เลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ มีการประชุมพัฒนาบุคลากรทั้งครู นักเรียน 
จัดค่ายศิลปศึกษา จัดการแข่งขันความสามารถทางศิลปะแขนงต่าง ๆ เป็นแกนน าในการจัดนิทรรศการศิลปะใน
งานมหกรรมวิชาการฉลองฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร         
เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า
ระดับประเทศปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับรางวัลสุดยอดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยท าดีถวาย             
ในหลวงปี ๒๕๕๑  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔  

โรงเรียนได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษารอบ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๕ คน ส าหรับผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  
นายนิพนธ์   ก้องเวหา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับแต่งตั้ง
เป็นผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นางอดิสา  วัชรอ าไพวัณย์ ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๑ แผนภาพคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง,กรมสามัญศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๒๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒ แผนผังภายในโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
 

 

 



๔ 

 

๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

บุคลากรของสถานศึกษา ผู้บริหาร 

ครูประจ าการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ ๑
 

ภา
คเ

รีย
น 

ที่ 
๒ 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ ๑
 

ภา
คเ

รีย
น 

ที่ 
๒ 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ ๑
 

ภา
คเ

รีย
น 

ที่ 
๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓ ๗๐ ๘๐ ๓ ๓ ๑๓ ๑๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๑ ๗๘ ๘๓ ๑ ๑ ๙ ๘ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑ ๙๘ ๑๐๑ ๑ - ๑๐ ๙ 

 ๒.๑ ข้อมูลผูบ้ริหาร 
 นางอดิสา  วัชรอ าไพวัณย์  วุฒิการศึกษาสูงสุด บธ.บ. สาขา การจัดการทั่วไป/การบัญชี 
 โทรศัพท:์ 081-4242801  

ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 จนถึงปัจจุบัน  

๒.๒ ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๒.๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน 

๒.๒.๑.๑ ภาคเรียนที่ ๑  
ครูประจ าการ  มีจ านวนทั้งสิ้น  ๙๘  คน   

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ
เฉลี่ย 

อายุราชการ
เฉลี่ย 

จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ  
ครู

ผู้ช่วย 
 

ครู 
คศ.๑ 

ครู 
คศ.๒ 

ครู 
คศ.๓ 

ครู 
คศ.๔ 

๑ ภาษาไทย ๓๕.๓๗ ๖.๕ ๓ ๔ ๑ - - 
๒ ภาษาต่างประเทศ ๓๕.๓๓ ๗.๓๓ ๖ ๖ ๑ ๒ - 
๓ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
๓๑.๕ ๓.๓๓ ๑๐ ๔ - - - 

๔ คณิตศาสตร์ ๓๔.๘๑ ๘.๙๓ ๔ ๔ ๒ ๑ - 
๕ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๑.๖๒ ๑๔.๐๙ ๓ ๑ ๔ - - 
๖ วิทยาศาสตร์ ๓๐.๒๓ ๔.๗๖ ๔ ๗ ๒ - - 
๗ ศิลปะ ๓๑.๔๒ ๓.๙๘ ๒ ๕ - - - 
๘ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๓๘.๔๑ ๔.๘๘ ๙ ๔ ๒ ๒ - 

๙ กิจกรรมแนะแนว ๓๕ ๗.๕๘ ๒ ๒ - ๑ - 
            เฉลี่ย / รวม ๓๔.๘๕ ๖.๘๒ ๔๓ ๓๗ ๑๒ ๖ - 



๕ 

 

พนักงานราชการ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑ คน 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓๔ ๑ 
                       เฉลี่ย / รวม ๓๔ ๑ 

 
อัตราจ้าง มีจ านวนทั้งสิ้น  ๑๐ คน   

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
๑ ภาษาไทย ๒๖ ๑ 
๒ ภาษาต่างประเทศ ๓๘.๕ ๒ 
๓ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๙ ๒ 
๔ คณิตศาสตร์ - - 
๕ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๑ ๒ 
๖ วิทยาศาสตร์ - - 
๗ ศิลปะ ๒๗.๓๓ ๓ 
๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
๙ กิจกรรมแนะแนว - - 
                       เฉลี่ย / รวม ๓๐.๓๖ ๑๐ 

     
๒.๒.๑.๒ ภาคเรียนที่ ๒       
 ครูประจ าการ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๑ คน   

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อายุ
เฉลี่ย 

อายุ
ราชการ
เฉลี่ย 

จ านวนครูในแต่ละต าแหน่ง/วิทยฐานะ  
ครู

ผู้ช่วย 
 

ครู 
คศ.๑ 

ครู 
คศ.๒ 

ครู 
คศ.๓ 

ครู 
คศ.๔ 

๑ ภาษาไทย ๓๕.๗๗ ๕.๗๗ ๔ ๔ ๑ - - 
๒ ภาษาต่างประเทศ ๓๕.๓๓ ๗.๓๓ ๖ ๖ ๑ ๒ - 
๓ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
๓๑.๔ ๓.๑๒ ๑๑ ๔ - - - 

๔ คณิตศาสตร์ ๓๔.๘๑ ๘.๙๓ ๔ ๔ ๒ ๑ - 
๕ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๑.๖๒ ๑๔.๐๙ ๓ ๑ ๔ - - 
๖ วิทยาศาสตร์ ๓๐.๒๓ ๔.๗๖ ๔ ๗ ๒ - - 
๗ ศิลปะ ๓๑.๓๗ ๓.๕ ๓ ๕ - - - 
๘ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๓๘.๔๑ ๔.๘๘ ๙ ๔ ๒ ๒ - 

๙ กิจกรรมแนะแนว ๓๕ ๗.๕๘ ๒ ๒ - ๑ - 
เฉลี่ย / รวม ๓๔.๘๘ ๖.๖๖ ๔๖ ๓๗ ๑๒ ๖ - 



๖ 

 

อัตราจ้าง   มีจ านวนทั้งสิ้น  ๙ คน 
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อายุเฉลี่ย จ านวน 
๑ ภาษาไทย ๒๗ ๑ 
๒ ภาษาต่างประเทศ ๓๘.๕ ๒ 
๓ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
๒๘ ๑ 

๔ คณิตศาสตร์ - - 
๕ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๑ ๒ 
๖ วิทยาศาสตร์ - - 
๗ ศิลปะ ๒๗.๓๓ ๓ 
๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 
๙ กิจกรรมแนะแนว - - 

เฉลี่ย / รวม ๓๐.๓๖ ๙ 

 ๒.๒.๒ ข้อมูลครูที่มีชั่วโมงสอน จ าแนกรายภาคเรียน 
   ๒.๒.๒.๑)  ครูประจ าการ  ภาคเรียนที่ ๑ 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจ านวนครู
ทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  จ านวน

คน 
ร้อยละ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๘ ๑๐๐ - - ๘ 

๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๑๔ ๙๓.๓๔ ๑ ๖.๖๖ ๑๕ 

๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๔ ๑๐๐ - - ๑๔ 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๑ ๑๐๐ - - ๑๑ 

๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๘ ๑๐๐ - - ๘ 

๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑๓ ๑๐๐ - - ๑๓ 

๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๗ ๑๐๐ - - ๗ 

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

๑๕ ๘๘.๒๔ ๒ ๑๑.๗๖ ๑๗ 

๙ กิจกรรมแนะแนว ๕ ๑๐๐ - - ๕ 

รวมทั้งหมด ๙๕ ๙๘ ๓ ๒ ๙๘ 



๗ 

 

      ๒.๒.๒.๒)  ครูประจ าการ  ภาคเรียนที่ ๒ 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจ านวนครู
ทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  จ านวน

คน 
ร้อยละ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๙ ๑๐๐ - - ๙ 
๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 
๑๔ ๙๓.๓๔ ๑ ๖.๖๖ ๑๕ 

๓ กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๕ ๑๐๐ - - ๑๕ 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๑ ๑๐๐ - - ๑๑ 
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
๘ ๑๐๐ - - ๘ 

๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑๓ ๑๐๐ - - ๑๓ 
๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๘ ๑๐๐ - - ๘ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
๑๕ ๘๘.๒๔ ๒ ๑๑.๗๖ ๑๗ 

๙ กิจกรรมแนะแนว ๕ ๑๐๐ - - ๕ 
รวมทั้งหมด ๙๘ ๙๘ ๓ 

 
๑๐๑ 

   ๒.๒.๒.๓)  พนักงานราชการ ภาคเรียนที่ ๑ 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจ านวนครู
ทัง้หมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  

(ร้อยละ ๑๐๐) 
จ านวน

คน 
ร้อยละ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

รวมทั้งหมด ๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

   

 

 

 

 



๘ 

 

 ๒.๓)  ครูอัตราจ้าง 
           ๒.๓.๑) ภาคเรียนที่ ๑ 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจ านวนครูอัตรา
จ้างทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  

(ร้อยละ ๑๐๐) 
จ านวน

คน 
ร้อยละ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

- - - - - 

๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- - - - - 

๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๓ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
- - - - - 

๙ กิจกรรมแนะแนว - - - - - 
รวมทั้งหมด ๑๐ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

 
 
         ๒.๓.๒) ภาคเรียนที่ ๒ 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจ านวนครูอัตรา
จ้างทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  

(ร้อยละ ๑๐๐) 
จ านวน

คน 
ร้อยละ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 



๙ 
 

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กลุ่มงานแนะแนว 

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูที่สอนตามความ
ถนัด 

รวมจ านวนครูอัตรา
จ้างทั้งหมดใน 
แต่ละกลุ่มฯ  

(ร้อยละ ๑๐๐) 
จ านวน

คน 
ร้อยละ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

- - - - - 

๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

๒ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- - - - - 

๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๓ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
- - - - - 

๙ กิจกรรมแนะแนว - - - - - 
รวมทั้งหมด ๙ ๑๐๐ - - ๑๐๐ 

*หมายเหตุ   ครูที่สอนตรงความถนัด หมายถึง ครูที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก แต่ได้รับมอบหมายให้มาสอน
เพราะมีความถนัดในเนื้อหาสาระนั้น ๆ   

 

 

*หมายเหตุ จากแผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
บุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ๕ ปี ร้อยละ ๔๗.๕๒ ปริญญาโท ร้อยละ ๒๖.๗๓   
และประกาศนียบัตรบัณฑิต ร้อยละ ๒๕.๗๔ 

ก) ๒๕.๗๔%

ข) ๔๗.๕๒%

ค) ๒๖.๗๓%

แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ก) ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ข) ปริญญาตรี ๕ ปี

ค) ปริญญาโท



๑๐ 
 

 

*หมายเหตุ จากแผนภูมิที่ ๑.๒ แสดงต าแหน่ง/วิทยฐานะครูประจ าการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครูประจ าการ          
ในสถานศึกษาประกอบด้วย ต าแหน่งครูผู้ช่วย ร้อยละ ๔๖.๕๓ ครู ค.ศ.๑ ร้อยละ ๓๗.๖๒ ครู ค.ศ.๒               
ร้อยละ ๙.๙๐ และครู ค.ศ.๓ ร้อยละ ๕.๙๔ 

 

*หมายเหตุ จากแผนภูมิที่ ๑.๓ แสดงการอบรม ศึกษาดูงานของครูผู้สอน ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐  
ครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรมและดูงาน ๔-๖ ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ ๓๕.๖๔  ๗-๙ ครั้งต่อภาคเรียน                
ร้อยละ ๓๑.๖๘ ๑๐ ครั้งขึ้นไปต่อภาคเรียน ร้อยละ ๑๔.๘๕ และ ๑-๓ ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ ๑๔.๘๕ 

ก) ๔๖.๕๓%

ข) ๓๗.๖๒%

ค) ๙.๙๐%
ง) ๕.๙๔ %

แผนภูมิที่ ๑.๒ แสดงต าแหน่ง/วิทยฐานะครูประจ าการ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ก) ครูผู้ช่วย

ข) ครู คศ. ๑

ค) ครู คศ. ๒

ง) ครู คศ. ๓

ก) ๑๔.๘๕%

ข) ๓๕.๖๔%ค) ๓๑.๖๘%

ง) ๑๔.๘๕%

แผนภูมิที่ ๑.๓ แสดงการอบรม ศึกษาดูงานของครูผู้สอน 
ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

ก) ๑-๓ ครั้ง/ภาคเรียน

ข) ๔-๖ ครั้ง/ภาคเรียน

ค) ๗-๙ ครั้ง/ภาคเรียน

ง) ๑๐ ครั้งข้ึนไป/ภาคเรียน



๑๑ 
 

 

