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ค าน า 

 
รายงานประจ าปีของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน (Self-Assessment Report : SAR) ตามแนวทาง                       
การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งประกอบด้วย (๑) 
การควบคุมคุณภาพ (๒) การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพ และ   (๓) การประเมินและ
รับรองคุณภาพ ส าหรับรายงานประจ าปีและรายงายผลการประเมินตนเองฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนของ
การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ ได้ก าหนด
ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน” โดยรายงานมีรูปแบบการน าเสนอเป็นรายตอนจ านวน 4 ตอน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา และสรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้  
                  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในด้านคุณภาพของนักเรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่ม
บริหารทั่วไป ตลอดจนคณะกรรมการการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาเล่มนี้ให้สมบูรณ์                 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
                                                                      
 
                                                                            (นายโสภณ  กมล) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
                                                                          30 มิถุนายน 2560 
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1.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสโรงเรียน 10032028 
ชื่อโรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bangpakokwitthayakom School 
ที่ตั้ง  ๕๑ ซอยสุขสวัสดิ์ ๑๙ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์ ๐-๒872-3080-87 โทรสาร 0-2872-3078-79 
E-mail Bangpakok@bpk.ac.th หรือ admim@bpk.ac.th  
Website www.bpk.ac.th  
เปิดสอนระดับชั้น ม.๑ ถึงระดับชั้น ม.๖ เนื้อท่ี ๙ ไร่ ๖๖ ตารางวา 
เขตพ้ืนที่บริการ แขวงบางปะกอก 

1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เกิดจากด าริของท่านพระครูประศาสน์ สิกขกิจ (พริ้ง                   

อินทโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปะกอกต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
ต าบลนี้ ได้อาศัยตึก ๒ ชั้น ของโรงเรียนธรรมวินัยของวัดบางปะกอก เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม  ๒๔๙๒  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กรรมการวัดบางปะกอก ซึ่งมี นายล้อม  ฟักอุดม 
นายบุญนาคร  มังคะลี  และนายถนอม  เอ่ียมทศ ได้จัดการซื้อที่ดินให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดบางปะกอก 
และได้ท าหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ให้กรมสามัญศึกษา อาศัยที่ดินเป็นสถานที่ตั้งอาคารเรียน และได้ย้าย
มาเรียนยังอาคารปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๙๔  บนที่ดิน ๖ ไร่เศษ  

พ.ศ.  ๒๕๐๗   นายล้อม  ฟักอุดม  ได้บริจาคที่ดินเพ่ิมอีก ๒ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา 
ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน  ๙ ไร่ ๖๖ ตารางวา (เป็นที่ธรณีสงฆ์ จ านวน ๒ โฉนด ได้แก่ (๑) โฉนดเลขที่ 
๒๓๑๐ จ านวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวา และ (๒) โฉนดเลขที่ ๑๕๕๑ จ านวน ๒ ไร่ ๒ งาน ๒๔ 
ตารางวา) (๑๔,๖๖๔ ตารางเมตร) 

ปีการศึกษา  ๒๕๑๗  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้น ม.ปลาย 
ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายโสภณ กมล ด ารงต าแหน่ งผู้ อ านวยการสถานศึกษา                             

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มีการจัดชั้นเรียน (จัดจริง) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ดังนี้ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจัดชั้นเรียน ๑๐: ๑๐: ๑๐ และระดับชั้น ม.ปลายจัดชั้นเรียน ๑๑:๑๑:๑1                       
รวม ๖3 ห้อง รวมนักเรียนในปีการศึกษา 2559 จ านวน 2,863 คน             

mailto:Bangpakok@bpk.ac.th
mailto:admim@bpk.ac.th
http://www.bpk.ac.th/
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1.3 รายนามผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2492 – ปัจจุบัน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปี พ.ศ. 
1. นายพิรุฬ์ (พริ้ง)  บ ารุงใจ อาจารย์ใหญ่ 2492 – 2506 
2. นายธ ารง         โกมลบุตร อาจารย์ใหญ่ 2506 – 2508 
3. นายวิเวช         แจ่มทวี อาจารย์ใหญ่ 2508 – 2512 
4. นายแดง          สุขกุล อาจารย์ใหญ่ 2512 – 2524 
5. นายบ าเพ็ญ      สุวรรณ ผู้อ านวยการ 2524 – 2531 
6. นายเพ็ง           เปี่ยมคุ้ม ผู้อ านวยการ 2531 – 2536 
7. นายกิตติ          พวงเกษม ผู้อ านวยการ 2536 – 2540 
8. นายสายัณห์      รุ่งป่าสัก ผู้อ านวยการ 2540 – 2543 
๙. นายบ ารุง         จริตงาม ผู้อ านวยการ 2543 – 2545 
10. นายปราโมทย์  ราชพิบูลย์ ผู้อ านวยการ 2545 – 2550 
11.นายทองปาน    แวงโสธรณ์ ผู้อ านวยการ 2550 – 2553 
12.นายชัยอนันต์    แก่นดี ผู้อ านวยการ 2553 – 2557 
13.นายโสภณ        กมล  ผู้อ านวยการ 2557 – ปัจจุบัน 

1.4 แผนที่โรงเรียน 
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1.5 เกียรติประวัติของโรงเรียนปีการศึกษา 2559 

ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน 
1. โล่รางวลัผลการประเมิน ด้านระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน ระดับมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่ระดับ เหรยีญเงิน 

เขตพื้นท่ี 15 มิถุนายน 
2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 
2. โล่เกียรติคณุ โรงเรียนดีเด่นด้านคณุธรรม 

จริยธรรมระดับ ชนะเลิศ 
เขตพื้นท่ี 30 มิถุนายน 

2559 
ธนาคารออมสินร่วมกับ

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 
3. โล่รางวลั “สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพ

อนามัยดีเด่น” งานสัปดาหค์วามปลอดภัยใน
การท างานแห่งชาติครั้งที่ 10 

ระดับ ชนะเลิศ 

ชาติ 2 กรกฎาคม 
2559 

กรมสวสัดิการคุ้มครอง
แรงงาน 

4. โล่รางวลั วิถีพุทธช้ันน า รุ่นที่ 7 ชาติ ปีการศึกษา 
2559 

มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. โล่เกียรติยศ โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม มี

ระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับ ดเียี่ยม  QA. SWASO 1 AWARDS 

เขตพื้นท่ี 21 กันยายน 
2559 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 
6. โล่รางวลั โรงเรียนดเีด่นด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมระดับประเทศ พร้อมเงินรางวัลหนึ่ง
แสนบาทถ้วน 

ชาติ 30 พฤศจิกายน 
2559 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ร่วมกับธนาคารออมสิน 
7. โล่รางวลั “หนึ่งโรงเรยีนหนึ่งนวัตกรรม” 

ระดับภูมิภาค รูปแบบการบริหารจัดการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาค ให้ ณ วันท่ี 16 
มกราคม 2560 

คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ 

8. โล่รางวลั “โรงเรยีนต้นแบบแกนน าต้านยาเสพ
ติดดีเด่น” 

เขตพื้นท่ี 30 พฤศจิกายน 
2559 

สถานีต ารวจนครบาล 
ราษฎร์บรูณะ 

9. โล่เกียรติคณุ จาก Rotary Club of Rat 
Burana เพื่อแสดงความขอบคณุ โรงเรียนบาง

ปะกอกวิทยาคม ในความร่วมมือจดังาน
บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกศุล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช 

เขตพื้นท่ี 27 ธันวาคม 
2559 

Rotary Club of Rat 
Burana 

10. สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับ 5 ดาว ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ 

Energy Mind Award 2016 

ประเทศ 2016 การไฟฟ้านครหลวง 
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1.6 รายช่ือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. นายปราโมทย์  ราชพิบูลย์  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นางจันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายภัทร์พล  เกียรติจุฬามณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. น.ส.รัสรินทร ์ มีสัตว์วรภัทร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายบุญน า  นวลละออง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสมัย  วัฒนเขจร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางอรวรรณ ประเสริฐศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสมภพ   บุญญา   ผู้แทนครู 
9. นายคเชนทร์ ค าสนอง   ผู้แทนศิษย์เก่า 
10. นายสมบูรณ์ สุ่นสวัสดิ ์  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
11. นางภรภัทร โชติกะสุภา  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. พระครูสถิตกิจจานุการ   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
13. นายโสภณ  กมล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
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2.1 จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
ผู้บริหาร ครูประจ าการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติ ครูพิเศษ ลูกจ้าง รวม 

4 116 1 13 10 6 33 183 

2.2 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน  

 นายโสภณ กมล  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวชิาการ บรหิารการศึกษา 
 โทรศัพท์ 086-0595529  E-mail sophonkamon@gmail.com 
 ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรียนนี้ตั้งแต ่23 มกราคม ๒๕๕7 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี 5 เดือน 

2.1.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
1) นางณิชาฒ์  สุกรี 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 094-4454522  E-mail krulek.yn@hotmail.com   
รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 

2) นายเทวัญ  วงเวียน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท ์092-2845259  E-mail tawancat@hotmail.com  
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3) นายอนุรักษ์ บุญเหลือ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท ์092-2845259  E-mail tik_anurak@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 
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2.1.3 ผลงานและรางวัลของผู้บริหาร ปีการศึกษา 2559 

ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน 
1. นายโสภณ  กมล โล่รางวัลครดูีไม่มี

อบายมุข ประเภท ผู้บริหาร
สถานศึกษา  เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2560  

ชาติ 16  
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายโสภณ  กมล เกียรติบัตรรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
วิชาการ 

เขต 
พ้ืนที่ 

16 
มกราคม 
2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 

3. นายโสภณ  กมล เกียรติบัตรรางวัล
เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับ
ดีเด่น ปีการศึกษา 2558  

เขต 
พ้ืนที่ 

16 
มกราคม 
2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 

4. นายโสภณ  กมล โล่รางวัลยวุกาชาด
ดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
กลุ่มมัธยมศึกษา จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกา ผู้อ านวยการสภากาชาด
ไทย พุทธศักราช 2559  

ชาติ 27 
มกราคม 
2560 

ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

5. นายเทวัญ  วงเวียน เกียรติบัตร ครูดี
ไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2560 

ชาติ 16 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

6. นายโสภณ  กมล เกียรติบัตรรางวัลคุรุ
สภา ประเภทผู้ประกอบอาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 
2559 

ชาติ 16 
มกราคม 
2560 

คุรุสภา 
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2.3 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 2.3.1 ครูประจ าการ  
2.3.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
1 น.ส.นุชสุคนธ ์

อักษรศร ี
30 7 คร ู กศ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทย/ 
ต้น 

3/24 

2 นางบุษบา  
โหระวงศ ์

50 26 คร ู
ช านาญการ

พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/
ปลาย 

4/40 

3 นางชนกชนม์   
แหยมประสงค ์

44 14 คร ู
ช านาญการ 

คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/
ต้น-ปลาย 

4/40 

4 น.ส.พรพัสนันท์      
แสนสสีม 

38 8 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/
ปลาย 

4/40 

5 น.ส.พรมมารินทร์    
แทนรินทร ์

36 9 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ต้น-ปลาย 

4/40 

6 น.ส.อัญชนา   
ตันวิเชียร 

29 5 คร ู กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ปลาย 

4/40 

7 น.ส.พัชรินทร ์
บุตรสันเทียะ 

29 4 คร ู กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ต้น 

4/40 

8 นายบรรจบ 
ค าเพราะ 

45 4 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ต้น 

3/24 

9 น.ส.สภุัทรา       
เหรียญเกษมสกุล 

56 24 คร ู
ช านาญการ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ต้น 

4/40 

10 น.ส.พัชรินทร ์
ณ สมบรูณ ์

39 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. บรรณารักษ 
ศาสตร ์

ภาษาไทย/ 
ต้น 

3/24 

11 น.ส.ภัทรพร 
จันทร์แก้ว 

27 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 
ต้น 

3/24 

12 น.ส.อรอนงค ์
อาจมูลตร ี

33 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/
ต้น 

3/24 

13 นายบดินทร ์
งามแสง 

26 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/
ต้น 

3/24 
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2.3.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
1 น.ส.สดุาวัลย์  

โสตะจินดา 
57 30 ครูช านาญ

การพิเศษ 
กศ.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
วิจัยและ

ประเมินผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์
/ปลาย 

4/48 

2 น.ส.ต้องจิตต์  
ก้อนในเมือง 

56 30 คร ู
ช านาญการ 

ศษ.บ. 
บร.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
บัญช ี

หลักสตูร 
และการสอน 

คณิตศาสตร์
/ปลาย 

4/48 

3 น.ส.พีริญาณ์  
อาริยชัยนันต ์ โสตะจินดา 

51 29 คร ู
ช านาญการ

พิเศษ 

ศศ.บ. 
 

วท.ม. 

การสอน
คณิตศาสตร์

ส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร ์

คณิตศาสตร์
/ต้น 

4/48 

4 น.ส.พิกุล  
แสนชัยนาท 

52 28 คร ู
ช านาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 
 

กศ.ม. 

วิทยาศาสตร-์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์
/ปลาย 
 

6/248 

5 น.ส.ภัทรานี  
ไชยสุวรรณ 

35 11 คร ู
ช านาญการ 

ศษ.บ. 
วท.ม. 

 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
การสอน

คณิตศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์
/ปลาย 

4/40 

6 นายเด่น  
จิตวิขาม 

38 10 คร ู
ช านาญการ 

วท.บ. 
วท.ม. 

คณิตศาสตร ์
การสอน

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์
/ปลาย 

4/48 

7 นายสุนทร  
มูลศาสตร ์

33 9 คร ู
ช านาญการ 

วท.บ. 
ป.

บัณฑติ 

คณิตศาสตร ์
การสอน

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์
/ปลาย 

4/48 

8 นายเฉลมิพล  
มั่นทองประดิษฐ ์

34 8 คร ู ค.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์
/ปลาย 

4/48 

9 น.ส.จารุวรรณ  
กุลดิษธรรม 

33 8 คร ู
ช านาญการ 

ศษ.บ. 
 

ศศ.บ. 
กศ.ม. 

เคม-ีคณิตศาสตร ์
รัฐศาสตร ์

บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์
/ต้น 

4/48 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
10 นายไพรัช  

วงศ์ศรีตระกลู 
33 7 คร ู

ช านาญการ 
วท.บ. 

ป.บณัฑติ 
วท.ม. 

คณิตศาสตร ์
วิชาชีพครู

วิทยาศาสตร ์
การสอน

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์
/ต้น-ปลาย 

4/48 

11 นายวราฤทธิ์  
ก๊าสอุไร 

32 6 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์
/ต้น-ปลาย 

4/48 

12 นางชญานิศ   
รุ่งเรือง 

39 5 คร ู ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์
บริหาร

การศึกษา 

คณิตศาสตร์
/ต้น 
การน าเสนอ
ข้อมูล/ต้น 

4/48 

13 น.ส.ณฏัฐ์ชญาภา  
เดี่ยวยิ่งเจริญ 

30 3 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์
/ต้น 

4/48 

14 นายพงศกร  
ดอนศร ี

26 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. มัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร์
/ปลาย  

4/48 

15 น.ส.อารียร์ัตน  
คงพิทยาชัย 

30 2 ครูผู้ช่วย วท.บ. 
 

คณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร์
/ต้น 

5/40  

16 น.ส.นาถยา  
รักษานาม 

26 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์
/ปลาย 

5/40  

17 น.ส.นิภารัตน์  
โชคเหมาะ 

28 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร์
/ต้น-ปลาย 

6/48  

18 น.ส.สุธดิา  
ก้อนจันทร์เทศ 

26 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร์ 
สอวน./ต้น 
คณิตศาสตร์
/ต้น-ปลาย 

5/40 

19 นายธีรภัทร์  
อินธิแสง 

26 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษา
คณิตศาสตร ์

 

คณิตศาสตร์
/ต้น-ปลาย 

4/32 

20 นายอนันตชัย  
จงสมจิตต ์

25 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร์ /
ปลาย 

4/48 

21 นายอนุชิต  
หอมทอง 

25 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คณิตศาสตร์
และ

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คณิตศาสตร์
/ต้น 

5/40 

22 นายอุดมศักดิ์   
เล็กวงษ์มณีพันธุ ์

33 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
วท.ม. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์

ศึกษา 

คณิตศาสตร์
/ต้น 

4/48 
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2.3.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
1 นางจ ารัส          

ไขกระโทก 
52 31 ครูช านาญ

การพิเศษ 
ค.อ.ม. การศึกษา

วิทยาศาสตร ์
(ชีววิทยา) 

วิทยาศาสตร์
/ต้น 
ชีววิทยา/
ปลาย  

3/30 

2 นายนิพนธ์        
นิลคง 

50 24 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.ม. การศึกษา
วิทยาศาสตร์ 

(ฟิสิกส์) 

ฟิสิกส์/ปลาย  3/36 

3 นางศรานุช         
สงวนหมู ่

59 38 คร ู
ช านาญการ 

กศ.บ. การสอน
วิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ 
สอวน./ต้น 

3/30 

4 นายทวีพงศ์       
สูตรภาษานนท์ 

37 12 คร ู
ช านาญการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
/ต้น 

3/30 

5 นายปรีชา           
สุศิร ิ

60 34 คร ู
ช านาญการ 

กศ.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/ปลาย 
วิทยาศาสตร์
เข้มข้น/ต้น 

3/36 

6 นายวรชัย           
เดชบรรทม 

37 8 คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
/ต้น 

4/38 

7 น.ส.รพีพรรณ     
สุคนธวงค์ 

33 7 คร ู วท.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
การบริการ
การศึกษา 

ชีววิทยา/
ปลาย  

4/๓๐ 

8 น.ส.สุธารัตน์      
นักล า 

32 6 คร ู วท.บ. เคม ี เคมีเพิ่มเติม 
/ปลาย 

4/3๐ 

9 นางวรรณี         
แสงเดือนฉาย 

48 22 คร ู
ช านาญการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
/ต้น 

8/60 

10 น.ส.ณัฐญาดา 
จันทร์สุข 

37 3 ครูผู้ช่วย วท.บ. จุลชีววิทยา ชีววิทยา/
ปลาย 

4/๓๐ 

11 นายสมพงษ์   
ไชยวงษ ์

39 13 คร ู
ช านาญการ 

ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/ปลาย 5/44 

12 น.ส.รสสุคนธ์  
ดอกล าพู  

35 2 คร ู กศ. บ. 
ศศ. ม. 

การศึกษา
วิทยาศาสตร์-

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส์/ปลาย 3/๓๐ 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
13 น.ส.จิราภรณ์  

บุตรราช  
26 2 คร ู วท. บ. วิทยาศาสตร-์

เคม ี
วิทยาศาสตร์
/ต้น 
เคมี/ปลาย  

6/๑๒๐ 

14 น.ส.จุฑามาศ  
แสงชุม  

25 ๑ ครูผู้ช่วย กศ. บ. เคม ี วิทยาศาสตร์
/ต้น  
เคมี/ปลาย 

6/๑๔๐ 

15 น.ส.ณฏัฐนันท์  
บุญเสมอ  

39 1 ครูผู้ช่วย วท. บ. เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

วิทยาศาสตร์
/ต้น  
ชีววิทยา/
ปลาย  
IS/ต้น  

5/๙๔ 

16 นายธรรมรงค์ศักดิ์  
ราชเดิม  

25 1 ครูผู้ช่วย กศ. บ. ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร์ 
สอวน./ต้น  
ฟิสิกส์/ปลาย 

6/๙๒ 

17 น.ส.เบญจมาศ  
ณะอิ่น  

27 1 ครูผู้ช่วย ค. บ. ชีววิทยา-
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
/ต้น 
ชีววิทยา/
ปลาย  

7/๘๐ 

18 นายธีระศักดิ์   
เกตุอ าไพ 

35 3 เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ ,
วท.ม 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
/ต้น 
 

7/๘๐ 

19 น.ส.นิตยา   
ฆนาเกียรติ ์

26 3 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ เคม ี เคมี/ปลาย 7/๘๐ 

20 นายศราวุธ   
ปาสกิจ 

27 3 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร์ 
สอวน./ต้น  
ฟิสิกส์/ปลาย 

7/๘๐ 
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2.3.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
1 นายเชาวลิต        

สุไลมานด ี
59 35 ครูช านาญ

การพิเศษ 
ค.ม. การสอนสังคม

ศึกษา 
สังคมศึกษา/
ปลาย 

7/69 

2 นางปิยวรรณ       
ปิติวิทูรวรรัตน ์

52 26 ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ปลาย 

4/39 

3 นางอัญชุลี         
วิชัย 

54 28 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ปลาย 

4/30 

4 นางกัญญาภณัฑ์   
แก้วมณ ี

59 38 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ต้น 
หน้าท่ีพลเมือง 
/ต้น 

5/45 

5 นางนภัสนันท์      
ปั้นเก่า 

57 22 ครูช านาญ
การพิเศษ 

บธ.บ. บริหาร 
ธุรกิจ 

สังคมศึกษา/ต้น 
ประวัติศาสตร์/
ต้น 

5/45 

6 นายชุมพร          
น้อยเพ็ง 

54 33 คร ู
ช านาญการ 

ศษ.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์/
ปลาย 

3/25 

7 ว่าท่ี ร.ต.ปรญิญา    
ชัยสิทธ์ิสงวน 

55 33 คร ู
ช านาญการ 

กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ต้น 
หน้าท่ีพลเมือง 
/ปลาย 

5/45 

8 น.ส.วันดี             
ปิดเปี่ยมกจิ 

59 23 คร ู
ช านาญการ 

กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ปลาย 
หน้าท่ีพลเมือง 
/ปลาย 

5/45 

9 น.ส.พิราวรรณ  
ค าส ุ

35 5 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์/
ต้น 
สังคมศึกษา/ 
ปลาย 

5/45 

10 น.ส.รุจเิรข 
ฉ่อยทิม 

30 5 คร ู ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ต้น 
โลกศึกษา/
ปลาย 

5/48 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
11 นายปราศรัย 

เจตสันติ ์
27 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/

ปลาย 
หน้าท่ีพลเมือง 
/ปลาย 

6/52 

12 นางลลิตา   
สาและ 

30  2 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ต้น 
อาเซียน/ปลาย 

4/26 

13 นายไพวัลย์    
สอนซ้าย 

40 2 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/
ต้น-ปลาย 
หน้าท่ีพลเมือง 
/ต้น 

5/45 

14 น.ส.ภสัร์นลิน   
วงศ์ปรีชาเลิศ 

38 4 คร ู ศศ.บ. ประวัต ิ
ศาสตร ์

 

สังคมศึกษา/ต้น 
หน้าท่ีพลเมือง 
/ต้น 

5/45 

15 นายศิวพงษ ์
แสงนอก 

29 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
การสอน
สังคม 

สังคมศึกษา/ต้น 
หน้าท่ีพลเมือง 
/ต้น 

9/105 

16 นายกิติพงค์ 
พรหมชนะ 

32 3 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. การวัดและ
ประเมินผล 

สังคมศึกษา/ต้น 3/42 
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2.3.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
1 นายวัชรชัย 

ถาวรานุรักษ ์
53 27 ครูช านาญ

การพิเศษ 
ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา 

พลศึกษา/ปลาย 
4/48 

2 ว่าท่ีร.ต.ศรายุทธ 
สังสดมภ ์

45 7 คร ู วท.บ พลศึกษา สุขศึกษา 
พลศึกษา/ต้น 

4/48 

3 น.ส.วลัยลักษณ ์
หาญสิงห ์

37 4 คร ู ศษ.บ สุขศึกษา สุขศึกษา 
พลศึกษา/ต้น 

4/48 

4 นายสง่า 
จิตรกลาง 

34 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา 
พลศึกษา/ปลาย 

3/21 

 

2.3.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
1 นางวรรณ ี

รุ่งธีรวัฒนานนท ์
56 30 ครูช านาญ

การพิเศษ 
ศศ.บ. ศิลปกรรม 

(จิตรกรรม) 
ศิลปะ/
ปลาย 

๑๐/๒๔๐ 

2 นางจิณณพตั 
จันทบูรณ ์

54 29 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ ศิลปกรรม ศิลปะ/ต้น
ศิลปะ/

ปลายIS/
ต้น 

๖/๒๑๘ 

3 นายธนพัฒน์ 
อินทุกานตะ 

49 26 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรไีทย/
ต้น 

IS/ปลาย 

๙/๒๓๐ 

4 นางนุชรี 
เลิศรตันบวรกลุ 

44 21 ครูช านาญ
การ 

ศษ.บ ศิลปกรรม ศิลปะ/ต้น
ศิลปะ/
ปลาย 

๕/๑๘๐ 

5 น.ส.จงกล 
เพ็งสุพรรณ 

35 6 คร ู ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร/ีต้น 
ดนตร/ี
ปลาย 

๘/๒๓๐ 

6 ว่าท่ีร.ต.รัชชานนท์ 
น้อมรับพร 

27 2 คร ู ศษ.บ. นาฎศิลป์ศึกษา ศิลปะ/ต้น 
IS/ต้น 

๑๑/๒๑๕ 
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2.3.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
1 นายสมภพ     

บุญญา 
57 37 ครูช านาญ

การพิเศษ 
ค.ม. การบริหาร

การศึกษา 
งานช่าง/
ปลาย 

4/๔๐ 

2 นางอรัญญา   
จันทร์ม ี

57 32 คร ู
ช านาญการ 

บธ.บ. เลขานุการ งานธุรกิจ/
ต้น 

4/๔๐ 

3 นางโสภา       
คุณะศร ี

60 38 ครูช านาญ
การพิเศษ 

คศ.บ. อาหารและ
โภชนาการ 

งานบ้าน/
ต้น- ปลาย 

4/๔๐ 

4 นายนริศวร์     
สุจิตต์ธรรมคุณ 

50 26 ครูช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. การสอนมัธยมฯ 
สาขาคณิตฯ 

คอมพิวเตอร ์
/ต้น-ปลาย 

4/๔๐ 

5 นางกรรณิกา    
แช่มประเสริฐ 

56 32 ครูช านาญ
การพิเศษ 

คม. หลักสตูรและ
การสอน 

โครงงาน/
ปลาย 

4/๔๐ 

6 จ.ส.อ.สลลิ      
ศักดิ์ประเสริฐ 

57 33 ครูช านาญ
การพิเศษ 

คบ. อุตสาหกรรม
ศิลป ์

งานช่าง/
ต้น- ปลาย 

4/๔๐ 

7 นางสายสมร    
เอี่ยมละออ 

60 24 คร ู
ช านาญการ 

บธ.บ. การเงิน 
การธนาคาร 

งานธุรกิจ/
ปลาย 

4/๔๐ 

8 น.ส.นวพรรณ   
สิงห์ป ี

58 25 ครูช านาญ
การพิเศษ 

คม. การบริหาร
การศึกษา 

งานธุรกิจ/
ปลาย 

4/๔๐ 

9 นางสุภาพร      
สุภิตาภรณ ์

55 30 คร ู
ช านาญการ 

คบ. ธุรกิจ งานธุรกิจ/
ปลาย 

4/๔๐ 

10 น.ส.สุพรรณี     
วารีธรรม 

56 31 คร ู
ช านาญการ 

กศ.บ. คหกรรมศาสตร ์ งานคหกร
รม /ต้น-
ปลาย 

4/๔๐ 

11 น.ส.วรรณรัตน์  
ไชยพรประสิทธ์ิ 

36 11 คร ู
ช านาญการ 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คอมพิวเตอร ์
/ต้น-ปลาย 

4/๔๐ 

12 น.ส.บัวหลวง    
กุลเกษ 

32 5 คร ู บท.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร ์
/ต้น-ปลาย 

4/๔๐ 

13 นางนิตย์ธีรา    
พ่วงเพิ่มทรัพย ์

29 5 คร ู คบ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร ์
/ต้น-ปลาย 

4/๔๐ 

14 นายสุรวัฒน ์    
ขจรวิทย ์

36 2 คร ู คบ. เทคโนโลยี
การศึกษา 

คอมพิวเตอร ์
/ต้น-ปลาย 

4/๔๐ 

15 นางพรพรรณ 
นมัสไธสง 

30 1 ครูผู้ช่วย บท.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร ์
/ต้น-ปลาย 

4/๔๐ 

16 
น.ส.พุทธชาติ    
เรืองฤทธิ ์

๓๓ ๙ ครูผู้ช่วย คอ.บ. เทคโนโลย ี
การเกษตรผลิต

พืช 

งานเกษตร 
ม.ต้น / ม.

ปลาย 

4/๔๐ 
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2.3.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
1 นางสิริกร            

ตันทัศน ์
55 26 ครูช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ภาษา 

อังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ/

ต้น 
๔/๖๙ 

2 น.ส.พจนารถ         
ศิริธรรม 

55 33 คร ู
ช านาญการ 

ศศ.ม. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ปลาย 

๑๐/๑๒๐ 

3 นางเพ็ญสุข        
ผุสสะวณัโณ 

60 39 คร ู
ช านาญการ 

ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ปลาย 

๒๖/๒๐๕ 

4 นายโกสินทร์         
เกตุสริ ิ

61 34 คร ู
ช านาญการ 

คบ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ปลาย 

๓/๔๒ 

5 น.ส.โนร์หัสมะห์     
สติรักษ์ 

48 22 คร ู
ช านาญการ 

คบ. ภาษา
ฝรั่งเศส 

ภาษาฝรั่งเศส 
/ปลาย 

๒/๔๐ 

6 นางศักดิ์ศรี          
ศรีพรมสุข 

60 32 คร ู
ช านาญการ 

ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ต้น-ปลาย 

๑/๓๐ 

7 นางประถมาภรณ์    
ทองดี 

53 27 คร ู
ช านาญการ 

กศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ปลาย 

๒๖/๒๓๐ 

8 นางนงนุช          
แพทยานันท ์

53 29 คร ู
ช านาญการ 

ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาญี่ปุ่น/
ต้น-ปลาย 

๗/๑๒๓ 

9 น.ส. พรศรี     
ลีทวีกุลสมบูรณ ์

51 28 คร ู
ช านาญการ 

ค.ม. โสตทัศน
ศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/
ต้น 

๒๗/๒๑๑ 

10 นายสุทธิเดช        
ไกรนรา 

44 6 คร ู พธ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ต้น 

๓๐/1๓๑ 

11 นางปรมาภรณ์      
รอดสรรเสรญิ 

29 6 คร ู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน/ 
ต้น-ปลาย 

๗/๑๔๓ 

12 น.ส.อุลติา        
ทีเกาะ 

30 4 คร ู ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ปลาย 

๒๓/๖๑๗ 

13 นางเปรมปรดีิ์   
ตุลย์วัฒนางกูร 

33 4  ครู ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ/
ต้น-ปลาย 

๒๓/๒๔๘ 

14 นางล าพูน       
ระดาบตุร 

32 4 คร ู คบ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ต้น-ปลาย 

๒๓/๒๔๘ 

15 น.ส.ฐิติกาญจน ์
งามเจรญิ 

28 4 คร ู ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ต้น-ปลาย 

๓/๖๘ 

16 นายอนุพงศ์   
ทวยนาค 

25 2 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/
ต้น-ปลาย 

๑๘/๒๐๐ 
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2.3.1.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 

ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน

วิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
1 นายทวีรักษ์       

เจียมวรกลุชัย 
35 5 คร ู ค.บ. จิตวิทยาและ 

การแนะแนว 
แนะแนว/ 
ต้น-ปลาย 

4/48 

2 น.ส.ธฤษวรรณ 
ศิริพรหม 

28 3 คร ู ค.บ. จิตวิทยาการปรึกษา
และแนะแนว 

แนะแนว/ 
ต้น-ปลาย 

4/48 

3 นางวรรณภา  
สัตราศ ี

34 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. จิตวิทยาและการ 
แนะแนว 

แนะแนว/ 
ต้น-ปลาย 

4/48 

 
 2.3.2 พนักงานราชการ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบ 
การณ์ 
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
1 นายพรวิชิตย์ อาจหาญ 41 12 ศศ.บ. ศิลปกรรม 

(จิตรกรรม) 
ศิลปะ/ต้น-

ปลาย 
4/48 

 
 2.3.3 ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบ 
การณ์ 
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
1 น.ส.วราภรณ์  แซ่ตัน 26 2 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์

เพิ่มเตมิ/ต้น 
3/28 

2 น.ส.ศิริขวญั  รัตนพลธ ี 26 2 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์
เพิ่มเตมิ/ต้น 

3/28 

3 น.ส.อุไรพร  กองแก้ว ๒๗ 3 ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/
ต้น 

5/52 

4 น.ส.นงลักษณ์ ศรีแก้ว 26 3 คบ. ชีววิทยา ชีววิทยา/
ปลาย 

4/39 

5 นายดนุรุจ  จันทะศร ี 26 2 คบ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/ปลาย 4/29 
6 นายชัยณรงค์ ทรายทอง 26 2 คบ. เคม ี เคมี/ปลาย 4/39 
7 น.ส.ทิพย์สดุา  แสงสาย 25 3 ค.บ. สังคมศึกษา 

 
 5/51 

8 น.ส.จุฑามาศ  แสนทวีสุข ๒๖ 2 ศษ.บ นาฏศิลปไ์ทย
ศึกษา 

นาฏศิลป/์ต้น 
IS/ปลาย 

4/48 

 

  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | 19 

 

ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบ 
การณ์ 
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 

9 นายศาสตราวุธ  อนุสุวรรณ ๒๔ 2 ศ.บ. 
ดนตรีและการ

แสดง 
ดนตร/ีต้น 

IS/ต้น 
4/29 

10 นายอภิโชค  เชี่ยวชาญเกษตร ๒๔ 1 ศศ.บ ดนตรสีากล 
ดนตร/ีปลาย 

 
4/29 

11 นายวีรยุทธ์  คุ้มโภคา ๓๕ 3 วท.ม. 
การพัฒนา
ซอฟท์แวร์
บริหารธุรกจิ 

งาน
คอมพิวเตอร ์

ม.ปลาย 
4/29 

12 น.ส.ปาณิศรา  สมจริงจงรัก ๒๔ 2 ศษ.บ. คหกรรม 
งานบ้าน 

/ต้น-ปลาย 
4/29 

13 นายสถาพร เผือกมุ้ย 32 7 ศศ.ม. ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาฝรั่งเศส/

ต้น-ปลาย 
4/29 

 
 2.3.4 ครูต่างชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบ 
การณ์การ
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

1 Mr.Andrew   Munday 38 11 Bachelor 
of Art 

Education ภาษาอังกฤษ/
ต้น-ปลาย 

เงินรายได ้

2 Ms.Khawn Aung 37 2 MB.A. Business ภาษาอังกฤษ
พม่า/ต้น-ปลาย 

เงินรายได ้

3 Mrs.Grace    Hernia 37 ๑๑ Bachelor 
of Art 

Psychology ภาษาอังกฤษ/
ต้น-ปลาย 

เงินรายได ้

4 Mr.Ahiwe   Sidney 34 7 M.S.C Financial 
Economics 

ภาษาอังกฤษ/
ต้น-ปลาย 

เงินรายได ้

5 Mr.Jerome M. Celda 33 ๕ B.A. Education/Phi
losophy 
TESOL 

ภาษาอังกฤษ/
ต้น-ปลาย 

ภาษาตากาล็อก 

เงินรายได ้

6 Mr.Ariel Viloria ๓๑ ๔ B. 
Science 

Information 
Technology 

ภาษาอังกฤษ/
ต้น-ปลาย 

ภาษาตากาล็อก 

เงินรายได ้

7 Mr.Abang N.A. ๓๔ ๑๐ Bachelor 
of Art 

Modern 
Letters 

ภาษาอังกฤษ/ 
ต้น-ปลาย 

เงินรายได ้
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบ 
การณ์

การสอน 
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

8 Mr.Goran Uterski ๔๗ ๑๒ BB.A. International 
Business 

ภาษาอังกฤษ/ 
ต้น-ปลาย 

เงินรายได ้

9 Ms.Sualen Laguerder 37 11 B. 
Science 

Psychology ภาษาอังกฤษ/
ต้น-ปลาย 

ภาษาตากาล็อก 

เงินรายได ้

10 Mr.Mark Dexter 
Pizana 

32 5 Bachelor 
of Art 

Education ภาษาอังกฤษ/
ต้น-ปลาย 

ภาษาตากาล็อก 

เงินรายได ้

 
 2.3.5 ครูเกษียณนอกราชการ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบ 
การณ ์
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก ให้ค าปรึกษา 

1 นาง วันทนีย์ ทิพานันท์ ๖๔ 42 กศ.บ. เคม-ีคณิตศาสตร ์ งานแผนและนโยบาย 
2 นางอรวรรณ ประเสริฐศร ี 62 40 ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร ์

(ชีววิทยา) 
งานแผนและนโยบาย 

3 นางบุญหยง ถาวรไทย ๖๑ ๓๘ ค.บ. พลศึกษา งานบริหารบุคคล 
4 นางศุลีพร ปิ่นนัย 64 ๔๑ ศษ.บ นาฏศิลปไ์ทย กลุ่มสารการเรียนรู้ศลิปะ 
5 นางธัญญาดา ผดุงโยธ ี 61 38 กศ.บ. ภาษาไทย งานแผนและนโยบาย 
6 นางอรทัย สาโรวาท 61 37 กศ.บ. ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
7 นางรัตนา สุขประเสริฐ 61 36 ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร ์

