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ส่วนที ่๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราษฎร์นิยม 
ที่อยู่ ๔๘/๑๔ หมู่ ๖ ต าบลราษฎรน์ิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐ 
สังกัด สพฐ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 
โทรศัพท์ ๐-๒๙๘๕-๕๖๖๐ 
โทรสาร ๐-๒๙๘๕-๕๖๖๑ 
เว็บไซต์ http://www.radniyom.ac.th 
E-mail : radniyom.school@gmail.com 
Facebook www.facebook.com/ratniyomschool 
เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เขตพื้นที่บริการ ต าบลราษฎร์นิยม ต าบลไทรใหญ่ และต าบลคลองขวาง 

 

 
ประวัติความเป็นมาและสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

 โรงเรียนราษฎร์นิยม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ มีเนื้อที่จ านวน ๓๕ ไร่ โดยอดีตเจ้าอาวาส            
วัดราษฎร์นิยม (พระครูประชาธรรมนาถ) และคณะกรรมการได้ด าเนินการขออนุมัติจากกรมสามัญศึกษา โดยมี 
นายธนุส อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตนายอ าเภอไทรน้อย เป็นประธานเปิดอาคารเรียน ครูใหญ่คนแรก  คือ                
นายสุเทพ อินทรลักษณ์ การจัดการเรียนการสอนได้ใช้โรงฝึกงานของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมเป็นอาคารเรียน
ชั่วคราว มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.ศ.๑) ทั้งหมด ๗๖ คน จ านวน ๒ ห้องเรียน แบ่งเป็นนักเรียนชาย             
๔๓ คน นักเรียนหญิง ๓๓ คน 
 
เครื่องหมายประจ าโรงเรียน 

 
คบเพลิง  หมายถึง   ความรู้ 
รวงข้าว  หมายถึง   ชีวิต 

 

http://www.radniyom.ac.th/
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อักษรย่อ ร.ย. 
ร  หมายถึง รักการเรียนรู้ 
ย  หมายถึง อยู่อย่างผู้มีคุณธรรม 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 
นตฺถิปญฺญาสมา  อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 

 

สีประจ าโรงเรียน 
เขียว – ด า 
สีเขียว หมายถึง      ความอุดมสมบูรณ์ 
สีด า หมายถึง      ความมั่นคง  หนักแน่น 

 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 
 

วิสัยทัศน์ 
 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุช มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย                     
ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เอกลักษณ์ 
 บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
 

อัตลักษณ์ 
 รับผิดฃอบ  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง 
 

ค่านิยม  
การมุง่เน้นความส าเร็จ (Focus on success) 
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by fact) 
การมุ่งเน้นที่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนราษฎร์นิยม  

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  อยู่อย่างพอเพียง 
ซื่อสัตย์สุจริต   มุ่งม่ันในการท างาน 
มีวินัย    รักความเป็นไทย 
ใฝ่เรียนรู้   มีจิตสาธารณะ 

  
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๖ 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลโดยยึดหลักการบริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 
๒. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้น าด้านวิชาการ  มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยี 
กระบวนการวิจัย และระบบดูแลช่วยเหลือศิษย์ด้วยความรักและเมตตา พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถในการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS 

๓. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพร้อมสู่การประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ  มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
ตามรอยศาสตร์พระราชา และมีส านึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ            
ของผู้เรียน คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน              
อย่างสร้างสรรค์  บนพ้ืนฐานความเป็นไทยและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 

๔. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาตลอดจนสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  

เป้าประสงค์ 
๑. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากลโดยใช้ 

หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถเป็นผู้น าด้านวิชาการ เป็นไปตามมาตรฐาน 

และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี 
ตลอดจนใช้กระบวนการวิจัย และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความรักและเมตตา 

๓. ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ              
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              
ตามรอยศาสตร์พระราชา และมีส านึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนสื่อนวัตกรรม               
และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กลยุทธ์ 
๑. บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วม 
๒. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และการบริหาร 
๕. พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                      