*หมายเหตุ จากแผนภูมิที่ ๑.๔ แสดงการอบรม ศึกษาดูงานของครูผู้สอน ประจ าปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐  
ครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรมและดูงาน ๑-๓ ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ ๘๗.๑๓ ๔ -๖ ครั้งต่อภาคเรียน                      
ร้อยละ ๑๑.๘๙ และ ๑๐ ครั้งข้ึนไปต่อภาคเรียน ร้อยละ ๐.๙๙ 

 

*หมายเหตุ จากแผนภูมิที่  ๑.๕ แสดงการอบรม ศึกษาดูงานของครูผู้สอน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรมและดูงาน ๑๐ ครั้งขึ้นไปต่อภาคเรียน ร้อยละ ๓๒.๖๘ ๗-๙ ครั้งต่อภาคเรียน                      
ร้อยละ ๒๗.๗๒ และ ๑-๓ ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ ๑๕.๘๔ 

 

ข) ๑๑.๘๙%

ก) ๘๗.๑๓%

ง) ๐.๙๙%

แผนภูมิที่ ๑.๔ แสดงการอบรม ศึกษาดูงานของครูผู้สอน 
ประจ าปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐

ก) ๑-๓ ครั้ง/ภาคเรียน

ข) ๔-๖ ครั้ง/ภาคเรียน

ค) ๗-๙ ครั้ง/ภาคเรียน

ง) ๑๐ ครั้งข้ึนไป/ภาคเรียน

ก) ๑๕.๘๔%

ข) ๒๓.๗๖%ค) ๒๗.๗๒%

ง) ๓๒.๖๘%

แผนภูมิที่ ๑.๕ แสดงการอบรม ศึกษาดูงานของครูผู้สอน 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐

ก) ๑-๓ ครั้ง/ภาคเรียน

ข) ๔-๖ ครั้ง/ภาคเรียน

ค) ๗-๙ ครั้ง/ภาคเรียน

ง) ๑๐ ครั้งข้ึนไป/ภาคเรียน



๑๒ 

 

๓. ข้อมูลนักเรียน 

ตารางที่ ๑.๑ แสดงข้อมูลสถิติจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตารางข้อมูลสถิติจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน) 

จ านวนห้องเรียน 
ค่าเฉลี่ยจ านวน
นกัเรียนต่อห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.๑ ๒๒๗ ๒๐๕ ๔๓๒ ๑๑ ๓๙.๒๗ 
ม.๒ ๒๐๑ ๑๙๒ ๓๙๓ ๑๐ ๓๙.๓๐ 
ม.๓ ๒๐๒ ๑๗๓ ๓๗๕ ๑๐ ๓๗.๕๐ 

รวม ม.๑-๓ ๖๓๐ ๕๗๐ ๑๒๐๐ ๓๑ ๓๘.๗๑ 
ม.๔ ๘๙ ๑๓๙ ๒๒๘ ๙ ๒๕.๓๓ 
ม.๕ ๑๐๐ ๑๓๒ ๒๓๒ ๙ ๒๕.๗๘ 
ม.๖ ๙๙ ๑๒๙ ๒๒๘ ๘ ๒๘.๕๐ 

รวม ม.๔-๖ ๒๘๘ ๔๐๐ ๖๘๘ ๒๖ ๒๖.๔๖ 

รวมทั้งโรงเรียน ๙๑๘ ๙๗๐ ๑,๘๘๘ ๕๗ ๓๓.๑๒ 

รายงานข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
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๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 

 

๑๓ 
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๑๔ 
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๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 

 

๑๕ 
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๒๒ ๒๑   
๑๖ 



๑๗ 

 

๖. แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๖.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
  ๑)  ห้องสมุด 
        - มีขนาด ๒๖๔ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๒๔,๒๗๓  เล่ม 
        - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ SMS E-Library ๒๐๑๐         
   - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูลส าหรับจัดท าบันทึกรักการอ่าน 
      เท่ากับ ๑,๗๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๓ 
 ๒) ห้องปฏิบัติการ 

  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๗   ห้อง 
  ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์กายภาพ  

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  ๕   ห้อง 
   - หอ้งปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  ๑   ห้อง 
   - ห้องศูนย์คณิตศาสตร์         จ านวน  ๒   ห้อง 
   - ห้องศูนย์ภาษาไทย         จ านวน  ๒   ห้อง 
   - ห้องศูนย์ศิลปะ        จ านวน  ๕   ห้อง  
   ได้แก่ ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล 
   - ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา จ านวน ๕   ห้อง  
   ได้แก่ ห้องวิถีพุทธ ห้องเทคโนโลยีสังคมศึกษา ห้องจริยธรรม ห้องภูมิปัญญาไทยไตรสิกขา 
และห้องธนาคาร โรงเรียน 
   - ห้องอัจฉริยะ   จ านวน ๑ ห้อง 
   - ห้องคหกรรม   จ านวน ๑ ห้อง 
   - ห้องแนะแนว    จ านวน ๑ ห้อง 
   - ห้อง E-Learning  จ านวน ๑ ห้อง 
   - ห้องพยาบาล   จ านวน ๑ ห้อง 
   - สนามกีฬาภายโรงเรียน  จ านวน ๑ แห่ง 
   - ลานหลังคาโดม   จ านวน ๑ แห่ง 
  ๓) คอมพิวเตอร์และการให้บริการ 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์มี จ านวนทั้งหมด ๔๒๘ เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ จ านวน ๔๐ เครื่อง 
   - ใช้เพือ่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน ๑๙๘ เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับครู จ านวน ๓๒ เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตส าหรับนักเรียน จ านวน ๑๕๘ เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑,๗๙๓ คน 
      ต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓ ของนักเรียนทั้งหมด 
   - พ้ืนที่ ให้บริการ Wifi  แก่นักเรียนและครูทั้งบริเวณโรงเรียน 
   



๑๘ 

 

 ๖.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

   - วัดบึงทองหลาง 
   - มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   - สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 
   - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
   - มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   - กรุงเทพมหานคร 
   - พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   - อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   - วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   - วัดสามง่าม จังหวัดนนทบุรี 
   - อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
   - ส านักงานเขตบางกะปิ 
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
   - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
   - กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี 
   - มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
   - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
   - โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 
   - โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
   - โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
   - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
   - โรงเรียนหอวัง 
   - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
   - ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล สัตหีบ 
   - เขาชีจรรย์ 
   - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
   - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
   - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
   - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
   - วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บรหิารธุรกิจ รามอินทรา 
   - หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
   - หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
   - เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
   - พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



๑๙ 
 

   - สวนสาธารณะและสวนพฤษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ 
   - ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
   - ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์สมุทรปราการ 

 ๖.๓ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ โรงเรียน เชิญมาให้ความรู้แก่ครู               
นักเรียนในปีการศึกษาที่รายงาน 

         - พระมหาวิชัย ปญฺญาวุฒฺโฑ สอนวิชาพระพุทธศาสนา ธรรมศึกษา และการจัดกิจกรรม 
      วิถีพุทธ สถิติการให้ความรู้ตลอดปีการศึกษา คือ ๑,๙๒๐ ชั่วโมง 
    - พระอาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน    
                       ทุกระดับชั้น 
    - นางสุพัตรา ธรรมประดิษฐ์ ครูอาวุโส ข้าราชการบ านาญ วิทยากรสอนรายวิชาสังคมศึกษา 
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในสาระประวัติศาสตร์สากล 
    - นางพิสมัย ฉุยกรม ครูอาวุโสข้าราชการบ านาญ วิทยากรสอนรายวิชาภาษาไทย  
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

๗. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  
 การได้รับรางวัล/ ประกาศเกียรติคุณ/ ผลงานดีเด่น/ เกียรติประวัติที่ปรากฏต่อสาธารณชนด้าน
สถานศึกษา/ ครู/ นักเรียน 
 
 ประเภทครู 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑ นางสาวชุติมา  มากคงแก้ว 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอ่าน
เอาเรื่องตามแนว PISA ม. ๔-๖ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชร
ยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๔ 
 

มูลนิธิร่มฉัตร 

๒ 
ว่าที่ร้อยตรีธัชชัย 

ขจรนันทชัย 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรเข้าร่วม ม.๑-๓ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๓ นางสาวนงนุช  ราชภักด ี

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการ
อ่านอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น 
ม. ๑-๓ งานศิลปกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการ
อ่านอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น 
ม. ๔-๖ งานศิลปกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๔ นายพัทรพงศ์  นิลตีบ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ 
ระดับชั้น ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 



๒๑ 
 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

๕ นางสาวณลาวัลย์ จตุรนต์รัศมี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรมเล่านิทาน 
(การศึกษาพิเศษ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

เรียงความเทิดพระเกียรติ “ศาสตร์
กษัตริย์”  

วัดพระราม ๙ กาณจนาภิ-
เษก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๖ นางวรัญญา  เที่ยงตรง 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน ซูโดกุ 
ระดับชั้น ม. ๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๗ นางธิญดา  พุทธจิราวัล 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๘ นางสาวซารีฝะฮ์  เหล็มนุ้ย 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรม
การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้น ม. ๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๙ นางสาวจารุวรรณ  ขุมทอง 

คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๑๐ นายปวริศร์  ศรีทะแก้ว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันคณิตคิด
เร็ว นิทรรศการวิชาการ ๒๕๖๐ “บ้าน
แห่งการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐” 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 



๒๒ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

๑๑ นางอมรรัตน์  ช่างสลัก 

แม่ดีเด่น ของโรงเรียนถนอมพิศวิทยา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะเป็นเวลา ๒๐ ปี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๕ ประจ าปี 
๒๕๖๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
สถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๑๒ นางสาวพิชญา  ศิลาม่อม 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาสู่การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ด้วย Active 
Learning และ Professional 
Learning Community 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๐ ร่วมกับ
โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 
จังหวัดอุดรธานี 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC : Professional Learning 
Community) 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
จงัหวัดสกลนคร 

ครูดี ศรี บ.ล. ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๑๓ นางสาวชุติมา  อันชนะ 

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Pop 
Pop Boat ๒๐๑๗ ประเภทเดี่ยว 
ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา กรุงเทพฯ 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสภา
นักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่ครั้งที่ ๖๖ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูดี ศรี บ.ล. ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษาเขต ๒ 

๑๔ นางสาวเวณุกา  สิงห์แก้ว 

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Pop 
Pop Boat ๒๐๑๗ ประเภทเดี่ยว 
ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา กรุงเทพฯ 

ครูดี ศรี บ.ล. ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษาเขต ๒ 



๒๓ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

๑๕ นายเกียรติศักดิ์  เลิศคอนสาร 
น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวด
ขวดน้ าระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๖ 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๑๖ นางสาวปวัณรัตน์  นามดวง 
น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

๑๗ นายอมรเทพ  แซ่ฮู้ 
น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ ๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑๘ นายณัฐพงศ์  แสงสิริไพศาล 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัด
โต๊ะหมู่ ๙ ถวายเป็นพุทธบูชา ถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วัน
ส าคัญสากลของโลกและวันอัฏฐมีบูชา 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
รามราชวรมหาวิหาร 

รางวัลชมเชยอันดับ ๑ การประกวด
การจัดโต๊ะหมู่ ๙ ถวายเป็นพุทธบูชา 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
รามราชวรมหาวิหาร 

โล่และเกียรติบัตรรางวัลระดับประเทศ
การประกวดโครงงานคุณธรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ปี ๓ ระดับภาค 
คณะสงฆ์ ภาค ๑ 

วัดประยุรวงศสวาสวรวิหาร 

โล่และเกียรติบัตรรางวัลระดับประเทศ
การประกวดโครงงานคุณธรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ปี ๓ ระดับประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 



๒๔ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
รางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.๔-๖ 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

เกียรติบัตร “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 
๑๕ ประจ าปี ๒๕๖๑ สหวิทยาเขตวัง
ทองหลาง 

สหวิทยาเขตวังทองหลาง 

โล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีในดวงใจ” 
ครั้งที่ ๑๕ ประจ าปี ๒๕๖๑ ระดับ
สถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้น าเกียรติยศ 
ด้านบริหารการจัดการศึกษา เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
มัธยมวัดบึงทองหลาง ครบรอบ ๓๙ ป ี