(เคมี) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์
 

 2.3.6 ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว  

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบ 
การณ์ 
(ปี) 

ต าแหน่ง วุฒิ จ้างด้วยเงิน 

1 นางเอมอร  พงษ์สมาน 57 8 งานบัญชี การจัดการทั่วไป เงินรายได ้
2 น.ส.นิกูลพร  ก าโชต ิ 33 5 งานพัสด ุ ศศ.บ. บรรณารักษ์

ศาสตร ์
โครงการคืนครูธุรการ 

3 นายดุสติ   สง่าอภิธาน 27 4 งานโสตทัศนศึกษา นศ.บ. 
นิเทศศาสตร์บณัฑิต 

เงินรายได ้
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
(ปี) ต าแหน่ง วุฒิ จ้างด้วยเงิน 

4 นายกิตติเทพ  สมสวย 43 18 ครูช่วยสอน 
ระดับ ส.3 

วท.บ. 
คอมพิวเตอร ์

เงินบประมาณ 

5 น.ส.นติยา   ชัยมงคล 31 4 เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด 

ศศ.บ. 
สารสนเทศ

ศาสตร ์

เงินรายได ้

6 นางสุชาดา กิจบญุชู 43 4 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานบุคคล 

ปวช. เงินรายได ้

7 น.ส.สิริพร  ใหม่เอี่ยม 26 1 เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

บธ.บ. 
การจัดการทั่วไป 

โครงการคืนครูธุรการ 

8 น.ส.กมลรตัน์ มากสุวรรณ 25 1 เจ้าหน้าท่ี 
โรงอาหาร 

วท.บ. 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหาร 

เงินรายได ้

9 นายบุญเสริม  ธรรมทองแก้ว 50 18 ช่างไฟฟ้า ช.3 ม.ศ. ๓ เงินงบประมาณ 
10 นายสมนึก   ก้านพุดซา 54 23 ช่างไฟฟ้าระดับ 3 ม.3 เงินงบประมาณ 
11 นายวิชัย มิ่งวงศ ์ 67 34 ช่างสี ป.๔ เงินงบประมาณ 
12 นางลลิตา  พงษ์พูน 52 9 งานบริการ ป.6 เงินรายได ้
13 นายสาคร  สุริยา 52 10 นักการ ป.4 เงินรายได ้
14 นายบิน  ปวงสุข 69 48 ช่างไฟ/ช่าง

ประปา 
ป.4 เงินสมาคมฯ 

15 นายสมบูรณ์ ประทุมทิพย ์ 69 48 ช่างประปา/ 
ช่างปูน/ช่างไม้ 

ป.4 เงินรายได ้

16 นายค ามาย ทุมมา 55 15 พนักงานขับรถ ป.4 เงินรายได ้
18 นายมนตรี กุมภสิทธ์ิ 59 20 พนักงานขับรถ มศ.3 เงินรายได ้
19 นายสมาน สายบัว 62 30 พนักงานขับรถ ป.4 เงินรายได ้
20 นางจันทร์เพ็ญ จรญูวัน 57 20 นักพัฒนา ป.4 เงินรายได ้
21 นางบุศรินทร์ แย้วสวสัดิ ์ 55 4 นักพัฒนา ม.3 เงินรายได ้
22 น.ส.สณุี สุขสงกร 37 12 นักพัฒนา ป.4 เงินรายได ้
23 น.ส.สายใจ ลีนะกติต ิ 50 3 นักพัฒนา ม.3 เงินรายได ้
24 นางเฉลียว บุปผามาลา 56 3 นักพัฒนา ป.4 เงินรายได ้
25 นายขวัญทอง  อันพิมพา 41 3 นักพัฒนา ป.6 เงินรายได ้
26 นางแก้ว พรมหมศร ี 35 10 นักพัฒนา - เงินรายได ้
27 นางเสาวนี สวสัดิภาพ 45 2 นักพัฒนา ป.6 เงินรายได ้
28 นางจงกลนี พิรมย์รืน 56 2  ป.2 เงินรายได ้
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2.4 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

2.5 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนของครู 

 
  

1% 

20% 

68% 

2% 
9% 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี มัธยมศึกษา ประถมศึกษา 

98% 

2% 

ตรงตามวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา 
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2.6 ผลงานและรางวัลของบุคลากร ปีการศึกษา 2559 

 2.6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อ - นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ วัน/เดือน/ปี 
ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1.นางบุษบา   
โหระวงศ์   

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข  
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับชั้น ม.ปลาย 
ด้านวิชาการ  

ชาติ 5 
มกราคม 
2560 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัล สพม.1 
(Seasao 1 Awards) ครูดีเด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

เขต
พ้ืนที่ 

16 
มกราคม 
2560 

ส านักงานเขตพ้ืน
การศึกษา มัธยมศึกษา 

เขต 1 
2.น.ส.สุภัทรา  
เหรียญเกษมสกุล 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 16
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 2.6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อ - นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ วัน/เดือน/ปี 
ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. นายไพรัช 
วงศ์ศรีตระกูล 

ครูผู้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่
มีวันลาติดต่อกัน 2 ปี 

สถาน 
ศึกษา 

2560 โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม 

รางวัลเหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับชั้น ม.ปลาย 
ด้านวิชาการ 

ชาติ 5 
มกราคม 
2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(OBEC AWARDS) 

รางวัลผลงานวิจัยอยู่ในระดับดี 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

สถาน 
ศึกษา 

2560 โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข  
ประจ าปี พ.ศ.2560 

ชาติ 16 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ - นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ วัน/เดือน/ปี 
ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 

2. น.ส.พิกุล 
แสนชัยนาท 

ครูผู้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่
มีวันลาติดต่อกัน 1 ปี 

สถาน 
ศึกษา 

2560 โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม 

รางวัลเหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้นด้านบริหารจัดการ 

ชาติ 5 
มกราคม 
2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(OBEC AWARDS) 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้นม.4-6 

เขต
พ้ืนที่ 

2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 1 

ครูผู้ช่วยวิทยากรโครงการ Thai 
Teachers Try Science รุ่นที่ 2 

จังหวัด 2560 บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศ
ไทย จ ากัด และสถาบันคี

นันแห่งเอเซีย 
ผู้สนับสนุนส่งนักเรียนเข้าร่วม
โครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทาง
วิชาการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 
2559 และครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ดีเด่น ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

จังหวัด 2560 บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคชั่น จ ากัด 

3. น.ส.สุดาวลัย์ 
โสตะจินดา 

ครูผู้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่
มีวันลาติดต่อกัน 1 ปี 

สถาน 
ศึกษา 

2560 โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม 

4. นายเด่น  
จิตวิขาม 

รางวัลเหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ตอนปลายด้านวัตถกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ชาติ 5 
มกราคม 
2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (OBEC 
AWARDS) 

5. น.ส.ภัทรานี  
ไชยสุวรรณ 

รางวัลเหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ตอนปลายด้านบริหารจัดการ 

ชาติ 5 
มกราคม 
2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (OBEC 
AWARDS) 
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ชื่อ - นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ วัน/เดือน/ปี 
ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 

6. นายอนุชิต  
หอมทอง 

ครูผู้น าโครงการ  Thai Teachers 
Try Science รุ่นที่ 2 (โครงการน า
ร่องแนะน าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้าน STEM) 

จังหวัด 2560 บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศ
ไทย จ ากัด และสถาบันคี

นันแห่งเอเซีย 

7. น.ส.สุธิดา  
ก้อนจันทร์เทศ 

รางวัลผลงานวิจัยอยู่ในระดับปาน
กลาง ประจ าปีการศึกษา 2560 

สถาน 
ศึกษา 

2560 โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม 

ผู้สนับสนุนส่งนักเรียนเข้าร่วม
โครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทาง
วิชาการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 
2559 และครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ดีเด่น ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

จังหวัด 2560 บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ด
ดูเคชั่น จ ากัด 

ครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

จังหวัด 2560 บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้นม.1-3 

เขต
พ้ืนที่ 

2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 1 

8. น.ส.นภารัตน ์
โชคเหมาะ 

ครูผู้สอนดีเด่นด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียน 

จังหวัด 2560 บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

9. นายธีรภัทร์  
อินธิแสง 

ครูผู้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
ไม่มีวันลาติดต่อกัน 1 ปี 

สถาน 
ศึกษา 

2560 โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม 

รางวัลผลงานวิจัยอยู่ในระดับดี 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

สถาน 
ศึกษา 

2560 โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม 

 
  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | 26 

 
 2.6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อ - นามสกุล 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่

ได้รับ 
ระดับ วัน/เดือน/ปี 

ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1.น.ส.จุฑามาศ  
แสงชุม   

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2.น.ส.ณัฏฐนันฑ์  
บุญเสมอ     

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3.น.ส.รพีพรรณ   
สุคนธวงค์   

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.นายสมพงษ์   
ไชยวงษ์   

เหรียญเงิน   
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้น 

ม.ปลาย 
ด้านบริหารจัดการ  

ชาติ 
5 

มกราคม 
2560  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 
 2.6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชื่อ - นามสกุล 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่

ได้รับ 
ระดับ วัน/เดือน/ปี 

ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. นายเชาวลิต   
สุไลมานดี 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. น.ส.วันดี  
ปิดเปี่ยมกิจ 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข   
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. นางกัญญาภัณฑ์  
แก้วมณี    

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข   
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4. นางนภัสนันท์   
ปั่นเก่า    

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข   
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

5. นางปิยวรรณ  
ปิติวิทูรวรรัตน์ 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข   
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

6. นางอัญชุลี    
วิชัย 

เหรียญเงิน  ครูผู้สอนยอด
เยี่ยมระดับชั้น ม.ปลายด้าน

วิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ชาติ 
5 

มกราคม 
2560  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข   
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ - นามสกุล 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่

ได้รับ 
ระดับ วัน/เดือน/ปี 

ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 

7. น.ส.พิราวรรณ   
ค าสุ   

เหรียญเงนิ  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลายด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชาติ 

5 
มกราคม 
2560 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข   
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 2.6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อ - นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ วัน/เดือน/ปี 
ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. น.ส.วลัยลักษณ์ 
หาญสิงห ์

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 2.6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อ - นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ วัน/เดือน/ปี 
ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1.นางวรรณี 
รุ่งธีรวัฒนานนท์ 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ระดับชั้น ม.ต้นด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน   

ชาติ 5 
มกราคม 
2560 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 2.6.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อ - นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ วัน/เดือน/ปี 
ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. นางสิริกร   
ตันทัศน์ 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

ชาติ 
มกราคม 
2560 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลเหรียญเงิน   
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ระดับชั้น ม.ต้น ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน   

ชาติ 
5 

มกราคม 
2560  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2. น.ส.อุลิตา   
ทีเกาะ 

รางวัลเหรียญเงิน   
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ระดับชั้น ม.ปลายด้านวิชาการ   
ชาติ 

5 
มกราคม 
2560  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

3. นางเปรมปรีดิ์  
ตุลย์วัฒนางกูร   

รางวัลเหรียญเงิน 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ระดับชั้น ม.ปลายด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือ 

การเรียนการสอน 

ชาติ 5 
มกราคม 
2560 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. น.ส.ฐิติ
กาญจน์   
งามเจริญ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยมระดับชั้น ม.ต้น  

ด้านวิชาการ 
 

ชาติ 5 
มกราคม 
2560 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. นางล าพูน  
ระดาบุตร   

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยมระดับชั้น ม.ต้น ด้าน

บริหารจัดการ 
 

ชาติ 5 
มกราคม 
2560 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. น.ส.พรศรี    
ลีทวีกุลสมบูรณ์  
 

รางวัล สพม.1 
(Seasao 1 Awards) 

ครูดีเด่นประจ าปีการศึกษา 
2559 

 

เขต
พ้ืนที่ 

16 
มกราคม 
2560 

ส านักงานเขตพ้ืน
การศึกษา มัธยมศึกษา 

เขต 1 
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 2.6.8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชื่อ - นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ ระดับ วัน/เดือน/ปี 
ปีการศึกษา หน่วยงานที่มอบรางวัล 

น.ส.พัชรินทร์  
ณ สมบูรณ์ 

ครูส่งเสริมการอ่านในโครงการ 
Nanmeebooks Reading Club 

ครั้งที่ 15 

จังหวัด 30 
มกราคม 
2559 

คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน,บริษัท นาน

มีบุ๊คส์ จ ากัด 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

 กิจกรรม การประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

เขต
พ้ืนที่ 

2559 ส านักงานเขตพ้ืน
การศึกษา มัธยมศึกษา 

เขต 1 

 

 

3.1 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2559  
  นักเรียนจ านวนรวม 2,863 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) 
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3.2 น้ าหนักส่วนสูงของนักเรียนเทียบเกณฑ์มาตรฐาน (คน) 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
น้ าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 268 256 274 305 256 293 1652
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 347 335 344 398 373 401 2198
น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ 311 313 340 367 302 365 1998
น้ าหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 59 60 47 35 55 33 289
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 97 111 108 90 94 95 595
น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ 129 123 109 116 150 113 740
น้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ ์ 11 2 2 4 2 4 25
ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 16 8 8 14 9 15 70
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 20 18 11 19 24 33 125
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3.3 นักเรียนที่บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (คน) 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 460 454 460 502 476 511
ภายนอกสถานศึกษา 0 82 372 0 0 0
ภายในสถานศึกษา 460 372 88 502 476 511
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3.4  (คน) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากกิจกรรมรักการอ่าน

 

3.5 จ านวนนักเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน (คน) 

 
  

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
เหรียญทอง 260 257 243 364 277 386

เหรียญเงิน 178 152 198 122 183 115

เหรียญทองแดง 22 45 19 16 16 10
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3.6 ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2559 

 3.6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 
วัน เดือน 

ปี 
หน่วยงาน 

๑. ขับท านองเสนาะและ
อ่านกลอนให้กับ 
พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

ชาติ ๑. ด.ญ. รจุิเรข โสมวงศ์  
๒. ด.ญ. อภิษฐา อุปัชฌาย์ 

2559 ส านัก
นายกรัฐมนตรี 

๒. รางวัลชนะเลิศตอบ
ปัญหาภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.ปลาย 

“งานภาษาไทยใต้ร่ม
พระบารมี” 

ชาติ ๑. นายศิวกร มาสนา  
๒. น.ส.วรนารี ท้วมมีชัย  
๓. น.ส.ธนันญ์ชิตา ตริตรองรมัย ์
๔. น.ส. วรวิกานต์ ท้วมวรเดช 

2559 ส านักงา
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๓. รางวัล 
ระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันคัดลายมือ 

สื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ. กชกมล คลังเพ็ชร ๑-๑๗ 
พ.ย.๕๙ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

๔. รางวัล 
ระดับเหรียญเงิน 

การแข่งขันคัดลายมือ 
สื่อภาษาไทย  

ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

เขต
พ้ืนที่ 

นายอาชานนท์ สุวรรณน้อย ๑-๑๗ 
พ.ย.๕๙ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

๕. รางวัล 
ระดับเหรียญเงิน 

การแข่งชันเรียงร้อย  
ถ้อยความ                           

ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช. เจตนิพัทธ์  
คุสิตา 

๑-๑๗ 
พ.ย.๕๙ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

6. รางวัล 
ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันท่อง
อาขยานท านอง

เสนาะ 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ. พิชญาภา จันทร์ศรี ๑-๑๗ 
พ.ย.๕๙ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา  

เขต 1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี      หน่วยงาน 
7. รางวัลระดับเหรียญทอง 

การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ 

ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.นภสัสร รุ่งแสง ๑-๑๗ พ.ย.
๕๙ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา 

เขต 1 
8. รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง 
การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง 

ตามแนว PISA  
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ. วรรณพิมล ขจรศักดิ์สุเมธ ๑-๑๗ พ.ย.
๕๙ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

9. รางวัล 
ระดับเหรียญเงิน 

การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA 

ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.ชนิกานต์ สุกแก้ว ๑-๑๗ พ.ย.
๕๙ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

10. รางวัล 
ระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 

๑๑ 
(๘ บท) 

ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ. รุจิเรข โสมวงศ ์
ด.ญ. อภิษฐา อุปัชฌาย์ 
 

๑-๑๗ พ.ย.
5๙ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

11. รางวัล 
ระดับเหรียญเงิน 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ 

การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย 

ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.นันท์นภสั เหล่าวงศ์พุทธา 
ด.ช. ปัญจพล รักษาราษฎร ์
ด.ช. ภาวัช หากลิ่นด ี

๑-๑๗ พ.ย.
๕๙ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา 

เขต 1 
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 3.6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
1. ได้เข้ารับการอบรม 

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

รุ่นที่ 17 ค่าย 1 
โครงการส่งเสริม

โอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษา 
(สอวน.) 

สถาน 
ศึกษา 

1.ด.ช.ชาญมานะ  ภวธรรม 
2.นายณัชพล  พจานุพิบูล 
3.ด.ช.พิสิฐพงศ์  จงพิพัฒนากูล 

22 
ตุลาคม 
2559 

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพการ
เรียนวิชา

คณิตศาสตร์  
โรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย 

2. เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ2 
ประเภท สร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์

โดยใช้ 
โปรแกรม GSP 

ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 ปี 

เขต
พ้ืนที่ 

1.นายชยากร  ปราชชญากุล 
2.นายชัยวุฒิ  วงษ์ธนาวสุ 

1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

3. ชนะเลิศ 
ประเภทกองเชียร์ 
การแข่งขันหุ่นยนต์ 
รายการ สสท.-สพฐ. 

ยุวชน ชิงแชมป์
ประเทศไทย 
ครั้งที่ 16 

เขต
พ้ืนที่ 

นักเรียนชมรม To Be 
Number One 

12 
มิถุนายน 
2559 

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
4. 
 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 สาย 1 

ประเภท High Kyu 
ม. ปลาย 

การแข่งขันหมาก
ล้อมรายการ 

Standard Rating & 
Friendship Game 

1/2559 

ชาติ นายคริษฐ์  เอกบวรภาค 
ม.5/5 

3 
กรกฎาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) 

สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

และ 
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 

พาณิชยการ 
5. รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 สาย 1 
ประเภท Low Kyu 

ม.ต้น 
การแข่งขันหมาก

ล้อมรายการ 
Standard Rating & 
Friendship Game 

1/2559 

ชาติ ด.ช.ยุวกร  เด่นอมรเลิศ 
ม.2/4 

3 
กรกฎาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) 

สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

และ 
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 

พาณิชยการ 
6. รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 สาย 1 
ประเภท Low Kyu 

ม.ต้น 
การแข่งขันหมาก

ล้อมรายการ 
Standard Rating & 
Friendship Game 

1/2559 

ชาติ ด.ช.วรวิช  หลิมทอง ม.2/4 3 
กรกฎาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) 

สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

และ 
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 

พาณิชยการ 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
7 รองชนะเลิศ 

อันดับ 4 สาย 2 
ประเภท Low Kyu 

ม.ต้น 
การแข่งขันหมาก

ล้อมรายการ 
Standard Rating & 
Friendship Game 

1/2559 

ชาติ ด.ญ.กษิรา  เสนารัตน์  ม.3/1 3 
กรกฎาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) 

สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

และ 
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 

พาณิชยการ 
8 ชนะเลิศ สาย 1 

ประเภท Low Kyu 
ม.ปลาย 

การแข่งขันหมาก
ล้อมรายการ 

Standard Rating & 
Friendship Game 

1/2559 

ชาติ นายภักดิ์  แก้วคงคา ม.5/6 3 
กรกฎาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) 

สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

และ 
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 

พาณิชยการ 
9 ชนะเลิศ สาย 2 

ประเภท Low Kyu 
ม.ปลาย 

การแข่งขันหมาก
ล้อมรายการ 

Standard Rating & 
Friendship Game 

1/2559 

ชาติ นายภูมิ  แก้วคงคา ม.5/7 3 
กรกฎาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) 

สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

และ 
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 

พาณิชยการ 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

10 รองชนะเลิศอันดับ 1 
สาย 1 
ประเภท 

Friendship 
ม.ต้น 

การแข่งขันหมาก
ล้อมรายการ 

Standard Rating & 
Friendship Game 

1/2559 

ชาติ ด.ญ.เขมจิรา ถาวรทวีวงษ์ 
ด.ญ.ลลิดา  คุณวุฒิเลิศ 
ด.ช.ปิยพัขร์  มามีเกตุ 

3 
กรกฎาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) 

สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

และ 
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 

พาณิชยการ 

11 รองชนะเลิศอันดับ 2 
สาย 1 
ประเภท 

Friendship 
ม.ต้น 

การแข่งขันหมาก
ล้อมรายการ 

Standard Rating & 
Friendship Game 

1/2559 

ชาติ ด.ช.กุลธรรศ  เทพพิทักษ์ 
ด.ช.เกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ ์

ด.ช.ฐิติพงศ์  นิลคง 

3 
กรกฎาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) 

สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

และ 
โรงเรียน
อัสสัมชัญ 

พาณิชยการ 

12 รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
การแข่งขัน A-Math 

รายการ แบรนด์
ครอสเวิร์ดเกมชิง
แชมป์ประเทศไทย

และนานาชาติ 

ชาติ นายณัฐพร  เสาร์แก้ว ม.5/4 2-3 
กรกฎาคม 
2559 

สมาคมครอส
เวิร์ด 

เอแม็ท 
ค าคมและซูโดคุ
แห่งประเทศไทย 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

13 ชนะเลิศ 
ประเภท Kyu + 1 

Dang 
การแข่งขันหมาก

ล้อมรายการ 
Executive Triple 

Go ครั้งที่ 7 

ชาติ นายคริษฐ์  เอกบวรภาค 
ม.4/6 

10 
กรกฎาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) และ
สมาคมกีฬา

หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

14 
 

รองชนะเลิศอันดับ 4 
การแข่งขันหุ่นยนต์
รายการ World 
Robot Games 

Thailand 
Championship 

2016 

จังหวัด ทีม 1 
นายสุรตัน์  ลิ้มเชวง  ม.6/3 

นายเกริกฤทธ์ิ  นูมหันต์  ม.6/4 
ทีม 2 

นายธีระธรรญ์  บุญชัยยะ  ม.6/4 
นายอรรถชัย  ประทุมโทน  ม.

6/4 

29-31 
กรกฎาคม 
2559 

บจก. อินโนเว
ตีฟ เอ็กเพอริ
เมนต์ (INEX) 

ร่วมกับ
ศูนย์การค้าเซียร์ 
รังสิต ปทุมธานี 

15 รองชนะเลิศอันดับ 3 
ประเภท Kyu 

การแข่งขันหมาก
ล้อมรายการ 
Women Go 

Championship 
2016 

ชาติ ด.ญ.มัชฌิมา  ขวัญใจ  ม.3/3 21 
สิงหาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) 

สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย
และโรงเรียน
บางปะกอก
วิทยาคม 

16 รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท Low Kyu 
การแข่งขันหมาก

ล้อมรายการ 
Women Go 

Championship 
2016 

ชาติ ด.ญ.กษิรา  เสนารัตน์ 
ม.3/1 

21 
สิงหาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) 

สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย
และโรงเรียน
บางปะกอก
วิทยาคม 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

17 รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท 

Friendship 
การแข่งขันหมาก

ล้อมรายการ 
Women Go 

Championship 
2016 

ชาติ ด.ญ.ธนพร  ทองรอด  ม.3/3 
ด.ญ.อมรทิพย์  เชียง  ม.3/3 
ด.ญ.อุรัสยา  อินถอด  ม.3/3 

21 
สิงหาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) 

สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย
และโรงเรียน
บางปะกอก
วิทยาคม 

18 Women Go 
Popular Vote 

2016 
การแข่งขันหมาก

ล้อมรายการ 
Women Go 

Championship 
2016 

ชาติ ด.ญ.ภาวินี  ภู่พันธุ์ทองค า 
ม.3/3 

21 
สิงหาคม 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) 

สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย
และโรงเรียน
บางปะกอก
วิทยาคม 

19 รองชนะเลิศอันดับ 4 
ระดับ Division B 

การแข่งขัน 
หมากล้อม 

รายการ Thailand 
Pair Go 

Championship 
2016 

ชาติ น.ส.พรสินี  สุขชื่นฤทัย 
ม.6/2 

4 
กันยายน 
2559 

บจก. ซีพี ออลล์ 
(มหาชน) และ
สมาคมกีฬา

หมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

20 รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท High Kyu 
การแข่งขันหมาก

ล้อมรายการ 
“วิชาการเซนต์หลุยส์ 
น้อมใจ เทิดไท้ 70 

ปี ธ ครองธรรม 

สถาน 
ศึกษา 

น.ส.สุทธิดา  เลิศรุจิวณิช   
ม./3 

6 
กันยายน 
2559 

โรงเรียนเซนต์
หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

21 รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท High Kyu 
การแข่งขันหมาก

ล้อมรายการ 
“วิชาการเซนต์หลุยส์ 
น้อมใจ เทิดไท้ 70 

ปี ธ ครองธรรม 

สถาน 
ศึกษา 

น.ส.พรสินี  สุขชื่นฤทัย 
ม.6/2 

6 
กันยายน 
2559 

โรงเรียนเซนต์
หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 

22 รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท Low Kyu 
การแข่งขันหมาก

ล้อมรายการ 
“วิชาการเซนต์หลุยส์ 
น้อมใจ เทิดไท้ 70 

ปี ธ ครองธรรม 

สถาน 
ศึกษา 

ด.ช.สรวิช  ธนชาต ม.2/10 6 
กันยายน 
2559 

โรงเรียนเซนต์
หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 

23 ชมเชย 
ประเภท Low Kyu 
การแข่งขันหมาก

ล้อมรายการ 
“วิชาการเซนต์หลุยส์ 
น้อมใจ เทิดไท้ 70 

ปี ธ ครองธรรม 

สถาน 
ศึกษา 

ด.ช.วรวิช  หลิมทอง  ม.2/4 6 
กันยายน 
2559 

โรงเรียนเซนต์
หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 

24 รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท 

Friendship 
ระดับชั้น ม.ต้น 

การแข่งขันหมาก
ล้อมรายการ 

“วิชาการเซนต์หลุยส์ 
น้อมใจ เทิดไท้ 70 

ปี ธ ครองธรรม 

สถาน 
ศึกษา 

ด.ช.กุลธรรศ  เทพพิทักษ์  ม.3/3 
ด.ช.เกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ์ 

ม.3/3 
ด.ช.ฐิติพงศ์  นิลคง  ม.3/5 

6 
กันยายน 
2559 

โรงเรียนเซนต์
หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 
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25 ชมเชย 1 
ประเภท 

Friendship 
ม.ต้น 

การแข่งขันหมาก
ล้อมรายการ 

“วิชาการเซนต์หลุยส์ 
น้อมใจ เทิดไท้ 70 

ปี ธ ครองธรรม 

สถาน 
ศึกษา 

ด.ช.รัตน์ตะฉัตร  โภคาสวัสดิ ์
ม.2/1 

ด.ช.ปิยพัขร์  มามีเกตุ 
ม.3/7 

ด.ช.กองพล  ศิริเงิน  ม.2/4 

6 
กันยายน 
2559 

โรงเรียนเซนต์
หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 

26 ชมเชย 2 
ประเภท 

Friendship 
ม.ต้น 

การแข่งขันหมาก
ล้อมรายการ 

“วิชาการเซนต์หลุยส์ 
น้อมใจ เทิดไท้ 70 

ปี ธ ครองธรรม 

สถาน 
ศึกษา 

ด.ญ.เขมจิรา  ถาวรทวีวงษ์  
ม.3/3 

ด.ญ.ลลิดา  คุณวุฒิเลิศ  ม.
3/3 

ด.ช.ภาณุพงษ์  บุษดี  ม.2/4 

6 
กันยายน 
2559 

โรงเรียนเซนต์
หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา 

27 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท อัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร์  
ม.1–ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช.พิสิฐพงศ์  จงพิพัฒนากูล 1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 
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28 เข้าร่วม อันดับ 9 
ประเภท อัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร์  
ม.4–ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 

เขต
พ้ืนที่ 

นายณัชพล  พ.จานุพิบูล 1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

29 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท โครงงาน
คณิตศาสตร์ (สร้าง

ทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์)  

ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที ่66 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช.ชาญมานะ  ภวธรรม 
ด.ช.ทักษ์ดนัย  อุรารักษ์ 

ด.ช.ภูรภิัทร  ธนชัยสินวงศ์ 

1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

30 เหรียญเงิน 
อันดับ 5 

ประเภท โครงงาน
คณิตศาสตร์ (สร้าง

ทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์)  

ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 

เขต
พ้ืนที่ 

นายกฤช  เอกะจิตร์ 
นายธนเทพ  รุ่งพิพัฒน์ 
นายศิวกร  แสนสวัสดิ์ 

1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 
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31 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท โครงงาน

คณิตศาสตร์ (บูรณา
การความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้)  
ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.ชลิดา  คล้ายสังข์ 
น.ส.ดลญา  ลิ้นทอง 

น.ส.ศรัญยาธร  ทยาทองกร 

1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

32 เหรียญทองแดง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท สร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม 

GSP 
ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช.พิพัฒน์  ภู่พานิช 
ด.ช.อนุภัทร  พีรนัฏพงศ์ 

1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

33 เข้าร่วม อันดับ 6 
ประเภท คิดเลขเร็ว 

ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.ปิยธิดา  เซียงจิน 1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 
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34 เข้าร่วม อันดับ 6 
ประเภท คิดเลขเร็ว 

ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.ธนชัพร  โรจน์กิจจานุ
รักษ์ 

1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

35 เข้าร่วม 
ประเภท หุนยนต์
อัตโนมัติ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช.จักรพรรดิ  โชฏก 
ด.ช.ณัฏฐากร  อยู่นาน 

ด.ช.วิศรุต  ค าเบ้า 

1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

36 เหรียญทองแดง 
อันดับ 4 

ประเภท หุ่นยนต์
อัตโนมัติ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 

เขต
พ้ืนที่ 

นายธีระธรรญ์  บุญชัยยะ 
นายอรรถชัย  ประทุมโทน 
นายเกริกฤทธิ์  นูมหันต์ 

1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

37 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

ประเภท หุนยนต์
กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช.กฤชภัทร  เดชะปัญจาภรณ ์
ด.ช.จรูญ  มั่นม ี

ด.ช.สิทธิภัทร    สัมมาเลิศภณัฑ ์

1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 
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38 เข้าร่วมประเภท 
หุ่นยนต์บังคับมือ 

ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 

เขต
พ้ืนที่ 

นายพรสัณฑ์  จงวัฒนาโกศล 
นายสุรัตน์  ลิ้มเชวง 

นายหฤษฎ์  สุทธิศักดิ์ศรี 

1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

 

 3.6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
1. การแข่งขันประกวด

โครงงาน
วิทยาศาสตร์/เข้าร่วม 

จังหวัด น.ส. กมลลักษณ์  สนธิชัย 
น.ส. ณัฐฐาพร เพ็งแจ่มศรี 

น.ส. ลักษิกา รักวุฒิ 

14 
ส.ค 2559 

 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2. กิจกรรมวาดภาพ
จินตนาการ

วิทยาศาสตร์/ชมเชย 

จังหวัด ด.ญ.พิมพ์พิดา วงศ์พานิช 
ด.ญ.ชลลดา   บุญทันเสน 

ด.ญ.ยุพารัตน์  สมนึก 

 
15 ส.ค 
2559 

 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหาร
ลาดกระบัง 

3. ตอบค าถาม
วิทยาศาสตร์ภาค
ภาษาอังกฤษ/ 

ชมเชย 

จังหวัด น.ส.ทิพากร  เหลือยิ่งยงค์ 
น.ส.สวุรรณา  แซ่ลี้ 

16 
ส.ค 2559 

 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหาร
ลาดกระบัง 

4. ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท

ทอดลอง/ 
เหรียญทองแดง 

สถาน 
ศึกษา 

นายครรชิต    จันทร์ผล 
น.ส.สุทธิดา  เลิศรุจิวณิช 
น.ส.อัครยา โคตะนนท์ 

9 
พ.ย 2559 

ร.ร. วัดราชบพิธ 
สพม. 1 

5. เหรียญเงินผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

สถาน 
ศึกษา 

นายพิชญุตม์ โรจน์ยุทธนา 
นายศิวกร  ศรีไชย 

9 
พ.ย 2559 

ร.ร. วัดราชบพิธ 
สพม. 1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
6. ประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง/ 

เหรียญเงิน 

สถาน 
ศึกษา 

ด.ญ.ปฎิพร   อริยเลิศปัญญา 
ด.ญ.ปัณฑิตา  ธีรวโรดม 
ด.ญ.เบญจมาศ  คล้ายทอง 

10 
พ.ย 2559 

ร.ร. วัดราชบพิธ 
สพม. 1 

7. การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์/ 

เหรียญทองแดง 

สถาน 
ศึกษา 

ด.ช.พงศ์เพชร  วงศ์สวัสดิ์ 
ด.ช.พิสิษฐ์  ธิติอัครศักดิ์ 

10 
พ.ย/2559 

 

ร.ร. วัดราชบพิธ 
สพม. 1 

 

 

 
 3.6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
  

ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
1.  การทดสอบความรู้วิชา

สังคมศึกษากับบริษัทเสริม
ปัญญาได้รับโล่รางวัล

คะแนนยอดเยี่ยม 

ชาติ นายณัฐวุฒิ  ค าสุดที  
ม.6/5 

 

2559 บริษัทเสริม
ปัญญา 

2.  การทดสอบความรู้วิชา
สังคมศึกษากับบริษัทเสริม
ปัญญาได้รับรางวัลเกียรติ

บัตร อันดับที่ 1 
ของกรุงเทพมหานคร 

(ระดับภาค) 

ชาติ ด.ช รัฐธนินท์  
จรรยาประเสริฐ  

ม.1/9 

2559 บริษัทเสริม
ปัญญา 

3. การทดสอบความรู้วิชา
สังคมศึกษากับบริษัทเสริม
ปัญญาได้รับรางวัลเกียรติ

บัตร อันดับที่  1 
ของกรุงเทพมหานคร  

(ระดับภาค) ม.1 

ชาติ ด.ช วิชญ์พล     
จิตต์ปราณี  
 ม.1/1   

2559 บริษัทเสริม
ปัญญา 
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4. การทดสอบความรู้วิชา

สังคมศึกษากับบริษัท
เสริมปัญญาได้รับ
รางวัลเกียรติบัตร

อันดับที่ 1 
ของกรุงเทพมหานคร

(ระดับภาค) ม.2 

ชาติ ด.ช ชัยวฒัน์   บุญสร้าง 
ม.2/7 

2559 บริษัทเสริม
ปัญญา 

5. การทดสอบความรู้วิชา
สังคมศึกษากับ 

บริษัทเสริมปัญญา 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

อันดับที่ 1 
ของกรุงเทพมหานคร

(ระดับภาค) ม.6 

ชาติ นายภาณุเดช 
ดอกสันเทียะ 

ม.6/11 

2559 บริษัทเสริม
ปัญญา 

6. การแข่งขันตอบปัญหา
รัฐศาสตร์วิชาการ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
อันดับ 1 

เงินรางวัล 3,000 
บาท 

พร้อมเกียรติบัตร 

ชาติ นายณัฐวุฒิ  ค าสุดที 
ม.6/5 

นายสุวีร์  บูรณเทพ 
ม. 6/5 

น.ส.พิรุณ   ผุยกัน 
ม.4/4 

 

25 สิงหาคม  
2559 

มหาลัยวิทยาลัย
ราชภัฎสวน

สุนันทา 

7. การแข่งขันตอบปัญหา
สังคมศึกษา (TUSAC) 
รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 
เงินรางวัล 15,000 

บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ชาติ นายณัฐวุฒิ  ค าสุดที    
ม. 6/5 

น.ส.กนกวรรณ ตั้งสิริพัฒนา
พันธุ์ ม. 6/4 

 

22 สิงหาคม 
2559 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
8. การแข่งขันการ

ประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 การแข่งขันการ
ประกวดมารยาทไทย
ตามโครงการธนชาติ

เริ่มเติบเต็มเอกลักษณ์
ไทยครั้งที่45 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 
ภาคกลางและ

กรุงเทพมหานคร 

ชาติ 1 น.ส.อรุชา   สมไทย 
2 น.ส.สุทธิกานต์  กล่อมใจ 
3. นายควรชิต  จันทร์ผล 
4. นายสาคร  เสาแก้ว 

4 สิงหาคม 
2559 

ธนาคารธนชาติ 
จ ากัด ถนนพญา

ไทย 

9. การประกวดการ
แข่งขันมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขต 1. ด.ช.สรัล   บุญนะ 
2. ด.ญ. เรณุกา   ศรีเมือง 

 