และศาสตร์พระราชา 
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แผนที่ตั้งโรงเรียนราษฎร์นิยม 
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ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) โรงเรียนราษฎร์นิยมแบ่งประเภทบุคลากร               
ออกเป็น ๔ ประเภท ประกอบด้วย 

๑. ผู้บริหาร 
๒. ครูประจ าการ 
๓. ครูอัตราจ้าง และครูต่างชาติ 
๔. ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 
สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท 
ต าแหน่ง จ านวนบุคลากร (คน) จ านวนบุคลากรคิดเป็นร้อยละ (%) 

ผู้บริหาร ๑ ๒.๖๔ 

ครูประจ าการ ๒๓ ๖๐.๕๒ 

ครูอัตราจ้าง และครูต่างชาติ ๑๐ ๒๖.๓๑ 

ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว ๔ ๑๐.๕๒ 
 

กราฟที่ ๑ แสดงร้อยละของจ านวนบุคลากร (%)  

(%)  
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ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 
วุฒิการศึกษาสูงสุด จ านวนบุคลากร (คน) จ านวนบุคลากรคิดเป็นร้อยละ (%) 

ปริญญาเอก ๑ ๒.๕๖ 

ปริญญาโท ๙ ๒๕.๖๔ 

ปริญญาตรี ๒๔ ๖๑.๕๔ 

ต่ ากว่า ปริญญาตรี ๔ ๑๐.๒๖ 
 

กราฟที่ ๒ แสดงร้อยละของจ านวนบุคลากรตามวุฒิการศึกษาสูงสุด (%) 
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ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชาที่จบ จ านวน (คน) จ านวนคาบสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์/คน (คาบ) 

๑. ภาษาไทย ๓ ๑๘ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๔ ๑๘ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๕ ๑๘ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๑๘ 
๕. สุขศึกษาพลศึกษา ๓ ๑๒ 
๖. ศิลปะ ๓ ๑๖ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๑๘ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๖ ๑๘ 

รวม ๓๙ ๑๗ 
หมายเหตุ: เป็นจ านวนคาบที่ยังไม่รวมคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี แนะแนว  

 

กราฟที่ ๓ แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  
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ข้อมูลนักเรียน 
 

ตารางที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียน 

 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ม.๑ ๗๒ ๑๑๑ ๗๖ 

ม.๒ ๙๔ ๗๘ ๑๑๑ 

ม.๓ ๘๖ ๙๒ ๗๖ 

ม.๔ ๔๕ ๖๓ ๔๖ 

ม.๕ ๔๙ ๔๔ ๕๓ 

ม.๖ ๔๖ ๔๗ ๔๑ 

รวม ๓๙๒ ๔๓๕ ๔๐๓ 
 

กราฟที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ตารางท่ี ๕ แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกระดับชั้น  
ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ (จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