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๑๙ นางวรรษมน   ผกาวรรณ 

ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๕ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ระดับสหวิทยาเขตวัง
ทองหลาง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ส่งเสริมนักเรียนเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเยาวชนดีเด่น
กรุงเทพมหานคร ประเภทการพัฒนา
สังคมหรือสภาเยาวชน 

กรุงเทพมหานคร 

ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้บริจาคโลหิต
ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือ
ชีวิตเพ่ือนมนุษย์ครบ ๘ ครั้ง 

สภากาชาดไทย 

ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ล าดับที่ ๑๙ ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๕ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ระดับสถานศึกษา 

สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๕ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ระดับสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 



๒๕ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

๒๐ นางสาวธริสา  ไผ่สนจ าลองศรี 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัด
โต๊ะหมู่ ๙ ถวายเป็นพุทธบูชา ถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วัน
ส าคัญสากลของโลกและวันอัฏฐมีบูชา 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
รามราชวรมหาวิหาร 

น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร 

ครูดไีม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๑ นายวรวิทย์  ประทีป ณ ถลาง 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครดูีศรี บ.ล. ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมประกวด 
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี 
๒๕๖๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๒๒ นางสาวเบ็ญจลักษณ์  ผลกาจ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๑ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๑-๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๒๓ นายนัฐพล  อ้นวิเศษ 

รางวัลชมเชยอันดับ ๑ การประกวด
จัดโต๊ะหมู่ ๙ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่อง
ในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา 

วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร 

รางวัลชนะเลิศระดับภาค การแข่งขัน
ประกวดโครงงานคุณธรรมตาม
โครงการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๖ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงินการแข่งขันเพลงคุณธรรม 
ม.ต้น งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
ประกวดมารยาทไทย ม.ต้น ณ 
โรงเรียนโยธินบูรณะ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

๒๔ นายปิยะพงษ์  โสภาค า 

กิจกรรมประกวดจัดโต๊ะหมู่ ๙ ถวาย
เป็นพุทธบูชาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร 

๒๕ นางสาวณัฐกา  อุปกลิ่น 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศกึษาครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๒๖ นายจุฑา  สิงหาค า 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 



๒๗ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

๒๗ นางสาวสกาวเดือน การสรรพ์ 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมประกวด 
สวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ 
ณ จังหวัดนครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การสดมนต์หมู่ 
ท านองสรภัญญะ ระดับ ม.ต้น งาน
สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่อง
ในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี 
๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

มหาเถรสมาคม และ
ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

๒๘ นางสาวธารทิพย์  ทองมี  

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดการจัดโต๊ะหมู่ ๙ ถวาย
เป็นพุทธบูชา ถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วัน
ส าคัญสากลของโลกและวันอัฏฐมีบูชา 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
รามราชวรมหาวิหาร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย
อันดับ ๑ การประกวดการจัดโต๊ะหมู่ 
๙ ถวายเป็นพุทธบูชา ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
รามราชวรมหาวิหาร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับภาคสงฆ์ ๑ โล่รางวัลชนะเลิศ
ระดับภาค การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 



๒๘ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับประเทศ โล่รางวัลระดับประเทศ
พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย การประกวด
โครงงานคุณธรรมตามอัตลักษณ์วิถี
พุทธ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร ประจ าปี ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-๓ 
นิทรรศการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน
โยธินฯ สานศิลป์พระราชา สู่คุณค่ายุค 
๔.๐ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒๙ นางสาวณัฐมน  ศุภวัฒนกุล 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันสภา
นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 



๒๙ 
 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
และพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
 

ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๕ ประจ าปี 
๒๕๖๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
สถานศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลาง ครบรอบ ๓๙ ปี ประจ าปี 
๒๕๖๑ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูดีศรี บ.ล. ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๓๐ ว่าที่ ร.ต. โชคชัย  บุญญะสุต ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่น 
 

สหวิทยาเขตวังทองหลาง 

๓๑ นายบุญทวี  นรโคตร 
ผู้น าเกียรติยศ  ด้านบริหาร 
จัดการศึกษา 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๓๒ นายสัญชัย  โสมทอง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้น ม.๑-๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี 
๒๕๖๑ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๓๓ นางสาวพรรณทิพา  สิทธิ 

น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี ๒๕๖๑ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๓๔ นายทศพร  โนรีเวช 

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
ฟุตบอล ๗ คน Future Arena Kids 
Cup ครั้งที่ ๑  
 

สโมสร Future Arena 

๓๕ นายศรายุทธ   ศรีอ าไพ 
ครูดีศรี บ.ล. ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 



๓๐ 
 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๓๖ นายกฤษณะ  จุลจังหรีด 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยม การ
ประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งท่ี ๗ งาน
สถาปนิก ๖๐ 

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์
เนชันแนล จ ากัด 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
มัธยม การประกวดวาดภาพ 
จิตรกรรมอินเดีย 

สถานเอกอัคราชทูตอินเดีย
ประจ าประเทศไทย 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับมัธยม การประกวดวาดภาพวัน
พระบิดาแห่งฝนหลวง 

กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น 
ระดับมัธม การประกวดวาดภาพ
เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร 

มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับ วัด
พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชมเชย ระดับ ม.ต้น โครงการประกวด
วาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี 

บริษัท พีพีทีโกบอล เคมิคอล 
จ ากัด 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ ม.ต้น การ
ประกวดวาดภาพระบายสี วันครู
ศิลปะ อารีย์ สุทธิพันธ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีครินทร์วิโรฒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ นะ
ดับ ม.ต้น การประกวดวาดจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย 
การประกวดวาดภาพ PMAC 
WORLD ART CONTEST ๒๐๑๘ 

มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการขั้น
พ้ืนฐาน และ สสส. 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 



๓๑ 
 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ระดับมัธยม การแข่งขันวาด
ภาพบนก าแพงลานดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ ๗๐ พรรษา 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
ระดับประชาชน การแข่งขันวาดภาพ
บนก าแพงลานดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
๗๐ พรรษา 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับ ๔ ระดับ ม.ต้น 
การประกวดวาดจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๗ ระดับชาติ 

ส ารักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับ ม.ต้น การประกวด
วาดภาพระบายสี ชีวะคือชีวิต 
 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๓๗ 
ว่าที่ร.ต. 

ศุกลพัชร์  ก้อนนาคพิพัชร์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ประกวดดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข 
ระดับชั้น ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 



๓๒ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

๓๘ นายธรรมรงค์  เอียดรอด 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชมเชย พร้อมเกียรติบัตร  “จิตรกรรม
อินเดีย”  

สถานเอกอัคราชทูตอินเดีย
ประจ าประเทศไทย 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การประกวดวาดภาพ
ระบายสีเยาวชน “ประเทศไทย 
ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์” เนื่องใน
วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

ครูที่ปรึกษา เยาวชนดีเด่น
กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้ง
ที่ ๑๒ ส าหรับเยาวชนทั่วไป ประเภท
กลุ่มเยาวชน กลุ่มศิลปะฅนหัวศิลป์ 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการประกวดวาด
ภาพศิลปะเด็กและสันติธรรม ในหัวข้อ 
สันติประชาธรรม รางวัลรองชนะเลิศ 
ระดับชั้น ม.๖ รางวัลประกาศนียบัตร
สร้างศิลป์ ระดับ ม.๖ 

สถาบันปรีดี  พนมยงค์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศระดับ ม.ปลาย 
การประกวดวาดจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๗ ระดับภาคกลาง และภาค
ตะวันออก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลพิเศษ
ระดับมัธยมตอนปลาย การประกวด
วาดภาพโครงการจิตกรรม วรรณกรรม
ไทยกับอินทัช ปีที่ ๑๑ หัวข้อ “ร้อย
เรื่องราว หนึ่งภาพเล่า ในหลวงรัชกาล
ที่ ๙” 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด
(มหาชน) 

ผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ถ้วยประทาน พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก าแพงแสน 



๓๓ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง ระดับ ม.ปลาย การ
ประกวดวาดจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด
นครนายก 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รางวัลขวัญใจนักเรียนการ
ประกวดวาดภาพสุดยอดนักวาด
ภาพประกอบ ในงานสานสัมพันธ์และ
กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการประกวด
ภาพชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ งาน
มหกรรมคนรักสัตว์ครั้งที่ ๑๔ 

คณะสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย 
การประกวดวาดภาพ PMAC 
WORLD ART CONTEST ๒๐๑๘ 

มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ระดับมัธยม การแข่งขันวาด
ภาพบนก าแพงลานดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ ๗๐ พรรษา 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
ระดับประชาชนการแข่งขันวาดภาพ
บนก าแพงลานดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
๗๐ พรรษา 
 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

๓๙ นายธนาพิพัฒน์  สิงห์เฉลิม 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ประกวดวงดนตรีสติง 
ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 



๓๔ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข 
ระดับชั้น ม.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรรม
ผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน ประกวดร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-๖ 
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ประกวดวงดนตรีประเภท
วงเครื่องลม (Wind Ensemble) งาน
ศิลปหัตถกรรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นคณะท างานโครงการเครือข่าย
สถานศึกษา ศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔๐ นายณัฐนันท์  เสือแก้วน้อย 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลขวัญ
ใจมหาชน การประกวดวาดภาพศิลปะ
เด็กและเยาวชน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
“สันติประชาธรรม” 

สถาบันปรีดี  พนมยงค์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชมเชยระดับชั้น ม.๑-๓ การประกวด
ศิลปะกรรมเยาวชน โครงการไฟ-ฟ้า 
ทีเอ็มบี ประจ าปี ๒๕๖๐ 

มูลนิธิ ทีเอ็มบีเพ่ือจุดประกาย
เยาวชน 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองอันดับ ๑ การแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับ ม.ปลาย การ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ระดับ ม.ต้น การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๓๕ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันภาพปะติด 
ระดับ ม.ต้น การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การแข่งขันปะติมา
กรรม ระดับ ม.ปลาย การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องในวันครู
แห่งชาติ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับ
ประชาชน(ประเภททีม) การแข่งขัน
วาดภาพก าแพงลานดูดาวเฉลิม 
พระเกยีรติ ๗๐ พรรษา 
 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชมเชยการประกวดวาดภาพ PMAC 
World Art Contest ๒๐๑๘ 
 

มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

๔๑ นายกุลดนัย  ท่วมสุข 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลเหรียญทอง 
ประกวดขับร้องเพลงไทย ม.๑-๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน ประกวดเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 
ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



๓๖ 
 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

๔๒ นางสาวสุภาพร   แซ่เต็ง 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การ
แข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ระดับชั้น ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การ
แข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น 
ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา การแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับชั้น ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดวาด
ภาพระบายสี “ศิลปะมวยไทย” 
มหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์
ศิลปะไทย ระดับชั้น ม.ต้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก าแพงแสน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การ
ประกวดวาดก าแพงลานดูดาว 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

๔๓ 
 

นางสาววณิชชา   สุรัตนะ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การ
ประกวดวาดก าแพงลานดูดาว 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การ
แข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข 
ระดับชั้น ม.๑-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๔๔ นางสาวพรกมล  กาญจนศรี 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น 
ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครผูู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 



๓๗ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ม. ๔-๖ 

๔๕ นายกร  เหมลา 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง 
ประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งหญิง 
ม.ต้น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง 
ประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ม.ต้น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทอง ประกวดแข่งขัน
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.ต้น 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๔๖ นางสาวนพรัตน์      ธิสานนท ์

ครูดี ศรี บ.ล. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูดีในดวงใจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น 
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 



๓๘ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้น 
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันการ
สร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขัน
การตัดต่อภาพยนตร์ระดับชั้น ม.๔-ม.
๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 
๖๗ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๔๗ นางมณีรัตน์  ประสมสินธ์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 



๓๙ 
 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันตัด
ต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครผูู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง การแข่งขันตัดต่อ
ภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต๒ 

๔๘ นางนภัส  นรโคตร 

ครูดีในดวงใจ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น  
ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๔๙ นางสาวกาญจนัญถ์  ไตรถาวร 

รางวัลชนะเลิศระดับบุคคล Q-
Diamond “การดูแลให้ค าปรึกษา
ยอดเยี่ยม” ในโครงการ “เชิดชู
เกียรต”ิ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ปัญญาภิวัฒน์ 