2559 สพม.1 

10. การประกวดการ
แข่งขันมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

เขต 1. นายยศธนะ  สุพรรณ    
2. น.ส.อรุชา  สมไทย   
 

2559 สพม.1 

11. การประกวดการ
แข่งขันการสวดมนต์ 
แปลภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น ม.1- ม.6 
ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

 

เขต 1. ด.ช.กฤษณะ  สิทธินันท์  
2. ด.ช.คงชลัช  ค าเจริญยิ่ง    
3. ด.ช.นิธิศ  ล าพาย 
4. ด.ญ.พนิตตา อิฐสุวรรณกุล  
5. ด.ช.มรวุฒิ  บุบเรา  
6.ด.ญ. พันพัสสา  สง่าดี  
7.ด.ญ.รัตนสิกา  แสนค าดี   
8.ด.ช.ศิริเดช  รื่นนุสาน 
9. ด.ญ. สรินทร์ญา  แซ่จึง   
10. ด.ญ. อรสา  บุยพงษ์    

2559 สพม.1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

12. การประกวดการ
แข่งขันการประกวด
เล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.4- ม.6 
ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง 

เขต นายเจตพล  วิจิตรวณิชกุล  
ม.4/1 

2559 สพม.1 

13. การประกวดการ
แข่งขันการประกวด
เล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.1- ม.3 

ได้รับ 
รางวัลระดับเหรียญ

ทอง 

เขต ด.ช.คามิน   วันกนกกุล   
ม.2/7 

12 
พฤษภาคม 

2559 

 

14. การประกวดการ
แข่งขันการประกวด

ภาพยนตร์สั้น 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ 

เขต 1. น.ส.อริสา  ทองพุ่ม   
2. นายณัฐพงศ์  ข านิพัทธ์   
3. นายจิรายุทธ สุวรรณชัยยง 
4. นาย จิรวัฒน ์ ดองโพธิ์ 

2559 สพม. 1 

15. การประกวดการ
แข่งขันการประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับ 

ม.1 – ม.3 
ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง 

เขต 1. ด.ญ.เบญญาภา  หุ่นจีน   
2. ด.ญ.ศุภมาศ น่วมพิทักษ์  
3.ด.ญ.ศิริรัตน์ เชื้อเมืองพาน 
4. ด.ญ. ศิรินทิพย์  มุขพรหม 
5. ด.ญ. วิภาวี  สินสุริยะ   

2559 สพม. 1 

16. การประกวดการ
แข่งขันการประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับ 

ม.1 – ม.3 
ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง 

เขต 1. ด.ญ.เบญญาภา   หุ่นจีน   
2. ด.ญ.ศุภมาศ   น่วมพิทักษ์  
3.ด.ญ.ศิริรัตน์ เชื้อเมืองพาน 
4. ด.ญ. ศิรินทิพย์ มุขพรหม 
5. ด.ญ. วิภาวี  สินสุริยะ  

2559 สพม. 1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

17. การแข่งขันตอบปัญหา
ธรรมะโครงการ

ประเพณีวันส าคัญของ
ชาติและศาสนา 

เขต 1. นายจิรายุ  เอ้ือจารุพร 
2. น.ส.กัณฐิกา หรรษา   

 

12 
พฤษภาคม 

2559 

มหามกุฎราช
วิทยาลัย 

18. พุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เป็นผู้มีความประพฤติ

ดี ตามหลัก
พระพุทธศาสนา เนื่อง

ในวันวิสาขบูชา 

ชาติ นายสุวีร์  บรณะเทพ   
ม.6/4 

9 มิถุนายน 
2559 

พุทธสมาคม 
แห่งประเทศ

ไทย 

19. พุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เป็นผู้มีความประพฤติ

ดี ตามหลัก
พระพุทธศาสนา เนื่อง

ในวันวิสาขบูชา 

ชาติ นายภาณุเดช ดอกสันเทียะ  
ม.6/11 

ประจ าปี 
2559  
วันที่ 9 

มิถุนายน 
2559 

พุทธสมาคม 
แห่งประเทศ

ไทย 

20. การแข่งขันตอบปัญหา
วิชาสังคมศึกษา ระดับ 

ม.ปลาย ครั้งที่ 1 ( 
TUSAC ) 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ1 

ชาติ 1. น.ส.กนกวรรณ  ตั้งสิริ
พัฒนาพันธุ์ 
2. นายณัฐวุฒิ   ค าสุดที    

วันที่ 22  
สิงหาคม  
2559 

โรงเรียน 
เตรียม

อุดมศึกษา 

21. การทดสอบความรู้วิชา
สังคมศึกษากับบริษัท

เสริมปัญญา 
คะแนนยอดเยี่ยม

อันดับ 1 ของ
กรุงเทพมหานคร  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 

ภาค 1. ด.ช.ณัฐวุฒิ  กังวานไพเราะ   
2. ด.ช.วรชาติ   อินอุ่นโชติ    
3. ด.ญ.เนตรธิดา  เงาศรี 

 

วันที่ 3 
กันยายน 
2559 

บริษทัเสริม
ปัญญา 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

22. การแข่งขันการสร้าง
แผ่นที่ 

ด้วย Arc Gis online 
วันสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์นานาชาติ 

ชาติ 1. นายชลชาติ  พวงสุวรรณ   
2. นายสุติศักดิ์   สมปอง     

วันที่ 18 
พฤศจิกายน  

2559 

คณะอักษร
ศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
 3.6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน 
วัน เดือน 

ปี 
หน่วยงาน 

1 บาสเกตบอลเยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย TOT 
ALL THAILAND 
CHAMPIONSHIP 

2016 

จังหวัด ด.ญ. ณัชชารีย์  อภิธนไชยนันท์ 
ด.ญ.พรนวพรรณ  อัสวกุลก าเนิด 
น.ส.แพรวโพยม  ทองเดช 
น.ส.ธัญญกานต์  ธีระรุ่งพรกุล 
น.ส.ธันยาภรร์  จันเชิญชัยสกุล 

20-30 
เมษายน 
2559 

TOT 

2 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 เป็น

ตัวแทนภาคนคร
หลวง ไปชิงแชมป์

ประเทศไทย 

 ด.ญ. ณัชชารีย์  อภิธนไชยนันท์ 
ด.ญ.พรนวพรรณ  อัสวกุลก าเนิด 
น.ส.แพรวโพยม  ทองเดช 
น.ส.ธัญญกานต์  ธีระรุ่งพรกุล 
น.ส.ธันยาภรร์  จันเชิญชัยสกุล 

1-9 
มิถุนายน 
2559 

SPONSO 
สนาม

โรงเรียนสตรี 
สมุทรปราการ 

3 รางวัลที่ 1  
เหรียญเงิน 

ท่าฟรีสไตล์ 50 
เมตร 

การแข่งขันว่ายน า 
ของกรมพลศึกษา 

ภาค ด.ญ.สิริกาญตน์  ศรีสุวรรณ 16 
มิถุนายน 
2559 

กรมพลศึกษา 

4 
 
 
 
 
 

รางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษา

และพลศึกษา 
ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรม 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.ลภัสรดา  สุนทรโภคิน 
ด.ญ. ชาลิสา  พะวามรัมย์ 

1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

สพม.1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
5 ชนะเลิศเหรียญทอง 

การแข่งขันแอโรบิก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 – 6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 66 ปี

การศึกษา 2559 
ชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข่งขันแอโรบิก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 – 6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาค

กลางและภาค
ตะวันออก 

ครั้งที่ 66 จังหวัด
จันทบุรี 

ปีการศึกษา 2559 

เขต/
ภาค 

ด.ญ. ชนันรัตน์  มุงคุณค าชาง 
ด.ญ.ธัญญาวรรณ  มะทิตา 
ด.ญ. ธันย์จิรา  จงมั่นเกษมสุข 
ด.ญ.นภัสสร  คงเกตุ 
ด.ญ. พอหทัย  ประทุมชมพู 
ด.ญ.มาลัยพร  ทะนงเหลือ 
ด.ญ.วราพันธ์  แสงมาลาธนวจัน์ 
ด.ญ.ศศิชา  พงษ์สกุล 
ด.ญ. ศิรินทรา  เดชโคบุตร 
ด.ญ. สิริรักษ์  วัลย์จิตรวงศ ์
ด.ญ. สุปรียา  แสงกระจ่าง 
ด.ญ.เขมจิรา  ปัญญาวิมุติ 
น.ส..อริศา  ตั้งจิตต์สุนทร 
น.ส. มนิดา  เหมือนมัย 
น.ส. ญาดา  แก้วก าเนิด 

1-17 
พฤศจิกายน 

2559 

สพม.1 

 

 3.6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
3.6.6.1 ด้านศิลปะ 

ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
1 การแข่งขันประกวด

วาดภาพ สืบสานงาน
ศิลป์ แผ่นดินล้านนา 
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 

ชาติ ด.ญ.พิมพ์พิดา  วงศ์พานิช  
ม.3/2 

1-3 เม.ย. 
2559 

สภาวัฒนธรรม 
จังหวัดแพร่ 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
2 แข่งขันวาดภาพ 

(มัธยมศึกษา) งาน
นิทรรศการ 

“วิพิธทัศนา 24 ปี 
สตรีวิทยา พุทธ

มณฑล” 
รางวัลชมเชย 

เขต ด.ญ.พิมพ์พิดา  วงศ์พานิช 
ม.3/2 

9-10 ส.ค. 
2559 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

3 แข่งขันวาด
ภาพประกอบค า

บรรยายเป็นร้อยกรอง  
ระดับชั้น ม.ต้น  งานยุ
วกวีเฉลิมพระเกียรติ 

“วันยุวกวี” ครั้งที่ 39 
รางวัลชมเชย 

ชาติ ด.ญ.พิมพ์พิดา  วงศ์พานิช 
ม.3/2 

ด.ญ.นฤพร  ชื่นชีวเจิรญ  
ม.2/8 

ด.ช.ณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์  
ม.2/1 

19 ส.ค. 
2559 

สโมสรยุวกว ี
สมาคมเทพศรี 

กวีศิลป์ 

4 ประกวดวาดภาพ
ระบายสี หัวข้อ 

“ชุมชนสดใส จิตใจ
งดงาม” 

รางวัลชมเชย 

ชาติ ด.ญ.พิมพ์พิดา  วงศ์พานิช  
ม.3/2 

7 ก.ย. 
2559 

การเคหะแห่งชาติ 

5 ประกวดวาดภาพ 
หัวข้อ แรงงานรังสรรค์

ศิลป์ งาน “Full 
Employment for All 

Ages 2021” 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 

ชาติ น.ส.ณัฐกฤตา วงศ์อาษา  
ม.4/10 

21 ก.ย. 
2559 

กรมการ 
จัดหางาน 

  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | 55 

 
ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
6 การแข่งขัน "ศิลป์

สร้างสรรค์"  
ม.1-ม.3  

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 66  

รางวัลเหรียญทอง 

เขต ด.ญ.กชรัตน์  เทพสงวน  
ม.2/7 

2-23 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

7 การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
66 

รางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขต น.ส.พรศิริ แก้วค ากอง  
ม.5/6 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

8 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 
รางวัลเหรียญทอง 

เขต ด.ญ.อรกช  ชัยชนะ  
ม.1/5 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

9 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
66 

รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

เขต น.ส.ณัฐกฤตา วงศ์อาษา  
ม.4/10 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 
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10 การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
66 

รางวัลเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

เขต ด.ญ.จีระนันท์  อันศรีแก้ว 
ม.1/2 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

11 การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
66 

รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

เขต น.ส.อารีศิลป์  ส่องแสง   
ม.4/6 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

12 การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์    

ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 
รางวัลเหรียญทอง 

ชนะเลิศ 

เขต ด.ช.ณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์ 
ม.2/1 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 
 

13 การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์    

ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ครั้งที่ 66  รางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ 

เขต น.ส.จิดาภา  เสถียรวัฒนกุล 
ม.6/3 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
14 การแข่งขันสร้างสรรค์

ภาพด้วยการปะติด ม.
1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
ครั้งที่ 66  รางวัล

เหรียญทองชนะเลิศ 

เขต ด.ญ.ณัฐณิชา  จิรพนากร 
ด.ญ.ยุพเรศ  กิติโรจน์พันธ์ 

ม.2/3 
 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

15 การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) 

ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 
รางวัลเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขต ด.ญ.นฤพร  ชื่นชีวเจริญ  
ม.2/8 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 
 

16 การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.

4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 66 
รางวัล เหรียญทอง 

เขต นายสุทธิพงษ์    ค าแก้ว  
ม.5/6 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

17 การแข่งขัน
ประติมากรรม ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
66 

รางวัลเหรียญเงิน 

เขต ด.ญ.ภูตะวัน วัชรเกษมศักดิ์
ม.1/1 

ด.ช.ธนกฤต    สุริยะ  
ม.1/2 

ด.ญ.วรรษิดา    สวัสดี  
ม.2/2 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

18 การแข่งขัน
ประติมากรรม ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
66 

รางวัลเหรียญเงิน 

เขต
พ้ืนที่ 

นายสุรชัย  อินตา   
ม.6/3 

นายณัฐพงศ์  เดชรักษา  
ม.6/3   

นายธนปัฐย์  พรหมมา  
ม.6/3 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

19 การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน 

ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทอง 

ชนะเลิศ 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.พิมพ์พิดา  วงศ์พานิช 
ม.3/2 

2-23 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

เขต 1 

 

3.6.6.2 ด้านดนตรีไทย 
ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

1. การแข่งขัน 
เดี่ยวระนาดเอก  

ระดับ ม.ต้น  / รางวัล
เกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช.ณัฏฐชัย  ศรีเจริญ 21 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

2. การแข่งขันเดี่ยว
ระนาดเอก ระดับ ม.
ปลาย /รางวัลเกียรติ
บัตรระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.ณัฏฐธิดา  จันทร์บัว 21 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

3. การแข่งขันเดี่ยว
ระนาดทุ้ม ระดับ ม.
ต้น  / รางวัลเกียรติ

บัตรระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่2 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.อมรทิพย์  เชี่ยว 21 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 
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4. การแข่งขัน 
เดี่ยวระนาดทุ้ม  
ระดับ ม.ปลาย  

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.กมลชนก  บัวประทุม 21 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

5. การแข่งขัน 
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่  

ระดับ ม.ต้น   
รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง  

ล าดับที่ 5 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช.ไชยา  เขตเขว้า 21 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

6. การแข่งขัน 
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 

ระดับ ม.ปลาย  รางวัล
เกียรติบัตรระดับ

เหรียญทอง  ล าดับที่ 
6 

เขต
พ้ืนที่ 

นายสหัสวรรษ  สุขเอ่ียม 21 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

7 การแข่งขัน 
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก 

ระดับ ม.ต้น   
รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช.ภาณุวัฒน์  ใจเอื้อ 22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

8. การแข่งขัน 
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก 
ระดับ ม.ปลาย 

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง  

ล าดับที่ 5 

เขต
พ้ืนที่ 

นายพันธกาน  มีสุวรรณ 22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

9. การแข่งขันเดี่ยวซอ
ด้วง  ระดับ ม.ต้น   
รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ 
เหรียญทองแดง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.กาญจนา  เฉิดมนู
เสถียร 

22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

10. การแข่งขันเดี่ยวซอ
ด้วง  ระดับ ม.ปลาย  
รางวัลเกียรติบัตร

ระดับ 
เหรียญเงิน  ล าดับที่ 4 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.โอริสา  โนนมะหิง 22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

11. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ / 
ระดับ ม.ต้น  / รางวัล

เกียรติบัตรระดับ 
เหรียญทองแดง  

ล าดับที่ 4 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.พัชรพร  ทมิฬทร 22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

12. การแข่งขันเดี่ยวซออู้  
ระดับ ม.ปลาย  รางวัล

เกียรติบัตรระดับ 
เหรียญเงิน  ล าดับที่ 4 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.นิภาทร สโุกภาค 22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 
13. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้  

ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น  รางวัลเกียรติ
บัตรระดับ เหรียญทอง 

ชนะเลิศ 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ. เขมนิล อังสุชวลิต 22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
14. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้  

ระดับมัธยมศึกษาคอน
ปลาย   รางวัลเกียรติ

บัตรระดับเหรียญ
เหรียญทอง อันดับที่ 

4 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส. ชัญดา ธนชัยไกรกุล 
 

22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

15. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 
หย่อง  ระดับ ม.ต้น   
รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช. ชลธิชา ลิ้มไพรพูลย์ 23 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

16. การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทย  ระดับ ม.
ต้น   รางวัลเกียรติ

บัตร 
ระดับเหรียญทอง   

ชนะเลิศ 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ. ปัทมาพร คงกลาง 23 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

17. การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทย  ระดับชั้น 

ม.ปลาย  รางวัลเกียรติ
บัตรระดับเหรียญเงิน 

อันดับที่ 5 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส. เมสิยา บวกกลาง 23 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 
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ที ่ รายการรางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
18. การแข่งขันวงอังกะลุง  

รางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.ธมลพรรณ  สระทองหน 
ด.ญ.เกสร  เพชรศิริ 
ด.ญ.ธัญภรณ์  ชัยชนะ 
ด.ญ.ธนพร  ชุติชาติ 
ด.ญ.ณัฐกมล  เกื้อทาน 
ด.ญ.คณิศร  ค าสิงห์ 
ด.ญ.กนกวรรณ  สีเมฆ 
ด.ญ.ณัฐนิชา  คล้ายแก้ว 
ด.ญ.เปมิกา  ไวทยานนท์ 
ด.ญ.พนิดา  ดอกสันเที๊ยะ 
ด.ญ.สโรชา  บุญรักษ ์
น.ส.ฐิติรัตน์  เกตุสืบ 
น.ส.พรพรรณ  สุภาพ 
น.ส.ฑิตวีร์ วงศ์เยาว ์
ด.ช.นนทชา  วชิรสุดเลขา 
ด.ช.ณัฐภัทร  นรดี 
ด.ช.วรพล  หริัญพฤกษ์ 
ด.ญ.ศิริภัสสร  วิมุกตะลพ 
นายจตุพร  ดาบรัมย์ 

19 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 1 

 

3.6.6.3 ด้านดนตรีสากล 
ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน 

1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย / 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ

เหรียญเงิน   
รองชนะเลิศอันดับ 2 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช.เกรียงศักดิ์   แสงสาย 15 พ.ย. 
2559 

 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกกรุง ประเภทชาย / 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง  ชนะเลิศ 

เขต
พ้ืนที่ 

นายกฤตนภัทร   สินวิเศษ 15 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน 

3. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง / 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน  รองชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.ปนัดดา  ตรีชมวารี 15 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกกรุง ประเภทหญิง / 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ

เหรียญเงิน 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.ภคพร   อินชมพู 15 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
5. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประเภทชาย / 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ

เหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

เขต
พ้ืนที่ 

นายกฤตนภัทร   สินวิเศษ 16 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
6. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประเภทหญิง / 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ

เหรียญเงิน 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.ภัทรวดี  จรุงกิจเจริญ 16 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประเภทหญิง / 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ

เหรียญเงิน 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.ช่อทิพย์   บุญมาวงศ์ 16 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
8. การแข่งขันวงดนตรีสตริง  

/  รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง 

เขต
พ้ืนที่ 

1.ด.ช.สุทธิกานต์ ปิยะเมธาง 
2.ด.ช.สรวิศ  ประดิษฐ์ 
3.ด.ญ.ดารากูล ธรรมศิริ 
4.ด.ญ.จิราภา  สินว์สวุรรณ 
5.ด.ญ.ฌานิญา แสงสิริคุณาการ 
6.ด.ญ.นราภรณ์  แซ่โค้ว 

22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน 

9. การแข่งขันวงดนตรีสตริง  
/  รางวัลเกียรติบัตรระดับ

เหรียญเงิน 

เขต
พ้ืนที่ 

1.น.ส.ปริมญารัตน์ ปีกลาง 
2.นายณัฐกานต์ เจริญสุข 
3.นายอาชวิต  มุ่งศรัทธา 
4.นายจิรายุทธ สุวรรณชัยยง 
5.นายพรรษรุตม์  ศรียอด 
6.นายธนทัต บุญรอด 

22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต1 

10. การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทชาย / 

รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช.ฐปนัท คงนิ่ม 22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต1 
11. การแข่งขันขับร้องเพลง

สากล ประเภทชาย / 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง  ชนะเลิศ 

เขต
พ้ืนที่ 

นายภีมวัศ  งามสม 22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต1 
12. การแข่งขันขับร้องเพลง

สากล ประเภทหญิง / 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ

เหรียญเงิน 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.อัครภา    ริดนอก 22 พ.ย. 
2559 

สพม.เขต 1 

13. การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง / 
รางวัลเกียรติบัตรระดับ

เหรียญเงิน 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.จีรกติติ รตันาพรประดิษฐ ์
 

22 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต1 
14. การแข่งขันขับร้องเพลง

พระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองแดง 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช.เกรียงศักดิ์    แสงสาย 
 

23 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต1 
  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | 65 

 
ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน 

15. การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย / รางวัลเกียรติบัตร

ระดับเหรียญทอง   
ชนะเลิศ 

เขต
พ้ืนที่ 

นายกฤตนภัทร   สินวิเศษ 23 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต1 
16. การแข่งขันขับร้องเพลง

พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง / รางวัลเกียรติบัตร

ระดับเหรียญเงิน 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.พริมา       บวกกลาง 23 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต1 
17. การแข่งขันขับร้องเพลง

พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง / รางวัลเกียรติบัตร

ระดับเหรียญเงิน 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.รวสิรา      มาบางครุ 23 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต1 
18. การแข่งขันดนตรีประเภท

วงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) / รางวัล

เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขต
พ้ืนที่ 

1.น.ส.ตารเกศ  เชี่ยวชาญกุล 
2.นายชุติเดช  เขียนโกลา 
3.น.ส.กมลเนตร  ปรีชา 
4.นายชนะพล  ยาทิพย ์
5.น.ส.ณัฐชา  เสมาพัฒน์ 
6.น.ส.วาสินี  ธนบวรบณัฑิตย ์
7.น.ส.วาสินี  แซ่ฉั่ว 
8.ด.ช.อานนท์  จงอักษร 
9.ด.ญ.วรานิษฐ์  วิมลสกลุวัฒน์ 
10ด.ญ.ธนพร  ไววรกิจ 

20 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต1 

 
  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | 66 

 
3.6.6.4 ด้านนาฏศิลป์ 

ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
1. การแข่งขันร าวง

มาตรฐาน 
ระดับ ม.ต้น  / 

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขต
พ้ืนที่ 

1.ด.ช.พุฒิพงศ์  เพียนอก 
2.ด.ช.ณัฐิวุฒิ  แผงปัญญา 
3.ด.ช.วันใหม่  แก้วก่า 
4.ด.ช.ชินทัช  ทองอ่วมใหญ่ 
5.ด.ช.ก่อเขตต์  บุญตอบ 
6.ด.ญ.ภูริมาศ  บุตรศรี 
7.ด.ญ.ปวรัตถ์  ภูเขาเกิด 
8.ด.ญ.สิรินภาพร  ต่อพันธ์ 
9.ด.ญ.ธนาภร  อนุโลม 
10.ด.ญ.ชุติกาญจน์  หัสดร 

15 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 

2. การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ 

ระดับ ม.ต้น  / 
รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

เขต
พ้ืนที่ 

1.ด.ญ.อินทร์ปาลี  ธนโชติหิรญั 
2.ด.ญ.วชิญาดา สินสุริยะ 
3.ด.ญ.อรพิน เลื่อนแก้ว 
4.ด.ญ.พิมพ์ภัทรา  วโรอัครวัฒน์ 
5.ด.ญ.ณัฐชญา  บุญนาค 
6.ด.ญ.ปิยธิดา  พลไทย 
7.ด.ญ.กุลปรียา  ยวงล าใย 
8.ด.ญ.สิริยากร  โพธิ์ชาติ 

17 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 

3. การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ 

ระดับ ม.ปลาย / 
รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ 

เขต
พ้ืนที่ 

1.น.ส.ปรียาภรณ์  วิชิตจรูญ 
2.น.ส.นิชานันท์  ภวพิพิธนันท์ 
3.น.ส.ศศิวิมล  พลเยี่ยม 
4.น.ส.ณัฐธัญญา  วีสี 
5.น.ส.ธมนวรรณ  รัชตะกุลพงศ์ 
6.น.ส.โชติมา สธูป 
7.น.ส.พิชญาภา  สิริปัญญา 
8.น.ส.เพ็ญพิชา  นาคแดง 

17 พ.ย. 
2559 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
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 3.6.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
1 รางวัลระดับเหรียญเงิน 

การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูน 

แอนิเมชั่น (2D 
Animation) 

ม.1-3 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.วิมลณัฐ นนทะน า 
ด.ญ.ศรุดา นาคเปลื่อง 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 

2 รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการออกแบบ

สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ม.1-3 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ช.อธิวัฒณ์ โสตถิวัฒน์ 
ด.ช.อภินันท์ สายสะอาด 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 

3 รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันประดิษฐ์

บายศรีสู่ขวัญ 
ม.4-6 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.ชนัญชิดา พาลเหนือ 
น.ส.ณิชากร แพงาม 
น.ส.บัณฑิตา พิมพ์ธงชัย
กุล 
น.ส.มณีนุช สุวรรณามาตย์ 
นายสราวุฒิ บุตรดี 
นายอิสรราษฎร์ ลิขิตธรรม 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 

4 รางวัลระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ม.4-6 

เขต
พ้ืนที่ 

นายปุณยวีย์ ตยนุลานนท์ 
นายอัฏฐะมินทร์ อ่างทอง 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
5 รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง 
การแข่งขันการสร้าง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Book)ม.1-3 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.ธัญวรัตน์ เพชรแสง
โรจน ์
ด.ช.ปฏภิาณ ศรีตั้งตรง 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
6 รางวัลระดับเหรียญทอง 

การแข่งขันการจัดสวน
แก้วม.4-6 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.ธัญญานุช เกิดศิริ 
น.ส.ญาณิศา หลิมทอง 
นายสิรภพ ครุฑทอง 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
7 รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแช่งชันการสร้าง 
Web Application 

ม.4-6 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.ตารเกศ เชี่ยวชาญกุล 
นายสาคร เสาแก้ว 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 

8 รางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การแข่งขันสร้าง 
Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-3 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.สิรีธร อ่อนชัยศรี 
ด.ช.อลงกรณ์ พรชัย
ประสิทธิ์ 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
 9 รางวัลระดับเหรียญทอง 

การแข่งขันสร้าง 
Webpage ประเภท 
text Editor ม.1-3 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.ณัฎฐา เฮ่าหนู 
ด.ช.เกียรติศักดิ์ เอื้อพร
ประเสริฐ 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
10 รางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
การแข่งขันท าอาหารคาว
หวานจานเดียว (ประเภท
ข้าว) และอาหารหวาน 

(ขนมไทย) ม.4-6 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.ชลิดา คล้ายสังข์ 
น.ส.ดลยา ลิ้นทอง 
น.ส.อมรรัตน์ เฉิน 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 

11 ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันการเขียน

โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6 

เขต
พ้ืนที่ 

นายนพณัฐ บุญเรือง 
น.ส.ปาริชาติ ปัจฉารักษ์สิริ 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

12 รางวัลระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการตัดต่อ

ภาพยนตร์ 
ม.4-6 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.อัญชลี ตั้งวัฒนทรงพล 
น.ส.เบญญาภา ศรีมานะ
เจริญ 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
13 รางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
การประกวดหนังสื่อเล่ม

เล็ก 
ม.4-6 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.นฤภร แซ่โค้ว 
น.ส.พิชชาพร ตันติกุล
พาณิชย์ 
น.ส.สชุานันท์ ทัดแก้ว 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
14 รางวัลระดับเหรียญทอง 

การแข่งขันการจัดสวน
ถาดแบบชื้น ม.4-6 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ย.ชลลดา บุญทัดเสน 
ด.ย.ทิพย์ดาวรรณ คอน
เอม 
ด.ญ.ปิยฉัตร รุ่งเกียรติวงศ์ 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
15 รางวัลระดับเหรียญเงิน 

การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ม.4-6 

เขต
พ้ืนที่ 

น.ส.ขจี เกิดจันทร์ 
นายอาภากร สธูป 

1-17 พ.ย. 
59 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่

การศึกษา
มัธยมศึกษา

เขต 1 
 

 3.6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
1. เหรียญทองแดง 

(อันดับ ๑๓) 
Impromptu Speech 

ระดับชั้น ม.ต้น  
การแข่งขันทักษะกลุ่ม

สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 

เขต
พ้ืนที่ 

ด.ญ.พิชญาภา จันทร์ศรี 2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
เขต 1 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
2. เหรียญทอง (อันดับ ๓) 

Impromptu Speech 
ระดับชั้นม.ต้น 

การแข่งขันทักษะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  

เขตพ้ืนที่ นายทรงพล ภิญโญยิ่ง 2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
เขต 1 

3. เหรียญเงิน 
(อันดับ ๑๘) 

Story Telling  
ระดับชั้น ม.ต้น 

การแข่งขันทักษะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  

เขตพ้ืนที่ ด.ญ.นุศรา นภาวัฒนากูล 2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
เขต 1 

4. เหรียญเงิน 
(อันดับ ๑๘) 
Multi Skills 

Competition 
ระดับ ม.ปลาย 

การแข่งขันทักษะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  

เขตพ้ืนที่ นายศุภวิชญ์ หน่องพงษ์ 2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
เขต 1 

5. ผ่านการคัดเลือกระดับ
ภูมิภาค 

การแข่งขันละคร
ภาษาอังกฤษ 

การแข่งขันทักษะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  

ภาค _ 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 
6. โครงการแลกเปลี่ยน

นักเรียน7ระดับ
มัธยมศึกษากับจังหวัด
เฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น  

ปี๒๕๕๙ 

ชาติ น.ส.นวพร นามวงศ์ 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

7. รางวัลชมเชย 
การแข่งขันกล่าวสุนทร

พจน์ 
การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาจีนเพ่ือชิง
ทุนการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยไต้หวัน 

ชาติ น.ส.นรีกานต์  ทองมูลตน 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

8. ชมเชย 
การแข่งขันออกแบบเสื้อ 

T-Shirt ในหัวข้อ 
“ฝรั่งเศสในโลกอนาคต” 
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม

ฝรั่งเศส 

สถานศึก
ษา 

น.ส.ญาดา เจ๊ะหวัง 2559 องค์กรอิสระ 

9. ล าดับที่ ๖ 
การอ่านออกเสียง

ภาษาญี่ปุ่น 

ชาติ นายธนภัทร์ พรภมูิพิพัฒน์ภิญโญ 2559 เจแปน 
ฟาวเดชั่น 

10. ล าดับที่ ๖ 
พูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 

ชาติ น.ส.พรชนก ชนมหาตระกูล 2559 เจแปน 
ฟาวเดชั่น 

11. ล าดับที่ ๕ 
เปิดพจนานุกรม (คันจิ) 

ชาติ นายนวกร ปัทมทัตต์ 2559 เจแปน 
ฟาวเดชั่น 

12. ล าดับที่ ๕ 
เปิดพจนานุกรม (ฮิรางา

นะ) 

ชาติ นายนนทพัทธ์ บุญเสริม 2559 เจแปน 
ฟาวเดชั่น 

13. รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
บรรยายภาพ 

ชาติ นายวาทิตย์ โดดทุ 
น.ส.สธุาศิณี สุพงศ์พิภัทร 

2559 เจแปน 
ฟาวเดชั่น 

14. ล าดับที่ ๗ 
เขียนตามค าบอก 

(ภาษาญี่ปุ่น) 

ชาติ น.ส.กชนิภา เตชะนัทธพงศ ์ 2559 เจแปน 
ฟาวเดชั่น 

  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | 72 

 
ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

15. ผ่านการสอบวัดระดับ
ภาษาจีน HSK ระดับ ๓ 

ชาติ น.ส.ณัชชารยี์  รัชติวิไลรัตน ์ 2559 - 

16. ผ่านการสอบวัดระดับ
ภาษาจีน HSK ระดับ ๔ 

ชาติ น.ส.ธนัญญา  นาคก าเนิด 2559 - 

17. เหรียญทอง 
การแข่งขันร้องเพลงจีน 
การแข่งขันร้องเพลงจีน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑ 

เขต น.ส.อรยา  แซ่ฟอง 2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
เขต 1 

18. ชนะเลิศ 
การแข่งขันวาดรูปใน

หัวข้อ ๔๐๐ ปี ชาตกาลเซ
บันเตส 

การแข่งขันทักษะภาษา
สเปนระดับชาติในงานวัน

รวมพลคนเรียนภาษา
สเปน (el dia del espa 

ñol) 

ชาติ นายสรัญ อินทร์สุวรรณ 
น.ส.กัลยธร กมลานันท์ 
น.ส.พฤกษา ด่านกลาง 
น.ส.จิตรารจติ สุวรรณวงศ์ 

2559 ชมรมครู
ฝรั่งเศส 

19. เหรียญทองแดง 
เล่าเรื่องจากภาพ 

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
ระดับภูมิภาค 

ภาค นายวาทิตย์ โดดทุ 
น.ส.สธุาศิณี สุพงศ์พิภัทร 

2559 เจแปน 
ฟาวเดชั่น 

20. เหรียญเงิน 
การแข่งขันสุนทรพจน์

ภาษาฝรั่งเศส 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

วิชาฝรั่งเศส  

เขต น.ส.มนสิชา ยิ้มรุ่งโรจน ์ 2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
เขต 1 

21. เหรียญเงิน 
การแข่งขันน าเสนอ

โครงงานพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเป็นภาษา

ฝรั่งเศส 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

วิชาฝรั่งเศส  

เขต น.ส.พรกมนวัฒน์ เมฆสิริพัทร ์ 2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
เขต 1 
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22. เหรียญทอง 
การแข่งขันมัคคุเทศก์

ภาษาฝรั่งเศส 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

วิชาฝรั่งเศส  

เขต น.ส.จิตรารจิส สุวรรณวงศ์ 2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
เขต 1 

23. เหรียญทอง 
การแข่งขันละครสั้นภาษา

ฝรั่งเศส 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

วิชาฝรั่งเศส  

เขต นายทนงค์ศักดิ์ พระกระท า 
น.ส.กัลยธร กมลานันท์ 
น.ส.สิรินารถ เมืองมาก 
น.ส.มายาวี พิลารัตน์ 

น.ส.ธนัญญา โตจ าเริญ 

2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
เขต 1 

24. เหรียญทองอันดับ ๑ 
พูดบทกวีนิพนธ์ภาษา

ฝรั่งเศส 
การแข่งขันทักษะภาษา

ฝรั่งเศส  

ชาติ น.ส.วลัย์วลี ทับทิมจีน 2559 ศูนย์
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนภาษา
ฝรั่งเศส 
สพฐ. 

25. เหรียญทองอันดับ ๑ 
การแข่งขันศิลป์

สร้างสรรค์ในหัวข้อ
ประชาคมผู้ใช้ภาษา

ฝรั่งเศส (La 
Francophonie)  
ระดับ ม.ปลาย 

การแข่งขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศส  

ชาติ นายสรัญ อินทร์สุวรรณ 
น.ส.พฤกษา ด่านกลาง 

น.ส.บุณฑริกา มงคลจรัสแสง 

2559 ศูนย์
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนภาษา
ฝรั่งเศส 
สพฐ. 

26. ชนะเลิศ 
การใช้ทักษะภาษาฝรั่งเศส
แบบบูรณาการ (Encore 
Debout) ระดับ ม.ต้น 
การแข่งขันทักษะภาษา

ฝรั่งเศส  

ชาติ ด.ญ.กัลยกร ทองจันทร์ 
ด.ช.ภูรภิัทร ธนสินชัยวงศ์ 

2559 ศูนย์
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนภาษา
ฝรั่งเศส 
สพฐ. 

  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | 74 

 
ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

27. รางวัลที่ ๓ 
การแข่งขันทักษะการใช้
ภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณา
การ (Encore Debout) 

ระดับม.ต้น 
การแข่งขันทักษะภาษา

ฝรั่งเศส  

ชาติ ด.ญ.ฐานิตา บ ารุงทรัพย์ 
ด.ญ.มัชฌิมา ขวัญใจ 

2559 ศูนย์
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนภาษา
ฝรั่งเศส 
สพฐ. 

28. เหรียญเงิน 
การแข่งขันศิลป์

สร้างสรรค์ในหัวข้อ
ประชาคมผู้ใช้ภาษา

ฝรั่งเศส (La 
Francophonie) ระดับม.

ต้น 
การแข่งขันทักษะภาษา

ฝรั่งเศส  

ชาติ ด.ญ.ธีรนาฎ ภูเงิน 
ด.ญ.ณัฐสุดา บุราณ 

ด.ญ.ภัทรพร แก้ววิเศษ 

2559 ศูนย์
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนภาษา
ฝรั่งเศส 
สพฐ. 

29. เหรียญเงิน 
การแข่งขันพูดบทสนทนา

ภาษาฝรั่งเศส (la 
conversation) 

การแข่งขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศส  

ชาติ น.ส.สิรินารถ เมืองจันทร์ 
น.ส.พรกมนวัฒน์ เมฆ

สิริพัทร์ 
น.ส.ธิดาพร จันทร์หอม 

2559 ศูนย์
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนภาษา
ฝรั่งเศส 
สพฐ. 