กลุ่มสาระ                   
การเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกระดับชั้น 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ภาค ๑ ภาค ๒ เฉลี่ย ร้อยละ ภาค ๑ ภาค ๒ เฉลี่ย ร้อยละ ภาค ๑ ภาค ๒ เฉลี่ย ร้อยละ 
ภาษาไทย ๒.๙๔ ๒.๗๔ ๒.๘๔ ๗๑.๐๒ ๓.๐๓ ๒.๙๖ ๒.๙๙ ๗๔.๘๔ ๓.๐๐ ๓.๑๔ ๓.๐๗ ๗๖.๖๗ 
คณิตศาสตร์ ๑.๘๖ ๒.๐๓ ๑.๙๔ ๔๘.๕๓ ๑.๘๔ ๑.๘๑ ๑.๘๒ ๔๕.๕๗ ๒.๐๙ ๑.๙๘ ๒.๐๓ ๕๐.๗๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒.๑๑ ๒.๒๔ ๒.๑๗ ๕๔.๓๔ ๑.๘๗ ๑.๘๖ ๑.๘๖ ๔๖.๕๙ ๒.๔๐ ๒.๕๓ ๒.๔๗ ๖๑.๖๓ 
สังคมศึกษา ๒.๖๕ ๒.๖๒ ๒.๖๔ ๖๕.๙๓ ๒.๗๐ ๒.๗๘ ๒.๗๔ ๖๘.๔๙ ๒.๖๘ ๒.๗๕ ๒.๗๒ ๖๗.๙๓ 
สุขศึกษา ๓.๕๙ ๓.๘๒ ๓.๗๐ ๙๒.๖๑ ๓.๗๒ ๓.๗๔ ๓.๗๓ ๙๓.๓๐ ๓.๕๖ ๓.๗๘ ๓.๖๗ ๙๑.๗๙ 
ศิลปะ ๒.๗๐ ๒.๗๗ ๒.๗๓ ๖๘.๒๗ ๓.๑๘ ๓.๑๔ ๓.๑๖ ๗๙.๐๐ ๓.๕๓ ๓.๖๒ ๓.๕๗ ๘๙.๒๘ 
การงานอาชีพ ๒.๙๖ ๓.๐๕ ๓.๐๐ ๗๕.๐๓ ๓.๒๘ ๓.๑๖ ๓.๒๒ ๘๐.๕๔ ๓.๒๐ ๓.๐๖ ๓.๑๓ ๗๘.๒๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๑.๙๕ ๒.๒๘ ๒.๑๒ ๕๒.๙๐ ๒.๒๖ ๒.๒๔ ๒.๒๕ ๕๖.๑๖ ๒.๓๗ ๒.๓๑ ๒.๓๔ ๕๘.๕๔ 

รวม ๒.๕๙ ๒.๖๙ ๒.๖๔ ๖๖.๐๘ ๒.๗๓ ๒.๗๑ ๒.๗๒ ๖๘.๐๖ ๒.๘๕ ๒.๙๐ ๒.๘๗ ๗๑.๘๖ 
 

กราฟที่ ๕ แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกระดับชั้น  
ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ (จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๑๓ 

 

ตารางท่ี ๖ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๖.๑๐ ๕๘.๒๗ ๕๕.๐๔ ๕๔.๔๒ 
อังกฤษ ๒๘.๓๑ ๓๓.๑๘ ๒๙.๑๐ ๒๙.๔๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๘.๙๖ ๓๒.๙๖ ๓๐.๒๘ ๓๐.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๑๓ ๓๗.๓๕ ๓๖.๔๓ ๓๖.๑๐ 

 
กราฟที่ ๖ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๑๔ 

 

ตารางท่ี ๗ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการทดสอบ O-NET 

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
ภาษาไทย ๔๕.๖๔ ๔๗.๐๘ ๕๖.๑๐ 
อังกฤษ ๓๐.๒๓ ๒๘.๗๗ ๒๘.๓๑ 
คณิตศาสตร ์ ๒๗.๙๖ ๒๑.๓๐ ๒๘.๙๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๐๘ ๓๐.๑๓ ๓๕.๑๓ 

 

กราฟที่ ๗ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๑๕ 

 

ตารางท่ี ๘ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๖.๗๕ ๕๐.๖๔ ๔๗.๓๑ 
สังคมศึกษา ๓๔.๘๘ ๓๖.๓๐ ๓๕.๑๖ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๖๓ ๓๔.๔๐ ๓๔.๔๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๓.๑๓ ๓๓.๒๗ ๓๓.๒๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๓๐ ๓๑.๑๕ ๓๑.๑๕ 

 
กราฟที่ ๘ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๑๖ 
 

ตารางท่ี ๙ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการทดสอบ O-NET 

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
ภาษาไทย ๕๑.๙๙ ๔๕.๒๙ ๔๖.๗๕ 
สังคมศึกษา ๓๕.๓๕ ๓๑.๙๕ ๓๔.๘๘ 
อังกฤษ ๒๓.๘๑ ๒๒.๘๓ ๒๖.๖๓ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐.๗๕ ๑๙.๔๖ ๒๓.๑๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๑๘ ๒๕.๕๔ ๒๗.๓๐ 

 
กราฟที่ ๙ แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๑๗ 

 