๕๐ นางสาวบังอร  สาระวรรณ 

ครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูดีในดวงใจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูดีศรี บ.ล. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๕๑ นายวรพจน์  อิทธิยาภรณ์ 

ครผูู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 
ระดับชั้น ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ฯ ครั้งที่ ๖๗  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 



๔๐ 
 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ 
ระดับชั้น ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูดีศรี บ.ล. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๕๒ นางสาวทิพวรรณ  จันทร์โม้ 
ครูดีศรี บ.ล. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๕๓ นายไพศาล  ผักไหม 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-
ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๕๔ นางสาวจุฑารัตน์  ค าเจริญ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การ
แข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D 
animation) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 



๔๑ 
 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง 
Web Applications ระดับชั้น ม.๔-ม.
๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๕๕ นางสาวอนุตรา  เพ็ชรแอน 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น  
ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๕๖ นายวิศวะ  ผลกอง 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.
๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๕๗ นางสาวลีลาภัสร์  ไชยณรงค์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 



๔๒ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

๕๘ 
 

นางสาวประภาสินี 
นิรมลพิศาล 

ครผูู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D 
animation) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔-
ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.๑ - ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๕๙ นางสุกัญญา  บูรณเกียรติศักดิ์ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง การแข่งขัน Multi 
Skills Competition ระดับชัน้ ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๖๐ นางรุ่งทิพย์  ศรีปราโมช 
ผู้น าเกียรติยศ ด้านบริหารการจัด
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๖๑ 
นางสาววรรณวิจิตร   

ชลธารสีหวัฒน ์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน แข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน ระดับ ม.ต้น การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง แข่งขันละครสั้นภาษาจีน 
ระดับ ม.ปลาย การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๕ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระดับสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

รางวัลครูดีศรี บ.ล. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษาเขต ๒ 



๔๓ 

 

 ชื่อ รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ 

๖๒ นายเติมศักดิ์  วงษ์จ าปา 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

รางวัลครูดีศรี บ.ล. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๖๓ นายยงยุทธ์  จันทิมา 

รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๕ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระดับสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

รางวัลครูดีศรี บ.ล. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๖๔ นางสาวธีรนันท์  ศรีวิทัศน์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ(Crossword) 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๖๕ นางสาวภาวิไล  บุญญสิทธิกุล 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูด
เพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
พูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-
ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

๖๖ นางสาวกุสุมา  สมัคร 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละคร
สั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ 

 

 

 

 



๔๔ 

 

ประเภทนักเรียน 

ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน หน่วยงานที่จัด 
๑ เด็กหญิงฉัตรลดาวรรณ  บุญสนอง 

เด็กหญิงณัฐชนก  กงกวย
เด็กหญงิปัญปาลี  พกุระเด็กหญิง
พรพิมล  พูลสวัสดิ์ 
เด็กหญิงอรสา  อินทร์แตง 

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง
(ชนะเลิศ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๒ เด็กชายกันติทัต  ทองใย 
เด็กหญิงดลยา  ทั่งสุวรรณ 
เด็กชายผดุงเดช  แสงโสภ ี
เด็กหญิงสุธาวี  พิพัฒพันธุ์ 
เด็กหญิงแพรว  กาญจนวาจ 

การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๓ เด็กหญิงนัชชินันท์  บุตรดี การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๔ นางสาวพรนภัส  เขียวอิ่ม การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.๔-ม.๖ 

เหรียญทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๕ เด็กชายกษิดิ์เดช  อนันตกานตท์
เด็กหญิงศรสวรรค์  พายัพสถาน 

การประกวดมารยาทไทย 
ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๖ เด็กหญิงกวินทิพย์  ลิมปิตานนท์ชัย 
เด็กหญิงจิรัชญา  ประสมพันธ์ 
นางสาวจุฑามาศ  บุญมา 
เด็กหญิงชณัญญา  เลี้ยงศรี 
นางสาวฑิฆัมพร  วิทยาเวช 
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สายสีดา 
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จับตะเฆ้ 
นางสาวศศิธร  แดงโชติ 

การประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ม.๑-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 



๔๕ 

 

ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน หน่วยงานที่จัด 
นางสาวศศิลภัส  ทองหล่อ 
เด็กหญิงศุภนุช  อกอุ่น 

๗ เด็กชายชัชดานัย  รู้ทัน 
เด็กชายภูมรินทร์  ฆารกุล 

การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  
ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๘ นายนิธิพงศ ์ ทรงศร ี
นางสาวโชคลดา  ค ายัง 

การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  
ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๙ เด็กหญิงดุสิตา  บุญสร้าง การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๑๐ นางสาวเมธาวี  เดชพลกรัง การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๑๑ เด็กหญิงอินทิรา   การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๑๒ นางสาวปวีนุช  สระทองรัด การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม

เหรียญทอง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 



๔๖ 

 

ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน หน่วยงานที่จัด 
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๓ เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์ การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๑๔ นางสาวปวีณา  สระทองรัด การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๑๕ เด็กชายชัยวัฒน์  สังวรา 
เดก็ชายธีรพันธ์  อินทร์ปิ่น
เด็กหญิงอัญชิสา  แสงสิมมา 

การแข่งขันประติมากรรม 
ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๑๖ นายปัณณธร  สุโลวรรณ 
นางสาวพิมประภาพร  แก้ว
ประสิทธิ์ 
นางสาวสิริบุญญา  ทัดเทียมหัด 

การแข่งขันประติมากรรม 
ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๑๗ เด็กหญิงลักษมาภรณ์  ลิมปิตานนท์
ชัย 

การแข่งขันการขับร้อง
เพลงไทย ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 



๔๗ 

 

ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน หน่วยงานที่จัด 
๑๘ เด็กชายชนะพล  โสภญสุขทรัพย์ 

เด็กหญงิรุ่งทิวา  จันพินิจ 
เด็กชายสาริน  พูนดี 
เด็กชายอมเรศร ์ ดิษกุล 
เด็กชายออมทรัพย์  พงษ์พันธ์ 
เด็กชายอุ้มบุญ  แนวสุข 

การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

เหรียญทอง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๑๙ เด็กชายชนะพล  โสภญสุขทรัพย์
เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันพินิจ 
เด็กชายสาริน  พูนดี 
เด็กชายอมเรศร์  ดิษกุล 
เด็กชายออมทรัพย์  พงษ์พันธ์ 
เด็กชายอุ้มบุญ  แนวสุข 
เด็กชายกฤษดา  ชานมนตรี 
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ค า 
นางสาวขวัญจิรา  แน่นอุดร 
นางสาวจิฬาภา  จันทะคัต 
นางสาวฐิติพร  พรหมขน 
นางสาวฐิติยา  พลชัย 
นายดุษฎี  แปลงศรี 
นายธนธัช  วรกุลศรี 
เด็กชายธนิสรณ์  ขะลา 
นางสาวธันยพร  บางโรย 
เด็กหญิงนิสารัตน์  กงแก้ว 
เด็กหญิงพรพิมล  แก้วบุรี 
นายพลภัทร  ปานทอง 
นางสาวพัชราภรณ์  แถวบุญมี 
นางสาวพีรยา  คลังกลาง 
นายมหพล  สุธรรมวิจิตร 
นายรัฐธนินท์  โพธิวรพัฒน์ 
เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันพินิจ 
เด็กชายวิริทธิ์พล  ท้าวเนาวว์ 
นายวีรภัทร  หอมล าดวน 
นางสาวศุภาพิชญ์  มะโนค า 
เด็กชายสาริน  พูนดี 
นางสาวสุภาพร  จ าสนิท 
นางสาวสุวนันท์  บุญกันยา 

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 



๔๘ 

 

ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน หน่วยงานที่จัด 
เด็กชายอมเรศร์  ดิษกุล 
เด็กชายออมทรัพย์  พงษ์พันธ์ 
นางสาวอัญชลี  บุตรตะ 
เด็กชายอุ้มบุญ  แนวสุข 
นางสาวเกวลิน  คนซื่อ 
นางสาวเบญญทิพย์  บังสูงเนิน 

๒๐ เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ค า การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๒๑ เด็กชายชนะพล  โสภญสุขทรัพย์ การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๒๒ นางสาวสุมิตา  เพ่ิมสุข การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๒๓ เด็กหญิงกนกวรรณ  กองอังกาบ
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สายสีดา
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ศิริลักษณ์
ปกรณ์ 
เด็กหญิงนารินพร  ตันสิงห์ 
เด็กหญิงพรพิมล  แก้วบุรี 
เด็กหญิงพัชรินทร์  รอดฮ้อย 
เด็กหญิงพัฒฐณิดา  สายสีดา 
นายมหพล  สุธรรมวิจิตร 
เด็กชายวิริทธิ์พล  ท้าวเนาวว์

การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble)  
ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 



๔๙ 
 

ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน หน่วยงานที่จัด 
เด็กชายสมาธิ  สิงห์ลอ 
เด็กชายสุขสันติ  ราษฎรดี 
เด็กชายอุ้มบุญ  แนวสุข 

๒๔ เด็กหญิงกัญจนาพร  เกื้อลาว
เด็กหญิงขัติยาภรณ์  สีเหลือง
เด็กหญิงชญาภา  ก าแพงจันทร์
เด็กหญิงพิชญธิดา  บดขุนทด
เด็กหญิงภาวนา  ศุภมิตร 
เด็กหญิงสุขหรรษา  ขจรภมรศิลป์ 
เด็กหญิงสุชานาถ  พะวงษ์ 
เด็กหญิงสุดารัตน์  ค าผา 
เด็กหญิงเวธินี  ด ารี 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๒๕ นางสาวจิฬาภา  จันทะคัต 
นางสาวฐิติพร  พรหมขน 
นางสาววรวลัญช์  ส าราญใจ
นางสาวศุภาพิชญ์  มะโนด า
นางสาวอัญชลี  บุตรตะ 
นางสาวเบญญทิพย์  บังสูงเนิน 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๒๖ เด็กหญิงวรรณษา  ตีรพงษ์สกุล การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๒๗ นางสาวธัญลดา  หาญณรงค์กุล การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๒๘ นางสาวจิตรานุช  ศรีพลชุม 
นางสาวธรรมธาดา  ธรรมวงค์ 
นางสาวปรารถนา  สร้อยศรี 
นางสาวพชรวรรณพร  เทพารักษ์ 
นางสาวศศิกานต์  ก้านจักร 

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

เหรียญทอง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 



๕๐ 
 

ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน หน่วยงานที่จัด 
๒๙ เด็กชายพสธร  แสงภักดี 

เด็กชายอนันตชัย  วงศ์งาม 
การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 
ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๓๐ นางสาวสุพิชญา  วรรณขาม 
นายอานนท ์ รุ่งโรจน์ตระกูล 

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๓๑ เด็กหญิงสิริมา  บัวกรต 
เด็กหญิงเปรมกมล   ศรีโยธี 

การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๓๒ เด็กหญิงนภสร   ค าโคม 
เด็กหญิงปรารถนา   สุภาวงค์ 

การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๓๓ นายปัณณวัชร์  ฉัตรสุริยันชัย 
นางสาวพลอยชมพู   แสงสวัสดิ์ 

การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๓๔ นางสาวจรรยา  หัดกันยา 
นางสาวศิลนวรรณ  พันธ์ขัน 
นางสาวสุกัญญา  วันดี 

การแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 



๕๑ 
 

ที ่ ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน หน่วยงานที่จัด 
นางสาวสุธิพร  สิริวัฒนานนท ์
นางสาวสุมินตรา  วงศ์ศิริศักดิ์ 
นายอภิลักษณ ์ นุชาดี 

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓๕ เด็กหญิงธนวรรณ  เตยทอง 
เด็กหญิงมณีฉัตร  มาตาปิตุกูล 
เด็กหญิงไอลดา  ภาวะนิตย์ 

การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(ชนะเลิศ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๓๖ นางสาวฐิตินันท์  มณีอินทร์ 
นางสาวตีรณา  ทองสุข 
นางสาวอาทิตยา  จั่นศรี 

การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๓๗ เด็กหญิงขวัญชนก  บัวข า 
เด็กชายวัชรพงศ์   สระแจ่ม 
เด็กชายโอ๋ 