30. เหรียญทองแดง 
การแข่งขันเขียนตามค า

บอก (Dictée) 
การแข่งขันทักษะภาษา

ฝรั่งเศส  

 นายทะนงศักดิ์ พระกระท า 2559 ศูนย์
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนภาษา
ฝรั่งเศส 
สพฐ. 
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31. เหรียญทองแดง 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 

(มัคคุเทศก์) แนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวเป็น

ภาษาฝรั่งเศส (le guide 
touristique) 

การแข่งขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศส  

 น.ส.จิตรารจิส สุวรรณวงศ์ 
น.ส.ยศวดี จิตบวรรัศม ี

2559 ศูนย์
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนภาษา
ฝรั่งเศส 
สพฐ. 

32. ผ่านการสอบวัดระดับ
ภาษาจีน HSK ระดับ 5  
และHSKK ระดับกลาง 

ชาติ น.ส.นรีกานต์ ทองมูลตน 2559 - 

33. ชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข่งขันละครสั้น

ภาษาจีน 
งานศิลปะหัตกรรม

นักเรียน  

เขต นายจิรายุ เอ้ือจารุพร 
น.ส.บงกชพัฒน์   เลิศทิวากร 

น.ส.อรยา  แซ่ฟอง 
นายกรกฎ  ทัดรอด 
น.ส.ชวาภา ชวกุล 

2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

34. ทุนเต็มจ านวนเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม ณ ประเทศ
อาร์เจนติน่า  

ระยะเวลา ๑ ปี 

ชาติ นายทรงพล ภิญโญยิ่ง 2559 ส านักงาน
คณะกรรมก
ารการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ 
Youth For 
Understan

ding 
Internation

al 
Exchange 

35. เหรียญทอง 
การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

เขต น.ส.จิตรารจิส สุวรรณวงศ์ 2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต ๑ 
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ที ่ รายการ/รางวัล ระดับ รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน วัน เดือน ปี หน่วยงาน 

36. เหรียญทอง 
การแข่งขันละครสั้นภาษา

ฝรั่งเศส 
การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

เขต น.ส.ธนัญญา โตจ าเริญ 
น.ส.มายาวี พิลารัตน์ 

น.ส.สิรินารถ เมืองมาก 
นายทะนงศักดิ์ พระกระท า 

น.ส.กัลยธร กมลานันท์ 

2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

37. เหรียญเงิน 
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์

ภาษาฝรั่งเศส 
การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

เขต น.ส.มนสิชา ยิ้มรุ่งโรจน ์ 2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

38. เหรียญเงิน 
การแข่งขันน าเสนอ

โครงงานพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเป็นภาษา

ฝรั่งเศส 
การแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

เขต น.ส.โสมวรรณ สิงห์ค ามา 
น.ส.พรกมนวัฒน์ เมฆ

สิริพัทร์ 

2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

39. ยอดเยี่ยม 
การแข่งขันท่องบทกวี
นิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส 

การแข่งขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศสระดับชาติ  

ชาติ น.ส.วลัย์วลี ทับทิมจีน 2559 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

40. ชมเชย 
การแข่งขันกล่าวสุนทร

พจน์ภาษาฝรั่งเศส 
การแข่งขันทักษะภาษา

ฝรั่งเศสระดับชาติ  

ชาติ น.ส.ยศวดี จิตบวรรัศม ี 2559 สมาคมครู
ภาษา

ฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย 

41. รางวัลที่ ๒ 
การแข่งขันท่องบทกวี
นิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส 
การแข่งขันภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส 

ชาติ น.ส.กัลยกร ทองจันทร์ 2559 สมาคมครู
ภาษา

ฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย 
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42. รางวัลที่ ๓ 
การแข่งขันพูดบทสนทนา

ภาษาฝรั่งเศสในหัวข้อ 
“Anti-gaspillage 

alimentaire” 
การแข่งขันภาษาและ 
วัฒนธรรมฝรั่งเศส 

ชาติ น.ส.มายาวี พิลารัตน์ 
นายทะนงศักดิ์ พระกระท า 

น.ส.กัลยธร กมลานันท์ 
นายชานนท์ โบราณ 
นายพีรุตห์ สุขเพลิน 

2559 สมาคมครู
ภาษา

ฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย 

43. ชมเชย 
การประกวด  

“เล่านิทานคันจิ” 
การแข่งขัน 

จังหวัด น.ส.พาสินี ปราดเปรื่องเวทย์ 
นายคณิศร สุภัทรวณิช 
นายนวกร ปัทมทัตต์ 

น.ส.สธุาศิณี สุพงศ์พิภัทร
น.ส.สิรภัทร เทียนเถาวัลย์ 

นายวาทิตย์ โดดทุ 

2559 คณะ
มนุษยศาสต

ร์ 
มหาวิทยาลั
ยศรีนครินท

รวิโรฒ 
44. ชนะเลิศ 

Crossword 
Tournament 

Silpakorn English 
Excellence Day 5th 

(SEED) 

จังหวัด ด.ช.นพรุจ ทิพย์แก้ว 
ด.ช.ชานนท์ เกตุการ 

2559 คณะคุรุ
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลั
ยศิลปากร 

45. รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
Skit Contest 

Silpakorn English 
Excellence Day 5th 

(SEED) 

จังหวัด น.ส.ฐิตาพร มณีรัตน์ประภา 
นายอรรคพล พันธ์ขาว 

น.ส.พีรยา สงบุตร 
น.ส.ธนัชพร โรจน์กจิจานุรักษ ์
น.ส.ณิชกานต์ เกตุอนงค์ 

น.ส.วรรณพร พลอยจิระชัย 
นายกฤติธี แช่มปรีชา 

น.ส.ธัญมน ครุฑใจกล้า 
นายภีมวิศ งามสม 

นายธเนศ ด าคลองตัน 

2559 คณะคุรุ
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลั
ยศิลปากร 
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46. รางวัลที่ ๒ 
English Speech 

Contest 

จังหวัด น.ส.พีรยา สงบุตร 2559 คณะครุ
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลั
ยศิลปากร 

47. รางวัลที่ ๓ 
การประกวดร้องเพลงใน
หัวข้อ “Thai Musical 
Compositionsof His 

Majesty King 
Bhumibol Adulyadej” 

ภาค น.ส.พัชรณัฏฐ์ วงศ์ธานุวัฒน์ 2559 สพฐ. 

48. รางวัลชมเชย 
(ท่ี ๔) 

การประกวดร้องเพลงใน
หัวข้อ “Thai Musical 
Compositionsof His 

Majesty King 
Bhumibol Adulyadej” 

ภาค นายศุภกร เอกประเสริฐ 2559 สพฐ. 
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4.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่า 3.00 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 

 

4.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
 4.1.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 

 

ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ภาษา เฉลี่ย 
พ.ศ. 2559 81.97 75.71 87.93 88.93 97.64 91.66 91.01 87.21 87.75
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวดั 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยระดับต้นสังกัด 
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 4.1.2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 

 
 

 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน ๑๐ หลัง ประกอบด้วย
อาคารเรียนจ านวน 5 หลัง และอาคารประกอบ ๕ หลัง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงพล
ศึกษา อาคารสมชัย-สุดสวาสดิ์ มังคะลี อาคารประชาสัมพันธ์ และอาคารหาญพงษ์ธรรม ส้วม 87 
หลัง สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม และสนามตะกร้อ 1 สนาม 

5.1 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 5.1.1 ห้องสมุด 

ห้องสมุดมีขนาด ๕๐๗ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๔3,620  เล่ม การ
สืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบบาร์โค้ด 

จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย ๑,679 คน ต่อวัน คิด
เป็นร้อยละ ๕3.70 ของนักเรียนทั้งหมด 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยระดับต้นสังกัด 
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 5.1.2 ห้องเรียน 

5.1.2.1 ห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ จ านวน 18 ห้อง 

5.1.2.2 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ AAA   จ านวน  17 ห้อง 

5.1.2.3 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ AA  จ านวน  ๑2  ห้อง 

5.1.2.4 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ A  จ านวน  2    ห้อง 
 5.1.3 ห้องปฏิบัติการ 

5.1.3.1 ห้องควบคุมห้องเรียนคุณภาพ   จ านวน   1   ห้อง 

5.1.3.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน  7    ห้อง 

5.1.3.3 ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ จ านวน   5    ห้อง 

5.1.3.4 ห้องนาฏศิลป์    จ านวน   ๑    ห้อง 

5.1.3.5 ห้องดนตรี    จ านวน   1    ห้อง 

5.1.3.6 ห้องจริยธรรม    จ านวน   ๑    ห้อง 

5.1.3.7 ห้องทดสอบสมรรถภาพ   จ านวน   ๑    ห้อง 

5.1.3.8 ห้องสมุด    จ านวน   ๑    ห้อง 

5.1.3.9 ห้องเขียนแบบ    จ านวน   ๑    ห้อง 

5.1.3.10 ห้องประชุม (มัลติมีเดีย)  จ านวน   ๒    ห้อง 

5.1.3.11 ห้องปฏิบัติการอาหาร   จ านวน   ๑    ห้อง 

5.1.3.12 ห้องแนะแนว    จ านวน    2    ห้อง 

5.1.3.13 ห้องคอมพิวเตอร์   จ านวน     ๓    ห้อง 

5.1.3.14 ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ/ศูนย์การเรียนรู้ จ านวน    ๑๖   ห้อง 

5.1.3.15 ห้องส านักงานกลุ่มบริหาร  จ านวน     6  ห้อง 

5.1.3.16 ห้องส านักงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน จ านวน     ๑๐  ห้อง 

5.1.3.17 ห้องพยาบาล    จ านวน     1    ห้อง 

5.1.3.18 ห้องประชาสัมพันธ์   จ านวน     ๑    ห้อง 
   (พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามบาสเกตบอล วอลเลย์บอล 

โรงยิม สนามเปตอง) 
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 5.1.4 คอมพิวเตอร์   

จ านวน 305 เครื่อง ใช้เพ่ือการเรียนการสอน 164 เครื่อง ใช้สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 168 เครื่อง เพ่ือการบริหารจัดการ 47 เครื่อง จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 2,466 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  79.28  ของนักเรียนทั้งหมด 

 

6.1 สรุปรายงานเงินคงเหลือ ปี 2559 ประเภทเงินสด 
ล าดับที่ เดือน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 มกราคม 32,352.57    
2 กุมภาพันธ ์ 52,013.28    
3 มีนาคม 27,284.51    
4 เมษายน 16,508.25    
5 พฤษภาคม 63,450.62    
6 มิถุนายน 26,186.10    
7 กรกฎาคม 19,410.30    
8 สิงหาคม 24,176.85    

9 กันยายน 28,848.06    
10 ตุลาคม 32,651.76    
11 พฤศจิกายน 171,457.21    
12 ธันวาคม 13,369.75    

 
6.2 สรุปรายงานเงินคงเหลือ ปี 2559 ประเภทเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับที่ เดือน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 มกราคม 18,552,365.98    
2 กุมภาพันธ ์ 17,789,489.98    
3 มีนาคม 17,163,838.37    
4 เมษายน 17,029,408.65    
5 พฤษภาคม 10,812,431.94    
6 มิถุนายน 9,718,477.76    
7 กรกฎาคม 7,110,364.83    
8 สิงหาคม 11,081,182.95    
9 กันยายน 9,839,661.06    

10 ตุลาคม 8,180,384.86    
11 พฤศจิกายน 11,761,544.00    
12 ธันวาคม 11,032,140.82    
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6.3 สรุปรายงานเงินคงเหลือ ปี 2559 ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 

ล าดับที่ เดือน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 มกราคม 1,895,827.85    

2 กุมภาพันธ ์ 1,030,453.70    

3 มีนาคม 3,637,812.30    

4 เมษายน 2,752,592.21    

5 พฤษภาคม 621,126.75    

6 มิถุนายน 3,281,146.24    

7 กรกฎาคม 1,840,473.63    

8 สิงหาคม 1,571,178.87    

9 กันยายน 4,620,701.87    

10 ตุลาคม 2,466,804.87    

11 พฤศจิกายน 4,577,762.32    

12 ธันวาคม 2,401,321.25    

 
6.4 สรุปรายงานเงินคงเหลือ ปี 2559 ประเภทเงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ 

ล าดับที่ เดือน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 มกราคม 1,211,233.00    

2 กุมภาพันธ ์ 1,211,233.00    

3 มีนาคม 1,211,233.00    

4 เมษายน 1,211,233.00    

5 พฤษภาคม 1,211,233.00    

6 มิถุนายน 1,211,233.00    

7 กรกฎาคม 1,211,233.00    

8 สิงหาคม 1,211,233.00    

9 กันยายน 1,211,233.00    

10 ตุลาคม 1,211,233.00    

11 พฤศจิกายน 1,211,233.00    

12 ธันวาคม 1,211,233.00    
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7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
มีล ักษณะเป็นช ุมชนบ้านพักอาศัยมีประชากร ประมาณ ๑,๐๖๒ หลังคาเรือน                  

มีประชาชนประมาณ 23,250 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  วัดบางปะกอก ชุมชน
ประคองมิตร อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การท าบุญตักบาตรในเทศกาลวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

7.2 พื้นฐานครอบครัวของนักเรียน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา อาชีพหลักคือพนักงานบริษัทคิดเป็น

ร้อยละ 32.46 รองลงมาเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 18.18 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 
95.45 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 670,908 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 5 คน  

7.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
7.3.1 โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ คือ วัดบางปะกอก ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาส

และพระวัดบางปะกอกอย่างดียิ่ง โดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นประจ า และรับนิมนต์สอนวิชา
พระพุทธศาสนา สอนธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

7.3.2 ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีความสัมพันธ์อย่างดียิ่งกับโรงเรียน โดยให้การสนับสนุน 
เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดนตรีพ้ืนบ้าน และ
นักเรียนได้ไปใช้บริการห้องสมุดประชาชน ของส านักงานเขตค้นคว้าหาความรู้ 

7.3.3 สถานีต ารวจราษฎร์บูรณะ มีความสัมพันธ์อย่างดียิ่งกับโรงเรียนโดย ช่วยดูแลเรื่อง
ความปลอดภัย ยาเสพติด และรับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เป็นประจ า 
 
 
 



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | 85 

 
 

8.1 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้  

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. ห้องสมุดโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1,135 
๒. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70 
๓. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้งานธุรกิจ 50 
4. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ก. 12 
5. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ข. 56 
๖. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 800 
๗. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 134 
8. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
9. ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 67 
10. ห้องจริยธรรม 80 
11. มุมความรู้ทางสังคมศึกษา 80 
๑2. ศูนย์สื่อคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 50 
๑3. ห้องโสตทัศนศึกษา 450 
14. ห้องเรียน Smart Classroom  965 
15. ป้ายนิเทศภายในโรงเรียน 94 
16. บอร์ดติดข้อมูลข่าวสารบริเวณอาคารทั้งหมด 33 
17. ห้องแนะแนว 943 
18. ห้องศูนย์สื่อภาษาญี่ปุ่น 800 
19 ห้องศูนย์สื่อภาษาฝรั่งเศส 800 
20. ห้องศูนย์สื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 35 
21. ห้องนาฏศิลป์ 200 
22. ห้องดนตรีสากล 200 
23. ห้องดนตรีโยธวาทิต 200 
24. ห้องดนตรีไทย 200 
25. โรงฝึกงาน ๑ 200 
26. โรงฝึกงาน ๒ 200 
27. ห้องปฏิบัติการงานช่างอุตสาหกรรม 100 
28. ห้องปฏิบัติงานเขียนแบบ 200 
29. ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ งานช่างอุตสาหกรรม 50 
30. ธนาคารโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 200 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้  

จ านวนครั้ง/ปี 
31. ห้องปฏิบัติงานคหกรรม งานประดิษฐ์ 200 
32. ห้องปฏิบัติงานคหกรรม งานผ้าและการตัดเย็บ 200 
33. ห้องปฏิบัติงานคหกรรม งานอาหาร 200 
34. ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ งานคหกรรม ๕๐ 
35. ศูนย์สื่อ ICT งานธุรกิจ 200 
36. ห้องเรียนงานธุรกิจ 200 
 

8.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้  

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. โรงเรียนวัดบางปะกอก 6 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 58 
3. วัดโพธิ์ทอง 1 
4. วัดประเสริฐสุทธาวาส 1 
5. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 1 
6. วัดบางปะกอก 18 
7. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ 5 
8. วัดยายร่ม 1 
9. วัดราษฎร์บูรณะ 1 
10. วัดห้วยมงคล 2 
11. ค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์โรงเรียนบดินทรเดชา  
      (สิงห์ สิงหเสนี) 

1 

12. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน 1 
13. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 
14. หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 
15. หอศิลป์เซเว่น รังสรรค์ 3 
16. หอศิลป์กรุงเทพมหานคร 4 
17. หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ๔ 
18. หอศิลป์เพาะช่าง ๒ 
19. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทคโนธานี 1 
20. พิพิธภัณฑ์หอศิลป์แห่งชาติ 1 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้  

จ านวนครั้ง/ปี 
21. นิทรรศรัตนโกสินทร์ 1 
22. ห้องสมุดท้องถิ่นเขตราษฎร์บูรณะ 1 
23. ห้องสมุดท้องถิ่นเขตทุ่งครุ 12 
24. สวนส้มบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 1 
25. สวนธนบุรีรมย์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 1 
26. ธนาคารออมสิน สาขาย่อยบิ๊กซีบางปะกอก 12 
27. ตลาดสดในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 74 
28. ห้างสรรพสินค้า ในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 32 
29. หอสมุดแห่งชาติ 34 
30. ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 30 
31. โรงพยาบาลตากสิน 30 
32. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 25 
33. ศูนย์อนามัยสุขสวัสดิ์ 45 
34. ประเทศสิงคโปร์ 2 
35. ประเทศญี่ปุ่น 2 
36. ประเทศอินโดนีเซียและบรูไน 1 
37. หอนิทรรศการประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 
38. อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 
39. ห้องสมุดดนตรี  เฉลิมพระเกียรติ 21 
40. โรงละครแห่งชาติ 12 
41. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 24 
42. หอวิทยทรัพยากร  (จุฬา) 12 
43. หอวชิราวธุานุสรณ์ 7 
44. หอสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์  (จุฬา) 10 
45. สนามหลวง 49 
46. โรงเรียนสตรวีัดระฆัง 3 
47. โรงเรียนวัดอินทราราม 1 
48. โรงเรียนศึกษานารี 2 
49. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ” จังหวัดอ่างทอง 1 
50. โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  จังหวัดอ่างทอง 1 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้  

จ านวนครั้ง/ปี 
51. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชยัมงคล  จังหวัดอ่างทอง 1 
52. อิมแพคอารีน่า  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 1 
53. ค่ายนวภพ 1-2-3   อ.มวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 1 
54. ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเซีย 12 
55. โรงละครกลางแจ้ง  ถนนท่าพระอาทิตย์ 20 
56. โรงละครบ้านศิลปิน 10 
57. บ้านท าเครื่องละครแบบโบราณ 20 
58. บ้านท าเครื่องประดับละคร 15 
59. ร้านท ากลองยาว 10 
60. บ้านท าขลุ่ยเพียงออ  (วัดบางไส้ไก่) 20 
61. มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12 
62. มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 
63. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒ 
64. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 10 
65. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตราษฎร์บูรณะ 1 
66. ตลาดนัดหัวหิน 1 
67. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 1 
68. เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร 1 
69. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 1 
70. วาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี 1 
71. บ้านตุ่มรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 2 
72. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ จ.อ่างทอง ๑ 
73. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  จ.อ่างทอง ๒ 
74. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไบเทค เมืองทองธานี 1 
75. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ าพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี  ๑ 
76. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ๑ 
77. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ๑ 
78. อุทยานแห่งชาติ แม่น้ าภาชี จังหวัดราชบุรี 1 
79. อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว 1 
80. ห้องอาหารโชกุน โรงแรมดุสิตธานี 3  
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้  

จ านวนครั้ง/ปี 
81. หมู่บ้านโปรตุเกส 1 
82. พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา 1 
83. วัดพนัญเชิง 1 
84. http://www.cpt.cambridgetest.org การสอบวัดระดับ 
      ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

200 

85. ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน 5 
86. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 
87. สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ 5 
88. สถาบันวาแตล 2 
89. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 1 
90. สถานทูตฝรั่งเศส 1 
91. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 
92. สถานประกอบการในท้องถิ่น ชุมชนใกล้เคียงและรอบนอก เช่น เขต 
      ราษฎร์บูรณะ เขตธนบุรี เขตคลองสานอ าเภอพระประแดง เป็นต้น 

20 

93. โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1 
94. โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 1 
95. โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด าริ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 
96. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านราชวิถี 1 
97. ธนาคารกสิกรไทยส านักงานใหญ่ 2 
98. ตลาดน้ าบางพ่ึง  อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 2 
99. ศูนย์หัตถกรรมพื้นเมือง  OTOP เมืองทองธานี 2 
100. อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 
101. ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ 1 
102. ปางช้าง จังหวัดล าปาง 1 
103. สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 
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ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
สถิติการให้ความรู้  
(จ านวนครั้ง/ปี) 

1. นางถวิล  มอญคะ ประวัติความเป็นมาของชุมชน
บางกระดี่ เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

1 

2. นางธนิดา  เหมรัตนธร การท าขนมหวานไทย 1 
3. พระทานินทร์  สิริคุตโต ความส าคัญของมาฆบูชา 1 
4. นายรัชวุฒ ิ พรมนิตย์ เครื่องดนตรีไทย ประเภทปี่

พาทย์ 
3 

5. นางบุนนาค  ทรรทรานนท์ การร ากินรีร่อน 4 
6. นายวิธาร  จันทรา โขน 4 
7. นายวงศกร  หุ่นทอง การแต่งหน้าโขน 6 
8. น.ส.นริศรา  จันทร์แจ่ม การแต่งหน้านางร า 40 
9. นางปริศนา  จันทร์วรรณมาน การแต่งเครื่องละคร 10 
10. น.ส.กนกวรรณ  คุ้มโภคา การปักเครื่องละคร 10 
11. น.ส.เสาวลักษณ์  พุกเกษม พ้ืนฐานการเต้นแบบสากล 15 
12. น.ส.อุบลวรรณ  โตอวยพร การปรับท่าร าวงมาตรฐาน 15 
13. นางวรรณี  จูฑังคะ ความรู้เรื่องการขับร้องเพลง

ไทย 
5 

14. นายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ เรื่องการขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง 

20 

15. นายวาทิต  อิสสะอาด เทคนิคการเล่นกีต้าร์ไฟฟ้า 10 
16. นายถาวร  แซ่อ้ึง เทคนิคการใช้เอฟเฟคกีต้าร์

ไฟฟ้า 
10 

17. นายอนุสรณ์ ยวนกลาง การเล่นหมากล้อม 80 
18. นายสกล  วงศาโรจน์ ว่าวไทย ๑ 
19. น.ส.พัทธมน นิศาบดี การเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์ ๑ 
20. นายมนตรี ธรรมบัวชา การเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์ ๑ 
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ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
สถิติการให้ความรู้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

21. น.ส.อภิญญา  มานะศรี การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วย
กระดาษสี 

๔ 

22. น.ส.จินตนา  ธุระศรี การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วย
กระดาษสี 

๔ 

23. นายสมชาย เม้ยมิ่ง การเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์ ๒ 
24. ทีมวิทยากรจาก AYC บูรณาการความรู้ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

2 

25. คณะครูจาก Henderson  
      Secondary School  Singapore 

ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 1 

26. คณะครูจาก SMA 6   
      Surabaya Indonesia 

ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 1 

27. วิทยากรจากบริษัทเล่าเต๊ง ติวข้อสอบ Gat Pat 1 
28. นายเดชา  สนธินุช งานประดิษฐ์กะลามะพร้าว 2 
29. นายวิเชียร ถิรบวรสกุล งานอิเล็กทรอนิคส์  2 
30. น.ส.สุมาลี  ศรีพ้ืนผล การท าผ้าบาติก  มัดย้อม 2 
31. นางลลิตา  พงษ์พูน การห่อเหรียญด้วยริบบิ้น 1 
32. เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขา 
     ย่อยบิ๊กซีบางปะกอก 

การเงินการธนาคาร 5 
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10.1 โครงการรักการอ่าน 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑. วัตถุประสงค ์
    ๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีนสิัยรักการอ่าน การเขียน 
และการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล 
    ๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่ง  
ต่าง ๆ  รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อตา่ง ๆ  
ได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
    ๑.๓ เพื่อใหผู้้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ๑.๔ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้บริการเทคโนโลยี  
สารสนเทศทุก รูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
๒. เป้าหมาย 
    ๒.๑ ด้านปริมาณ 
          ๒.๑.๑ ผูเ้รยีนร้อยละ ๑๐๐  เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านตามความสนใจอย่างน้อย ๑ 
กิจกรรม 
          ๒.๑.๒ ผูเ้รยีนร้อยละ ๘๐  สามารถเลือกอา่น 
หนังสืออย่างหลากหลายนอกเหนือจากหนังสือแบบเรยีน 
ได้อย่างน้อยเดือนละ  ๑ เลม่ 
          ๒.๑.๓ ผูเ้รยีนร้อยละ ๕๐ สามารถสรปุประเด็น 
และจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการอ่านอย่างสม่ าเสมอ 
    ๒.๒ ด้านคุณภาพ 
          ๒.๒.๑ ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามความ
สนใจ 
          ๒.๒.๒ ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน  สามารถ 
เลือกหนังสือ  สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ที่ดีมี     
ประโยชน์อ่านตามความสนใจ  นอกเหนือจาก 
หนังสือแบบเรียนไดต้ามเกณฑ์ที่ก าหนด 
           ๒.๒.๓ ผู้เรียนสามารถสรุปประเด็นและ 
จดบันทึกความรู้ทีไ่ด้จากการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๑. กิจกรรมยอดนักอ่าน 
     ๑.๑  จัดซื้อหนังสือส่งเสรมิ 
การอ่าน 
     ๑.๒ อ่านหนังสือท่ีชอบและ 
บันทึกข้อมูลจากการอ่านอย่าง 
น้อย ๒๐ เล่ม/ป ี
     ๑.๓ นิทรรศการหนังสือใหม่  
     ๑.๔  การสืบค้นข้อมลูและ 
การอ่าน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
     ๑.๕ คัดเลือกยอดนักอ่าน 
     ๑.๖ จัดท าเกียรติบัตรยอด 
นักอ่าน 
๒. กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๓. กิจกรรมหน้าเสาธง  
“วางทุกงานอ่านทุกคน” 

๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านปริมาณ 
    ๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม
กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านตามความ
สนใจอย่างน้อย ๑ กิจกรรม / คน / ป ี
    ๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  สามารถ
เลือกอ่านหนังสือที่ดตีามความสนใจ
นอกเหนือจากหนังสือแบบเรียนได้อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ เล่ม 
    ๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ สามารถ
สรุปประเด็นและจดบันทึกความรูท้ี่ได้
จากการอ่านอย่างสม่ าเสมอ 
๒. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านคุณภาพ 
    ๒.๑ ผู้เรียนน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับจากการเข้ารว่ม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาใช้ พัฒนา
ตนเองด้านการเรียนในระดับคณุภาพ
ด ี
    ๒.๒ ผูเ้รยีนมีนสิัยรักการอ่านและ
การศึกษาค้นคว้าสามารถเลือกอ่าน
หนังสือ สิ่งพิมพแ์ละสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ดีมีประโยชน์นอกเหนือจากหนังสือ
แบบเรียนได้ในระดับคณุภาพดีมาก 
    ๒.๓ ผู้เรียนสามารถสรุปประเด็น 
และจดบันทึกความรู้ทีไ่ด้จากการอ่าน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในระดบั
คุณภาพด ี
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10.2 โครงการส่งเสริม ดนตรี ความสามารถทางศิลปะ และนาฏศิลป์ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑. วัตถุประสงค ์
    ๑.๑ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ การ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
    ๑.๒ ครูมีผลงานวิจัยในชัน้เรียน 
    ๑.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี
นาฏศิลป์ ผ่านเกณฑ์การประเมนิตามหลักสูตร 
    ๑.๔ นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติ
ดนตรีนาฏศลิป ์
    ๑.๕ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ๑.๖ นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแขง่ขันความรู้
ความสามารถและสามารถแสดงออกทางด้าน
ดนตรีนาฏศลิปไ์ด้ด ี
๒. เป้าหมาย 
    ๒.๑ ด้านปริมาณ 
         ๒.๑.๑ ครูร้อยละ ๑๐๐ มีแผนการจัดการ
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
         ๒.๑.๒ ครูร้อยละ ๗๕ ขึ้นไปมผีลการวิจยั
ในชั้นเรียน 
         ๒.๑.๓ ครูร้อยละ ๙๐ มีกระบวนการพัฒนา 
ผู้เรียนโดยการสง่เสริมการใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้ 
         ๒.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๙ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาศิลปะผา่นเกณฑ์การประเมนิตามหลักสูตร 
         ๒.๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถ 
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
         ๒.๑.๖ นักเรียนร้อยละ ๙๙ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 
    ๒.๒ ด้านคุณภาพ 
          ๒.๒.๑  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ    
          ๒.๒.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาศิลปะตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดอยา่งมีคุณภาพ 
          ๒.๒.๓ นักเรียนได้รับการส่งเสริมความ
เป็นเลิศและพัฒนาอัจฉรยิภาพ โดยเข้าร่วมการประกวด
แข่งขันทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

๑. ขั้นเตรียมการ 
    ๑.๑ จัดท าร่างการด าเนิน 
งานเพื่อขออนุมัติ 
     ๑.๒ พิจารณาอนุมัติแผน 
การด าเนินการ 
     ๑.๓ น าไปหลอมรวมเปน็ 
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
๒. ขั้นด าเนินการ 
    ๒.๑ ประชุมบุคลากร 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี-
นาฏศิลป์) 
    ๒.๒ ประสานโครงการและ 
งบประมาณ 
     ๒.๓ ด าเนินกิจกรรม/ 
โครงการ 
๓.ขั้นประเมินผล-ติดตามผล 
   ๓.๑ ประเมินผลการ
ด าเนนิงาน 
   ๓.๒ ประชุมสรุปผลการ 
ด าเนินงาน 
   ๓.๓ จัดท ารายงานผลการ 
ด าเนินงาน 
    ๓.๔ รายงานผลการด าเนิน 
งาน/รายงานประจ าป ี

๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ด้านปริมาณ 
    ๑.๑ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
    ๑.๒ ครูมีการจัดท า
ผลงานวิจัยในชัน้เรียน 
    ๑.๓ ครูมีกระบวนการ 
พัฒนาผู้เรียนโดยส่งเสริม
การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 
    ๑.๔ ห้องเรียนจ านวน            
๔ ห้อง ห้องสมุดศูนย์สื่อฯ 
ได้รับการดูแล 
๒. ตัวชี้วัดความส าเร็จ            
ด้านคุณภาพ 
    ๒.๑ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยู่ในระดับคุณภาพด ี
    ๒.๒ ครูมีผลงานการวิจัย
ในชั้นเรียน อยู่ในระดบั
คุณภาพด ี
    ๒.๓ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
ศิลปะอยู่ในระดบัคุณภาพด ี
    ๒.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคต์ามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดอยู่ใน 
ระดับคุณภาพด ี
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10.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวโรงเรียน วิถีพุทธ (บัญญัติ ๑๐ ประการสบืสานคุณธรรม) 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑. วัตถุประสงค ์
    ๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
    ๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมรีะเบยีบวนิัยและปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของสถานศึกษา 
    ๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสภุาพนอบน้อมเป็นมิตรทีด่ีกับ
บุคคลทุกระดับและมีน้ าใจโอบอ้อมอาร ี
    ๑.๔ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่น  
    ๑.๕ เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นในดา้น
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทีด่ีงามทั้งของไทยและสากล 
๒. เป้าหมาย 
    ๒.๑ ด้านปริมาณ 
          ๒.๑.๑ ผูเ้รียน 2,863 คน มีความซื่อสตัย์ประพฤติ
ตนอย่างเหมาะสม ตรงไปตรงมา และ มีคณุลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 
          ๒.๑.๒ ผูเ้รียน 2,863 คน มีระเบยีบวินัยและ
ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา 
๒.๑.๓ ผูเ้รียน 2,863 คน มีความสุภาพ นอบน้อมเป็นมิตร
ที่ดีกับบุคคลทุกระดับและมีน้ าใจโอบอ้อมอารีและให้การ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
          ๒.๑.๔ ผูเ้รียน 2,863 คน มีความเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตญัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ 
          ๒.๑.๕ ผูเ้รียน 2,863 คน ยอมรับความคดิเห็น
และวัฒนธรรมที่แตกตา่งอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข 
๒.๒ ด้านคุณภาพ 
          ๒.๒.๑ ผูเ้รียน มคีวามซื่อสัตย์ประพฤตติน 
อย่างเหมาะสมตรงไปตรงมาและปฏิบัติตามระเบียบของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดมีาก 
          ๒.๒.๒ ผูเ้รียน มรีะเบียบวินัยและปฏิบัติตาม
ระเบียบของสถานศึกษาอยู่ในระดบัดีมาก 
    ๒.๒.๓ ผู้เรยีน มีความสุภาพ นอบน้อม เป็นมิตรทีด่ีกับ
บุคคลทุกระดับและมีน้ าใจโอบอ้อมอารีให้การช่วยเหลือผู้อื่น
อยู่ในระดับดมีาก 
          ๒.๒.๔ ผูเ้รียน มคีวามเอือ้อาทรในระดับดมีาก 
          ๒.๒.๕ ผูเ้รียน ยอมรับความคิดเห็นใน 
วัฒนธรรมที่แตกต่างอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขมี
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และตระหนักถึง
ความส าคญัของสถาบันอยู่ในระดบัดีมาก 

     ๑. เสริมสร้าง
วินัยสดใส
คุณธรรมน้อมน า
ประเพณ ี
     ๒. สวดมนต์
ประจ าสัปดาห์  
พัฒนาจิต 
     ๓. การด าเนิน
ชีวิตตามแนว
ไตรสิกขา  
(ศีล สมาธิ 
ปัญญา) 
     ๔. นักเรียน
แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ 
     ๕. สอบธรรม
ศึกษาสนามหลวง 
      ๖. ตักบาตร
ท าบุญเพิ่มทุน
ให้กับชีวิต 
      ๗. ประกวด
มารยาทไทย 
สดใสวัฒนธรรม 
     ๘. บรรพชา
สามเณรเฉลมิพระ
เกียรติ และภาค
ฤดูร้อน 
     ๙. เข้าวัด
ปฏิบัติธรรมน า
ชีวิต 
    ๑๐. การปรับ
พฤติกรรมด้วยการ
ท าด ี

๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านปริมาณ 
   ๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความซื่อสัตย ์
ประพฤติตนอยา่งเหมาะสมตรงไปตรงมา 
และปฏิบตัิตามระเบียบของสถานศึกษา  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์รงตาม
หลักสตูร 
    ๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มรีะเบยีบวินัย
และ 
ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา 
    ๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มคีวามสุภาพ 
นอบน้อม เป็นมิตรทีด่ีกับบุคคลทุกระดับ
และมีน้ าใจโอบอ้อมอารีและให้การ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
   ๑. ๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มคีวามเอื้อ
อาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ 
    ๑.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ยอมรบัความ
คิดเห็นในวัฒนธรรมที่แตกต่าง อยูร่่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข ความรักชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์และตระหนักถึง
ความส าคญัของสถาบัน 
๒. ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านคุณภาพ 
    ๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มคีวามซื่อสัตย์
ประพฤติตนอยา่งเหมาะสม มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตรงตามหลักสตูร 
    ๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มรีะเบยีบวินัย
และปฏิบตัิตามระเบียบของสถานศึกษา 
    ๒.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มคีวามสุภาพ 
นอบน้อม เและมีน้ าใจโอบอ้อมอารีและให้
การช่วยเหลือผู้อื่น 
    ๒.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มคีวามเอื้อ
อาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ 
    ๒.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ยอมรบัความ
คิดเห็นในวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 
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10.4 โครงการพัฒนากระบวน (โครงงาน/วิจัยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 10.4.1 วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑. วัตถุประสงค ์
    ๑.๑ เพือ่ให้ผู้เรียนรูจ้ักการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินค่าได้ในระดับสูง มีเหตุผลและการ
วางแผนเพื่อน าไปสู่เป้าหมายได ้
   ๑.๒ เพื่อให้นักเรียนสามารถสรา้งสรรค์ พัฒนา
แนวคิดในการตดัสินใจ สร้างผลงานโดยเทคโนโลย ี
   ๑.๓ เพื่อให้ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรยีน
การสอน ด้านการพัฒนาความคดิเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
๒. เป้าหมาย 
    ๒.๑ ด้านปริมาณ 
     ๒.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๕ สามารถคิดวิเคราะห์และ
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ การท างานร่วมกับผู้อื่น 
     ๒.๑.๒ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้และ
การท างานร่วมกับผู้อื่นผ่านกระบวนการจัดการเรยีนรู ้
     ๒.๑.๓ นักเรียนได้รับการประเมินผลสมัฤทธ์ิ ด้าน
การคิดวเิคราะห์ การแสวงหาความรู้ และการท างาน
อย่างเป็นระบบชัดเจน 
     ๒.๑.๔ ครรู้อยละ ๘๐ สามารถจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน การสร้าง
สื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปญัหา
ของผู้เรียนได ้
     ๒.๑.๕ ครูร้อยละ ๘๐ สามารถทดสอบวัดผล
ความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ 
    ๒.๑ ด้านคุณภาพ 
          ๒.๒.๑ ครูมีความรู้ความเข้าใจและมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การสร้างสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิด การแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ 
          ๒.๒.๒ ครูสามารถทดสอบวัดผลความสามารถ
ด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ได ้
          ๒.๒.๓ นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ 
          ๒.๒.๔ นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
การคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง 