ตารางท่ี ๑๐ แสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  

ระดับชัน้ 
จ านวนนักเรียน 

ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน (คน) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน (%) รวม 
(คน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๖๓ ๑๓ ๘๒.๘๙ ๑๗.๑๑ ๗๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๘๔ ๒๗ ๗๕.๖๘ ๒๔.๓๒ ๑๑๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๖๔ ๑๒ ๘๔.๒๑ ๑๕.๗๙ ๗๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๖ ๑๐ ๗๘.๒๖ ๒๑.๗๔ ๔๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๓ ๑๐ ๘๑.๑๓ ๑๘.๘๗ ๕๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๔ ๗ ๘๒.๙๓ ๑๗.๐๗ ๔๑ 

รวม ๓๒๔ ๗๙ ๘๐.๔๐ ๑๙.๖๐ ๔๐๓ 
 

กราฟที่ ๑๐ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๑๘ 

 

ตารางท่ี ๑๑ แสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน (คน) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน (%) รวม 
(คน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๖๘ ๘ ๘๙.๔๗ ๑๐.๕๓ ๗๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๙๙ ๑๒ ๘๙.๑๙ ๑๐.๘๑ ๑๑๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๗๐ ๖ ๙๒.๑๑ ๗.๘๙ ๗๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๑ ๕ ๘๙.๑๓ ๑๐.๘๗ ๔๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๘ ๕ ๙๐.๕๗ ๙.๔๓ ๕๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๘ ๓ ๙๒.๖๘ ๗.๓๒ ๔๑ 

รวม ๓๖๔ ๓๙ ๙๐.๓๒ ๙.๖๘ ๔๐๓ 
 

กราฟที่ ๑๑ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๑๙ 
 

ตารางท่ี ๑๒ แสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน (คน) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน (%) รวม 
(คน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๖๙ ๗ ๙๐.๗๙ ๙.๒๑ ๗๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐๐ ๑๑ ๙๐.๐๙ ๙.๙๑ ๑๑๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๗๒ ๔ ๙๔.๗๔ ๕.๒๖ ๗๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๒ ๔ ๙๑.๓๐ ๘.๗๐ ๔๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๕๐ ๓ ๙๔.๓๔ ๕.๖๖ ๕๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๐ ๑ ๙๗.๕๖ ๒.๔๔ ๔๑ 

รวม ๓๗๓ ๓๐ ๙๒.๕๖ ๗.๔๔ ๔๐๓ 
 

 
กราฟที่ ๑๒ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน  

ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๒๐ 
 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน สุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคมตามเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน (คน) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน (%) รวม 
(คน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๖๓ ๑๓ ๘๒.๘๙ ๑๗.๑๑ ๗๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๙๖ ๑๕ ๘๖.๔๙ ๑๓.๕๑ ๑๑๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๖๗ ๙ ๘๘.๑๖ ๑๑.๘๔ ๗๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๗ ๙ ๘๐.๔๓ ๑๙.๕๗ ๔๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕ ๘ ๘๔.๙๑ ๑๕.๐๙ ๕๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๕ ๖ ๘๕.๓๗ ๑๔.๖๓ ๔๑ 

รวม ๓๔๓ ๖๐ ๘๕.๑๑ ๑๔.๘๙ ๔๐๓ 
 

กราฟที่ ๑๓ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน สุขภาวะทางร่างกาย 
และลักษณะจิตสังคมตามเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๒๑ 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

 
ผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
จากการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑   ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ                
การคิดค านวณ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐.๔๘ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐.๑๘ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓   ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ ๘๔.๖๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๙๐ ๘๙.๐๖ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ ๘๖.๐๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖   ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ ๙๒.๕๑ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗   ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๐ ๙๔.๖๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘   ผู้เรียนมีความภมูใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๑๐๐ ๙๑.๕๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙   ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖.๔๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ร้อยละ ๙๐ ๙๓.๖๕ 
 
กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนราษฎร์นิยมมีการพัฒนาสถานศึกษา และปรับปรุงผลการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างเป็นกระบวนและต่อเนื่อง โดยการใช้เทคนิกการบริหารและการด าเนินงาน GDER Model ซึ่งเริ่มจาก
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ได้แก่ ความต้องการของนักเรียนปัจจุบัน ความ
คาดหวังของผู้ปกครอง ความคาดหวังของศิษย์เก่า ความคาดหวังของชุมชน จากนั้นจึงร่วมมือกัน วิเคราะห์โดยใช้
การ SWOT และน าผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในปัญหาการศึกษาที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน น าไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์ 
โครงการ และกิจกรมต่างๆ เพ่ือให้บรลุตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ โดยการก ากับติดตามของหน่วยงาน  
ต้นสังกัด บุคลากรภายในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราษฎร์นิยม 
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GDER MODEL คือ  
G = Gold : เป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์สู่ความส าเร็จร่วมกัน 
D = Deming : ระบบบริหารคุณภาพที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
E = Psychology Empowerment : การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ 
R = Report : การรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการท างาน 
 

 
 

การขับเคลื่อนคุณภาพในมาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน 
การพัฒนาผู้ เรี ยนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ                     

ในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ โรงเรียนราษฎร์นิยมได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมยอดนักอ่าน                       
กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ                    
กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน               
ทัศน์ศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย กิจกรรมซ่อมเสริมเด็กอ่อนคณิตศาสตร์                        
และกิจกรรมเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน         
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาในตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ โรงเรียนราษฎร์นิยมได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมส่งเสริม                    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับประเทศ 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียนวิชาคณิตศาสตร์  กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมยอดนักอ่าน                    
กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทัศน์ศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ โรงเรียนราษฎร์นิยม                      

ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า กิจกรรมการจัดนิทรรศการ กิจกรรมจัดท าแหล่งเรียนรู้              
ด้านพลังงาน กิจกรรมรับการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย             
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ 

โรงเรียนราษฎร์นิยมได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ICT กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด 
กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ กิจกรรมพัฒนาระบบการลงเวลาของนักเรียนด้วยเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ กิจกรรมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยี กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา กิจกรรมเสียงตามสาย และกิจกรรมเสียงดังฟังชัดพร้อมใช้งาน 

 
การพัฒนาผู้ เ รี ยนให้มี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการ เรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา ในตั วบ่ งชี้ ที่  ๑ .๕                           

โรงเรียนราษฎร์นิยมได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวงดนตรีสากล กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางสั งคมศึกษา กิจกรรมส่ ง เสริมศักยภาพผู้ เ รี ยนภาษาอังกฤษ กิจกรรมแข่ งขันทักษะภาษา ไทย                        
กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ กิจกรรมปลูกเมล็ดพันธุ์ บ่มเพาะต้นกล้า รย. กิจกรรมซ่อมก่อนสอบ 
กิจกรรมฝึกอบรมภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมเตรียม               
ความพร้อมสู่การทดสอบระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และ                  
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ 

 
การพัฒนาผู้ เ รี ยนให้มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ ดีต่องา นอาชีพในตัวบ่ งชี้ที่  ๑ .๖                       

โรงเรียนราษฎร์นิยมได้ด า เนินงานโดยจัดกิจกรรมก้าวแรกสู่อนาคต กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด                      
กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กิจกรรมพ่ีพบน้อง กิจกรรมแนะแนวสัญจร และกิจกรรมงานวันวิทยา
ศาสตร 
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การพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดในตัวบ่งชี้ที่  ๑ .๗                    
โรงเรียนราษฎร์นิยมได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมรักษาความปลอดภัยและจ ราจร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ                 
กิจกรรมวันครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อแฉ่ง กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นักเรียน กิจกรรมรักษ์โรงเรียน 
ห้องเรียนสะอาด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิม            
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนราษฎร์นิยมและพิธีไหว้ครู กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโ รคเอดส์ 
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย กิจกรรมส่ง เสริมคุณธรรมและค่ายคุณธรรม กิจกรรมประชาธิปไตย                        
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมวันวชิราวุธและบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์                   
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมเสียงคลื่นลูกใหม่หัวใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม               
ชั้นน า และกิจกรรมแนะแนวสัญจร 