การแข่งขันท าอาหาร 
คาวหวานเพื่อสุขภาพ  
ม.๑-ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ ๖๗ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๓๘ เด็กชายปิยะพัชร์  ไตรบวรภัสร การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

๓๙ เด็กหญิงธนนันท์  สุวรรณดี การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภท 
ออทิสติก ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เหรียญทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ 

 



๕๒ 

 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา  

 สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะส าคัญของ
ผู้เรียนตามหลักสูตร โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนจากการผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการศึกษา  บุคลากรใน
สถานศึกษารวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 

 สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  โดยการจัด
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสและมีความเสมอภาคทางการศึกษา และโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาสาระท้องถิ่น  มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ คู่คุณธรรมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการค่ายคุณธรรม พุทธธรรมน าชีวิต โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ โครงการส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง งานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสภานักเรียน กิจกรรมรังสรรค์โครงงานประชันความคิด การแข่งขันกีฬา
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับยุคสมัย 
มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา
ได้ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการ           
มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถฝึกฝนตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ                 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร ยอมรับที่จะอยู่ร่วมบนความแตกต่างที่หลากหลาย รู้วิธีการดูแล
สุขภาพกายและจิตใจเพ่ือด ารงตนเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  มีจิตสาธารณะ                    
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาซึ่งได้แก่ “โรงเรียนมัธยม
วัดบึงทองหลางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สร้างคนดีสู่สังคม”  



๕๓ 

 

 สถานศึกษามีการประเมินผลโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือน าผลที่
ได้มาวางแผนและพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยน าข้อเสนอแนะจากในปีการศึกษาที่ผ่านมาใช้
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๒. ผลการด าเนินงาน 

 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น  มีทักษะการคิด ซึ่งได้แก่ การคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ และ        
คิดอย่างมีวิจารญาณ สามารถแลกเปลี่ยนประเด็นและความคิดเห็นกับผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม มีการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามความก้าวหน้าทาง         
การเรียนของตน ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนและพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ ส่วนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย สามารถยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมบนความหลากหลายได้ สามารถรักษาสุขภาพกายและจิตใจ
ของตนเป็นอย่างดีซึ่งน าไปสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ พร้อมท าประโยชน์ตอบแทนสังคม 
รวมทั้งมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

การประเมินความสามารถในการอ่าน 

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละของ
นักเรียนที่ดี 
ระดับดขีึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่านเกณฑ์ 

ม.๑ ๔๓๒ ๑๖๗ ๑๙๐ ๖๕ ๑๐ ๘๒.๖๔ 
ม.๒ ๓๙๓ ๑๓๙ ๒๑๗ ๒๑ ๑๖ ๘๙.๘๒ 
ม.๓ ๓๗๕ ๑๖๐ ๑๖๗ ๓๒ ๑๖ ๘๗.๒๐ 
รวม ๑,๒๐๐ ๔๖๖ ๕๗๔ ๑๑๘ ๔๒  

ร้อยละ ๑๐๐ ๓๘.๘๔ ๔๗.๘๓ ๙.๘๓ ๓.๕ ๘๖.๖๗ 
 

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละของ
นักเรียนที่ดี 
ระดับดีข้ึนไป 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่านเกณฑ์ 

ม.๔ ๒๒๘ ๑๒๐ ๑๐๓ ๑ ๔ ๙๗.๘๑ 
ม.๕ ๒๓๒ ๑๔๐ ๘๙ ๒ ๑ ๘๓.๑๘ 
ม.๖ ๒๒๘ ๑๕๒ ๔๘ ๑๙ ๙ ๘๗.๗๒ 
รวม ๖๘๘ ๔๑๒ ๒๔๐ ๒๒ ๑๔  

ร้อยละ ๑๐๐ ๕๙.๘๘ ๓๔.๘๘ ๓.๒๐ ๒.๐๔ ๙๔.๗๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 

การประเมินความสามารถในการเขียน 

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละของ
นักเรียนที่ดี 
ระดับดีข้ึนไป 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่านเกณฑ์ 

ม.๑ ๔๓๒ ๑๙๖ ๑๕๑ ๖๒ ๒๓ ๘๐.๓๒ 
ม.๒ ๓๙๓ ๑๕๔ ๒๐๔ ๒๖ ๙ ๙๑.๐๙ 
ม.๓ ๓๗๕ ๑๗๐ ๑๔๔ ๒๑ ๔๐ ๘๓.๗๓ 

รวม ๑,๒๐๐ ๕๒๐ ๔๙๙ ๑๐๙ ๗๒  
ร้อยละ ๑๐๐ ๔๓.๓๔ ๔๑.๕๘ ๙.๐๘ ๖.๐๐ ๘๔.๙๒ 

 

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละของ
นักเรียนที่ดี 
ระดับดีข้ึนไป 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่านเกณฑ์ 

ม.๔ ๒๒๘ ๘๑ ๑๐๙ ๓๐ ๘ ๘๓.๓๓ 
ม.๕ ๒๓๒ ๙๖ ๙๑ ๒๗ ๑๘ ๘๐.๐๖ 
ม.๖ ๒๒๘ ๑๔๐ ๕๒ ๒๕ ๑๑ ๘๔.๒๒ 

รวม ๖๘๘ ๓๑๗ ๒๕๒ ๘๒ ๓๗  
ร้อยละ ๑๐๐ ๔๖.๐๘ ๓๖.๖๒ ๑๑.๙๒ ๕.๓๘ ๘๒.๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

การประเมินความสามารถในการสื่อสาร 

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละของ
นักเรียนที่ดี 
ระดับดีข้ึนไป 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่านเกณฑ์ 

ม.๑ ๔๓๒ ๑๙๕ ๑๕๔ ๗๓ ๑๐ ๘๐.๗๙ 
ม.๒ ๓๙๓ ๑๒๐ ๒๑๖ ๔๐ ๑๗ ๘๕.๔๙ 
ม.๓ ๓๗๕ ๑๖๐ ๑๔๕ ๖๒ ๘ ๘๑.๓๔ 
รวม ๑,๒๐๐ ๔๗๕ ๕๑๕ ๑๗๕ ๓๕  

ร้อยละ ๑๐๐ ๓๙.๕๘ ๔๒.๙๒ ๑๔.๕๘ ๒.๙๒ ๘๒.๕๐ 
 

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละของ
นักเรียนที่ดี 
ระดับดีข้ึนไป 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่านเกณฑ์ 

ม.๔ ๒๒๘ ๑๒๐ ๑๐๓ ๔ ๑ ๙๗.๘๑ 
ม.๕ ๒๓๒ ๙๒ ๙๔ ๓๙ ๗ ๘๐.๑๗ 
ม.๖ ๒๒๘ ๑๕๐ ๕๐ ๑๕ ๑๓ ๘๗.๗๒ 
รวม ๖๘๘ ๓๖๒ ๒๔๗ ๕๘ ๒๑  

ร้อยละ ๑๐๐ ๕๒.๖๒ ๓๕.๙๐ ๘.๔๓ ๓.๐๕ ๘๘.๕๒ 
 



๕๙ 
 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

การประเมินความสามารถในการค านวณ 

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการค านวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละของ
นักเรียนที่ดี
ระดับดีข้ึนไป 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่านเกณฑ์ 

ม. ๑ ๔๓๒ ๑๕๐ ๒๐๑ ๕๓ ๒๘ ๘๑.๒๕ 
ม. ๒ ๓๙๓ ๑๓๒ ๑๙๐ ๒๒ ๔๙ ๘๑.๙๓ 
ม. ๓ ๓๗๕ ๑๓๕ ๑๗๓ ๔๒ ๒๕ ๘๒.๑๓ 
รวม ๑,๒๐๐ ๔๑๗ ๕๖๔ ๑๑๗ ๑๐๒  

ร้อยละ ๑๐๐ ๓๔.๗๕ ๔๗.๐๐ ๙.๗๕ ๘.๕๐ ๘๑.๗๕ 
 

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการค านวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน

ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละของ
นักเรียนที่ดี
ระดับดีข้ึนไป 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่านเกณฑ์ 

ม. ๔ ๒๒๘ ๖๔ ๑๒๗ ๑๙ ๑๘ ๘๓.๗๗ 
ม. ๕ ๒๓๒ ๘๓ ๑๐๙ ๒๙ ๑๑ ๘๒.๗๖ 
ม. ๖ ๒๒๘ ๘๙ ๑๐๐ ๒๑ ๑๘ ๘๒.๘๙ 
รวม ๖๘๘ ๒๓๖ ๓๓๖ ๖๙ ๔๗  

ร้อยละ ๑๐๐ ๓๔.๓๐ ๔๘.๘๔ ๑๐.๐๓ ๖.๘๓ ๘๓.๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

การประเมินความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละของ
นักเรียนที่ดี
ระดับดีข้ึนไป ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่านเกณฑ์ 

ม.๑ ๔๓๒ ๔๐๐ ๑๖ ๘ ๘ ๙๖.๓๐ 

ม.๒ ๓๙๑ ๓๘๐ ๖ ๓ ๒ ๙๘.๗๒ 

ม.๓ ๓๗๒ ๓๖๐ ๘ ๓ ๑ ๙๘.๙๒ 

รวม ๑,๑๙๕ ๑,๑๔๐ ๓๐ ๑๔ ๑๑ 
 ร้อยละ ๑๐๐ ๙๕.๔๐ ๒.๖๓ ๑.๑๗ ๐.๙๖ ๙๗.๙๑ 

 
 

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละของ
นักเรียนที่ดี
ระดับดีข้ึนไป ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่านเกณฑ์ 

ม.๔ ๒๒๘ ๑๗๙ ๔๕ ๔ ๐ ๙๘.๒๕ 

ม.๕ ๒๓๒ ๑๙๘ ๓๒ ๒ ๐ ๙๙.๑๔ 

ม.๖ ๒๒๘ ๑๙๒ ๓๖ ๐ ๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๖๘๘ ๕๖๙ ๑๑๓ ๖ ๐ 
 ร้อยละ ๑๐๐ ๘๒.๗๐ ๑๖.๔๒ ๐.๘๗ ๐.๐๐ ๙๙.๑๓ 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับช้ัน ม. ต้น 
เทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยท่ีได้ 
ภาษาไทย ๒.๕ ๒.๒๔ 
คณิตศาสตร์ ๑.๘ ๑.๖๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒.๕ ๒.๐๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๒.๕ ๒.๓๘ 
สุขศึกษา – พลศึกษา ๒.๕ ๒.๖๙ 
ศิลปะ ๓.๐๗ ๓.๐๒ 
การงาน ฯ ๓.๐๗ ๓.๐๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๒.๒๕ ๒.๔๘ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับช้ัน ม. ปลาย 
เทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยท่ีได้ 
ภาษาไทย ๒.๖๐ ๒.๕๒ 
คณิตศาสตร์ ๑.๘ ๑.๗๕ 
วิทยาศาสตร์ ๒.๖๗ ๒.๒๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๒.๗๕ ๒.๗๓ 
สุขศึกษา – พลศึกษา ๒.๕ ๓.๐๔ 
ศิลปะ ๓.๒๕ ๒.๙๕ 
การงาน ฯ ๓.๑๕ ๓.๓๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๒.๒๕ ๒.๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

ผลการสอบวัดระดับชาติ 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET เปรียบเทียบย้อนหลัง ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
  

ปีการศึกษา 
รวม ๔ 
รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ป ี๒๕๕๗ ๓๔.๑๖ ๓๕.๐๒ ๒๕.๓๗ ๒๗.๖๖ ๓๖.๕๑ 
ป ี๒๕๕๘ ๓๕.๘๑ ๔๑.๖๗ ๒๘.๔๑ ๒๘.๕๓ ๓๔.๐๑ 
ป ี๒๕๕๙ ๓๗.๗๘ ๔๖.๖๗ ๓๐.๒๗ ๒๖.๕๙ ๓๔.๒๔ 
ป ี๒๕๖๐ ๓๒.๙๑ ๔๗.๑๑ ๒๘.๙๙ ๒๓.๘๘ ๓๑.๖๔ 



๖๖ 

 

 
 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET เปรียบเทียบย้อนหลัง ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ปีการศึกษา 
รวม ๕ 
รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