๑. ประชุมวางแผนเพื่อ
จัดท าโครงการ 
๒. ออกค าสั่งมอบหมาย 
๓. จัดกิจกรรมพัฒนา
ผลงานนักเรียนใน
รูปแบบโครงงาน 
๔. จัดกิจกรรมพัฒนา 
ส่งเสริมทักษะการคิด
ส าหรับครูและนักเรียน 

๑. ตัวชี้วัดความส าเร็จ                
ด้านปริมาณ 
    ๑.๑ ร้อยละของครูและนักเรียนท่ี
ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห ์
และการแสวงหาความรู ้
    ๑.๒ ร้อยละของผลงานสร้างสรรค์
โดยใช้เทคโนโลยผี่านกระบวนการคิด
วิเคราะหร์ะดับสูง 
     ๑.๓ ครูสามารถจดักระบวนการ
จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน การ 
สร้างสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด การแก้ปญัหาของผู้เรียนได้ 
     ๑.๔ ครูสามารถทดสอบวัดผล
ความสามารถดา้นทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ได ้
๒. ตัวชี้วัดความส าเร็จ                  
ด้านคุณภาพ 
    ๒.๑ ครูมีความรู้ความเข้าใจและมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างสื่อ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด กา
แก้ปัญหาของผู้เรียนได้ 
    ๒.๒ ร้อยละของครูที่สามารถใช้ 
เทคโนโลยีและจัดกระบวนการเรียนการ
สอนและมีผลงานด้านงานวิจัยและ
โครงงาน 
    ๒.๓ ร้อยละของนักเรียนที่จัดท า
กิจกรรมโครงงานและความคิดเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
    ๒.๔ ร้อยละของนักเรียนที่ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมี
ความรับผิดชอบ 
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11.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕7 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
22 สิงหาคม 2557 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 
28.93 

(ดีเยี่ยม) 
30.00 

28.93 

(ดีเยี่ยม) 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

5.00 
4.88 

(ดีเยี่ยม) 
5.000 

4.93 
(ดีเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ ๒ 
 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค ์

5.00 
4.97 

(ดีเยี่ยม) 
5.00 

4.95 
(ดีเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.00 
4.88 

(ดีเยี่ยม) 
5.00 

4.88 
(ดีเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีติ 
สมเหตุสมผล 

5.00 
4.84 

(ดีเยี่ยม) 
5.00 

4.81 
(ดีเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ ๕ 
 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

5.00 
4.41 
(ดี) 

5.00 
4.41 
(ดี) 

มาตรฐานที่ ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่น
ได้และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจรติ 

5.00 
4.95 

(ดีเยี่ยม) 
5.00 

4.95 
(ดีเยี่ยม) 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 49.59 
(ดีเยี่ยม) 

50.00 49.55 
(ดีเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสทิธิภาพ และเกิด
ประสิทธผิล 

10.00 9.79  
(ดีเยี่ยม) 

10.00 9.71 
(ดีเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมปีระสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 

10.00 10.00 
(ดีเยี่ยม) 

10.00 10.00 
(ดีเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและ 
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

5.00 
5.00 

(ดีเย่ียม) 
5.00 

5.00 
(ดีเย่ียม) 
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มาตรฐานการศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕7 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
22 สิงหาคม 2557 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  

กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

10.00 
9.80 

(ดีเยี่ยม) 
10.00 

9.84 
(ดีเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
และการบริการที่สง่เสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

10.00 
10.00 
(ดีเยี่ยม) 

10.00 
10.00 
(ดีเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

5.00 
5.00 

(ดีเยี่ยม) 
5.00 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5.00 
5.00 

(ดีเยี่ยม) 
5.00 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง สง่เสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

5.00 
5.00 

(ดีเยี่ยม) 
5.00 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10.00 
10.00 
(ดีเยี่ยม) 

10.00 
9.97 

(ดีเยี่ยม) 
มาตรฐานที่ ๑๔   การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย

ตามวิสยัทัศน์ปรัชญา และจุดเนน้ที่
ก าหนดขึ้น 

5.00 
5.00 

(ดีเยี่ยม) 
5.00 

4.97 
(ดีเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาด าเนนิการพัฒนา 
ผู้เรียนตามเอกลักษณ์ของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
 (รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล) 

5.00 
5.00 

(ดีเยี่ยม) 
5.00 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 
5.00 

(ดีเยี่ยม) 
5.00 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ/กิจกรรมตาม                                         
นโยบาย จุดเนน้ แนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา 
และสง่เสริมสถานศึกษาให้ยกระดบั
คุณภาพสงูขึ้น 

5.00 
5.00 

(ดีเยี่ยม) 
5.00 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

เฉล่ียรวม 100.00 
98.52 
(ดีเยี่ยม) 

100.00 
98.45 
(ดีเยี่ยม) 
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11.2 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย ส านักเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๒. การจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๐ ๑๐ 

๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๑๐ ๑๐ 
๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๑๐ ๑๐ 

๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๑๐ ๑๐ 

๗. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๑๐ ๑๐ 

๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๑๐ ๑๐ 
รวมทั้งสิ้น  (ข้อ ๑ – ๘) ๘๐ ๘๐ 

สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕ ๕ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. : องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22 – 24  เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ 
ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานได้ดังนี้ 

12.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) ของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
ล าดับ

ที ่
ตัวบ่งชี้

ที ่
ชื่อตัวบ่งชี้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
๔ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
๕ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 
๖ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดีมาก 

๗ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๘ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
๙ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ดีมาก 

๑๐ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 
๑๑ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 

ล าดับ
ที ่

ตัวบ่งชี้
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
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12.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ีระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๑๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๖๔ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  
 

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  
 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของ  
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๙๓ ดี 
 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศกึษา 
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                          ใช่        ไม่ใช่ 
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้        ใช่        ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่        ไม่ใช่ 

 
 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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12.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔ ผู้เรียนคิดเปน็ ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๑๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๖๔ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พันธกิจ และ   
              วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลักษณ์ของ 
                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน   
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสงักัด ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๙๓ ด ี
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13.1 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
13.1.1 แบบประเมินโครงการ บางโครงการยังไม่ครบ 
13.1.2 การเปรียบเทียบผลรายงานประจ าปี หากแสดงผลเป็นกราฟจะดีมาก 
13.1.3 การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของประธานกรรมการสถานศึกษาและ

รายงานการประชุมลายเซ็นยังไม่ครบ 
13.2 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) 

 13.2.1 จุดเด่น  
13.2.1.1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โดยพัฒนาผู้เรียนให้มี
น้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ังดูแลตนเองให้ความปลอดภัย และพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ 

2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ให้เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และให้ผู้เรียนบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 

3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาผู้เรียนให้
ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อื่นท้ังในและนอกสถานศึกษา 

4) ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิด 
และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 

5) สถานศึกษามีผลการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็น “ผู้ดีบางปะกอก” 
ได้แก่ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ท่ีดีของครู เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน
ตามท่ีก าหนด 

6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาส่งเสริมให้เป็น “โรงเรียนดี เด่น ดังของชุมชน” 
โดยเน้นให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ให้ความรู้ เป็นท่ีอยู่แสนหรรษา เป็นแหล่งอบรมจริยา  และเป็นท่ีสร้าง
คุณค่าชีวิตคน จนผู้เรียนได้รับรางวัลท้ังด้านวิชาการ ทักษะนาฏศิลป์ การวาดภาพ และด้านความ
ประพฤติดี เป็นท่ียอมรับของสังคม 
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7) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม

บทบาทของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการ รักการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาสังคมท่ีคนไทยไม่มีนิสัยรักการอ่าน จน
ผู้เรียนได้รับรางวัล “นักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม” และสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน
ต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต ๓ 

13.2.1.2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ท้ังประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2) กับแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา โดยน าข้อเสนอแนะจาก                 
การประเมินคุณภาพภายนอกและภายในมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายครบท้ัง ๑๙ 
มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ มีความใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
สอดคล้องกับเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

13.2.1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ  โดยสถานศึกษา มีการประเมินผลงานของครูครบท้ัง ๔ ข้อ และน าผลการประเมินมาพัฒนา
ครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีครูท่ีจัดกระบวนการการเรียนรู้ครบท้ัง ๘ ข้อ จ านวนร้อยละ ๘๖.๘๔ 
ของจ านวนครูท้ังหมด 

13.2.1.4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
 สถานศึกษามีผลการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและต้นสังกัด โดย ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้น
สังกัด ได้คุณภาพระดับดีมาก และสถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึ กษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ ครบท้ัง ๘ ข้อ 

 13.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 
13.2.2.1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) 
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ปีท่ี ๖ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ๗ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่ม
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้มีระดับคุณภาพสูง
ขึ้น 

2) สถานศึกษาควรน า “ปรัชญา” ของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้แล้ว 
มาเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน หากก าหนดอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ ปรัชญาท่ีก าหนดไว้แล้ว จะหมดความส าคัญ
ต่อการน ามาใช้พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะตามปรัชญานั้น 

3) สถานศึกษาควรก าหนดจุดเน้น/จุดเด่นของสถานศึกษา ในการ
พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะตามจุดเน้น/
จุดเด่นดังกล่าว จนสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

4) สถานศึกษาควรส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาในการป้องกัน
หรือแก้ปัญหาสังคมในสถานศึกษาและ/หรือนอกสถานศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 

13.2.2.2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1) สถานศึกษาควรจัดโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 

และควรจัดองค์กรภายในสถานศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญต่อการบริหารโดยองค์คณะบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาท หน้าท่ีในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 

2) สถานศึกษาควรใช้ระบบบริหารคุณภาพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยไม่หยุดยั้ง และให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาท่ีชัดเจนในเชิงปริมาณท่ีเหมาะสมและท้าทาย 
 

13.2.2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) ครูควรน าผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มาใช้ออกแบบ

และจัดการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
2) สถานศึกษาควรจัดประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้เป็น

เวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและบุคลากรของสถานศึกษา  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น 

13.2.2.4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
 สถานศึกษาควรก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้พร้อมรับ

ท้ังการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก และควรวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่ง
ให้บรรลุผลส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนให้ความส าคัญกับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ผลการประเมินตามความเป็นจริง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ควรน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนอย่างกว้างขวางทาง Website ของสถานศึกษา 

 

14.1 จุดเด่น 
14.1.1 นักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจเรียน สนใจเรียน และมีสัมมาคารวะ ผลการ

เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และสอบเข้าเรียนต่อได้จ านวนมาก 
14.1.2 ผู้บริหารและครูทุกคนรักโรงเรียน และช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า 

ไปในทางเดียวกัน ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
14.1.3 ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน ให้ความเชื่อถือไว้วางใจ ในการน าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียน ม.๑ จ านวนมาก 
14.1.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดท าโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ อย่างต่อเนื่อง โดยให้นักเรียน ม.๔ ทุกคนเข้าค่ายพุทธบุตร และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นสอบธรรมศึกษาทุกคน 

14.2 จุดที่ควรพัฒนา 
14.2.1 ห้องเรียนมนี้อยเกินไป ควรเพ่ิมอาคารเรียนอีก ๑ หลัง หรือลดจ านวนนักเรียน

ให้น้อยลง 
14.2.2 ควรท าหลังคาโดมคลุมพ้ืนที่บริเวณสนาม เพ่ือให้นักเรียนเข้าแถวในตอน

เช้า และใช้สนามในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
 



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | 106 

 
 

15.1 จุดเด่น 
 15.1.1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4) ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
5) สถานศึกษามีผลการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญาของสถานศึกษา 
6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
7) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
 15.1.2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 15.1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                               สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 15.1.4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
                               สถานศึกษามีผลการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

15.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 15.2.1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

                       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ให้สูงขึ้น 

 15.2.2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1) สถานศึกษาควรจัดโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง  
2) สถานศึกษาควรจัดองค์กรภายในสถานศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาควรจัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไว้

ล่วงหน้า และจัดระเบียบวาระการประชุมให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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 15.2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

                       สถานศึกษาควรจัดประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้เป็นเวทีของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

 15.2.4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
1) สถานศึกษาควรก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้พร้อมรับ

ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
2) สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
3) สถานศึกษาควรน ารายงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น  4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหาร
วิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และการพัฒนาตามกระบวนการบริหาร
เชิงระบบ (PDCA) หลักธรรมาภิบาล และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง  

 

2.1 วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเป็นผู้น าการจัดการศึกษาตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ                        

สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
2.2 พันธกิจ 

2.2.1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  
2.2.2 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตร

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2.3 พัฒนาคุณภาพวิชาการและหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.2.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียน           

การสอนได้มาตรฐานระดับสากล 
2.2.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.2.6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
2.2.7 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เครือข่ายการศึกษา และโรงเรียนร่วม

พัฒนา 
2.3 เป้าประสงค์ 

2.3.1 นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ดังนี้ 
2.3.1.1 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2.3.1.2 สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

2.3.1.3 ล้ าหน้าทางความคิด 

2.3.1.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

2.3.1.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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2.3.2 นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล ได้แก่ 
2.3.2.1 มีสุขลักษณะ สุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพ

ติด และอบายมุข 

2.3.2.2 มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

2.3.2.3 มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามแนว
โรงเรียนวิถีพุทธ และยึดมั่นในหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

2.3.2.4 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2.3.2.5 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.3.2.6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

2.3.2.7 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

2.3.2.8 มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.3.3 โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานระดับสากล 
2.3.4 โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพวิชาการและหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2.3.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา ได้แก่ 

1) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

2) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3) ใช้หนังสือ ต าราเรียนและสื่อการเรียนรู้เป็นภาษาต่างประเทศใน

การจัดการเรียนการสอน 
4) ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนสามารถเผยแพร่ผลงานในระบบออนไลน์ 
(online)  

5) สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนกับนานาชาติ 
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6) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน  
2.3.5 โรงเรียนมีผลการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.3.6 โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ดังนี้ 

2.3.6.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาโรงเรียนได้
มาตรฐานระดับสากล และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา 

2.3.6.2 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
จากองค์กรมาตรฐานสากล (ตามขั้นตอนของ OBECQA และ TQA) 

2.3.7 โรงเรียนส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เครือข่ายการศึกษา และโรงเรียน
ร่วมพัฒนา 

2.3.7.1 โรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ได้แก่ 

1) มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
2) มีห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
3) มีห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์การเรียนรู้ที่บริการด้วย

ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.3.7.2 โรงเรียนมีเครือข่ายการศึกษา และโรงเรียนร่วมพัฒนาทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

2.4 อัตลักษณ์ 
 “ผู้ดีบางปะกอก” ดังนี้ 1) เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 2) เป็นศิษย์ที่ดีของครู 3) เป็นสมาชิกที่

ดีของสังคม 
2.5 เอกลักษณ์ 

“โรงเรียนดี เด่น ดังของชุมชน” ดังนี้ 
บางปะกอก...คือสถานบ้านความรู้ 
บางปะกอก...คือที่อยู่แสนหรรษา 
บางปะกอก...แหล่งอบรมจริยา 
บางปะกอก...สร้างคุณค่าชีวิตคน 
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2.6 ปณิธาน 

มุ่งสร้าง คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
มุ่งเน้น  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มุ่งสู่  มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย และอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 

2.7 คติพจน์ 
ปํญฺญฺา นราน  รตน   “ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน” 

2.8 ค าขวัญ 
คุณธรรมเด่นตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  เน้นรอบรู้  สู่สากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

2.9 ค่านิยม 
“BANGPAKOK”  ดังนี้  

B = Brilliant (ฉลาดรอบรู้)  
A = Academically Advanced (ล้ าหน้าทางความคิด)  
N = Newest Technology (เทคโนโลยีทันสมัย)  
G = Green Mind (จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและจิตสาธารณะ)  
P = Productivity (ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
A = Awareness of Morals (มีสันติสุขในจิตใจ)  
K = Knowledge and Creativity (ใฝ่เรียนรู้และคิดสร้างสรรค์)  
O = Organized to Systematic Approach (มีการท างานเป็นระบบ)  
K = Keen on Working Together (กระตือรือร้นที่จะท างานร่วมกัน) 

2.10 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมเครือข่ายการศึกษา และโรงเรียนร่วมพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
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2.11 จุดเน้น 

จุดเน้นที่ 1 : บ.ก. ปราดเปรื่อง  (B-Bright and Brilliant) 
จุดเน้นที่ 2 : บ.ก. เราต้องเป็นที่หนึ่ง (P-Progress for Goals) 
จุดเน้นที่ 3 : บ.ก. สุขภาพดี (K- Keen to Health) 
จุดเน้นที่ 4 : บ.ก. สีเขียว (W- Work for Green) 
จุดเน้นที่ 5 : บ.ก. สร้างสรรค ์(K-Key to Create) 
 

2.12 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ฉบับท่ี 8 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ฉบับที่ 8 ประกอบด้วย 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา จ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของนักเรียน 
            1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
            2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
  มาตรฐานที่ 4 : ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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3.1 แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
มุมมอง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 

 
 

            

 

 
 

               

 

 
 

        

 

 
 

         

  

คุณภาพ
นักเรียน 

กระบวนการ
จัดการศึกษา 

การพัฒนา
องค์กร 

ทรัพยากร และ
เครือข่ายร่วม 

พัฒนานักเรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก 

พัฒนานักเรียนให้มีคณุภาพตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตร

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

พัฒนาคุณภาพวชิาการ
และหลักสูตรเทียบเคียง 

มาตรฐานสากล 
 

พัฒนา
คุณภาพ

ครู 

พัฒนาคุณภาพการ
วิจัยและพฒันาการ

จัดการศึกษา 
 

พัฒนา
คุณภาพของ

ผู้บริหาร 

พัฒนาการบริหาร
จัดการด้วย 

ระบบคณุภาพ 
 

ยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 
 

ส่งเสริมความพร้อมด้าน
ปัจจัยพื้นฐาน 

ส่งเสริมเครือข่ายและ 
โรงเรียนร่วมพัฒนา 
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3.2 ยุทธศาสตร์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

ระดับองค์กร 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้า 

หมาย 
ความ 
ส าเร็จ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

1.การ
พัฒนา
นักเรียนให้
มีศักยภาพ
เป็นพลโลก 
 

1. พัฒนา
นักเรียนให้มี
ศักยภาพเป็น
พลโลก 

1. ร้อยละของ
นักเรียนที่มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ร้อยละของ
นักเรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตา่งประเทศที่
สองอ่ืนในการ
สื่อสาร 
3. ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
ความคิด  
สร้างสรรค์  มี
เหตุผล และวางแผน  
จัดการสู่เป้าหมาย 
4. ร้อยละของ
นักเรียนที่สามารถ 
ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค ์
5. ร้อยละของ
นักเรียนที่ตระหนัก
รู้และร่วม
รับผิดชอบต่อสงัคม
โลก 

60.00 
 
 
40.00 
 
 
 
 
 
82.00 
 
 
 
 
 
80.00 
 
 
 
90.00 

87.75 
 
 
87.21 
 
 
 
 
 
91.95 
 
 
 
 
 
91.95 
 
 
 
92.37 

1. โครงการห้องเรียน
พิเศษส่งเสริมศักยภาพ
ทางวชิาการ (TEP) 
2. โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
3. โครงการโลกแห่ง
การเรียนรู้เปิดประตูสู่ 
บ.ก. 
4. โครงการวิเทศ
สัมพันธ ์
5. โครงการห้องเรียน
ภาษาตา่งประเทศ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

มาตรฐาน 1 
 
 
มาตรฐาน 1 
 
 
มาตรฐาน 1 
 
 
มาตรฐาน 1 
 
มาตรฐาน 1 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

ระดับองค์กร 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้า 

หมาย 
ความ 
ส าเร็จ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

2.การพัฒนา
นักเรียนให้มี
คุณภาพตาม
หลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และ
หลักสูตร
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

2. พัฒนานักเรียนใหม้ี
คุณภาพตามหลักสตูร
การศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน และ
หลักสตูรโรงเรยีน
มาตรฐานสากล    
2.1 นักเรียนมสีุข

ภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

2.2 นักเรียนมี
คุณธรรม    
จริยธรรมและ     
ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

   2.3 นักเรียนมีความ 
สามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.4 นักเรียนมี
ความสามารถใน
การคิด 

2.5 นักเรียนมคีวามรู้
ความสามารถตาม
หลักสตูร 

2.6 นักเรียนมีทักษะ
ในการท างาน
สามารถ         
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และมี  เจตคติที่ดี
ต่อ อาชีพสุจริต 

1. ร้อยละของ
นักเรียนที่มสีุข
ภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

2. ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
คุณธรรม  
จริยธรรมและ 
ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

3. ร้อยละของ
นักเรียนทีม่ี
ความสามารถใน
การเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

4. ร้อยละของ
นักเรียนทีม่ี
ความสามารถ
ในการคิด 

5. ร้อยละของ
นักเรียนทีม่ี
ความรู้
ความสามารถ
ตามหลักสูตร 

6. ร้อยละของ
นักเรียนทีม่ี
ทักษะในการ
ท างาน สามารถ
ท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่นและมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพ
สุจรติ 

98.0 
 
 
 

98.0 
 
 
 
 
 

98.0 
 
 
 
 
 

98.0 
 
 
 

98.0 
 
 
 
 

98.0 

98.98 
 
 
 
99.27 
 
 
 
 
 
98.72 
 
 
 
 
 
98.64 
 
 
 
99.65 
 
 
 
 
99.79 

1. โครงการส่งเสรมิ
สุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพ 

2. โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง 

    ประสงค์ 
3. โครงการรักการ

อ่านและ การ
เรียนรู ้

4. โครงการส่งเสรมิ
ความ สามารถ
และทักษะทาง
คอมพิวเตอร ์

5. โครงการวิจัย
บูรณาการตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. โครงการ
ยกระดับ 

    ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

7. โครงการ
เสรมิสร้างทักษะ 
ในการท างาน 
รักการ ท างาน 
และมเีจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐาน 1 
 
 
มาตรฐาน 1 
 
 
 
 
มาตรฐาน 1 
 
 
มาตรฐาน 1 
 
 
 
มาตรฐาน 1 
 
 
 
 
มาตรฐาน 1 
 
 
 
มาตรฐาน 1 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

ระดับองค์กร 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้า 

หมาย 
ความ 
ส าเร็จ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

3. การพัฒนา  
    การจัด 
    การเรียน 
    การสอน 
    ได้มาตรฐาน 
    ระดับสากล 

3. พัฒนาคุณภาพ
วิชาการและ
หลักสตูร
เทียบเคียง 

    มาตรฐานสากล 
4. พัฒนาคุณภาพคร ู

4.1 ครมูีคุณ-
ลักษณะทีด่ ี

4.2 ครูมีความรู้
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคญัและ
เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสู่
สถานศึกษา 

5. พัฒนาการวิจัย
และพัฒนาการจัด
การศึกษา 

1. ร้อยละของ
นักเรียนได้เรียน
เกี่ยวกับทฤษฎี
องค์ความรู้การ
เขียนความเรียงขั้น
สูง โลกศึกษา และ
การสร้างโครงงาน 

2. ระดับคณุภาพของ
การจัดหลักสตูร
สถานศึกษา
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

3. ร้อยละของครูที่มี
ความสามารถใน
การจัดการเรยีน
การสอนได้
มาตรฐานระดับ
สากล 

4. ร้อยละของครู
ปฏิบัติงาน ตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธภิาพและ
เกิดประสิทธิผล 

5. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยและ    
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพและเกดิ    
ประโยชน์ต่อ              
การจัดการศึกษา 

97.00 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

95.00 

100.00 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

97.28 
 

 

1. โครงการพัฒนา
หลักสตูรและ
การจัดการเรยีน 
การสอน
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
เรียนการสอน
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

3. โครงการพัฒนา
ครูสู่มาตรฐาน
วิชาชีพครูและ
มาตรฐานสากล 

4. โครงการพัฒนา
และเสรมิสร้าง
นักวิจัย 

 

มาตรฐาน 3 
 
 
 
 
 
มาตรฐาน 3 
 
 
 
 
มาตรฐาน 2 
 
 
 
มาตรฐาน 3 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

ระดับองค์กร 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้า 

หมาย 
ความ 
ส าเร็จ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

4. การพัฒนา 
    ประสิทธิภาพ 
    การบริหาร 
    จัดการด้วย     
    ระบบ 
    คุณภาพ 

6.  พัฒนาคุณภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียน 
6.1 ผู้บริหารสถานศึกษา

มีคุณลักษณะท่ีดี 
6.2 ผู้บริหารมีความรู้

ความ สามารถใน          
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาและ
เป็นผู้น าการเปลี่ยน 
แปลงสู่สถานศึกษา 

7. พัฒนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
7.1 มีการจัดองค์กร

โครงสร้าง ระบบ
การบริหารงาน
และพัฒนาองค์กร
อย่าง           เป็น
ระบบครบวงจร 

7.2 การพัฒนาระบบ         
การประกัน
คุณภาพ         
ภายในของ         
สถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

7.3 สถานศึกษามี         
อัตลักษณ์และ เอก
ลักษณรวมท้ังการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์          
ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา         
มัธยมศึกษา  

      เขต 1 

1. ระดับคุณภาพของการ
จัดการศึกษาได้
เทียบเคียง 

    มาตรฐานสากล 
2. ระดับคุณภาพของ

ผู้บริหารท่ีมี    
คุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

3. ระดับคุณภาพของ
ผู้บริหาร ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี 

    อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

4. ระดับคุณภาพ 
ของการบริหารจัดการตาม

ขั้นตอนของ OBECQA  
    และ TQA 
5. ระดับคุณภาพของ

ระบบประกัน 
     คุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามท่ี 
     ก าหนดในกฎกระทรวง 
6. ร้อยละของผลการ

ด าเนินงาน พัฒนา
ส่งเสริมให้นักเรียนและ 
สถานศึกษาบรรลุ
ตามอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

7. ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานส่งเสริม
นักเรียนให้มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

8. ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานส่งเสริม
นักเรียนสู่ประชาคม 

    อาเซียนและสังคมโลก 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
ดีเยี่ยม 

 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

97.00 
 
 
 
 
 
 

97.00 
 
 
 
 

97.00 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
ดีเยี่ยม 

 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

98.76 
 
 
 
 
 
 

98.25 
 
 
 
 

98.67 
 
 

1. โครงการพัฒนา
ผู้บริหารสู่
มาตรฐานวิชาชีพ
และ
มาตรฐานสากล 

2. โครงการประชุม    
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3. โครงการส่งเสริม
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

    สถานศึกษา 
4. โครงการพัฒนา

ระบบ 
    เทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรู้ 
5. โครงการประกัน

คุณภาพระบบ
การดูแล
ช่วยเหลือ    
นักเรียน 

6. โครงการเสริมสร้าง    
อัตลักษณ์และสืบ
สานวัฒนธรรม 
“ผู้ดีบางปะกอก” 

7. โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
นักเรียนให้รัก 

    ความเป็นไทย  
ก้าวไกลสู่สากล 

8. โครงการค่าย
บูรณาการสู่
ประชาคม
อาเซียน 

มาตรฐาน 2 
 
 
 
 

มาตรฐาน 2 
 
 
 

มาตรฐาน 4 
 
 
 

มาตรฐาน 2 
 
 
 

มาตรฐาน 2 
 
 
 
 

มาตรฐาน 1 
 
 
 

มาตรฐาน 1 
  
 
 
 
มาตรฐาน 1 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

ระดับองค์กร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้า 
หมาย 

ความ 
ส าเร็จ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

5. การส่งเสริม    
เครือข่าย
การศึกษา   
และ
โรงเรียน 

    ร่วมพัฒนา 

8. ส่งเสริมความพร้อม
ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
8.1 มีการจดั

สภาพแวดล้อม
และการบริการ
ที่ส่งเสรมิให้
นักเรียนพัฒนา        
เต็มศักยภาพ 

9. ส่งเสริมเครือข่าย
และ โรงเรียนร่วม
พัฒนา 
9.1 มีการสร้าง

ส่งเสริม   
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้

9.2 มีการสนับสนุน
และ         ใช้
แหล่งเรียนรู้/        
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. ระดับคณุภาพของ
ห้องเรียน     
ห้องปฏิบัติการ                    
ศูนย์การเรียนรู ้

2. ระดับคุณภาพของการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 

    และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก 

3. ร้อยละของห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรยีน มั่นคง 
สะอาดและปลอดภยั 
มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก อยู่ใน 

    สภาพใช้การได้ด ี
4. ร้อยละของการใช้

แหล่งเรียนรู้  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และชุมชน 
    ในการจัดหลักสตูร

และการเรียนการ
สอน 

5. จ านวนครั้งท่ีมีการ
แลกเปลีย่น 

    เรียนรู้ ร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

93.00 
 
 
 
 
 
 

97.00 
 
 
 
 
 
 

20 
ครั้ง 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

98.26 
 
 
 
 
 
 

98.98 
 
 
 
 
 
 

64  
ครั้ง 

1. โครงการพัฒนา
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อ 

    การเรียนรู ้
2. โครงการชุมชน

สัมพันธ์
สร้างสรรค์
โรงเรียน 

มาตรฐาน 
2 
 
 
 

มาตรฐาน 
2 
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ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

ระดับองค์กร 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้า 

หมาย 
ความ 
ส าเร็จ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

6. การยกระดับ 
    คุณภาพ 
    การศึกษา 
    ตามแนว 
    ปฏิรูป 
    การศึกษา  
    และการ 
    เปลี่ยนแปลง 
    ของโลกใน 
    ศตวรรษที่ 21 
 

10. ยกระดบั
คุณภาพ 
การศึกษา
เพื่อการ      
เปลี่ยน 
แปลงของ
โลก ใน
ศตวรรษ ท่ี 
21 

 

1. ร้อยละของ
นักเรียนมี
ความ 

    สามารถ
และทักษะ
ที่จ าเป็นต่อ 
การด ารง 
ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 
21 

2. ร้อยละของ
ผลการ
ด าเนิน
โครงการ
พิเศษเพื่อ
ยกระดับ 

    คุณภาพ
การศึกษา
เพื่อการ
เปลี่ยน 
แปลงของ
โลกใน
ศตวรรษที่ 
21 

 

95.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95.00 

96.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95.85 

1. โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 
ตามแนวโรงเรียนวิถี
พุทธ 

2. โครงการโรงเรียน
รักษาศีล 5 

3. โครงการสถานศึกษา
ดีเด่นดา้นการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

4. โครงการธนาคาร
โรงเรียน 

5. โครงการโรงเรียนสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

6. โครงการ To Be 
Number  One 

7. โครงการโรงเรียน
สร้างพลเมืองใน
ระบอบ 

    ประชาธิปไตย 
8. โครงการอาหาร

ปลอดภัย (อ.ย.น้อย) 
9. โครงการพัฒนา

หลักสตูรและการ
จัดการเรียน 

    การสอนสะเต็ม 

มาตรฐาน 1 
 
 
 

มาตรฐาน 1 
 

มาตรฐาน 1 
 
 
 

มาตรฐาน 1 
 

มาตรฐาน 1 
 
 

มาตรฐาน 1 
 

มาตรฐาน 1 
 
 
 

มาตรฐาน 1 
 
มาตรฐาน 1 

 
 



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | ๑๒๑ 

 

 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 
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1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย             
ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดม
สมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็น
หลัก และเน้นเรื่องการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถทางวิชาการ โดยจัดโครงการที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ อาทิ 
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ (Talent Enrichment Program : TEP) ที่เน้น
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนปกติด้านวิชาการให้ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา และ โครงการห้องเรียนภาษาต่างประเทศเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ด้านวิชาการ เพ่ือเทียบเคียงตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
นอกจากนี้ยังพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพนักเรียน 
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด E – 
Library ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการผ่านโครงการวิจัยบูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการค้นคว้าอิสระ ตามจุดเน้นของโรงเรียนทั้ง 5 
จุดเน้น ได้แก่  1)  บ.ก.  ปราดเปรื่อง  (B-Bright and Brilliant)  2) บ.ก.  เราต้องเป็นที่หนึ่ ง                      
(P-Progress for Goals) 3) บ.ก. สุขภาพดี (K- Keen to Health) 4) บ.ก. สีเขียว (W- Work for 
Green) 5) บ.ก. สร้างสรรค์ (K-Key to Create) และ มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ                   
ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนและนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ออก
บริการสังคมต่อไป 

นอกจากนี้ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้มีการจัดด าเนินการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาวะ
ของนักเรียน โดยเน้นให้นักเรียน มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ อีกทั้งได้มีการด าเนินการโครงการ
เ พ่ื อ พัฒนาทั กษะชี วิ ต ขอ ง นั ก เ รี ย น  เ พ่ื อ ให้ นั ก เ รี ย น อยู่ ใ น สั ง คม ได้ อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข                          
ตามอัตลักษณ์ของ “ผู้ดีบางปะกอก” คือ “เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม” โดยเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน และตาม
นโยบายของผู้บริหาร คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์  โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมค่ายผู้น า คณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรม-
จริยธรรม กิจกรรมตักบาตรตอนเช้า และ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีการสวดมนต์ยาวในช่วงเช้า
ของวันพฤหัสบดี เพ่ือพัฒนาคุณธรรมนักเรียนทั้งโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนรักษาศีล 5 เน้นให้
นักเรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  
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อีกทั้งโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมยังมีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไป
ศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะ ในการท างาน รักการ 
ท างาน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จบไปเป็นพลโลกตามค า
ขวัญของโรงเรียน คือ “มีคุณธรรมเด่นตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  เน้นรอบรู้ สู่สากล บนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย” 

ในปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานที่ ๑ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม               
ได้ด าเนินการโครงการ งาน และ กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 งานอนามัยโรงเรียน 
๑.๑.1   งานอนามัยโรงเรียนได้ประสานงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ

เป็นประจ าทุกเช้า เวลา 7.15 – 7.30 น. 
๑.๑.๒  จัดป้ายนิเทศ หน้าห้องพยาบาล เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการป้องกันโรค วันส าคัญต่าง 

ๆ เกี่ยวกับ สุขภาพกายและจิต ปลอดสิ่งเสพติดและการป้องกันเอดส์ 
๑.๑.๓   กิจกรรมบริจาคโลหิตระดับชั้น ม.๖ กับสภากาชาดไทย 
๑.๑.๔   จัดมุมสุขศึกษาพยาบาลให้นักเรียนค้นคว้า และอ่านในห้องพยาบาล 
๑.๑.๕   อบรมนักเรียนแกนน าด้านการปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยบริการในห้องพยาบาล 
๑.๑.๖   ป้องกันโรคติดต่อเร่งด่วน 
๑.๑.๗   ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ม.๑-ม.๖ โดยทีมงานแพทย์และพยาบาลของ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สมุทรสาคร) 
๑.๑.๘   รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อหน้าเสาธงหลังท าพิธีการเช้า 
๑.๑.๙   เชิญเจ้าหน้าที่พยาบาลจากศูนย์สาธารณสุข ๕๘ มาให้ความรู้ด้านการเฝ้า

ระวังโรคและการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรคหน้าเสาธงหลังท าพิธีการเช้า 
๑.๑.๑๐  ส ารวจภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกระดับชั้น (ชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูง) 
๑.๑.๑๑  จัดบริการวัดความดันโลหิตและชีพจรแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
๑.๑.๑๒ ประสานงานมูลนิธิโรคหัวใจจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) แก่

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ 
1.2 การประกันอุบัติเหตุและส่งเสริมสุขภาพ 

๑.๒.๑  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
๑.๒.๒  กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
๑.๒.๓  กิจกรรมการออกก าลังกายประจ าสัปดาห์ 

1.3 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 
๑.๓.๑  จัดทุนสงเคราะห์ภายในให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน จ านวน  136 คน 
๑.๓.๒  จัดทุนจากหน่วยงานภายนอก    จ านวน    57 คน 
๑.๓.๓  จัดสรรทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน จ านวน  ๑57 คน 
๑.๓.4  ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จ านวน    32 คน 
          รวมจ านวนนักเรียนที่ได้รับทุน  จ านวน  382  คน 
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1.4 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 