ป ี๒๕๕๗ ๓๑.๗๑ ๔๙.๙๓ ๓๘.๒๒ ๒๑.๙๒ ๑๘.๒๗ ๓๐.๒๔ 
ป ี๒๕๕๘ ๓๒.๗๙ ๔๖.๕๓ ๔๐.๖๘ ๒๒.๕๗ ๒๒.๘๘ ๓๑.๒๙ 
ป ี๒๕๕๙ ๓๓.๐๗ ๔๙.๑๓ ๓๗.๖๔ ๒๕.๖๒ ๒๒.๓๖ ๓๐.๕๘ 
ป ี๒๕๖๐ ๒๙.๘๑ ๔๖.๗๑ ๓๓.๓๙ ๒๔.๓๒ ๑๘.๖๘ ๒๕.๙๖ 
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การศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานเมื่อจบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๔๗.๙๔%

๔.๑๑% ๓.๕๖% ๓.๕๖%

๑๓.๑๕%

๒๓.๐๑%

๔.๖๖%

ม.4 บ.ล. ม.4 ที่อ่ืน อาชีวะ พาณิชยการ กศน. ติดตามไม่ได้ ไม่ศึกษาต่อ

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๕๑%

๒๐%
๒๕%

๑%

๑๒%
๑๙%

๘%

แผนภูมิแสดงข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
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๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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ผลการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

ผลการตรวจสุขภาพโดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

 

 

 

 

 

๔๑๕
๓๗๔ ๓๕๖

๒ ๓ ๓๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๒๕๐
๓๐๐
๓๕๐
๔๐๐
๔๕๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓

ผลการตรวจสุขภาพโดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

ปกติ

พบโรค

๒๑๘ ๒๑๔

๑๘๕

๒ ๐ ๑
๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

ม.๔ ม.๕ ม.๖

ผลการตรวจสุขภาพโดยรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

ปกติ

พบโรค
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ผลน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

 

 

ผลน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

 

 

 

๔๕ ๓๙ ๔๕
๓๐ ๓๒ ๒๗๒๗ ๑๗ ๒๒

๒๕๔
๒๓๗

๒๑๐

๓๖ ๒๙ ๓๒๒๕ ๒๓ ๒๓

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓

ผลน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

อ้วน

เริ่มอ้วน

ท้วม

สมส่วน

ค่อนข้างผอม

ผอม

๒๖
๓๕ ๒๙

๒๐ ๒๐ ๒๐
๑๑ ๑๑ ๙

๑๓๖
๑๑๙ ๑๑๙

๒๐ ๑๘
๖๖ ๑๑

๓
๐

๒๐
๔๐
๖๐
๘๐

๑๐๐
๑๒๐
๑๔๐
๑๖๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓

ผลน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

อ้วน

เริ่มอ้วน

ท้วม

สมส่วน

ค่อนข้างผอม

ผอม
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๓. จุดเด่น 

 ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ตนให้สมบูรณ์ รู้วิธีในการผ่อนคลายและก าจัดความเครียด และเนื่องจากสถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเป็นประจ าทุกปี ท าให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งได้แก่ “ลูก บ.ล. เป็นคนดีด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ” รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมที่ดี 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีจิตสาธารณะ                  
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาซึ่งได้แก่ “โรงเรียนมัธยม
วัดบึงทองหลางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สร้างคนดีสู่สังคม” 

๔. จุดควรพัฒนา 

 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงอย่างต่อเนื่องและอาจฝึกฝน
ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ิมเติม มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณควบคู่ไปกับการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีการกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้พัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ควรพัฒนาการจัดท าเครื่องมือเพื่อเก็บร่องรอยหลักฐานให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สมศ. 
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มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  

๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการประชุมและวางแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยอาศัยการมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
มัธยมวัดบึงทองหลาง และชุมชน โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา                    
โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย                
การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนและร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าประสงค์ ซึ่งได้แก่ ๑) ผู้เรียน
ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ๒) มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน ๓) ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ๔) มีกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม ที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๕) มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ๖) พัฒนา
ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ และ ๗) สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 
 ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
๑) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)  ๒) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๓) จัดท า             
กลยุทธ์สถานศึกษา ซึ่งมีการด าเนินงานโดยใช้วงจรของเดมมิ่ง (Deming cycle) ในการขับเคลื่อนสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทุกกลุ่มบริหารและกลุ่มงาน 
 ในการด าเนินงานทุกกิจกรรมและในทุกภาคส่วนของสถานศึกษามีการตรวจสอบ  นิเทศ และติดตาม
ทุกระยะอย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเหมาะสม  เพ่ือสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใน                
ทุกส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   
 
๒. ผลการพัฒนา 
 จากกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรของ 
เดมม่ิง (Deming cycle) ในการขับเคลื่อน ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการพัฒนา ดังนี้ 

๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒ .๓  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสีย 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา                
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



๗๓ 

 

๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้และทักษะสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ส่งผล
ให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

วิธีการ
พัฒนา 

ผลการพัฒนา 

การพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
หมายเหตุ จากแผนภูมิที่ ๑.๓ แสดงการอบรม ดูงานของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรมและดูงาน ๔ -๖ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ ๓๕.๖๔  
๗-๙ ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ ๓๑.๖๘  ๑๐ ครั้งขึ้นไปต่อภาคเรียน ร้อยละ ๑๔.๘๕ และ  
๑-๓ ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ ๑๔.๘๕ 

 
หมายเหตุ จากแผนภูมิที่ ๑.๔ แสดงการอบรม ดูงานของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรมและดูงาน ๑-๓ ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ ๘๗.๑๓  
๔-๖ ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ ๑๑.๘๙ และ๑๐ ครั้งข้ึนไปต่อภาคเรียน ร้อยละ ๐.๙๙ 

ก) ๑๔.๘๕%

ข) ๓๕.๖๔%ค) ๓๑.๖๘%

ง) ๑๔.๘๕%

แผนภูมิที่ ๑.๓ แสดงการอบรม ศึกษาดูงานของครูผู้สอน 
ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐

ก) ๑-๓ ครั้ง/ภาคเรียน

ข) ๔-๖ ครั้ง/ภาคเรียน

ค) ๗-๙ ครั้ง/ภาคเรียน

ง) ๑๐ ครั้งขึ้นไป/ภาคเรียน

ข) ๑๑.๘๙%

ก) ๘๗.๑๓%

ง) ๐.๙๙%

แผนภูมิที่ ๑.๔ แสดงการอบรม ศึกษาดูงานของครูผู้สอน 
ประจ าปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐

ก) ๑-๓ ครั้ง/ภาคเรียน

ข) ๔-๖ ครั้ง/ภาคเรียน

ค) ๗-๙ ครั้ง/ภาคเรียน

ง) ๑๐ ครั้งขึ้นไป/ภาคเรียน



๗๔ 

 

วิธีการ
พัฒนา 

ผลการพัฒนา 

การจัดหา
ทรัพยากร 

การสนับสนุนด้านงบประมาณจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

• บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
• วัดบึงทองหลาง 
• วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
• เทคโนโลยีเจ้าคุณลาดกระบัง 
• มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 
• มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
• สมาคมครูราชการบ านาญ แห่งประเทศไทย 
• สมาคมครูและผู้ปกครอง 
• สมาคมศิษย์เก่า 
• เครือข่ายผู้ปกครอง 
• คุณสุนทร งามเกิดศิริ (ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์มสุข ประเทศไทย จ ากัด) 
• คุณ มาลินี กังวารจิตต์ 
• โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
การนิเทศ 
ก ากับ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
หมายเหตุ ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการสอนเข้ารับการนิเทศการสอน
ทุกคน โดยได้รับประดับคุณภาพจากการประเมินเป็น ระดับดีมาก ร้อยละ ๑๙ ระดับดี ร้อยละ 
๗๗ และระดับปานกลาง ร้อยละ ๔ 

 
 

ร้อยละของจ านวนครูที่ได้รับการนิเทศการสอนและ
ได้รับระดับคุณภาพต่างๆ

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้

ปานกลาง ๔.๐๘ 

ดี ๗๗.๐๘ 

ดีมาก ๑๘.๗๕ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvkPjpru7SAhVKpI8KHUoFC6EQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cpall.co.th%2F&usg=AFQjCNGB7OAN-ShL6rv2EJZ8W5NFNO5scQ&sig2=WZcUTvP5rPrZRKSPB_zSeg


๗๕ 

 

๓. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้วงจรของเดมมิ่ง (Deming cycle) ในการ

ขับเคลื่อน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา ความต้อง               
การพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตร  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครอง และ
ครู เครือข่ายผู้ปกครอง และจากชุมชนที่เข้มแข็งโดยเฉพาะการได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาส                    
วัดบึงทองหลางและพระอาจารย์ในการมาสอนพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนเสมอมา คณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา สามารถให้ค าแนะน าในการบริหารงานของสถานศึกษาเพ่ือ
ขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง     
มีคุณภาพ และมีการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑. สถานศึกษาควรจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อ
เทคโนโลยีพร้อมและเพียงพอทุกห้องเรียน 

 ๒. สถานศึกษาขาดผู้อ านวยการ และรองผู้บริหารที่จะเป็นก าลังในการร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูมี
การวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา                
ครูสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และเน้นการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  นอกจากนี้
สถานศึกษาได้มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาและบริบทของผู้เรียนรวมทั้งชุมชน เพ่ือออกแบบโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในทุกด้าน 

นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการเรียนที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน มีหลักสูตรท้องถิ่นซึ่งได้แก่ “มัธยมวัดบึงทองหลางศึกษา” มีการส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อเทคโนโลยีโดยจัดอบรม
การสร้างสื่อแก่คณะครูทุกภาคการเรียน และร่วมกันแก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้ชุมชนแห่งวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ในการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน นอกจากนี้
สถานศึกษามีการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างหลากหลายเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต หรือการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมี
โครงการหลักทั้งหมด ๗ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๒) โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ๓) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ๔) โครงการ
ส่งเสริมความส านึกในความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง ๕ ) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
๖) โครงการส่งเสริมนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และ  
๗) โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการและ
ความแตกต่างเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม  
 โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูได้ ใช้ เครื่องมือในการวัดและมีการประเมินผล               
ที่หลากหลาย มีระบบการนิเทศภายในเพ่ือติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูอย่างเป็ น
ระบบภาคเรียนละ ๑ ครั้งซึ่งอาศัยหลักการนิเทศอย่างเป็นกัลยาณมิตรโดยคณะผู้บริหาร  คณะกรรมการ
สถานศึกษา ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง นอกจากนี้ในการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้มีการประเมินผลและสรุปรายงานในทุกโครงการ  พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาต่อไป   
 
๒. ผลการพัฒนา 
 ในการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษามีการ
ด าเนินตามโครงการและงาน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 



๗๗ 

 

ตารางแสดงโครงการและงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ล าดับที่ รายการ กลยุทธ์ 
สถานศึกษา 

(ข้อที่) 

ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

(มาตรฐานที่) 

กลุ่มบริหารวิชาการ มี ๕ โครงการ 
๑ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสและมี

ความเสมอภาคทางการศึกษา 
๔ ๒ 

๑.๑ การรับนักเรียน ม.๑ ม.๔   
๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑ ๑ 

๒.๑ รังสรรค์โครงงาน ประชันความคิด 
๒.๒ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒.๓ ปรับพื้นฐาน ม.๑ ม.๔ 
๒.๔ สอนพิเศษวันเสาร์ 

๓ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

๓ ๒ 

๓.๑ นิเทศภายใน 
๓.๒ งานวิจัยในชั้นเรียน 

๔ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่
มาตรฐานสากลและพัฒนาสาระท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒ ๓ 

๔.๑ หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ๖ ๒ 

 ๕.๑ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กลุ่มบริหารวิชาการ 
๕.๒ พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.๓ ม.๖ 

งานห้องสมุด มี ๒ งาน 
๑ โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ๑, ๓ ๑, ๒, ๓, ๔ 

๑.๑ กิจกรรมพัฒนาห้องมัลติมีเดีย 
๒ โครงการรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ๑, ๓ ๑, ๒, ๓, ๔ 

๒.๑ กิจกรรมห้องสมุดดีมีหนังสืออ่าน 
๒.๒ กิจกรรมอ่านแล้วดีชีวีเป็นสุข 

งานแนะแนว มี ๑ งาน 
๑ พัฒนาคุณภาพงานแนะแนว ๑, ๒ ๑, ๓ 

๑.๑ บริการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๑.๒ บริการสารสนเทศ 
๑.๓ บริการให้ค าปรึกษา 
๑.๔ บริการจัดวางตัวบุคคล 



๗๘ 

 

ล าดับที่ รายการ กลยุทธ์ 
สถานศึกษา 

(ข้อที่) 

ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

(มาตรฐานที่) 

๑.๕ บริการติดตามผลและประเมินผล 
๑.๖ งานเรียนร่วมและเรียนรวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี ๓ โครงการ 
๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑, ๓ ๑, ๒ 

๑.๑ กิจกรรมการสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบ o-net ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 ๑.๒ กิจกรรมการสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบ O-net, Gat ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑.๓ กิจกรรมการจัดสอนนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน-เขียน(ห้องเพาะช าต้นกล้า) 
๑.๔ กิจกรรมแม่ครู บ.ล. 

๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

๑ ๑, ๒ 

๒.๑ กิจกรรมจ้างครูอัตราจ้าง 
๒.๒ กิจกรรมการจัดท าเอกสาร สื่อประกอบการสอนและพัฒนาปรับปรุงงานสารสนเทศ 

๓ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ๑ ๑ 
๓.๑ กิจกรรมสดุดีกวีไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ 
๓.๒ กิจกรรมค่ายวิตามินภาษา 
๓.๓ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ภายในสถานศึกษา 
๓.๔ กิจกรรมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ภายนอกสถานศึกษา 
๓.๕ กิจกรรมสุนทรียภาพทางภาษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี ๓ โครงการ 
๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

คณิตศาสตร ์
๒ 
 

๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๑๐ 

 
๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ 
๑.๒ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑.๓ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยป้ายนิเทศ 

๒ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ๑ 
 

๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 
 

 ๒.๑ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
๒.๒ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑ 
 

๓, ๔, ๕, ๖ 
 



๗๙ 
 

ล าดับที่ รายการ กลยุทธ์ 
สถานศึกษา 

(ข้อที่) 

ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

(มาตรฐานที่) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี ๑ โครงการ 
๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑ ๑ 

๑.๑ ส่งเสริมเปิดโลกความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๑.๒ สืบสานสายใยสู่ความรู้วทิย์-คณิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม มี ๗ โครงการ 
๑ งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  สังคม

ศึกษา 
๒ ๑ 

๑.๑ กิจกรรมนิมนต์ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๑.๒ กิจกรรมจ้างครูอัตราจ้าง 
๑.๓ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

๒ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒ ๑ 
๒.๑ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ 
๒.๓ กิจกรรมสวดมนต์ บริหารจิตเจริญปัญญา 
๒.๔ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๒.๕ กิจกรรมสอนและสอบธรรมศึกษา 
๒.๖ กิจกรรมการอบรมสวดมนต์หมู่ท านองฯ 
๒.๗ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
๒.๘ กิจกรรมระลึกพระครูธรรมสมาจารย์ 
๒.๙ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

 ๒.๑๐ กิจกรรมโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ 
๓ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคม

ศึกษา 
๑ ๑ 

๓.๑ กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือยกระดับ O-NET ม.๓/ ม.๖ 
๓.๒ กิจกรรมสอนซ่อมเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้     สังคมศึกษา 

๔ ส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

๑ , ๒ ๑ 

๔.๑ กิจกรรมแข่งขันทักษะสังคมศึกษาภายในสถานศึกษา 
๔.๒ กิจกรรมแข่งขันทักษะสังคมศึกษาภายนอกสถานศึกษา 

๕ ส่งเสริมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

๒ ๑ 

๕.๑ กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
๖ ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา 
๒ ๑ 



๘๐ 
 

ล าดับที่ รายการ กลยุทธ์ 
สถานศึกษา 

(ข้อที่) 

ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

(มาตรฐานที่) 

๖.๑ กิจกรรมส่งเสริมการออม รู้เก็บ รู้ใช้ประหยัด 
๖.๒ กิจกรรมสมุดบันทึกต้นกล้าแห่งธรรมฯ 
๖.๓ กิจกรรมตลาดนัดต้นกล้าแห่งธรรมฯ 
๖.๔ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานธนาคารโรงเรียน 
๖.๕ กิจกรรมค่ายบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
๖.๖ กิจกรรมประกวดเรียงความแต่งค าประพันธ์ฯ 

๗ โครงการโรงเรียนสุจริต ๔ ๑ 
๗.๑ กิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
๗.๒ กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และกิจกรรมบริษัทสร้างคนดี 
๗.๓ กิจกรรมค่ายอบรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ป.ป.ช สพฐ. ชมุชน 
๗.๔ กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
๗.๕ กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มี ๓ โครงการ 
๑ พัฒนาการเรียนการสอน ๑ ๑, ๓ 

๑.๑ จ้างครูอัตราจ้าง 
๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑ ๑ 
๓ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ๑ ๑, ๓ 

๓.๑ กีฬาภายใน 
๓.๒ กีฬาภายนอก 
๓.๓ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
๓.๔ การบริหารจัดการคณะสี 

กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ มี ๔ โครงการ 
๑ โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ 
๒, ๓, ๔ ๒, ๓, ๔ 

๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/ครุศิลปิน สพม.๒ 
๑.๒ กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
๑.๓ กิจกรรมจัดแสดงผลงานครูศิลป์ สพม.๒ 
๑.๔ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ศิลปะ สพม.๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒ งานการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ๑,๒ ๑,๓ 
๒.๑ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล 
๒.๒ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย 
๒.๓ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ 
๒.๔ พัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ 



๘๑ 
 

ล าดับที่ รายการ กลยุทธ์ 
สถานศึกษา 

(ข้อที่) 

ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

(มาตรฐานที่) 

๒.๕ จ้างครูสอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒.๖ กิจกรรมพี่สอนร าน้อง 

๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑, ๒ ๑, ๓ 
๓.๑ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net 
๓.๒ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน GAT/PAT ทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 

๔ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ๑, ๒ ๑, ๓ 
๔.๑ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาศิลปะท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔.๒ กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง 
๔.๓ กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ระดับเขต สพม.๒ และระดับภาคกลาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี ๓ โครงการ 
๑ โครงการพัฒนาคุณภาพพัฒนาการเรียนการ

สอน 
๑ ๑ 

๑.๑ พัฒนาการเรียนการสอน 
๑.๒ ซ่อมบ ารุง 
๑.๓ เช่า/ซื้อคอมฯ/ปรับปรุงห้องคอม 
๑.๔ พัฒนาระบบเครือข่าย อุปกรณ์สัญญาณไร้สาย server อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง การดูแลระบบ
ค่าอินเทอร์เน็ต 

๒ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

๑ ๑ 

๒.๑ แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
๒.๒ แข่งขันทักษะการท าบายศรีและการจัดธูปเทียนแพร 
๒.๓ แข่งขันทักษะทางการเกษตร 
๒.๔ แข่งขันทักษะทางด้านอาหาร 

๓ โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี
การศึกษา 

๓ ๑, ๒ 

๓.๑ อบรมการสร้างสื่อฯ ครู 
๓.๒ อบรมการสร้างเว็บไซต์ นักเรียน 
๓.๓ ประกวดสื่อ 
๓.๔ รวบรวมสื่อไว้ในเว็บไซต์ 
๓.๕ ศึกษาดูงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มี ๔ โครงการ 
๑ งานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ๒ ๑ 

๑.๑ กิจกรรมที่ ๑ จ้างครูอัตราจ้าง 



๘๒ 

 

ล าดับที่ รายการ กลยุทธ์ 
สถานศึกษา 

(ข้อที่) 

ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

(มาตรฐานที่) 

๑.๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดสื่อวัสดุ และสื่อการเรียนการสอน 
๑.๓ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยป้ายนิเทศ 

๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๑ ๑ 
๒.๑ กิจกรรมที่ ๑ การสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
๒.๒ กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๒.๓ กิจกรรมที่ ๓ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๓ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษา ๑ ๑, ๓ 
๓.๑ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันคริสต์มาส 
๓.๒ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมตรุษจีนไหว้เจ้า ไชน่าทาวน์บึงทองหลาง 
๓.๓ กิจกรรมที่ ๓ ค่ายวัฒนธรรม ๓ ภาษา 

๔ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

๑ ๑, ๓ 

๔.๑ กิจกรรมที่ ๑ แข่งขันทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศภายในโรงเรียน 
๔.๒ กิจกรรมที่ ๒ แข่งขันทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศภายนอกโรงเรียน 
๔.๓ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาวิชาการภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มบริหารบุคคล มี ๕ งาน 
๑ งานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
๑ ๑ (๑.๒) 

๑.๑ กิจกรรมวันพ่อ 
๑.๒ กิจกรรมวันแม่ 
๑.๓ กิจกรรมวันไหว้ครู 
๑.๔ กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.๓, ม.๖ 
๑.๕ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.๓, ม.๖ 
๑.๖ กิจกรรมนักเรียนดีศรี บ.ล. 
๑.๗ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
๑.๘ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.๑๐ 

๒ งานพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติสภานักเรียน 

๑ ๑ (๑.๒) 

๒.๑ กิจกรรมอบรมนักเรียนผู้น า 
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
๒.๓ กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมเฉลิมพระเกียรติ 
๒.๔ กิจกรรมพัฒนาสภานักเรียน 
๒.๕ กิจกรรมพัฒนาห้องสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 



๘๓ 

 

ล าดับที่ รายการ กลยุทธ์ 
สถานศึกษา 

(ข้อที่) 

ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

(มาตรฐานที่) 

 ๒.๖ กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 
๒.๗ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
๒.๘ กิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนมัธยมวัด
บึงทองหลาง 
๒.๙ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนแบ่งปันรอยยิ้มโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง 

๓ งานพัฒนาครูที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓ 
๒ (๒.๑, ๒.๒, 

๒.๓, ๔) 
๓.๑ ประชุมสัมมนาครูที่ปรึกษา 
๓.๒ ศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓.๓ กิจกรรมงานบัตรนักเรียน 
๓.๔ กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
๓.๕ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๓.๖ กิจกรรมประชุมระดับ 
๓.๗ กิจกรรมสารสนเทศนักเรียน (คู่มือนักเรียน) 
๓.๘ ค่ายทักษะชีวิต 
๓.๙ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
๓.๑๐ กิจกรรมปรับปรุงส านักงาน 

๔ งานประชุมสัมมนาภาคีสัมพันธ์เครือข่าย
ผู้ปกครอง 

๕ ๒ (๓), ๓ (๒) 

๔.๑ การประชุมสัมมนาภาคีสัมพันธ์ 
๕ งานพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ 
๓ 

๒ (๑, ๒, ๓), 
๔ (๑) 

๕.๑ สรรหาครูดีในดวงใจ 
๕.๒ สรรหาผู้แต่งกายงาม 
๕.๓ ส่งเสริมครู พนักงานบริการให้เลื่อนวิทยฐานะ 
๕.๔ พัฒนาศึกษาดูงาน อบรมศึกษาดูงาน 
๕.๕ ส่งเสริมครู คศ.๑ ครูผู้ช่วยพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ มี ๑ งาน 
๑ จัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ ๔ ๑๒ 

๑.๑ จัดท าแผนปฏิบัติการ 
๑.๒ หลอมแผน 
๑.๓ จัดท าเอกสารมาตรฐานการศึกษา 



๘๔ 

 

ล าดับที่ รายการ กลยุทธ์ 
สถานศึกษา 

(ข้อที่) 

ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

(มาตรฐานที่) 

๑.๔ จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
๑.๕ งานส านักงานงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป มี ๘ งาน 
๑ งานพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ๔ ๒ 

๑.๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
๑.๒ จัดซื้ออุปกรณ์ท่ัวไป สวัสดิการโรงเรียน 

๒ งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ๔ ๒ 
๒.๑ ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบอาคารเรียน อาคารประกอบ 
๒.๒ ค่าล้าง , ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
๒.๓ ประกวดห้องเรียน สะอาด บรรยากาศน่าเรียน 
๒.๔ การบริหารจัดการขยะ 
๒.๕ สวนสวยโรงเรียนงาม 

๓ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ๔, ๕ ๒ 
๓.๑ วารสารช่อทองหลาง 
๓.๒ ปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธ์ 
๓.๓ ปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธ์ 
๓.๔ กิจกรรมเสียงตามสาย 