๑.๔.๑  ให้ความรู้และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม ในคาบกิจกรรมแนะแนว 
๑.๔.๒  ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียน จัดมุมเอกสารสุขภาพจิต 
๑.๔.๓  จัดเตรียมแบบทดสอบวัดความสุข ให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง 
๑.๔.๔  จัดท าบทความสุขภาพจิตเพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
๑.๔.๕  จัดป้ายนิเทศส่งเสริมสุขภาพจิต 
๑.๔.๖  บริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

1.5 งานส่งเสริมคุณภาพแนะแนว 
๑.๕.๑  จัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
๑.๕.๒  จัดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว 
๑.๕.๓  จัดบริการแนะแนว ๕ บริการ 
๑.๕.๔  ติดตามผลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ ๖ 
1.6 กิจกรรมบางปะกอกรวมใจต้านภัยยาเสพติด 

๑.๖.๑  ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของพิษภัยจากสารเสพติดและบทลงโทษส าหรับ
ผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด โดยแข่งขันประกวดจัดป้ายนิเทศ ฉายวีดิทัศน์ 

๑.๖.๒  เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้นักเรียนฟัง บริเวณหน้าเสาธง  
๑.๖.๓  แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด แข่งขันตอบปัญหายาเสพติด 
๑.๖.๔  จัดอบรมนักเรียนแกนน า 
๑.๖.๕  น านักเรียนเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานต่าง  ๆเช่น ส านักงานป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกลุ่มโรงเรียน
ในกระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๖.๖  ประกวดดนตรีต้านภัยยาเสพติด 
๑.๖.๗  กิจกรรม To be number one Club 

1.7 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางศิลปะ 
๑.๗.๑ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ/ งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนศิลปะ 
๑) ปรับปรุงแผนการจัดเรียนรู้ ผลิตสื่อเทคโนโลยีและสื่อที่หลากหลายใน

รายวิชาศิลปะ ทุกรายวิชา 
๒) พัฒนานักเรียนด้านการแข่งขัน โดยการส่งภาพเข้าประกวด และน านักเรียนไป

ร่วมประกวดวาดภาพตามหน่วยงานต่าง ๆ  ที่จัดขึ้น นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศ และชมเชย 
๓) จั ดสอนฝึกทักษะนักเรียนที่มีความสนใจด้านศิลปะ และนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษทางศิลปะนอกเวลาเรียน และวันหยุดราชการ 
๔) พัฒนาห้องศูนย์สื่อศิลปะและห้องสมุดหมวดวิชาศิลปะ ให้มีบรรยากาศ

แห่งการเรียนรู้โดยติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมโน้ตบุ๊ค เพ่ือเป็นสื่อเทคโนโลยีส าหรับพัฒนาการเรียน
การสอน จัดหาหนังสือเสริมความรู้ด้านศิลปะให้นักเรียนเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | ๑๒๕ 

 
                         

๑.๗.๒ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางดนตรี/นาฏศิลป์ ดังนี้ 
๑)  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ ดนตรีและสื่อการเรียนรู้  
๒) กิจกรรมนาฏศิลป์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ  สถานีโทรทัศน์กรม

ประชาสัมพันธ์ และชุมชน 
๓)  กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากลและนาฏศิลป์ในวันส าคัญต่าง ๆ 
๔)  กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะนาฏศิลป์ ดนตรี ขับร้อง ในโรงเรียน และ

หน่วยงานต่าง ๆ  
๕)  กิจกรรมจัดวิทยากรสอนโขน, การเชิดหุ่นให้กับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ 
๖) กิจกรรมสืบสานเผยแพร่นาฏศิลป์ โขน ละคร หุ่น บทเพลงสถาบัน ฯลฯ 
7) แสดงโขนหน้าพระท่ีนั่งสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ ในงาน “วรรณคดีศรี

ศิลป์ แผ่นดินสยาม” วันที่ 16 กันยายน 2559 
8) การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตอน ศร

พรหมาศ วันที่ 26 กันยายน 2559 
1.8 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก 

โดยได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางกีฬา โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาภายนอกของหน่วยงานต่าง ๆ โดยส่งกีฬาบาสเกตบอล, ว่ายน้ า, วอลเลย์บอล และฟุต
ซอล จนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1.9 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
โดยจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจ าปีการศึกษา 2558 โดยจะให้นักเรียนได้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แข่งขันกีฬา กองเชียร์ ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่น่าพอใจโดย
แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 คณะสี โดยแบ่ง 1.สีแดง 2. สีเหลือง 3. สีแสด 4. สีฟ้า  5.  สีม่วง  โดยมี
การแข่งขันกีฬา 13 ประเภทเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางกีฬาอย่างเต็มความสามารถ 

1.10 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางกีฬา   
ในช่วงปิดภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้แก่

นักเรียน โดยให้นักเรียนเลือกสมัครเข้าเรียนในกีฬาที่สนใจ อาทิ บาสเกตบอล ฟุตซอล ตระกร้อ เป็น
ต้น 

1.11 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  
๑.๑1.๑ กิจกรรมเด็กดีศรี บ.ก. จัดงานวันเกียรติยศ ให้นักเรียน ที่ห้องยูงทอง 

(กุมภาพันธ์ 2560) 
๑.๑1.2 กิจกรรมสะสมความดี จัดกิจกรรมให้นักเรียนที่เก็บของได้น าส่งครูจะไปบันทึก

ความดีที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนในวันเกียรติยศ ประกาศชมเชยคุณ
งามความดีท่ีหน้าเสาธงและนักเรียนบันทึกความดีลงในสมุดบันทึกความดีทุกคน 
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๑.๑1.3 กิจกรรมวันแม่ จัดกิจกรรมดังนี้ คัดเลือกคุณแม่ดี เด่นระดับชั้นเรียน                      

น าตัวแทนแม่ของห้อง ห้องละ๑ คน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ และให้ผู้แทนนักเรียนแสดงความกตัญญูที่
บริเวณหน้าเสาธง  (สิงหาคม 2559) 

1.11.4  กิจกรรมส่งเสริมการออม  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  ได้จัดตั้ง
ธนาคารโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการออมและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาให้นักเรียนทุกระดับชั้นใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน คือธนาคาร
ออมสิน สาขาบิ๊กซีบางปะกอก ช่วยเหลือ แนะน าในการด าเนินกิจกรรมด้านการออม   

๑.๑1.๕ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
๑) จัดกิจกรรมสัปดาห์ประชาธิปไตย (24 มิถุนายน 2559) ดังนี้ 

(๑) วาดภาพหัวข้อประชาธิปไตย  
(๒) แข่งขันตอบปัญหา 
(๓) ประกวดจัดป้ายนิเทศของแต่ละห้อง 
(๔) แสดงละครประชาธิปไตย 
(5) การประกวดแต่งกายย้อนยุค 

2) เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (กุมภาพันธ์ ๒๕๕9) 
3) เลือกตั้งสภานักเรียนประจ าห้องเรียนและในโรงเรียน 

1.12  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม พัฒนาหลักไตรสิกขา 

คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ผู้เรียนสามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีความประพฤติดี เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ได้จัดกิจกรรมดังนี้ 

๑.1๒.1  การท าบุญตักบาตรในวันพระหรือวันที่สถานศึกษาก าหนด (มิถุนายน 
2559 – กุมภาพันธ์ 2560) และให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๖๓ ห้อง ท าบุญตัก
บาตรวันละ ๑ ห้อง (จันทร์-ศุกร์) 

๑.1๒.2  การสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ (พฤษภาคม 2559- กุมภาพันธ์ 2560) 
๑.1๒.3  จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์ร่วมกับ

ชมรมครูเก่า และผู้ปกครอง  
๑.1๒.4  จัดสอนธรรมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559

และให้นักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา 801 คน (ยกเว้นผู้นับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม)  
๑.1๒.5  การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2559) ได้แก่ 

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ การประกวด
เล่านิทานคุณธรรม และการประกวดสวดมนต์ท านองสรภัญญะ 
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1.12.6  กิจกรรมบวชเนกขัมมจาริณี เนื่องในโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จ านวน 103 คน (สิงหาคม 2559) 
๑.1๒.7  กิจกรรมบรรพชาสามเณรเนื่องในโอกาสถวายเป็นพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จ านวน 81 รูป ร่วมกับวัดบางปะกอก (ธันวาคม 2559) 
1.12. 8  กิ จกรรม อุปสมบทหมู่ เ นื่ อ ง ใน โอกาสถวาย เป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จ านวน 9 รูป ร่วมกับวัดราษฎร์บูรณะ (ธันวาคม 2559) 
1.13 โครงการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้จัดกิจกรรมดังนี้ 

๑.1๓.๑  จัดท าสมุดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ครูท าการบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน (ตุลาคม 2559) 

๑.1๓.๒  จัดท าระเบียนพฤติกรรมนักเรียน จ านวน 2,863 คน เพ่ือท าการบันทึก
ข้อมูลส่วนตัวและท่ัวๆ ไป 

๑.1๓.๓  การเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูทุกคนไปเยี่ยมนักเรียนในความดูแล นักเรียน
ประมาณ 25 คน ต่อครู 1 คน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2559) 

๑.1๓.๔  การคัดกรองนักเรียนและส่งต่อครูที่ปรึกษา ส่งนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
มายังหัวหน้าระดับชั้นและเสนอกลุ่มบริหารงานบุคคล หากพบนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดจะส่ง
ต่อโรงพยาบาลเพื่อบ าบัด  (สิงหาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

๑.1๓.๕  จัดท าคู่มือโฮมรูม  โดยหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาชั้นบันทึกการท า
กิจกรรมในการพบนักเรียนที่ปรึกษาในชั่วโมงสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ ที่ห้องยูงทอง (เมษายน 2559) 

๑.1๓.๖  กิจกรรมระดับชั้น จัดประกวดระเบียบวินัยระดับชั้น โดยคณะกรรมการ
และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศหน้าเสาธง (พฤษภาคม 2559 – กุมภาพันธ์ ๒๕๕9) 

๑.1๓.๗  กิจกรรมอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยให้ครูที่ปรึกษาชั้นและหัวหน้าระดับชั้น
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เช่น พัฒนาโรงเรียน วัด และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 
ประมาณ ๒ เดือน (กรกฎาคม – สิงหาคม 2559) 

๑.1๓.๘  กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด  โดยมอบหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหาผู้แข่งขันได้แก่ บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เป็นต้น (พฤศจิกายน 
2559 – กุมภาพันธ์ ๒๕๕9) 

๑.1๓.๙  กิจกรรมรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่   น าโดยคณะกรรมการนักเรียนและ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงประมาณ 51 คน จัดท าแผ่นป้ายนิเทศและแผ่นพับรณรงค์ บริเวณรอบนอกโรงเรียน
(มิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์ ๒๕๕9) 
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๑.1๓.๑๐  กิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติด  น าโดยคณะกรรมการนักเรียนจัดป้าย

นิเทศหน้าห้องปกครอง  ใต้อาคาร 4 และเสียงตามสาย แสดงละครหน้าเสาธงให้กับนักเรียน    
2,993 คน ได้รับชม (พฤษภาคม 2559 – มิถุนายน ๒๕๕9)  

๑.1๓.๑๑  กิจกรรม To Be Number One Club โดยคณะกรรมการ To Be Number One 
Club จัดกิจกรรมและแสดงผลงานที่ใต้อาคาร 4 ของโรงเรียนให้กับนักเรียนที่สนใจโดยมีกิจกรรม
หลากหลาย ระหว่างเดือน (พฤษภาคม 2559 – กุมภาพันธ์  ๒๕๕9) 

๑.1๓.๑๒  กิจกรรมวันพบกันเพ่ือลูก โดยคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ดูแลนักเรียน
ร่วมกับคุณครู (พฤษภาคม - มิถุนายน 2559) 

1.14 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ในปีการศึกษา 2559 ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  460 คน 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้เป็นอย่างดีซึ่งด าเนินการ ณ โรงเรียน  บางปะ
กอกวิทยาคม (พฤษภาคม 2559) 

1.15 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ปีการศึกษา 2559 ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  502 คน 

เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกเรื่องการปรับตัว ความมีระเบียบวินัย กฎระเบียบของโรงเรียน เพ่ือน าไปปฏิบัติใน
การเรียนรู้ในโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม (พฤษภาคม  2559) 

1.16 กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมได้ด าเนินโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕  ถวายเป็นพระ

ราชกุศลฯ  ร่วมกับมหาเถรสมาคม  โดยพระพรหมดิลก  เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะ
กรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีในการจัดท ากิจกรรม 

1.17 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนต้องประหยัดอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมตามนโยบายของชาติ เพ่ือเป็นการช่วยชาติ และโรงเรียนได้ก าหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรทุก
คนเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นพ้ืนฐานของโครงการประหยัดอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยในปีการศึกษา 2559 ได้จัดกิจกรรมค่ายรู้รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Energy Young 
Camp (มีนาคม 2560) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ร่วมอบรมทั้งสิ้น 70 คน ปรากฏผล ดังนี้ 

๑.17.๑  นักเรียนมีจิตส านึกและรู้คุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเกิด
ส านึกรักโรงเรียน 

๑.17.๒  โรงเรียนลดค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค 
๑.17.๓  นักเรียนน าความรู้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือช่วยประเทศอีกทางหนึ่ง 

1.18 โครงการรักการอ่าน   
๑.๑8.๑ ผู้เรียนทุกคนอ่านหนังสือที่ชอบอย่างน้อย 20 เล่ม / คน / ปี  จดบันทึก

การเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ 36 ครั้ง/คน/ปี กิจกรรมนี้จะบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ การเขียน คิดวิเคราะห์ โดยการอ่านหนังสือพร้อมทั้งบันทึก
ขอบข่ายสาระของเนื้อหา ประโยชน์และข้อคิดท่ีได้รับ ซึ่งเป็นการฝึกให้รู้จักสรุปประเด็นและจดบันทึก
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ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 อ่านหนังสือได้ทั้งหมด 101,689 เล่ม ค่าเฉลี่ย
การอ่านได้ 35 เล่ม/คน/ปี บันทึกการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ได้ 44,405 เรื่อง 

๑.๑8.2 หนังสือเล่มโปรด Book Club ปีที่ 15 ได้จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊คส์ 
จ ากัด มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม 620 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 607 คน 
รวมอ่านหนังสือได้จ านวน 43,760  เล่ม 

๑.๑8.3 คัดเลือกยอดนักอ่าน มีนักเรียนที่อ่านหนังสือและบันทึกการอ่านได้ 30 เล่มขึ้นไป 
จ านวน 627 คน โดยจะได้รับเกียรติบัตร “ยอดนักอ่านระดับเหรียญเงิน” “ยอดนักอ่านระดับเหรียญทอง” และ 
“ยอดนักอ่านดีเด่นระดับห้องเรียน” 

๑.๑8.4 จัดนิทรรศการหนังสือใหม่ จัดแสดงภาคเรียนละ ๓ ครั้ง รวมจ านวน ๖ ครั้ง/ปี 
๑.๑8.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ห้องสมุดนิทรรศกับเจ้าฟ้านักอ่าน การ

แข่งขันเปิดพจนานุกรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน การแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก การแข่งขัน
แต่งนิทานไม่รู้จบ กิจกรรมพบนักเขียน “ทอล์คโชว์พลิกชีวิต The Fate Diary” การอ่านระดับชั้น
เรียน “เพ่ิมพลังความรู้” การอ่านผสานศิลป์ เป็นต้น 

1.19 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
1.19.1 จัดท ามุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 
1.19.2 จัดท ามุมหนังสือวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว 
1.19.3 ห้องสืบค้นข้อมูล Resource Center 

1.20 งานพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
๑.20.๑ จัดบริการประเภทต่างๆ เช่น บริการยืม-คืนหนังสือ บริการตอบค าถามและ

ช่วยการค้นคว้า บริการสืบค้นข้อมูลหนังสือ บริการสืบค้นข้อมูลจาก Internet และ Digital Library  
บริการใช้ห้องสมุดชั้นเรียน เป็นต้น 

๑.20.๒ จัดเก็บสถิติต่างๆ  เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงงานด้านการให้บริการ ได้แก่ สถิติผู้เข้า
ใช้บริการ สถิติการยืม-คืน สถิติการยืมหนังสือเฉลี่ยทั้งปี 367 เล่ม/วัน สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด 
นักเรียนเฉลี่ยทั้งปี ๑,200 คน/ วัน ครู ๑0 คน/ วัน  

1.20.๓ จัดหาสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน 
๑.20.๔ จัดซื้อและจัดจ้างท าครุภัณฑ์ห้องสมุด 
๑.20.๕ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ใน

ระดับดี จัดท าฐานข้อมูลหนังสือ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนวารสาร จัดท ากฤตถาค จัดเก็บ  
จุลสารเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการศึกษาค้นคว้า 

๑.20.๖ จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ ป้ายนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญ 
ป้ายความรู้ทั่วไป นิทรรศการหนังสือใหม่ นิทรรศการประจ าปี  

๑.20.๗ เย็บเล่มหนังสือใหม่ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาหนังสือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ห้องสมุด 
1.21  โครงการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ (โครงงาน/วิจัยบูรณาการตามแนวของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมได้ด าเนินการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการและสาระท้องถิ่นในระดับชั้น ม.1 – ม.6 โดยด าเนินการดังนี้ 
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๑.21.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน  ประกอบด้วยบุคลากรจ านวน ๓ ทีม 

ได้แก่ 
๑) ทีมน า ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จ านวน  ๖  คน ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร และหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดท าแผน พิจารณา
ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. 

๒) ทีมประสานงาน ได้แก่ คณะกรรมการที่เป็นบุคลากรหลักของ
โรงเรียน จ านวน 30 คน ประกอบด้วย ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ หัวหน้า
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันจัดท าเอกสารและงานที่เก่ียวข้อง 

๓) ทีมพัฒนา ประกอบด้วย ครูทุกคนของโรงเรียนร่วมกันจัดท าแผน 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด าเนินการสอนและเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 

๑.21.๒  ประชุมคณะกรรมการทีมน า และทีมประสานงาน เพ่ือด าเนินการ ดังนี้   
๑)  ก าหนดหัวข้อบูรณาการและแผนภูมิการบูรณาการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละระดับชั้น ได้แก่ 
               (๑)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : วิถีพุทธและผู้ดีบางปะกอก 
               (๒)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ยาเสพติดและห้องเรียนสีขาว 

  (3)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ความปลอดภัยในชีวิตและ
โรงเรียน (อ.ย. น้อย และ อัศวิน มอก.)  

(4)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
อาเซียน 

               (5)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
               (4)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : คุณธรรมน าชีวิต 

๒)  ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๓)  จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแต่ละระดับชั้น 
๔)  ก าหนดรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  

 (๑)  ระดับชั้น  ม. 1  –  ม. 5  จัดท าโครงงานบูรณาการตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และนักเรียนชั้น ม.๖ จัดท าผลงานบูรณาการตามหัวข้อสาระท้องถิ่นท่ีก าหนด 

 (๒)  จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
๑.  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ / แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
๒.  แบบเสนอเค้าโครงย่อของโครงงาน / รูปแบบโครงงาน (๕ บท) 
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๓.  เอกสาร / สื่อประกอบการอบรมให้แก่นักเรียนและครู 
๔.  แบบประเมินโครงงานและเกณฑ์การประเมิน 
๕.  รายชื่อสมาชิกกลุ่ม / ครูที่ปรึกษาโครงการแต่ละห้องเรียน 
๖.  รายชื่อโครงงานบูรณาการดีเด่นแต่ละระดับชั้น 
๗.  รายชื่อโครงงานบูรณาการของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

๑.21.๓  ประชุมคณะกรรมการ  (พฤษภาคม  2559) 
๑)  ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานให้ครูที่ปรึกษาชั้น / 

ครูประจ าวิชาทุกคนทราบ 
๒)  ครูประจ าวิชาจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
๓)  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๑ – ม.๖  แบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องออกเป็น ๘ 

กลุ่ม (ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามความถนัดและความสนใจ 
๑.2๑.๔  ทีมประสานระดับชั้นเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนในระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ในชั่วโมงอบรมประจ าสัปดาห์ระดับชั้นๆ ละ 3-4 ชั่วโมง (มิถุนายน  2559) 
๑.2๑.๕  นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการจัดท าเค้าโครงย่อและโครงงานฉบับ

สมบูรณ์ (บทท่ี 1 – 3) โดยมีครูประจ าวิชาและทีมประสานงานเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน (มิถุนายน – 
กันยายน 2559) 

๑.2๑.๖  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ (บทที่ 1 –บทที ่5) จ านวน  2  
เล่ม (ครูประจ าวิชา 1 เล่ม และทีมประสานงาน 1 เล่ม) (กันยายน 2559) 

๑.2๑.๗  ทีมประสานงานและครูประจ าวิชาตรวจให้คะแนนโครงงานนักเรียน  10 
คะแนน ตามแบบประเมินโครงงานที่ก าหนด น าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย และทีมประสานงานส่งคะแนน
ให้ครูประจ าวิชา (โดยนักเรียนจะได้คะแนน ดังนี้ เช่น นักเรียนชั้น ม.1/1 ได้คะแนนโครงงานภาษาไทย 
8 คะแนน นักเรียนทุกคนในห้อง ม. 1/1 จะได้คะแนนทักษะกระบวนการวิชาภาษาไทย 8 คะแนน ทุก
คน) 

๑.2๑.๘  ทีมประสานงานแต่ละระดับชั้นพิจารณาคัดเลือกโครงงานดีเด่นในแต่ละ
ระดับชั้นๆ ละ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑.2๑.๙  โรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครู ดังนี้ 
๑)  เกียรติบัตรนักเรียนที่จัดท าโครงงานดีเด่น/โครงงานทุกคน 
๒)  เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานดีเด่น/โครงงานทุกคน 

๑.2๑.๑๐  ทีมน าและทีมประสานงาน รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานมาจัดท าเป็น            
“วิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน” และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง / พัฒนา  
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1.22 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๑.2๒.๑  สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สรรหานักเรียนที่มีความสามารถในแต่
ละสาระการเรียนรู้ระดับชั้นละ 10 คน 

๑.๒2.๒  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้   ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมและเพ่ิมพูนศักยภาพของตัวเอง 

๑.๒2.๓  เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาแนะน าให้ความรู้และเสริมประสบการณ์
ให้แก่นักเรียน เช่น การสอนเสริมแก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ การสอนเสริม O-NET เป็นต้น 

๑.๒2.๔  จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพ่ือค้นหาผู้ที่มีความสามารถเพ่ือส่งเข้า
แข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับภาค หรือระดับชาติต่อไป 

1.23 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๑.2๓.๑  ประชุมจัดเตรียมบุคลากรท างาน 
๑.2๓.๒  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า 2.00 
๑.2๓.๓  ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มดังกล่าว 
๑.2๓.๔  จัดท าเอกสารประกอบการเรียน และเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
๑.2๓.๕  จัดนักเรียนเข้ากลุ่มเรียน และจัดบุคลากรเข้าสอน 
๑.2๓.๖  ทดสอบความรู้เพ่ือปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.24 โครงการพัฒนาหลักสูตรและสาระท้องถิ่น 
การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 

สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาพลศึกษา-ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของชาวบางปะกอก ชุมชนบางมด เป็นต้น 

1.25 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ จะพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ การ

ประกวดแข่งขันทักษะ ทั้งภายในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอก จนได้รับโล่ รางวัล และเกียรติบัตร
ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ทั้งในระดับกลุ่ม ระดับเขต ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

1.26 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
เป็นการจัดการเรียนรู้และทักษะให้กับนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ  ภายนอกโรงเรียน และเป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน 
1.27 กิจกรรมเวทีคนเก่ง  

เป็นกิจกรรมที่จัดให้นัก เรียนได้แสดงออก ได้บริหารจัดการในการแสดง
ความสามารถ เน้นส่งเสริมความรู้ และทักษะจ าเป็นให้กับนักเรียน อันได้แก่ สมรรถนะทั้ง ๕ คือ 
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สมรรถนะด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี  ซึ่งนักเรียน
สามารถแสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ เช่น การแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ 
การจัดนิทรรศการ เนื่องในวันส าคัญ หรือเหตุการณ์ส าคัญ เป็นต้น 

2. ผลการด าเนินงาน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ผู้เรียนสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 
จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ รับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับ
ในกฎ กติกาของกลุ่ม ของโรงเรียน ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 

แต่ละระดับชั้น 

ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
อ่านและเขียนได้
เหมาะสมตามระดับชั้น  
(ระดับดีเยี่ยม
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ผู้เรียนมี
ความสามารถในด้าน
การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เหมาะสม  
ตามระดับชั้น  
(ระดับดีเยี่ยม

ผู้เรียนมี
ความสามารถในด้าน
การคิดค านวณ
เหมาะสมตามระดับชั้น 
(ระดับดีเยี่ยม
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2.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น แก้ปัญหาและ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม
(ระดับดีเยี่ยม

2.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ (ระดับดี
เยี่ยม
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2.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าจาก
พ้ืนฐานเดิมในแต่ละ
ปีในด้านความรู้ความ
เข้าใจและทักษะต่าง 
ๆ ตามหลักสูตร 
อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง(ระดับดี
เยี่ยม

 
  

ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ภาษา เฉลี่ย
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2.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

ค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบ
ระดับชาติของ
ผู้เรียนมีพัฒนาการ
สูงขึ้น หรือคุณภาพ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย(ระดับดี
เยี่ยม

58.85

44.24 42.52

63.11

46.92
50.65

36.23
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2.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท างาน 

ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ และเจต
คติท่ีดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพเหมาะสมกับ
ช่วงวัย  (ระดับดีเยี่ยม
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2.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด กับกฎหมาย 

และวัฒนธรรมอันดี ของสังคม 
ประเด็นพิจารณา  

2.2.1.1 ผู้เรียนมี
ความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด
ปรากฏชัดเจนโดย
ไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
(ระดับดีเยี่ยม) 

 
 

2.2.1.2 ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม          
(ระดับดีเยี่ยม  
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2.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ประเด็นพิจารณา  
2.2.2.1 ผู้เรียนมี
ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับ ภูมิปัญญา-
ไทยและแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม 
ในชีวิตประจ าวัน 
(ระดับดีเยี่ยม  

 
 

 

2.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ประเด็นพิจารณา  

2.2.3.1 ผู้เรียน
ยอมรับเหตุผลความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
และมีมนุษยสัมพันธ์
ดี (ระดับดีเยี่ยม  
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2.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ จิตสังคม 

ประเด็นพิจารณา  
2.2.4.1 ผู้เรียนมี
วิธีการรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรง
เสมอ (ระดับดีเยี่ยม  

 
 

2.2.4.2 ผู้เรียน
รักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ (ระดับดีเยี่ยม  
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ประเด็นพิจารณา  

2.2.4.3 ผู้เรียนรู้
และมีวิธีการป้องกัน
ตนเองจากการล่อลวง  
ข่มเหง รังแก  
(ระดับดีเยี่ยม  

 
 

 
 

2.2.4.4 ผู้เรียนไม่
เพิกเฉยต่อการ
กระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
และอยู่ร่วมกันด้วยดี
ในครอบครัวและ
ชุมชนและสังคม  
(ระดับดีเยี่ยม  
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3. จุดเด่น 

3.1 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจเรียน สนใจเรียน และมีสัมมาคารวะ ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ดี และสอบเข้าเรียนต่อได้จ านวนมาก 

3.2 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดท าโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้เรียน ม.๔ ทุกคนเข้าค่ายพุทธบุตร ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นสอบธรรมศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ยาววันพฤหัสบดี และ
กิจกรรมตักบาตรตอนเช้า ทุกคน 

3.3 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งดูแลตนเองให้ความปลอดภัย และพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ 

3.4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่
หรือผู้ปกครอง ให้เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และให้ผู้เรียนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

3.5 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาผู้เรียนให้ค้นคว้าหาความรู้จากการ
อ่าน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

3.6 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิด และมีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคม 

 

4. จุดควรพัฒนา 
4.1 ห้องเรียนมีน้อยเกินไป ควรเพิ่มอาคารเรียนอีก ๑ หลัง หรือลดจ านวนนักเรียนให้น้อยลง 
4.2 โรงเรียนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารประกอบและอาคารวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมท าให้

พ้ืนที่ท ากิจกรรมน้อยลง 
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1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น  4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหาร

วิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ผู้บริหาร ยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และการพัฒนาตามกระบวนการบริหาร
เชิงระบบ (PDCA) ใช้หลักธรรมาภิบาล และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย                
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2590 เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานที่ 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม               
ได้ด าเนินการโครงการ งาน และ กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล .
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
๑.๑.๑ การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 

“กิจกรรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือของไทย” จ านวน 78 คน  

1.1.2 การอบรมตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมองค์กร “จิตวิญญาณของความเป็น
คร”ู จ านวน 124 คน  

๑.๑.3 การคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จ านวน 7 คน  
๑.๑.4 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลาง

และภาคตะวันออก จ านวน 17 คน และระดับชาติ จ านวน 14 คน  
1.1.5  การคัดเลือกครูดีเด่น สพม.1 (SESAO1 AWARDS) จ านวน 2 คน 
1.1.6  การคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข จ านวน 17 คน 
๑.๑.7 การคัดเลือกครูเพ่ือเข้ารับรางวัลต่าง ๆ  
๑.๑.8 การพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูเป็นครูช านาญการพิเศษ  

1.2 กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาดูงานของผู้บริหารและครู  
1.2.1 กิจกรรมศึกษาศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศบูรไน และ

อินโดนีเชีย 
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1.2.2 กิจกรรมศึกษาดูงานและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1.2.3 กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคม และทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้

จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุดรธานี 
1.2.4 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ประจ าปี 2559  
1.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   

โรงเรียนได้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑.3.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.3.๒ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเทคโนโลยีให้แก่ครู 
๑.3.๓ ให้ครูและนักเรียนผลิตสื่อไฮเทคโนโลยีระดับชั้น ม.๑ – ม.6  

1.4 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการพัฒนาบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

พัฒนาศักยภาพด้านความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
สถานศึกษา ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนที่เหมาะสม เพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสังคมเป็นการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
และทันสมัย พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู้น าในการพัฒนา
การศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความรู้เรื่องหลักสูตรเป้าหมายการจัดการศึกษา มี
ความสามารถ ในการสร้างทีมงานโดยน าครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และ
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และผู้บริหารของโรงเรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม  และศึกษาต่อในระดับสูงทางการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1.5 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑.5.๑ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้คณะกรรมการ

สถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด และก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑.5.2 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
๑.5.3 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองในระดับห้องเรียน 

ระดับชั้น และระดับโรงเรียน 
๑.5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 
๑) ประสานงานการสอนเสริมให้นักเรียนกลุ่มย่อย ๆ 
๒) ช่วยกันแก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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2. ผลการด าเนินงาน 
2.1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติอย่างชัดเจน 

2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

2.2.1 การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  
ปีการศึกษา 2559 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

2.2.2 การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
 

2.2.3 การวางแผนการ
บริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 

          โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมได้น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษามาใช้ ซึ่งประกอบด้วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. งานระบบเครือข่าย (Network Administration)  
1.1 ดูแลทางด้านระบบเครือข่าย ระบบ Security และ Server  
1.2 ดูแลทางด้านการให้บริการอนิเตอร์เนต็ของโรงเรยีน  
1.3 ดูแลระบบเครือข่ายตา่ง ๆ ในโรงเรียนทั้งหมด เช่น Office ต่าง ๆ ใน

โรงเรียน ห้อง lab โรงอาหาร ห้องพักครู ฯลฯ  
2. งานซ่อมบ ารุง (PC Support and Maintenance)  

2.1 ติดตั้ง ดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ในโรงเรียน  
2.2 บริการติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ หมกึพิมพ์ 

ฯลฯ  
3. งานสารสนเทศ (Information and Application Development)  

3.1 ดูแลระบบ DMC และ SECONDARY ซึ่งเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนที่ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ผ่านระบบเครือข่ายของโรงเรียน เช่นข้อมูล
บุคลากรและผู้เรยีนทั้งหมด ข้อมลูคะแนนท้ังหมดของผู้เรียน ฯลฯ  

3.2 จดัการอบรมให้กับบุคลากร ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศของ
โรงเรียน  

4. งานพัฒนาเว็บไซต์  
4.1 น าเสนอข้อมลู ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนผา่นทางเว็บไซต์ และ 

Facebook 
4.2 สร้างช่องทางเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง  

ศิษย์เก่า โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต ์ 
4.3 พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรยีนผ่านเว็บไซต์

ของโรงเรียน 
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ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา 1 คร้ัง/ภาคเรียน 2 คร้ัง/ภาคเรียน มากกว่า 2 คร้ัง/ภาคเรียน
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

2.2.4 การวางแผนและ
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละของห้องเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

 
2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

2.3.1 ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมและมี
เครือข่ายความร่วมมือใน
การร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

ร้อยละของเครือข่ายที่มีส่วนร่วมของในการเข้าร่วมประชุม และมีผลต่อ 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มากกว่า 2 ครั้ง/ ภาคเรียน 

ปีการศึกษา 2559 
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2.4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

2.4.1 สถานศึกษา
ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการ
บริหารและการจัด
การศึกษาอย่าง
เหมาะสมชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับติดตามประเมินจากผู้บริหาร 

 
 

 

3. จุดเด่น 
3.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ                   

ทั้งประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและสวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และจัดองค์กรภายใน
สถานศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 สถานศึกษาใช้ระบบบริหารคุณภาพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความ
เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยไม่หยุดยั้ง และให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมาย ในการพัฒนา
ที่ชัดเจนในเชิงปริมาณที่เหมาะสมและท้าทาย 

3.5 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

3.6 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 

4. จุดควรพัฒนา 
4.1 สถานศึกษาควรเพ่ิมการจัดการระบบสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตและการเข้าถึงข้อมูล
ทางการศึกษาออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น 

1%

89%

10% 0%

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน 2 ครั้ง/ภาคเรียน

1 ครั้ง/ภาคเรียน ยังไม่เคยได้รับการประเมิน
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1. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย 
ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมทั้งให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลด้วยความเสมอภาคส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมาท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และ
ความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมาย
หน้าที่ให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 2 เรื่อง มีโครงการที่
ส่งเสริมให้ครูได้ทุกกลุ่มสาระพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน   

ในปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานที่ 3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้
ด าเนินการโครงการ งาน และ กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๑) อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
๒) จัดท าหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล / ห้องเรียนพิเศษ 
๓) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
๔) กิจกรรมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
5) กิจกรรมวัน Global Days 
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1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
1.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.2.1.1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย  ได้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จ านวน 2,863 คน ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

1.2.1.2 กิจกรรมรักการอ่าน  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และ เขียนสื่อความ 
ได้จัดกิจกรรมรักการอ่านร่วมกับงานห้องสมุดของโรงเรียน โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
– 6 จ านวน 2,863 คน เข้าร่วมกิจกรรม  มีการจัดป้ายนิเทศ  จัดตู้นิทรรศการ เพ่ือส่งเสริมการอ่าน 
และการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ร้อยละ 98.55 

1.2.1.3 จัดป้ายนิเทศ นิทรรศการกิจกรรมร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ 
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติและวันส าคัญต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 2,863 คน เข้าร่วมกิจกรรมและจัดการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยมีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรจ านวน 119 คน และนักเรียนได้ประสบการณ์จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ร้อยละ 97 

1.2.1.4 การพัฒนาบุคลากร  ได้ส่งครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดปีการศึกษา 

1.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1.2.2.1 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์  
1) ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์กับ

หน่วยงานภายนอก 
2) จัดสอบร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด และ บริษัทเสริมปัญญา จ ากัด 
3) จัดสอนซ่อมเสริม 
4) จัดกิจกรรมคลินิกคณิต 
5) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการส าหรับนักเรียน TEP 
6) จัดกิจกรรมเพชรคณิต เพ่ือส่งเสริมความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ 
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1.2.2.2 โครงการเสริมศักยภาพทางวิชาการและประสบการณ์การ

เรียนรู้วิชาคณิตศาตร์  
1) กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
2)  กิจกรรมการแข่งขันเกม 24 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
3)  กิจกรรมการน าเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา 
4)  กิจกรรรมคณิตศาสตร์พอเพียง (Kanid Fairs) 
5)  กิจกรรมคณิตศาสตร์กับความน่าจะเป็น 
6)  กิจกรรมบ้านผีสิง (Math Haunted House)  
7)  กิจกรรมการประกวดวงดนตรีคณิตศาสตร์ (Math Folk Song) 
8)  กิจกรรมคณิตศิลป์ 
9)  จัดชมรมหมากล้อม และการแข่งขันหมากล้อม “BPK Go 

Championship” 
10) จัดชมรม A-MATH และหมากกระดาน 

1.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1.2.3.1 โครงการส่งเสริมความสามารถและทักษะทางวิทยาศาสตร์  
๑) จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (19 สิงหาคม ๒๕๕8) 

โดยคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑-๖/5 เป็นแกนน าในการจัดนิทรรศการ และจัดท าฐานให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าชมนิทรรศการ และจัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขันต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  
(2) การประกวดร้องเพลงวิทยาศาสตร์/แต่งเพลง 
(3) ประกวดวงดนตรี 
(4) ประกวด Science-Show 
(5) การแข่งขันจรวดขวดน้ า 
(6) การแสดงละครวิทยาศาสตร์ 
(7) กิจกรรม Sure or Not 
(8) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

๒) น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา (๑๖ สิงหาคม ๒๕๕7)  

๓) จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ 
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายนักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์   
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1.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

1.2.4.1 โครงการส่งเสริมความสามารถทางสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 1) การน านักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการภายนอก
โรงเรียน 

2) การส่งเสริมให้นักเรียนแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 

3) การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
4) การแข่งขันทางวิชาการภายในโรงเรียน 
5) การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  
6) การแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 
7) การทดสอบความรู้ทางสังคมศึกษากับบริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

1.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1.2.5.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางกีฬา (กีฬาภายใน) ได้
ด าเนินการแข่งขันกีฬาภายใน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559) โดยจัดแข่งขันกีฬา ทั้งหมด ๑๓ 
ประเภท มีประกวดกองเชียร์ และขบวนพาเหรด 

1.2.5.2 โครงการศักยภาพทางกีฬา (กีฬาภายนอก)  ได้ส่งกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันภายนอก ได้แก่ (๑) ฟุตบอล  (๒) บาสเกตบอล  (๓) วอลเลย์บอล  (๔) แบดมินตัน และ (๕) ว่ายน้ า 
ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันมาพอสมควร 

1.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1.2.6.1 โครงการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะ 
1)  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ 
2)  เตรียมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขัน 

ประกวดวาดภาพตามหน่วยงานภายใน ภายนอกต่าง ๆ ในระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ 

1.2.6.2 โครงการส่งเสริมความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์ 
1)  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 
2)  กิจกรรมนาฏศิลป์เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ณ 

สถานี โทรทัศน์ 
3)  กิจกรรมดนตรีไทย,สากล นาฏศิลป์ในวันส าคัญต่าง ๆ 
4) กิจกรรมอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์ 
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1.2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1.2.7.1 โครงการส่งเสริมความสามารถทางการงานอาชีพ 
1) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและ

นวัตกรรมการสอน ๑ ชิ้น ต่อภาคเรียน จัดกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตรใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้  และส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนของคร ู

2)  พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแข่งขันทักษะ
ทางการงานอาชีพ โดยเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ 

3) กิจกรรมท าโครงการแบบบูรณาการ 
4) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกเหนือจากการอ่านในชั้นเรียน 
5) กิจกรรมติวสอบโอเน็ทและเสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัย 

1.2.7.2 งานส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1) จัดป้ายนิเทศความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จ านวน 35 ครั้ง 
2) จัดส่งครูเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
3) จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ 
4) นิเทศภายใน แก่ครูจ านวน 15 คน 
5) บริการหนังสือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากห้องสมุดกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ แก่ครูและนักเรียน ประมาณ ๒53  คน 
6) เชิญวิทยากรท้องถิ่น ให้ความรู้แก่นักเรียน ทั้งระดับ ม.ต้น 

และ ม. ปลาย  
1.2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1.2.8.1 งานส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1) จัดป้ายนิเทศความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จ านวน 62 ครั้ง 
2) จัดส่งครูเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
3) จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ 
4) นิเทศภายใน แก่ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
5) ครูชาวต่างชาติเป็นวิทยากรสอนภาษาเพ่ิมเติมแก่คณะครู

ในช่วงปิดภาคเรียน  
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1.2.8.2 กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate 

Competition) ฝึกซ้อมนักเรียนจ านวน 4 ทีม ทีมละ 3 คน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ เพ่ือเข้าแข่งขันในงานต่าง ๆ 

1.2.8.3 กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ฝึกซ้อมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อย่างละ 1 คน เพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

1.2.8.4 กิจกรรม Crossword รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมชุมนุม Crossword  และฝึกในชั่วโมงกิจกรรมหรือหลังเลิกเรียน 
 

1.2.8.5 กิจกรรม AFS   
1) ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร จัดสอนเสริมให้ความรู้ในการเตรียม

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ โดยครูไทยและครูต่างชาติ 
2) พัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน ให้สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมโลก 
3) นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียนจากประสบการณ์

ตรงในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ในสถานการณ์จริง 
1.3 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 

1.3.1 จัดประชุมคณะท างานร่วมกับกรรมการบริหารวิชาการ 
1.3.2 จัดการนิเทศภายในจากกลุ่มสาระอ่ืนโดยสลับให้แต่ละกลุ่มสาระฯนิเทศต่าง

กลุ่มสาระฯ  
1.3.3 จัดการนิเทศจากผู้บริหารเพ่ือให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
1.3.4 สรุปรายงานการนิเทศทั้งภายในและภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.3.5 ผู้บริหารสรุปการนิเทศภายใน เพื่อใช้ผลในการพัฒนาครูต่อไป 

1.4 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างนักวิจัย 
1.4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานวิจัยของครู 
1.4.2 จัดงานวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียน 
1.4.3 คัดเลือกงานวิจัยดีเด่นระดับสถานศึกษา 
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2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและ
กลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัย
นั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจาก
คณะกรรมการวิจัยของสถานศึกษาและกรรมการภายนอกผู้เชี่ยวชาญ 

 
4. จุดควรพัฒนา 

ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่อง
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการ
แสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ 

ได้แก่  ๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗)จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยจัดประชุม
คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของ
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควร
พัฒนา ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยเน้น
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียนเพ่ือให้คณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมิน
ตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานปรับปรุง
การท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม มีการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานที่ 4 โดยด าเนินโครงการ งาน และกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
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1.1 งานสนับสนุนนโยบายและแผน  

  ในปีการศึกษา 2559 ได้จัดท าเอกสารเพ่ือการบริหารงานโรงเรียน จ านวน ๙ 
รายการ ได้แก่ 

5.๑.๑ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.๑.๒ ปฏิทินปฏิบัติงาน 
5.๑.๓ สารสนเทศโรงเรียน 
5.๑.๔ รายงานผลการประเมิน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
5.๑.๕ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที่ 7 
5.๑.๖ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน                       

บางปะกอกวิทยาคม   
5.๑.๗ รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
5.๑.8 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2559  
5.๑9 เอกสารการอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

1.2 งานพัฒนาบุคลากร    
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยส่งผู้บริหาร และ

ครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จ านวน  
158 คน 

1.3 โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ    
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร – ครู โดยส่งผู้บริหาร

และครู เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก และสนับสนุนให้บุคลากรทุก
ฝ่ายเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง  

1.4 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้อง

กับแนวทางการประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕3 จ านวน ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑.๔.๑  การก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
๑)  การก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๒)  ประชุมชี้แจง รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน 

๑.๔.๒  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
๑)  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2559 
2)  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 

๑.๔.๓  การจัดท าระบบบริหารและสารสนเทศ  
๑)  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
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๒)  สารสนเทศของโรงเรียน/กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑.๔.๔  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑.๔.๕  การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๑)  โรงเรียนด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ านวน 4 มาตรฐาน 
๒)  โรงเรียนได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด 
     ทั้งนี้โรงเรียนด าเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา จ านวน ๔ 

ด้าน ดังนี้ 
               (๑)  คุณภาพผู้เรียน (ดี เก่ง มีความสุข) 
               (๒)  คุณภาพครู 
               (๓)  คุณภาพผู้บริหาร 
               (๔)  คุณภาพโรงเรียน และศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๑.๔.๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
๑.๔.๗ การจัดท ารายงานประจ าปี/รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) และ

เตรียมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสี่) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน : สมศ.) ซึ่งโรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนที่จัดท ารายงาน
ประจ าปี 2557 ได้มีคุณภาพมาตรฐานระดับดีเยี่ยม จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

๑.๔.๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อเสนอแนะของสมศ.  
จุดเด่น จุดด้อยของการประเมินตนเอง เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท างาน/โครงการของแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณถัดไป 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร น าเสนอ

ผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา 
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการกิจกรรมที่จะพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ยังแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา 
ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วม
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ของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
จากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา ผลของการพัฒนา 
1. ความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
ระบบการบริหารและ
การจัดการของ
สถานศึกษา 

 

 
 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ

สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  สร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

4. จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน  นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นรายคน 
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สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้

การเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมของโรงเรียน

การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน

การกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนของนักเรียน

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

ความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละเขียนของนักเรียน

ความสามารถในการอ่านของนักเรียน
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
 

 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า
ได้ ระดับดีเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 อีกทั้ง สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพ
ของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษความสามารถในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 2 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่าน
มาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและ
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน 
สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ 4 สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช้ 
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ผลการด าเนินงานในภาพรวม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2559 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 - 
2559 ตามกลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) จ านวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน) เป้าหมายเกี่ยวกับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก นักเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

นักเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
ระดับสากล 

ครูและสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 

ผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมเครือข่ายการศึกษา และโรงเรียนร่วม
พัฒนา 

สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูป
การศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 

นักเรียน ครูและสถานศึกษา 

 
การด าเนินงานและโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดีมากและดี นอกจากนี้โรงเรียนได้

ด าเนินการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ฉบับที่ 8 จ านวน  4  มาตรฐาน 

มาตรฐาน ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของนักเรียน ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 : ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
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โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและ

มาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับชุมชน และมาตรฐานชาติ ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา
มีการจัดกิจกรรมทีโ่ดดเด่นและประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑.  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ 
๒.  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
๓.  โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน 
๔.  โครงการรักการอ่าน 
๕.  โครงการพัฒนากระบวนการคิด (วิจัยบูรณาการหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
๖.  โครงการส่งเสริมความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  
    (ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และจีน) 
๗.  โครงการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะ 
๘.  โครงการส่งเสริมความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์ 
๙.  โครงการส่งเสริมศักยภาพทางกีฬา 
๑๐. โครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์โรงเรียน 
๑๑. โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
      การเรียนรู ้
๑๒. โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพครูและมารฐานสากล 
๑๓. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
14. โครงการค่ายบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน 
15. โครงการสืบสานวัฒนธรรมองค์กร 
16. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู 
เครือข่ายผู้ปกครอง มูลนิธิพัฒนา
การศึกษาและสงเคราะห์ฯ และมูลนิธิ
จริยธรรมให้การสนับสนุน 

๒. นักเรียนและครูให้ความร่วมมือใน 
    การด าเนินงาน 
๓. มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
    (PDCA) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ 
    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
๔. มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอ 
๕. มีงบประมาณเพียงพอ 
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2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจเรียน สนใจเรียน และมี
สัมมาคารวะ ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และสอบเข้า
เรียนต่อได้จ านวนมาก 

2) ผู้ เ รี ยนได้ รับการส่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดท าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสอบธรรม
ศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมสวด
มนต์ยาววันพฤหัสบดี และกิจกรรมตักบาตรตอนเช้า  

3) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โดยพัฒนาผู้เรียน
ให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
รวมทัง้ดูแลตนเองให้ความปลอดภัย และพัฒนาผู้เรียนให้
มีสุนทรียภาพ 

4) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดย
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ให้
เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และให้ผู้ เรียนบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 

5) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนา
ผู้เรียนให้ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อื่นท้ังในและนอกสถานศึกษา 

6) ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้าน
การคิด และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 

 

1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน และผลการ
ทดสอบความสามารถด้านภาษา 
การคิดค านวณ และ
ความสามารถในการใช้เหตุผล
ให้สูงขึ้น  

2) พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรให้สูงขึ้น 
โดยจัดท าโครงการรักษาศีล ๕ 
โครงการห้องเรียนสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข และ
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

3) พัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย ทั้งการใช้สื่อ
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตลอดจนการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัยและสวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2) สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติจริง และจัดองค์กรภายในสถานศึกษาตามภารกิจ
ของสถานศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามี
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) สถานศึกษาใช้ระบบบริหารคุณภาพ เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่ องเป็นประจ าทุกปี  โดยไม่หยุดยั้ ง และให้
ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาที่
ชัดเจนในเชิงปริมาณที่เหมาะสมและท้าทาย 

4) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 

5) สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ ง  มีส่ วนร่ วมรับผิ ดชอบต่ อผลการจั ด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 

1) ห้องเรียนมีน้อยเกินไป ควรเพิ่ม
อาคารเรียนอีก ๑ หลัง หรือลด
จ านวนนักเรียนให้น้อยลง 

2) โรงเรียนอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
อาคารประกอบและอาคาร
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมท าให้พ้ืนที่ท า
กิจกรรมน้อยลง 

3) สถานศึกษาควรเพิ่มการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต
และการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา
ออนไลน์ให้มากยิ่งข้ึน 
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2.3 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ

สอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการ
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู             
ทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้
ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่อง
นวัตกรรม และควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม
ใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการ
แสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 

2.4 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

โ ร ง เ รี ย น ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง
สถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เน้ นการมี ส่ วนร่ วม  ด า เนิ นการ ในรู ปของ
คณะกรรมการ  สร้างวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน  นักเรียนมีการประเมินตนเองในการ
เรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
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                 จากผลการด าเนินงานทั้งหมด ระบุข้อค้นพบที่จะต้องพัฒนาต่อไปดังนี้ 
                 3.1 พัฒนานักเรียน โดยพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน
อย่างยั่งยืน และนักเรียนมีศักยภาพ มีความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21 มีความเป็นพลโลกตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในระดับชาติ
อาเซียนและเวทีโลกมากยิ่งขึ้น  
                 3.2 พัฒนาครู  โดยเน้นการพัฒนาครูให้มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาครูให้พัฒนา/สร้างสื่อดิจิตอล  E-learning 
และจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการด าเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้ครูรุ่นใหม่
สามารถปฏิบัติงานเพื่อทดแทนข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการได้ 
 

 

                 4.1 พัฒนาอาคารสถานที่  การปรับปรุงห้องเรียนทุกห้องให้มีคุณภาพระดับ AAA  
การเพ่ิมจ านวนห้องเรียนให้สอดคล้องกับจ านวนนักเรียน การสร้างศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา และ
การสร้างอาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมอีก ๑ หลัง 
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ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี 

ของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ “รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
------------------------------- 

 
 

                  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมครั้งที่      
1/๒๕60 วันที่ 13 มิถุนายน ๒๕60 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕59 
ของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมแล้ว 
  
 
 
                                                                        
  

                         ( นายปราโมทย์  ราชพิบูลย์ ) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน (อดีต-ปัจจุบัน) 

 
  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | ๑๗๓ 

 
 
 

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๔๙๒ ถึงปัจจุบัน 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปี พ.ศ. 
๑. นายพิรุฬ์ (พริ้ง)  บ ารุงใจ อาจารย์ใหญ่ ๒๔๙๒ – ๒๕๐๖ 
๒. นายธ ารง         โกมลบุตร อาจารย์ใหญ่ ๒๕๐๖ – ๒๕๐๘ 
๓. นายวิเวช         แจ่มทวี อาจารย์ใหญ่ ๒๕๐๘ – ๒๕๑๒ 
๔. นายแดง          สุขกุล อาจารย์ใหญ่ ๒๕๑๒ – ๒๕๒๔ 
๕. นายบ าเพ็ญ      สุวรรณ ผู้อ านวยการ ๒๕๒๔ – ๒๕๓๑ 
๖. นายเพ็ง           เปี่ยมคุ้ม ผู้อ านวยการ ๒๕๓๑ – ๒๕๓๖ 
๗. นายกิตติ          พวงเกษม ผู้อ านวยการ ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ 
๘. นายสายัณห์      รุ่งป่าสัก ผู้อ านวยการ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ 
๙. นายบ ารุง         จริตงาม ผู้อ านวยการ ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ 
๑๐. นายปราโมทย์  ราชพิบูลย์ ผู้อ านวยการ ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ 
๑๑.นายทองปาน    แวงโสธรณ์ ผู้อ านวยการ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 
๑๒.นายชัยอนันต์    แก่นดี ผู้อ านวยการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 
๑๓.นายโสภณ        กมล  ผู้อ านวยการ ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถานศึกษา 
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ภาพกิจกรรมส าคัญท่ีแสดงเกียรติยศ 

และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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ผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน 
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ผลที่ปรากฏต่อชุมชน 

 
การให้บริการทางวิชาการแก่คณะผู้บริหารและครู รวมถึงคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 
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พิธีท าบุญเนื่องในเทศกาลและวันส าคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน 

 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
กิจกรรมรณรงค์ให้ข้อมูลความรู้แก่ชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  

รอบสอง และรอบสาม 
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(รอบสาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
แขวงบางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ ถนนสุขสวัสดิ์ ๑๙ แขวงบางปะกอก เขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
บุคลากรสายบริหาร ๕ คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ มีการจัดการศึกษา ๑ ระดับ คือ    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 
จ าแนกเป็น 

 - มัธยมศึกษา  มีบุคลากรครูจ านวน ๑๒๔ คน ผู้เรียน จ านวน ๓,๐๗๘ คน  
      รวมทั้งสถานศึกษา   มีบุคลากรครูจ านวน ๑๒๔ คน ผู้เรียน จ านวน ๓,๐๗๘ คน  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
   ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชือ่ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
๔ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 
๕ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
ดีมาก 

๖ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๗ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

ดีมาก 

๘ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

๙ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๐ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๑ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 

ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี  ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
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จุดเด่น  

ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑. ผู้ เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  โดยพัฒนาผู้ เรียนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งดูแลตนเองให้ความปลอดภัย และพัฒนาผู้ เรียนให้มี
สุนทรียภาพ 

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อ
แม่ หรือผู้ปกครอง ให้เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และให้ผู้เรียนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาผู้เรียนให้ค้นคว้าหาความรู้จากการ
อ่าน  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิด และมีความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคม 

๕. สถานศึกษามีผลการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็น “ผู้ดีบางปะกอก” ได้แก่ เป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามที่ก าหนด 

๖. สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  โดยสถานศึกษาส่งเสริมให้เป็น “โรงเรียนดี เด่น ดังของชุมชน” โดยเน้นให้สถานศึกษา
เป็นสถานที่ให้ความรู้  เป็น   ที่อยู่แสนหรรษา  เป็นแหล่งอบรมจริยา  และเป็นที่สร้างคุณค่าชีวิตคน  
จนผู้เรียนได้รับรางวัลทั้งด้านวิชาการ ทักษะนาฏศิลป์ การวาดภาพ และด้านความประพฤติดี เป็นที่
ยอมรับของสังคม 

๗. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ได้แก่ 
โครงการ รักการอ่าน เพ่ือแก้ปัญหาสังคมที่คนไทยไม่มีนิสัยรักการอ่าน จนผู้เรียนได้รับรางวัล 
“นักเรียนรักการอ่าน     ยอดเยี่ยม” และสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๐     จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ 
        

 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ                        
ทั้งประสิทธิภาพ   การบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา และประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  และสวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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 ๒. สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทาง   การปฏิรูปการศึกษา  โดยน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและภายในมา
ใช้ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายครบทั้ง ๑๙ มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะ มีความใฝ่รู้ ใฝ่ดี   คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น สอดคล้องกับเป้าหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยสถานศึกษา            

มีการประเมินผลงานของครูครบทั้ง ๔ ข้อ และน าผลการประเมินมาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งมีครูที่จัดกระบวนการการเรียนรู้ครบทั้ง ๘ ข้อ จ านวนร้อยละ ๘๖.๘๔ ของจ านวนครู
ทั้งหมด 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
  สถานศึกษามีผลการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
โดยผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ได้คุณภาพระดับดี
มาก และสถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ครบทั้ง ๘ 
ข้อ  

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๓ และ    ปีที่ ๖ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือให้มีระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

๒. สถานศึกษาควรน า “ปรัชญา” ของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้แล้ว มาเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน  
หากก าหนดอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ ปรัชญาที่ก าหนดไว้แล้ว จะหมดความส าคัญต่อการน ามาใช้พัฒนา
ผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะตามปรัชญานั้น   

๓. สถานศึกษาควรก าหนดจุดเน้น/จุดเด่นของสถานศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะตามจุดเน้น/จุดเด่นดังกล่าว จน
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์   ของสถานศึกษา  

๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาในการป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมใน
สถานศึกษา   และ/หรือนอกสถานศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑. สถานศึกษาควรจัดโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และควรจัดองค์กร

ภายในสถานศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญต่อการบริหารโดยองค์คณะบุคคล เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามากยิ่งข้ึน 

๒. สถานศึกษาควรใช้ระบบบริหารคุณภาพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่         
ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยไม่หยุดยั้ง และให้ความส าคัญกับการก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนในเชิงปริมาณท่ีเหมาะสมและท้าทาย  
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. ครูควรน าผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มาใช้ออกแบบและจัดการเรียนรู้               
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

๒. สถานศึกษาควรจัดประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและบุคลากรของสถานศึกษา  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น 

 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษาควรก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้พร้อมรับทั้งการประเมินคุณภาพ

ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก และควรวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งให้บรรลุผล
ส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ตลอดจนให้ความส าคัญกับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ผลการประเมินตามความเป็นจริง  ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้ง  นอกจากนี้ควรน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางทาง Website ของสถานศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๕๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๑๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๖๔ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๙๓ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศกึษา 
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป               ใช่   ไม่ใช ่

• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้         ใช่   ไม่ใช่ 

• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศกึษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๕๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๑๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๖๔ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ   
                 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๙๓ ดี 
 
 

  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | ๒๑๗ 

 
รายนามคณะผู้ประเมินภายนอก 

คณะผู้ประเมินได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมแขวงบางปะกอกเขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยคณะผู้ประเมิน
ภายนอกซึ่งสังกัดหน่วยประเมิน  บริษัท แอลเอสการประเมิน จ ากัด มีรายนามดังนี้ 

  ๑) ผศ.วีระ               ประเสริฐศิลป์  หัวหน้าคณะผู้ประเมิน  
  ๒) ผศ.สงคราม         สุคนธทรัพย์   ผู้ประเมิน   
  ๓) นางสาวกัญญชิตา    ภูมิโคกรักษ์  ผู้ประเมิน   
  ๔) นายสุรพล               เอี่ยมอู่ทรัพย์  ผู้ประเมิน   

๕) นางสุวลี                  แสงแก่นเพ็ชร์  ผู้ประเมิน   
 

ค ารับรองของผู้ประเมินอภิมานภายในและผู้ประเมินอภิมานภายนอก 

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว  
  ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา  
  ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. ก าหนด 
  ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานฉบับนี้ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินที่ สมศ. ก าหนดแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

 
 

 
  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | ๒๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ย้อนหลัง ๒ ปีการศึกษา 

 
  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | ๒๑๙ 

 
แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนกัเรียน  

ระดับดี (เชิงปริมาณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปกีารศึกษา 2559 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 

ชื่อวิชา 
ผลการทดสอบ O-NET ระดับประเทศ 

ผลการทดสอบ O-NET  
ระดับโรงเรียน 

สรุปผลการ
ประเมินระดับดี 

จ านวน 
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ขีดจ ากัด 

ล่าง 
จ านวน 
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ขีดจ ากัด

ล่าง 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ
ของ

จ านวน 

ภาษาไทย 637,491 46.36 12.99 46.32 459 58.85 10.04 57.64 405 88.24 

คณิตศาสตร์ 637,256 29.31 15.74 29.26 459 44.24 18.21 42.05 360 78.43 

วิทยาศาสตร์ 637,047 34.99 10.34 34.96 458 42.52 10.84 41.21 349 76.20 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

637,245 49.00 13.15 48.96 459 63.11 10.25 61.88 417 90.85 

ภาษาอังกฤษ 637,406 31.80 12.59 31.76 459 46.92 14.93 45.12 397 86.49 

 
แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนกัเรียน  

ระดับดี (เชิงปริมาณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 2559 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

ชื่อวิชา 
ผลการทดสอบ O-NET ระดับประเทศ 

ผลการทดสอบ O-NET  
ระดับโรงเรียน 

สรุปผลการ
ประเมินระดับดี 

จ านวน
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ขีดจ ากัดล่าง 
จ านวน 
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ขีดจ ากั
ดล่าง 

จ านวน 
นักเรียน 

ร้อยละของ
จ านวน 

ภาษาไทย 378,161 52.29 16.27 52.22 507 61.66 14.68 59.98 403 79.49 

คณิตศาสตร์ 379,064 24.88 14.73 24.82 506 29.83 15.42 28.06 301 59.49 

วิทยาศาสตร์ 378,268 31.62 8.96 31.58 507 33.37 9.15 32.32 278 54.83 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

378,924 35.89 8.86 35.85 499 38.80 9.14 37.74 336 67.33 

ภาษาอังกฤษ 378,779 27.76 13.39 27.70 507 34.47 14.72 32.78 295 58.19 

 
 
 
 
  



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | ๒๒๐ 

 
แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนกัเรียน  

ระดับดี (เชิงพัฒนาการ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 และ 2559 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

ชื่อวิชา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ขีดจ ากัดล่าง 
ระดับ 

ประเทศ 

จ านวนนักเรียน 
ระดับดี 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียน 

ระดับดี 

ขีดจ ากัดล่าง 
ระดับ 

ประเทศ 

จ านวนนักเรียน 
ระดับดี 

ร้อยละของ
จ านวน 

นักเรียนระดับดี 

ภาษาไทย 42.61 389 84.57 46.32 405 88.24 

คณิตศาสตร์ 32.35 371 80.65 29.26 360 78.43 

วิทยาศาสตร์ 37.59 365 79.35 34.96 349 76.20 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

46.20 401 87.17 48.96 417 90.85 

ภาษาอังกฤษ 30.58 362 78.70 31.76 397 86.49 

 
แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนกัเรียน  

ระดับดี (เชิงพัฒนาการ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 และ 2559 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

ชื่อวิชา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ขีดจ ากัดล่าง 
ระดับประเทศ 

จ านวนนักเรียน 
ระดับดี 

ร้อยละของ
จ านวน 

นักเรียนระดับดี 

ขีดจ ากัดล่าง 
ระดับประเทศ 

จ านวน
นักเรียน 
ระดับดี 

ร้อยละของจ านวน 
นักเรียนระดับดี 

ภาษาไทย 49.30 418 82.61 52.22 403 79.49 

คณิตศาสตร์ 26.53 320 62.50 24.82 301 59.49 

วิทยาศาสตร์ 33.37 335 65.94 31.58 278 54.83 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

39.67 364 71.37 35.85 336 67.33 

ภาษาอังกฤษ 24.93 357 69.86 27.70 295 58.19 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | ๒๒๑ 

 
แบบบันทึกการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2557 - 2559 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 
 

ชื่อวิชา 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบ O-NET 

ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบ O-NET 

ระดับโรงเรียน 

ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 
2557 กับ 2558 
(สูงขึ้น +, ลดลง -) 

ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 
2557 กับ 2558 
(สูงขึ้น +, ลดลง -) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 คะแนน คะแนน 

ภาษาไทย 35.20 42.64 46.36 41.91 49.85 58.85 +7.94 +9.00 

คณิตศาสตร์ 29.65 32.40 29.31 39.26 48.21 44.24 +8.95 -3.97 

วิทยาศาสตร์ 38.62 37.63 34.99 48.82 49.03 42.52 +0.21 -6.51 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

46.79 46.24 49.00 55.60 58.88 63.11 +3.28 +4.23 

ภาษาอังกฤษ 27.46 30.62 31.80 32.07 43.09 46.92 +11.02 +3.83 

 
แบบบันทึกการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2559 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

 
 

ชื่อวิชา 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบ O-NET 

ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบ O-NET 

ระดับโรงเรียน 

ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 
2557 กับ 2558 
(สูงขึ้น +, ลดลง -) 

ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 
2557 กับ 2558 
(สูงขึ้น +, ลดลง -) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 คะแนน คะแนน 

ภาษาไทย 50.76 49.36 52.29 58.63 59.87 61.66 +1.24 +1.79 

คณิตศาสตร์ 21.74 26.59 24.88 27.87 34.81 29.83 +6.94 -4.98 

วิทยาศาสตร์ 32.54 33.40 31.62 34.95 36.78 33.37 +1.83 -3.41 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

36.53 39.70 35.89 41.36 43.96 38.80 +2.60 -5.16 

ภาษาอังกฤษ 23.44 24.98 27.76 29.53 33.93 34.47 +4.40 +0.54 

 
 



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | ๒๒๒ 

 
แบบบันทึกการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2558 - 2559 โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม 

ชื่อวิชา 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบ 

O-NET 
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบ 

O-NET  
ระดับโรงเรียน 

ผลต่าง 
ระหว่างปีการศกึษา  
2558 กับ 2559  

ระดับโรงเรียน 
(สูงขึ้น +, ลดลง -) 

ผลตา่ง 
ปีการศึกษา  

2559 ระหว่างระดับ
โรงเรียนกับระดับประเทศ 

(สูงขึ้น +, ลดลง -) 
2558 2559 2558 2559 คะแนน คะแนน 

ภาษาไทย 42.64 46.36 49.85 58.85 +9.00 +12.49 

คณิตศาสตร์ 32.40 29.31 48.21 44.24 -3.97 +14.93 

วิทยาศาสตร์ 37.63 34.99 49.03 42.52 -6.51 +7.53 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

46.24 49.00 58.88 63.11 +4.23 +14.11 

ภาษาอังกฤษ 30.62 31.80 43.09 46.92 +3.83 +15.12 

ค่าเฉลี่ยรวม 37.91 38.29 49.81 51.13 +1.32 +12.84 

 
แบบบันทึกการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2559 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

ชื่อวิชา 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบ 

O-NET 
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบ 

O-NET  
ระดับโรงเรียน 

ผลต่าง 
ระหว่างปีการศกึษา  
2558 กับ 2559  

ระดับโรงเรียน 
(สูงขึ้น +, ลดลง -) 

ผลต่างปีการศึกษา 
2559 ระหว่าง 
ระดบัโรงเรียนกับ

ระดับประเทศ 
(สูงขึ้น +, ลดลง -) 

2558 2559 2558 2559 คะแนน คะแนน 

ภาษาไทย 49.36 52.29 59.87 61.66 +1.79 9.37 

คณิตศาสตร์ 26.59 24.88 34.81 29.83 -4.98 4.95 

วิทยาศาสตร์ 33.40 31.62 36.78 33.37 -3.41 1.75 

สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

39.70 35.89 43.96 38.80 -5.16 2.91 

ภาษาอังกฤษ 24.98 27.76 33.93 34.47 +0.54 6.71 

ค่าเฉลี่ยรวม 34.81 34.49 41.87 39.63 -2.24 +5.14 

 
     



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | ๒๒๓ 

 
แบบบันทึกผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ระดับดี)  

ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัด สพม.1 

ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ. รอบสาม 

ชื่อวิชา 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(เชิงปรมิาณ) 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(เชิงพัฒนาการ) 

สรุป
คะแนนตัว
บ่งชี้ที่ 5 

(เชิง
ปริมาณ 

บวกกับเชิง
พัฒนาการ) 

ร้อยละ 
ของ

นักเรียน 
ที่มี

คะแนน 
ระดับด ี
ช้ัน ม.3 

ร้อยละ 
ของ 

นักเรียน 
ที่มี

คะแนน 
ระดับด ี
ช้ัน ม.6 

ร้อยละ 
เฉลี่ย 
ของ

นักเรียน 
ระดับดี

ใน 
ช้ัน ม.3 

และ  
ม.6 

คะแนน 
ผลสัมฤทธ์ิ 

(เชิง
ปริมาณ 

วิชาละ 2 
คะแนน) 

ร้อยละ
เฉลี่ย 

จ านวนของ 
นักเรียน
ระดับด ี
ช้ัน ม.3 
และ ม.6 

ปีการศึกษา 
2558 

ร้อยละ
เฉลี่ย 

จ านวนของ
นักเรียน
ระดับด ี
ช้ัน ม.3 
และ ม.6 

ปีการศึกษา 
2559 

สรุป 
การ

เปรียบเทยีบ 
(สูงข้ึน เท่า
เดิม ลดลง) 

คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิ 

(เชิง
พัฒนาการ 
วิชาละ 
0.5 

คะแนน) 

ภาษาไทย 88.24 79.49 83.87 1.68 83.59 83.87 สูงขึ้น 0.5 2.18 
คณิตศาสตร์ 78.43 59.49 68.96 1.38 71.58 68.96 ลดลง 0 1.38 
วิทยาศาสตร์ 76.20 54.83 65.52 1.31 72.65 65.52 ลดลง 0 1.31 
สังคม ศาสนา 

และ
วัฒนธรรม 

90.85 67.33 79.09 1.58 79.27 79.09 ลดลง 0 1.58 

ภาษาอังกฤษ 86.49 58.19 72.34 1.45 74.28 72.34 ลดลง 0 1.45 

 รวมคะแนน 7.40 รวมคะแนน 0.5 7.90 
 
การเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 และ 2559 

คะแนนตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2558  
เท่ากับ 10.13 จากคะแนนเต็ม 12.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.04 (16.21) 

คะแนนตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5 ปีการศึกษา 2559  
เท่ากับ 7.90   จากคะแนนเต็ม 12.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.20 (12.64) 

            พบว่า คะแนนปีการศึกษา 2559 ลดลง ร้อยละ 17.84 
ที่มา   :   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
            งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปี/

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ค าสั่งโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

ที่  489/2559 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จัดท ารายงานประจ าปี/รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2559 
------------------------- 

 เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 โดยให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 
2559 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ฉบับท่ี 7 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท ารายงาน
ประจ าปี/รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. นายโสภณ กมล ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุรักษ ์ บุญเหลือ รองประธานกรรมการ 
 3. นางณิชาฒ์ สุกรี รองประธานกรรมการ 
 4. นายเทวัญ วงเวียน รองประธานกรรมการ 
 5. นายสมภพ บุญญา รองประธานกรรมการ 
 6. นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางเปรมปรีดิ์ ตุลย์วัฒนางกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  1) ก าหนดนโยบายและให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน 
  2) ประสานข้อมูลกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3) ก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน 
 2. คณะกรรมการด าเนินงานจัดเตรียมข้อมูล และรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
                2.1  มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน   (2 ตัวบ่งชี้) 
 2.1.1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ได้แก่ 
   1) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
    1. นางบุษบา โหระวงศ์ ประธานกรรมการ 
    2. นางสิริกร ตันทัศน์ รองประธานกรรมการ 
    3. นายเด่น จิตงานข า กรรมการ 
    4. นางชนกชนม์ แหยมประสงค์ กรรมการ 
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    5. น.ส.พรมมารินทร์ แทนรินทร์ กรรมการ 
    6. น.ส.อุลิตา ทีเถาะ กรรมการ 
    7. น.ส.เยาวดี รูปพรม กรรมการ 
    8. น.ส.ฐิติกาญจน์ งามเจริญ กรรมการ 
    9. นางชญานิศ รุ่งเรือง กรรมการ 
    10. น.ส. ณัฏฐชญาภา เดี่ยวยิ่งเจริญ กรรมการ 
    11. นายธีรภัทร์ อินทิแสง กรรมการและเลขานุการ 
    12. น.ส.พัชรินทร์ บุตรสันเทียะ กรรมการและเลขานุการ 
   หน้าท่ี จัดท าแฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 1.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
         1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและการพูดคุยซักถามนักเรียน  
        ครู และผู้ปกครอง 
  2. สรุปผลความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร 
   ภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
         3. สรุปผลความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 
       ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
         4. สรุปผลความสามารถการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
      5. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   2) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา (และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ) ได้อย่าง
เหมาะสม 
    1. นางณิชาฒ ์ สุกรี ประธานกรรมการ 
    2. นางจ ารัส ไขกระโทก รองประธานกรรมการ 
    3. นางบุษบา โหระวงศ์ กรรมการ 
    4. นายเชาวลิต สุไลมานดี กรรมการ 
    5. นายเด่น จิตวิขาม กรรมการ 
    6. นางสิริกร ตันทัศน ์ กรรมการ 
    7. นายวัชรชัย ถาวรานุรักษ ์ กรรมการ 
    8. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท ์ กรรมการ 
    9. นายสมภพ บุญญา กรรมการ 
    10. นายอนุพงศ ์ ทวยนาค กรรมการ 
    11. น.ส.จารุวรรณ กุลดิษธรรม กรรมการ 
    12. น.ส.ณัฎฐนันท์ บุญเสมอ กรรมการ 
    13. นายวรชัย เดชบรรทม กรรมการ 
    14. นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล กรรมการ 
    15. นายสมพงษ ์ ไชยวงศ์ กรรมการ 
    16. นางอัญชุลี วิชัย กรรมการ 
    17. น.ส.ณัฐญาดา เจริญสุข กรรมการและเลขานุการ 
    18. น.ส.เบญจมาศ  ณะอิ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   หน้าท่ี : 1. จัดท าแฟ้มตัวบ่งช้ี 1.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.1 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและการพูดคุยซักถาม  
 นักเรียนและครู  
 