๔ พัฒนางานอนามัยโรงเรียน ๑, ๔ ๑, ๒ 
๔.๑ พัฒนาการเจริญเติบโต/ตรวจสุขภาพนักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา 
๔.๒ จัดหายาและเวชภัณฑ์ ส าหรับบริการสุขภาพ 
๔.๓ อุปกรณ์ส านักงาน 
๔.๔ ประกันอุบัติเหตุ 
๔.๕  ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการงานอนามัย 
 

๕ พัฒนาคุณภาพและบริการสื่อโสตทัศนศึกษา ๔ ๒ 
๕.๑ เผยแพร่การจัดกิจกรรม 
๕.๒ จัดซื้ออุปกรณ์ตัดสติ๊กเกอร์ 
๕.๓ ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

๖ พัฒนางานโภชนาการ ๔ ๒ 
๖.๑ ปรับปรุงสถานประกอบการและโรงอาหาร 
๖.๒ ตรวจสอบคุณภาพอาหารโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
๖.๓ จัดป้ายนิเทศส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค 
 



๘๕ 

 

ล าดับที่ รายการ กลยุทธ์ 
สถานศึกษา 

(ข้อที่) 

ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

(มาตรฐานที่) 

๗ งานสัมพันธ์ชุมชน ๕ ๒ 
๗.๑ งานสานสัมพันธ์ชุมชน 

๘ พัฒนางานยานพาหนะ ๔ ๒ 
๗.๒ ค่าซ่อม  บ ารุงยานพาหนะ 
๗.๓ ค่าน้ ามัน  ทางด่วน 

 
 หมายเหตุ : กลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมวัดบงึทองหลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๕ กลยทุธ์ 
  ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมคีุณภาพ 
  ๒. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
  ๓. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  ๕. สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 
 
๒. จุดเด่น 

๑. สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นของโรงเรียน เช่น 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมสร้างเสริมเติมบุญ และกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 

๒. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้จัดท าหลักสูตร และแผนการเรียนที่หลากหลาย เช่น หลักสูตร
เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หลักสูตรการค้าปลีกซึ่ งท าความตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียน 
มัธยมวัดบึงทองหลางและสถาบันปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรศิลปหัตถกรรมที่ท าความตกลงร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ หลักสูตรศิลป์ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญี่ปุ่น  ซึ่งตอบสนองต่อศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นอย่างดี 

๓. ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนของตนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างมีวิจารณญาณ มีการพัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้ เรียน รวมทั้ งตอบสนองต่อศตวรรษที่  ๒๑                      
โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
๓. จุดควรพัฒนา 

๑. ควรส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ที่
ทันสมัยเพ่ือให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยีพร้อมและเพียงพอกับความต้องการ เช่น การเพ่ิมจุด
ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การซ่อมแซมล าโพง หรือเครื่องโปรเจคเตอร์
ทุกห้องเรียน เป็นต้น 

๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนสามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 



๘๖ 
 

มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้มีกระบวนการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในลงฉบับวันที่ 
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาแนวใหม่ โดยโรงเรียนได้น า
มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้แจ้งให้คณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบผ่านการ
ประชุมในการประชุมประจ าเดือน และได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาใน
การน าข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษา เช่น หลักสูตรสถานศึกษา ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ รวมทั้งบริบทของสถานศึกษามาเป็นกรอบแนวทางด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
แล้วได้ด าเนินการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณาโดยวิเคราะห์จาก
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาย้อนหลัง 3 ปีใน 15 มาตรฐานเดิม และน ามาเทียบให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ จากนั้นน าค่าเป้าหมายที่ได้ไปให้ตัวแทนครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียนร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบและน าร่างค่า
เป้าหมาย มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ                      
เมื่อได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฉบับจริงแล้ว ได้น าไปประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบโดย     
การประชุมประจ าเดือน และรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะท างานในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึ ด
หลักการมีส่วนร่วม พร้อมก าหนดบทบาทของผู้ที่ เกี่ยวข้องในส่วนของบุคลากรภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร                  
ครู กรรมการสถานศึกษา ในส่วนของบุคลากรภายนอก ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ ตามบทบาทได้อย่าง
เหมาะสมชัดเจน มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน                   
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลตาม 
สภาพจริง รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนาซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งสรุปมีการติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและน าผลการประเมินไปวางแผนการบริหาร
จัดการและน าผลไปพัฒนาการเรียนการสอน  

มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึ กษา ปี การศึกษาละ ๑  ครั้ ง                    
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา การวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายในมีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา                  
โดยเกือบทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
 สถานศึกษามีการสรุปผลการติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน พร้อมจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) นอกจากนี้สถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยน าผลของการศึกษาจากการประเมินตนเองมาพัฒนา และส่งเสริมสร้างจิตส านึกในวัฒนธรรม



๘๗ 

 

การท างานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาโครงการการบริหารจัดการให้สะท้อนคุณภาพด้านผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

๓. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการจัดการองค์กรและโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบ มีเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือ
มอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ระบบการบริหารมีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม 
ความเหมาะสม นอกจากนี้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนั้นเน้นการมีส่วนร่วม                     
มีการด าเนินการในรูปของคณะกรรมการเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

ควรให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  ส่งเสริมการให้
นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ มีการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
นอกจากนี้ควรมีการวางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศท่ีทุกกลุ่มงานสามารถเข้าถึงและสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้ใน
ทันทีทันใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๘ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ : ดีเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ใน
ระดับดเียี่ยม มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
ค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑   
 ส่วนในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินรายมาตรฐานอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม                       
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ในส่วนของมาตรฐานที่ ๓ การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่
ในระดับดีเยี่ยม โดยครูสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร 
และบริบทสถานศึกษา สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และเน้นการประเมินผลจากสภาพจริง            
ในทุกขั้นตอน  
 ในส่วนของระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษามีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ซ่ึงสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

ส่วนที ่๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

ตารางแสดงผลการประเมินภายในเทียบกับค่าเป้าหมายของโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

มาตรฐานการศึกษา (๔ มาตรฐาน) ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑. ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๕.๐๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

      ๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐.๖๐ 
ได้ระดับดี 

      ๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๗.๑๒ 
ได้ระดับดี 

      ๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร ร้อยละ ๕๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๕๒.๙๙ 
ได้ระดับดี 

      ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ
จากผลการสอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ ๕๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๕๒.๙๙ 
ได้ระดับดี 

      ๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการท างาน 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๒.๐๓ 
ได้ระดับดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๒.๑๑ 
ได้ระดับดี 

      ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
ได้ระดับดี 

      ๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
ได้ระดับดี 

      ๔. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๘.๘๑ 
ได้ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

      ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
          ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



๙๐ 
 

มาตรฐานการศึกษา (๔ มาตรฐาน) ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
          ๒.๒ การวางแผนและการด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

          ๒.๓ การวางแผนและจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

          ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

      ๓. การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

      ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๗.๐๐ 
ได้ระดับดีเยี่ยม 

      ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๑.๐๐ 
ได้ระดับดีเยี่ยม 

      ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๘.๐๐ 
ได้ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓-๕ ปี ) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ดังนั้น                       
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของ
แต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 

 

 

 

 



๙๑ 
 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดค านวณ

ได้ตามเกณฑ์  
๒. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 
๓. สามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตน

ให้สมบู รณ์  รู้วิ ธี ในการผ่อนคลายและก าจัด
ความเครียด  

๔. สถาน ศึ กษ ามี กิ จ ก รรมที่ ส่ ง เส ริม คุณ ธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเป็นประจ าทุกปี 
ท าให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมที่ดี รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

๑. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง  

๒. ผู้เรียนควรมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

๓. ผู้เรียนต้องถูกกระตุ้นและถูกพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในด้านต่าง ๆ ให้สู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔. พัฒนาการจัดท าเครื่องมือเพ่ือเก็บร่องรอย
หลักฐานให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเกณฑ์ของ 
สมศ. 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น

ระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน 

๒. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครอง ครู และ
จากชุมชนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการได้รับความ
อนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง และ 
พระอาจารย์ในการมาสอนพระพุทธศาสนาแก่
นักเรียนเสมอมา 

๔. คณ ะกรรมการสถานศึ กษ า เป็ นผู้ มี ความรู้
ความสามารถด้านการศึกษา สามารถให้ค าแนะน า
ในการบริหารงานของสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน
ต าม น โยบ ายขอ งกระท รวงศึ กษ าธิ ก าร ได้ 
เป็นอย่างด ี
 

๑. สถานศึกษาควรจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือ
พัฒนาให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อ
เทคโนโลยีพร้อมและเพียงพอทุกห้องเรียน 

๒. สถานศึกษาขาดผู้อ านวยการ และ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่จะเป็นก าลังใน
การร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษา 

 



๙๒ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๕. สถานศึกษายังมีการด าเนินการนิ เทศ ก ากับ 

ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ  

๖. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผล - 
การจดัการศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. สถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่

ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามจุดเน้นของ
โรงเรียน เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม
สร้างเสริมเติมบุญ และกิจกรรมทัศนศึกษาตาม
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น 

๒. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางได้จัดท าหลักสูตร 
และแผนการเรียนที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรเน้น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรการค้าปลีก
ซึ่งท าความตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนมัธยม- 
วัดบึ งทองหลางและสถาบั นปัญ ญ าภิ วัฒ น์ 
หลักสูตรศิลปหัตถกรรมที่ท าความตกลงร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกับวิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ หลักสูตรศิลป์ภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น  ซึ่งตอบสนองต่อ
ศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
เป็นอย่างด ี

๓. ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
ของตนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ต น เอ งอ ย่ า งมี วิ จ า รณ ญ าณ  มี ก าร พั ฒ น า
กระบวนการเรียนการสอนที่ตอบสนองความถนัด
และความสามารถของผู้เรียนรวมทั้งตอบสนองต่อ
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
 

๑. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้
นักเรียนสามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒. ควรส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน โดยการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์
ที่ทันสมัยเพ่ือให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่มีสื่อ
เทคโนโลยีพร้อมและเพียงพอกับความต้องการ 
เช่น การเพ่ิมจุดขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  การ
ซ่อมแซมล าโพง หรือเครื่องโปรเจคเตอร์ทุก
ห้องเรียน เป็นต้น 



๙๓ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
๑. สถานศึกษามีการจัดการองค์กรและโครงสร้างการ

บริหารที่เป็นระบบ มีเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือ
มอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

๒. สถานศึกษามีการวางระบบ ระเบียบ รองรับการ
บริหารที่มีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม 

๓. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เน้ น ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม  ด า เนิ น ก าร ใน รู ป ข อ ง
คณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ 

๑. ควรให้ ค รูป ระเมิ นตน เองรายบุ คคลตาม
แผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ และมีการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน  

๒. ส่งเสริมการให้นักเรียนมีการประเมินตนเองใน
การเรียนรู้ มีการติดตาม ช่วยเหลือด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน  

๓. ควรมีการวางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่ทุก
กลุ่มงานสามารถเข้าถึงและสามารถน าข้อมูลไป
ใช้ได้ในทันทีทันใด 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกั บ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ บนฐานของการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๔. การพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน การใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน  

๕. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน โดยจัดแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา โดยสนับสนุนกระตุ้นให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมี
คุณค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น  สวนพฤกษศาสตร์  และแปลงเกษตรสาธิต เป็นต้น 

๖. มีการจดสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาแต่ละวันอย่างเป็นระบบ เช่น ห้องสมุด  
ห้องแนะแนว ห้องศูนย์การเรียนภาษาไทย ห้องศูนย์การเรียนสังคม ห้องศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น 

๗. มีเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศท่ีทุกกลุ่มงานสามารถเข้าถึงและสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้ในทันทีทันใด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
๓. ความต้องการเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานเพ่ือคืนครูสู่ห้องเรียน 
๔. ความต้องการคณะกรรมสถานศึกษาที่หลากหลายสาขาอาชีพในการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่

สถานศึกษา 
๕. ความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม  อาทิ  

เช่น  ส านักเขตให้การสนับสนุนเกี่ยวกับถังขยะและพันธ์ ไม้ที่น ามาจัดสวนสวนพฤกษศาสตร์ใน
สถานศึกษา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 - ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 - ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 - ค ารับรองเอกสารรายงานประเมินคุณภาพในสถานศึกษา 
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