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | ๒๒๗ 

 
 1.2 การประเมิน/ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
 อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
 แก้ปัญหา และน าไปใช้ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
      1.3 รายงานผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี 
                  วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   3) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4)  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 
  1. นางณิชาต์ สุกรี ประธานกรรมการ 

  2. นายสนุทร มูลศาสตร ์ รองประธานกรรมการ 

  3. น.ส.ศิริขวัญ รัตนพลธี กรรมการ 

  4. น.ส.วรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธ์ิ กรรมการ 

  5. น.ส.ฐิติกาญจน์ งามเจริญ กรรมการ 

  6. น.ส.จิราภรณ ์ บุตรราช กรรมการ 

  7. นายศิวพงษ ์ แสงนอก กรรมการและเลขานุการ 

   หน้าท่ี จัดท าแฟ้มข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 1.1.3 – 1.1.5 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  
    ดังนี ้
         1. รายงานสรุปความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสาร (ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ) (ตัวบ่งช้ี 1.1.3) 

    2. รายงานสรุปความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(ผู้เรยีน
มีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง) (ตัวบ่งช้ี 1.1.4) 

  3 .  รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนและพัฒนาการจากผล 
                               การทดสอบระดับชาติ (ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการ 
   สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย) (ตัวบ่งช้ี ๑.๑.๕) 

                                         4. ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน         
   6) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
  1. นายทวีรักษ ์ เจียมวรกุลชัย ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.ธฤษวรรณ ศิริพรหม รองประธานกรรมการ 
  3. นางวรรณภา สัตราศรี กรรมการและเลขานุการ 
   หน้าท่ี จัดท าแฟ้มข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 1.1.6 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. รายงานสรุปผลความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ 
  การท างาน (นักเรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี หรือท่ีจะ 
  ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ  
  เหมาะสมกับช่วงวัย) 
  2. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และการพูดคุยซักถาม  
  นักเรียนและครู 
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 2.1.2 ตัวบ่งชี้ที่  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 1. นายเทวัญ วงเวียน ประธานกรรมการ 
 2. นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ รองประธานกรรมการ 
 3. น.ส.จารุวรรณ กุลดิษธรรม กรรมการ 
 4. น.ส.พิราวรรณ ค าสุ กรรมการ 
 5. น.ส.ณัฏฐนันท์ บุญเสมอ กรรมการ 
 6. นายวรชัย เดชบรรทม กรรมการ 
 7. น.ส.ลลิตา สาและ กรรมการ 
 8. นายอนันตชัย จงสมจิตต์ กรรมการ 
 9. น.ส.สุธารัตน์ นักล า กรรมการ 
 10. น.ส.นุชสุคนธ ์ อักษรศรี กรรมการ 
 11. นายปราศรัย เจตสันติ์ กรรมการ 
 12. นางอัญชุลี วิชัย กรรมการ 
 13. น.ส.สุชาดา กิจบุญชู กรรมการ 
 14. นายชุมพร น้อยเพ็ง กรรมการและเลขานุการ 
 15. นายสมพงษ ์ ไชยวงษ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าท่ี จัดท าแฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
        1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน และพูดคุยซักถามนักเรียน  
   ครู และผู้ปกครอง 
        2. รายงานสรุปผลการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีท่ีสถานศึกษา 
  ก าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   
 (ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
   จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏ 
   ชัดเจน)  
        3. รายงานสรุปผลผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
        4. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

        2) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      1. นางบุษบา โหระวงศ์ ประธานกรรมการ 
      2. น.ส.นุชสุคนธ ์ อักษรศร ี รองประธานกรรมการ 
      3. นางชนกชนม์ แหยมประสงค์ กรรมการ 
      4. น.ส.สุภัทรา เหรียญเกษมสกุล กรรมการ 
      5. น.ส.พรพัสนันท์ แสนสีสม กรรมการ 
      6. น.ส.อัญชนา ตันวิเชียร กรรมการ 
      7. น.ส.พัชรินทร์ บุตรสันเทียะ กรรมการ 
      8. นายบรรจบ ค าเพราะ กรรมการ 
      9. น.ส.ภัทรพร จันทร์แก้ว กรรมการ 
    10. นางอรอนงค ์ อาจมูลตรี กรรมการ 
    11. นายบดินทร์ งามแสง กรรมการ 
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    12. น.ส.อรณี วรรณวงค์ กรรมการ 
    13. น.ส.พรมมารินทร์ แทนรินทร์ กรรมการและเลขานุการ 

    หน้าท่ี จัดท าแฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 1.2.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
      1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและการพูดคุยซักถามนักเรียน 
                  ครู และผู้ปกครอง 
      2. รายงานสรุปผลความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (และ 
   เพิ่มคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง  
   เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน) 
      3. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

        3) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1. นายเชาวลิต สุไลมานดี ประธานกรรมการ   
 2. นางปยิวรรณ ปิติวิทูรวรรตัน ์ รองประธานกรรมการ 
 3. นางอัญชุลี วิชัย กรรมการ 
 4. นางกัญญาภัณฑ์ แก้วมณี กรรมการ 
 5. นางนภัสนันท์ ปั้นเก่า กรรมการ         
      6. นายชุมพร น้อยเพ็ง กรรมการ 
      7. ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ชัยสิทธ์ิสงวน กรรมการ 
 8 น.ส.วันดี ปิดเปี่ยมกิจ กรรมการ 
  9. น.ส.พิราวรรณ ค าสุ กรรมการ 
  10. น.ส.รุจิเรข ฉอยทิม กรรมการ 
  11. นางลลิตา สาและ กรรมการ 
 12. นายปราศรัย เจตสันติ์ กรรมการ 
 13. น.ส.ภัสร์นลิน วงศ์ปรีชาเลิศ กรรมการ 
 14. นายไพวัลย์ สอนซ้าย กรรมการ 
 15. นายกิตติพงศ์ พรหมชนะ กรรมการ 
 16. น.ส.ทิพย์สุดา แสงสาย กรรมการ 
      17. นายศิวะพงษ ์ แสงนอก กร รมกา รและ เ ลขานุ ก า ร   
 หน้าท่ี  จัดท าแฟ้มข้อมูล ตัวบ่งช้ีที่ ๑.2.๓ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

       1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและการพูดคุยซักถามนักเรียน  
                ครู และผู้ปกครอง  
      2. รายงานสรุปผลการยอมรับท่ีอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  
       (ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี) 

     ๔) ตัวบ่งชี้ที่ ๑.2.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 1. นายวัชรชัย ถาวรานุรักษ ์ ประธานกรรมการ 
 2.  นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ รองประธานกรรมการ 
 3. ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ สังสดมภ์ กรรมการ 
   4. น.ส.จารุวรรณ กุลดิษธรรม กรรมการ 
  5. น.ส.พิราวรรณ ค าสุ กรรมการ 
   6. นายวรชัย เดชบรรทม กรรมการ 

  7. น.ส.ลลิตา สาและ กรรมการ 
   8. นายอนันตชัย จงสมจิตต์ กรรมการ 
 



 
 

รายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 | ๒๓๐ 

 
   9. น.ส.สุธารัตน์ นักล า กรรมการ 
   10. นายสมพงษ ์ ไชยวงษ ์ กรรมการ 
   11. น.ส.นุชสุคนธ ์ อักษรศรี กรรมการ 
   12. นายปราศรัย เจตสันติ์ กรรมการ 
   13. นางอัญชุลี วิชัย กรรมการ 
   14. ว่าที่ ร.ต.สุดา เลงัง กรรมการ 
   15. น.ส.ธฤษวรรณ ศิริพรหม กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๖.   น.ส.ณฏัฐนันท์ บุญเสมอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๗.   น.ส.วลัยลักษณ ์ หาญสิงห ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   หน้าท่ี  จัดท าแฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 1.2.4 เพื่อรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
      1. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การพูดคุยซักถามนักเรียน  
            ครู และผู้ปกครอง 
      2. รายงานสรุปผลสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  
       ได้แก่ 
     2.1 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
     2.2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
     2.3 ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง  
     ข่มแหง รังแก 

     2.4 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้องและอยู่ 
          ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

      3. รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา 

       เสพติดและอบายมุข 
  5. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 มาตรฐานที่ 2 : กระบวนการบริหารและจัดเอกสารของผู้บริหารสถานศึกษา (4 ตัวบ่งชี้) 
 2.2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   1. นายโสภณ กมล ประธานกรรมการ 
   2. นายอนุรักษ ์ บุญเหลือ รองประธานกรรมการ 
   3. นางอรวรรณ ประเสริฐศรี รองประธานกรรมการ 
   4. นางวันทนีย์ ทิพานันท์ กรรมการ 
   5. นางธัญญาดา ผดุงโยธี กรรมการ 
   6. น.ส.ภัทรานี ไชยสุวรรณ กรรมการ 
   7. น.ส.รพีพรรณ สุคนธวงค์ กรรมการ 
   8. นายธีรภัทธ์ อิทธิแสง กรรมการ 
   9. นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าท่ี  จัดท าแฟ้มข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 2.1 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรง  
     กับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับ  
     ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน โดยตรวจสอบ  
     เอกสาร ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ   
     สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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 2. สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู   
     บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการก าหนด  
     เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา ได้แก่ 
  2.1 กระบวนการได้มาของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
  ท าอย่างไรบ้าง มีขั้นตอยอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย   
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ด าเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้อง 
  2.2 สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกัน  
   ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
 3. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    1) ตัวบงชี้ที่ 2.2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   1. นางณิชาฒ ์ สุกรี ประธานกรรมการ 
   2. นางจ ารัส ไขกระโทก รองประธานกรรมการ 
   3. นางบุษบา โหระวงษ ์ รองประธานกรรมการ 
   4. นางนุชสุคนธ ์ อักษะศรี กรรมการ 
   5. นายเชาวลิต สุไลมานดี กรรมการ 
   6. นายเด่น จิตวิขาม กรรมการ 
   7. นางสิริกร ตันทัศน ์ กรรมการ 
   8. นายวัชรชัย ถาวรนุรักษ์ กรรมการ 
   9. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท ์ กรรมการ 
   10. นายสมภพ บุญญา กรรมการ 
   11. นายทวีรักษ ์ เจียมวรกุลชัย กรรมการ 
   12. นายอนุพงศ ์ ทวยนาค กรรมการ 
   13. น.ส.พัชรินทร์ บุตรสันเทียะ กรรมการ 
   14. นายสุนทร มูลศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าท่ี  จัดท าแฟ้มข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 2.2.1 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาวิชาการ    
 2. สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู  
  บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนและ 
  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ได้แก่ 
  2.1 สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
  2.2 สถานศึกษาแบ่งบทบาทหนา้ที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ 
            ตามแผนอย่างไร 
 3. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1. นายเทวัญ วงเวียน ประธานกรรมการ 
 2. นางอรวรรณ ประเสริฐศรี รองประธานกรรมการ 
 3. น.ส.พรศรี ลีทวีกุลสมบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
 4. นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ กรรมการ 
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 5. นายชุมพร น้อยเพ็ง กรรมการ 
 6. นางชนกชนม์ แหยมประสงค์ กรรมการ 
 7. น.ส.พรมมารินทร์ แทนรินทร์ กรรมการ 
 8. นางสุชาดา กิจบุญชู กรรมการ 
 9. นายไพรัช วงศ์ศรีตระกุล กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี จัดท าแฟ้มข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 2.2.2 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู   
   บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนและ 
   การด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร ได้แก่ 
   2.1 สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
   2.2 สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม 
   แผนอย่างไร 
  3. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 3) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.3 การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 1. นายอนุรักษ ์ บุญเหลือ ประธานกรรมการ 
 2. นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล รองประธานกรรมการ 
 3. น.ส.อุลิตา ทีเกาะ กรรมการ 
 4. น.ส.ฐิติกาญจน์ งานเจริญ กรรมการ 
 5. นางนิตย์ธีรา พ่วงเพิ่มทรัพย ์ กรรมการ 
 6. นายพงศกร ดอนศรี กรรมการ 
 7. น.ส.ภัทรพร จันทร์แก้ว กรรมการ 
 8. นายกิตติพงศ์ พรหมชนะ กรรมการ 
 9. น.ส.นิภารัตน์ โชคเหมาะ กรรมการ 
 10. น.ส.ณัฐญาดา จันทร์สุข กรรมการ 
 11. นางเปรมปรีดิ์ ตุลย์วัฒนากูร กรรมการ 
 12. ว่าที่ ร.ต.รัชชานนท์ น้อมรับพร กรรมการ 
 13. นายสง่า จิตรกลาง กรรมการ 
 14. นางพรพรหม มนัสไธสัง กรรมการ 
 15. น.ส.ธฤษวรรณ ศิริพรหม กรรมการ 
 16. นางวรรณภา สัตราศี กรรมการ 
 17. น.ส.นิตยา ชัยมงคล กรรมการ 
 18. น.ส.วลัยลักษณ์ หาญสิงห์ กรรมการ 
 19. น.ส.อัญชนา ตันวิเชียร กรรมการ 
 20. นายดุสิต สง่าอภิธาน กรรมการ 
 21. นายธีรภัทธ์ อินธิแสง กรรมการ 
 22. นายวีรยุทธ์ คุ้มโภคา กรรมการ 
 23.น.ส.ภัทรานี ไชยสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี จัดท าแฟ้มข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 2.2.3 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
   1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับแผนบริหารจัดการสารสนเทศ 
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   2. สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู  
        บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผน 
        บริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ 
    2.1 สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
    2.2 สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ 
          ตามแผนอย่างไร 
   3. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 4) ตัวบงชี้ที่ 2.2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1. นายสมภพ บุญญา ประธานกรรมการ 
  2. นางนงนุช แพทยานันท ์ รองประธานกรรมการ 
  3. นายบรรจบ ค าเพราะ รองประธานกรรมการ 
  4. น.ส.รพีพรรณ สุคนธวงค์ กรรมการ 
  5. น.ส.สุธารัตน์ นักล า กรรมการ 
  6. น.ส.ณัฐญาดา จันทร์สุข กรรมการ 
  7. น.ส.สุธิดา ก้อนจันทร์เทศ กรรมการ 
  8. นายกิตติเทพ สมสวย กรรมการ 
  9. ปิยวัฒน์ เอี่ยมส าอางค์ กรรมการ 
  10. นายสมพงษ ์ ไชยวงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี จัดท าแฟ้มข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 2.2.4 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดสภาพแวดล้อมทาง  
     กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
   2. สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู  
       บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผน 
        พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ  
        การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
    2.1 สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
    2.2 สถานศึกษาแบ่งบทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ 
          ตามแผนอย่างไร 
   3. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  1. นายโสภณ กมล ประธานกรรมการ 
  2. นายอนุรักษ ์ บุญเหลือ รองประธานกรรมการ 
  3. นางณิชาฒ ์ สุกรี รองประธานกรรมการ 
  4. นายเทวัญ วงเวียน รองประธาน 
  5. นายสมภพ บุญญา รองประธาน 
  6. นางนวพรรณ สิงห์ป ี กรรมการ 
  7. นางกรรณิกา แช่มประเสริฐ กรรมการ 
  8. นางประถมาภรณ์ ทองดี กรรมการ 
  9. นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ กรรมการ 
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  10. นายชุมพร น้อยเพ็ง กรรมการ 
  11. นางจ ารัส ไขกระโทก กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี จัดท าแฟ้มข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 2.3 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก  
  ฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
  และได้มาตรฐาน 
  2. สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู   
  บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ   
   ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก ่
  2.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการด าเนินการของ  
    สถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
  2.2 สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับใคร/หน่วยงาน  
    ใดบ้างมีส่วนร่วมอย่างไร 
  3. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ 
จัดการศึกษา 
 1. นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล ประธาน 
 2. น.ส.ภัทรานี ไชยสุวรรณ รองประธาน 
 3. น.ส.รพีพรรณ สุคนธวงศ์ กรรมการ 
 4. น.ส.พิราวรรณ ค าสุ กรรมการ 
 5. นายธีรภัทร์ อินธิแสง กรรมการ 
 6. นางปิยวรรณ ปิติวิทูรวรรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี จัดท าแฟ้มข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 2.4 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก ากับนิเทศ ติดตาม 
   การประเมินผล การบริหารและจัดการสถานศึกษา 
  2. สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู   
  บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการก ากับ   
   นิเทศ ติดตามการประเมินผล การบริหารและจัดการ   
  สถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษามีการก ากับติดตามและมีวิธี 
   การประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร 
  3. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (3 ตัวบ่งชี้) 
 2.3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้กับทุกคนมี 
ส่วนร่วม 
 1) ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 
 2) ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวน 
การคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 3) ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน 
แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
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 4) ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.4 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการณ์สาระ 
การเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
 5) ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6) ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
 2.3.2 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  1) ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
  2) ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 2.3.3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 1) ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
 2) ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
  (1) กลุ่มบริหารวิชาการ 
 1. นางณิชาฒ ์ สุกรี ประธานกรรมการ 
 2. นางจ ารัส ไขกระโทก รองประธานกรรมการ 
 3. นางบุษบา โหระวงศ์ รองประธานกรรมการ 
 4. น.ส.จิราภรณ์ บุตรราช กรรมการ 
 5. น.ส.ฐิติกาญจน์ งามเจริญ กรรมการ 
 6. น.ส.ศิริขวัญ รัตนพลธี กรรมการ 
 7. นายสุนทร มูลศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
  (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. น.ส.นุชสุคนธ ์ อักษรศรี ประธานกรรมการ 
  2. นางบุษบา โหระวงษ ์ รองประธานกรรมการ 
  3. น.ส.พรมมารินทร์ แทนรินทร์ รองประธานกรรมการ 
  4. น.ส.สุภัทรา เหรียญเกษมสกุล กรรมการ 
  5. น.ส.พรพัสนันท์ แสนสีสม กรรมการ 
  6. น.ส.อัญชนา ตันวเิชียร กรรมการ 
  7. น.ส.พัชรินทร์ บุตรสันเทียะ กรรมการ 
  8. นายบรรจบ ค าเพราะ กรรมการ 
  9. น.ส.ภัทรพร จันทร์แก้ว กรรมการ 
  10. น.ส.อรอนงค์ อาจมูลตรี กรรมการ 
  11. นายบดินทร์ งามแสง กรรมการ 
  12. น.ส.พัชรินทร์ ณ สมบูรณ์ กรรมการ 
  13. น.ส.อรณี วรรณวงศ์ กรรมการ 
  14.นางชนกชนม์ แหยมประสงค์ กรรมการและเลขานุการ  
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 (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1. นายเด่น จิตวิขาม ประธานกรรมการ 
  2. น.ส.ภัทรานี ไชยสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
  3. น.ส.จารุวรรณ กุลดิษธรรม รองประธานกรรมการ 
  4. น.ส.ต้องจิตต์ ก้อนในเมือง กรรมการ 
  5. น.ส.พิกุล แสนชัยนาท กรรมการ 
  6. น.ส.พีริญาณ์ อาริยชัยนันต์ กรรมการ 
  7. น.ส.สุดาวัลย์ โสตะจินดา กรรมการ 
  8. นายเฉลิมพล มั่นทองประดิษฐ์ กรรมการ 
  9. นายวราฤทธ์ิ ก๊าสอุไร กรรมการ 
 10. นางชญานิศ รุ่งเรือง กรรมการ 
  11. น.ส.ณัฏฐ์ชญาภา เดี่ยวยิ่งเจริญ กรรมการ 
  12. นายสุนทร มูลศาสตร์ กรรมการ 
  13. นายพงศกร ดอนศรี กรรมการ 
  14. น.ส.อารีย์รัตน คงพิทยาชัย กรรมการ 
  15. น.ส.นาถยา รักษานาม กรรมการ 
  16. น.ส.นิภารัตน์ โชคเหมาะ กรรมการ 
  17. นายอนันตชัย จงสมจิตต์ กรรมการ 
  18. น.ส.สุธิดา ก้อนจันทร์เทศ กรรมการ 
  19. นายธีรภัทร์ อินธิแสง กรรมการ 
  20. นายอนุชิต หอมทอง กรรมการ 
  21. นายอุดมศักดิ์ เล็กวงษ์มณีพันธุ ์ กรรมการ 
  22. นายธนิศร สมค า กรรมการ 
  23. น.ส.สุภัค ขันทอง กรรมการ 
  24. น.ส.ศิริขวัญ รัตนพลธี กรรมการ 
  25. น.ส.วราภรณ์ แช่ตัน กรรมการ 
  26. นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
 (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  1. นางจ ารัส ไขกระโทก ประธานกรรมการ 
  2. นายวรรณี แสงเดือนฉาย รองประธานกรรมการ 
  3. นายปรีชา สุศิริ รองประธานกรรมการ 
  4. นายนิพนธ ์ นิลคง กรรมการ 
  5. นายทวีพงศ์ สูตรภาษานนท์ กรรมการ 
  6. นายวรชัย เดชบรรทม กรรมการ 
  7. น.ส.สุธารัตน์ นักล า กรรมการ  
  8. น.ส.ณัฐญาดา จันทร์สุข กรรมการ 
  9. นายสมพงษ ์ ไชยวงษ ์ กรรมการ 
  10. น.ส.รสสุคนธ์ ดอกล าพ ู กรรมการ 
  11. น.ส.จิราภรณ์ บุตรราช กรรมการ 
  12. น.ส.จุฑามาศ แสงชุม กรรมการ 
  13. น.ส.ณัฏฐนันท์ บุญเสมอ กรรมการ 
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  14. นายธรรมรงค์ศักดิ์ ราชเดิม กรรมการ 
  15. น.ส.เบญจมาศ ณะอิ่น กรรมการ 
  16. นายธีระศักดิ์ เกตุอ าไพ กรรมการ 
  17. น.ส.นิตยา ฆนาเกียรติ์ กรรมการ 
  18. นายศราวุธ ปาสกิจ กรรมการ 
  19. น.ส.ทัศนีย์ กวาดชัยภูมิ กรรมการ 
  20. น.ส.อุไรพร กองแก้ว กรรมการ 
  21. นายบัณฑิต อุษาภิมาศกุล กรรมการ 
  22. น.ส.ปุณยาพร พลายงาม กรรมการ 
  23. นายชาญวิทย์ ชูพล กรรมการ 
  24. น.ส.ปิยนุช เรียมสันเที้ยะ กรรมการ 
  25. น.ส.ศศิธร ลาดแก้ว กรรมการ 
  26. นายณัฐพงศ์ นพโลหะ กรรมการ 
  27. น.ส.รพีพรรณ สุคนธวงค์ กรรมการและเลขานุการ 
  (5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. นายเชาวลิต สุไลมานดี ประธานกรรมการ 
  2. นางปิยวรรณ ปิติวิทูรวรรัตน์ รองประธานกรรมการ 
  3. ว่าที่ ร.ต. ปริญญา ชัยสิทธ์ิสงวน รองประธานกรรมการ 
  4. นางอัญชุลี วิชัย กรรมการ 
  5. นางกัญญาภัณฑ์ แก้วมณี กรรมการ 
  6. นายชุมพร น้อยเพ็ง กรรมการ  
  7. นางนภัสนันท์ ปั้นเก่า กรรมการ 
  8. น.ส.วันดี ปิดเปี่ยมกิจ กรรมการ 
  9. น.ส.พิราวรรณ ค าสุ กรรมการ 
  10. น.ส.รุจิเรข ฉอยทิม กรรมการ 
  11. นางลลิตา สาและ กรรมการ 
  12. นายปราศรัย เจตสันต์ กรรมการ 
  13. น.ส.ภัสร์นลิน วงศ์ปรีชาเลิศ กรรมการ 
  14. นายไพวัลย์ สอนซ้าย กรรมการ 
  15. นายกิติพงศ์ พรหมชนะ กรรมการ 
  15. น.ส.ทิพย์สุดา แสงสาย กรรมการ 
  17. นายศิวพงษ ์ แสงนอก กรรมการและเลขานุการ 
 (6) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
  1. นายวัชรชัย ถาวรานุรักษ ์ ประธานกรรมการ 
  2. นางบุญหยง ถาวรไทย รองประธานกรรมการ 
  3. น.ส.วลัยลักษณ์ หาญสิงห์ กรรมการ 
  4. นายสง่า จิตรกลาง กรรมการ 
  5. นายมานนท์ ภาษีเนตร กรรมการ 
  6. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดา เลงัง กรรมการ 
  7. ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ สังสดมภ์ กรรมการและเลขานุการ 
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 (7) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  1. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท ์ ประธานกรรมการ 
  2. นางจิณณพัต จันทบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
  3. นางศุลีพร ป่ินนัย กรรมการ 
  4. นางนุชรี เลิศรัตนบวรกุล กรรมการ 
  5. น.ส.จงกล เพ็งสุวรรณ กรรมการ 
  6. ว่าที่ ร.ต.รัชชานนท์  น้อมรับพร กรรมการ 
  7. น.ส.จุฑามาศ แสนทวีสุข กรรมการ 
  8. นายศาสตราวุธ อนุสุวรรณ กรรมการ 
  9. นายอภิโชค เชี่ยวชาญเกษตร กรรมการ 
  10. นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ กรรมการและเลขานุการ 
 (8) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  1. นายสมภพ บุญญา ประธาน 
  2. นางอรัญญา จันทร์มี รองประธาน 
  3. นางโสภา คุณะศรี กรรมการ 
  4. น.ส.นวพรรณ สิงห์ป ี กรรมการ 
  5. นางกรรณิกา แช่มประเสริฐ กรรมการ  
  6. จ.ส.อ.สลิล ศักดิ์ประเสริฐ กรรมการ 
  7. น.ส.สุพรรณี วารีธรรม กรรมการ 
  8. นางสุภาพร สุภิตาภรณ์ กรรมการ 
  9. น.ส.พุทธชาติ เรืองฤทธิ ์ กรรมการ 
  10. น.ส.ปาณิสรา สมจริงจงรัก กรรมการ 
  11. น.ส.กมลรัตน์ มากสุวรรณ กรรมการ 
  12. นางสายสมร เอี่ยมละออ กรรมการและเลขานุการ 
 (9) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1. นางสิริกร ตันทัศน ์ ประธาน 
  2. นางเพ็ญสุข ผุสสะวัณโณ รองประธาน 
  3. นางประถมาภรณ์ ทองดี รองประธาน 
  4. น.ส.พจนารถ ศิริธรรม กรรมการ  
  5. น.ส.โนร์หัสมะห์ สติรักษ์ กรรมการ 
  6. นางนงนุช แพทยานันท ์ กรรมการ 
  7. น.ส.พรศรี ลีทวีกุลสมบูรณ์ กรรมการ 
  8. นางปรมาภรณ์ รอดสรรเสริญ กรรมการ 
  9. นายสุทธิเดช ไกรนรา กรรมการ 
  10. นางเปรมปรีดิ์ ตุลย์วัฒนางกูร กรรมการ 
  11. น.ส.อุลิตา ทีเกาะ กรรมการ 
  12. นางล าพูน ระดาบุตร กรรมการ 
  13. น.ส.ฐิติกาญจน์ งามเจริญ กรรมการ 
  14. น.ส.เพ็ญศิริ เนตรจันทร์ กรรมการ 
  15. น.ส.เยาวดี รูปพรม กรรมการ 
  16. น.ส.พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล กรรมการ 
  17. น.ส.กวีวรรณ กนกพัฒนกิจ กรรมการ 
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  18. น.ส.เพ็ญศิริ วิมารเมฆ กรรมการ 
  19. นายอนุพงศ ์ ทวยนาค กรรมการและเลขานุการ 
 (10) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
  1. น.ส.วรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 
  2. นายนริศวร์ สุจิตต์ธรรมคุณ รองประธานกรรมการ 
  3. น.ส.บัวหลวง กุลเกษ กรรมการ 
  4. นายสุรวัฒน ์ ขจรวิทย ์ กรรมการ 
  5. นางพรพรรณ มนัสไธสง กรรมการ 
  6. น.ส.พจนีย ์ จันทร์ปรี กรรมการ 
  7. นายวีรยุทธ์ คุ้มโภคา กรรมการ 
  8. นางนิตย์ธีรา พ่วงเพิ่มทรัพย ์ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี  จัดท าแฟ้มข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 3.1,3.2 และ 3.3 โดยเก็บรวบรวม 
   ข้อมูลดังนี ้
    1.1 ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา   
     แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน เอกสารหลักฐาน 
     การวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
     การเรียนรู้ สมุดการบ้านท่ีแสดงให้เห็นข้อมูลย้อนกลับ  
     ช้ินงานหรือผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  
     สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
    1.2 สังเกตกระบวนการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู  
     ได้แก่ การใช้ค าถามที่หลากหลายระดับเพื่อส่งเสริมความคิด 
     ขั้นสูง พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ การมอบหมายงานของครู  
     ปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียน เช่น ความเป็นกันเองของครู 
     กับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน พฤติกรรม 
     การเรียนของผู้เรียน เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน 
      การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ความสนใจในการร่วมกิจกรรม  
     สภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
     การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง กิจกรรม 
     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความ 
     สนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 
    1.3 สัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน 
     การสอน ได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
     การเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ร่วมก าหนด 
     เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆ หรือร่วมประเมินผล 
     การเรียนหรือไม่ อย่างไร นักเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้  
      จากชุมชนในเรื่องใดและจากแหล่งเรียนรู้ ใดบ้าง นักเรียน 
     ชอบเรียนวิชาอะไร เพราะเหตุใด ครูใช้วิธีการวัดและ  
     ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีใดบ้าง ฯลฯ 
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 2.4 มาตรฐานที่ 4 : ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ (1 ตัวบ่งชี้) 
 2.4.1 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การใช้ระบบการประกนัคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น 
  1. นายอนุรักษ ์ บุญเหลือ ประธานกรรมการ 
  2. นางอรวรรณ ประเสริฐศรี รองประธานกรรมการ 
  3. นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล กรรมการ 
  4. นางวันทนีย์ ทิพานันท์ กรรมการ 
  5. นางธัญญาดา ผดุงโยธี กรรมการ 
  6. น.ส.ภัทรานี ไชยสุวรรณ กรรมการ 
  7. น.ส.รพพีรรณ สุคนธวงศ์ กรรมการ 
  8. นายธีรภัทร์ อินธิแสง กรรมการ 
  9. น.ส.เยาวดี รูปพรม กรรมการ 
  10. น.ส.วราภรณ์ แซ่ตัน กรรมการ 
  11. น.ส.พัชรีภรณ์ เชื้อสาวะถ ี กรรมการ 
  12. นางเปรมปรีดิ์ ตุลย์วัฒนางกูร กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี  จัดท าแฟ้มข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 4.1 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี 
   ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างชัดเจนและมี 
   ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
   รูปแบบหรือกระบวนการที่ใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพของ  
   สถานศึกษา 
  2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกัน 
   คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดี โดยการสัมภาษณ์นักเรียน ครู  
   ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  
   ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบ 
   และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน 
   เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและจัดการของสถานศึกษา 
   โดยจัดท ารายงานการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารและ 
   จัดการของสถานศึกษา 
  4. เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
              3.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1. นายโสภณ  กมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
 2. นางอรวรรณ ประเสริฐศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 3.2 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 คณะที่ 1 
   1. นายเทวัญ วงเวียน ประธานกรรมการ 
  2. นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ รองประธานกรรมการ 
  3.  นายชุมพร น้อยเพ็ง กรรมการ 
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  4. น.ส.ณัฐนันท์ บุญเสมอ กรรมการ 
  5. นายวรชัย เดชบรรทม กรรมการ 
  6. นายอนัตชัย จงสมจิตต์ กรรมการ 
  7. นางอัญชุลี วิชัย กรรมการ 
  8. นายทวีรักษ ์ เจียมวรกุลชัย กรรมการ 
  9. นางสุชาดา กิจบุญชู กรรมการ 
  10. น.ส.พรศรี ลีทวีกุลสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 คณะที่ 2 
   1. นางณิชาฒ ์ สกรี         ประธานกรรมการ 
   2. นางบุษบา โหระวงศ์           รองประธานกรรมการ 
   3. นางจ ารัส ไขกระโทก รองประธานกรรมการ 
   4. น.ส.นุชสุคนธ ์ อักษรศรี กรรมการ  
   5. นายเชาวลิต สุไลมานดี           กรรมการ 
   6. นายเด่น จิตวิขาม             กรรมการ 
   7. นางสิริกร ตันทัศน์        กรรมการ 
   8. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท ์ กรรมการ 
   9. น.ส.วรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ กรรมการ 
  10. นายสุนทร มูลศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 คณะที่ 3 
   1. นายอนุรักษ ์ บุญเหลือ ประธานกรรมการ 
   2. นางอรวรรณ ประเสริฐศรี รองประธานกรรมการ 
   3. นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล รองประธานกรรมการ 
   4. นางวันทนีย์ ทิพานันท์ กรรมการ 
   5. นางธัญญาดา ผดุงโยธี กรรมการ 
   6. น.ส.นวพรรณ สิงห์ป ี กรรมการ 
   7. น.ส.ภัทรานี ไชยสุวรรณ กรรมการ 
   8. นางชญานิศ รุ่งเรือง กรรมการ 
   9. นางเปรมปรีดิ์ ตุลย์วัฒนางกูร กรรมการและเลขานุการ 
 คณะที่ 4     
   1. นายสมภพ บุญญา ประธานกรรมการ 
   2. นายบรรจบ ค าเพราะ รองประธานกรรมการ 
   3. นางจิณณพัต จันทบูรณ์ กรรมการ 
   4. นางสุภาพร สุภิตาภรณ์ กรรมการ 
   5. น.ส.อัญชนา ตันวิเชียร กรรมการ 
   6. นางนงนุช แพทยานันท ์ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี  1)  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพ 
                ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน เครื่องมือและปฏิทินท่ีก าหนด 
                ภายในเดือนมีนาคม 2559 ดังนี ้  
  คณะที่  1 ตรวจสอบมาตรฐานที่  1              
  คณะที่  2 ตรวจสอบมาตรฐานที่  2                 
  คณะที่  3 ตรวจสอบมาตรฐานที่  3  
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  คณะที่  4 ตรวจสอบมาตรฐานที่  4  
  2) น าเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

    ต่อคณะฝ่ายบริหารสถานศึกษา 
 4. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี /รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
 4.1 นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล ประธานกรรมการ 
 4.2 นางอรวรรณ ประเสริฐศรี รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางธัญญาดา ผดุงโยธี กรรมการ 
 4.4 นางวันทนีย์ ทิพานันท์ กรรมการ 
 4.5 น.ส.ภัทรานี ไชยสุวรรณ กรรมการ 
 4.6 น.สรพีพรรณ สุคนธวงค์ กรรมการ 
     4.7 นายธีรภัทร์ อินธิแสง กรรมการ 
 4.8 นางสาวภัทรพร จันทร์แก้ว กรรมการ 
 4.9 นายศราวุธ ปาสกิจ กรรมการ 
 4.10 นางเปรมปรีดิ์ ตุลย์วัฒนางกูร กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าท่ี 1) รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพ 
 ภายในสถานศึกษา จ านวน 4 มาตรฐาน 
   2) เขียนรายงานประจ าปีหรือรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 

 3) น าเสนอข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิประกอบ 
    4) อัดส าเนารายงานประจ าปีหรือรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559            
   5) จัดส่งรายงานประจ าปีหรือรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559   
  ให้แก่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภายในเวลาที่ก าหนด 
        6) เผยแพร่รายงานประจ าปีต่อบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ 
    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ วันท่ี  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 

    
 

(นายโสภณ  กมล) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนบางปะกอกวทิยาคม 
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บรรณานุกรม 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา, กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล               
การจัดการศึกษา. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1, 2557. (เอกสารอัดส าเนา). 

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม.  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8. กรุงเทพมหานคร :
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, ๒๕๕7. (เอกสารอัดส าเนา).    

_______ . แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9. กรุงเทพมหานคร :                                          
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, ๒๕๕8. (เอกสารอัดส าเนา).    

_______ . แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2559
กรุงเทพมหานคร :โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, 2557. (เอกสารอัดส าเนา). 

_______ .รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผลการปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานผลการ
ประเมนิตนเอง(Self Assessment Report : SAR)/ ปีการศึกษา 2557.
กรุงเทพมหานคร :โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, 2557.  (เอกสารอัดส าเนา) 

_______ .รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผลการปฏิบัติงานประจ าปีและรายงาน                         
ผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR)/ ปีการศึกษา 2558. 
กรุงเทพมหานคร :โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, 2558.  (เอกสารอัดส าเนา) 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).  รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบแรก. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ๒๕๔๗. 

_______ .รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ ๒.
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ๒๕๕๑. 

_______.รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ ๓.
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ๒๕๕๕. 

ส านักงานทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวทางการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR). กรุงเทพมหานคร :                 
โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2559. 

_______. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2559. 
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