 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ โรงเรียนราษฎร์นิยม                 
ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย และกิจกรรมวันส าคัญสาระสังคม 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีการยอมรับที่จะอยู่ร่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ 
โรงเรียนราษฎร์นิยมได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมรักษาความปลอดภัยและจราจร กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมกีฬา
ภายนอก กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและ                 
เดินทางไกล กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแนะแนวสัญจร กิจกรรมสัปดาห์คริสต์มาส และกิจกรรม                  
เสริมปัญญากับเช้าวันใหม่ 

 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๐ โรงเรียนราษฎร์นิยม                              
ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพวงดนตรีสากล กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬาภายใน 
กิจกรรมกีฬาภายนอก กิจกรรมลดพุงลดโรค กิจกรรมประกันอุบัติเหตุหมู่ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี              
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน กิจกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล 
กิจกรรมฝึกอบรมภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
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ผลการพัฒนา 
ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 
ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
๑. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เย็นลับ ผ่ านการคั ด เ ลื อ กนั ก เ รี ยน รา ง วั ลพระ ราชทาน  ร ะดั บจั งหวั ด                     

ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 

๒. นางสาวจุฑามาส  มัลลิกมาลย ์ ผ่ านการคั ด เ ลื อ กนั ก เ รี ยน รา ง วั ลพระ ราชทาน  ร ะดั บจั งหวั ด                      
ป ร ะ เ ภ ท นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย                       
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๓. นายสิทธิโชค  นรจีน  
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย การแข่งขัน
กรีฑาจังหวัดนนทบุรี 

๒๕๖๑ 

๔. นายสุรยิะ ดิษเทศ  
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศพุ่งแหลน รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย การแข่งขันกรีฑา
จังหวัดนนทบุรี 

๒๕๖๑ 

๕. ๑. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  อุปเทพ  
๒. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คลา้ยวงษ์ 
๓. เด็กหญิงสุชาวดี  นาคบญุยงค ์
๔. เด็กหญิงสุธติา  พานทอง 
๕. เด็กหญิงเกวลิน  การอ้วน 

รางวัลเหรียญทองระดับชาติ  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑ – ม.๓   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี            
ของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๖. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เย็นลับ รางวั ล เหรี ยญทองแดง ร ะดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา                
เขต ๓  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน                    
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๗. นางสาวพวงประกา  ศรีจันทร ์ รางวั ล เหรี ยญทองแดง ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา                     
เขต ๓ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน              
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๘. เด็กหญิงปราวตรี  สระพิมาย รางวั ล เหรี ยญทองแดง ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา                  
เขต ๓ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-๓ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๙. นางสาวเกวลี  เริงโพธิ ์ รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาเขต ๓                
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 
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ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
๑๐. เด็กหญิงขวัญวิชญ์พา  สอนแสน รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓  การแข่งขัน

พินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๑๑. นางสาวจิรนันท์  เรียงผา รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓  การแข่งขัน
พินิจวรรณคดี ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๑๒. เด็กชายภูมมิินทร์  เรืองศร ี รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาเขต ๓                        
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม. ๑ -ม.๓                       
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี               
ของนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๑๓. นางสาวรวิสรา  เรืองเดช รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓  การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน                
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๑๔. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  อุปเทพ รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาเขต ๓                     
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน                 
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๑๕. ๑. เด็กชายระพีภัทร  ช่างประดับ 
๒. เด็กชายอัษฎายุธ  แดงบุปผา 

รางวั ล เหรี ยญทองแดง ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา                
เขต ๓  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖บท) ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี             
ของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๑๖. นางสาวเปรมฤดี  นาคงาม รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาเขต ๓                     
ก า ร แ ข่ ง ขั น ต่ อ ค า ศั พ ท์ ภ า ษ า ไ ท ย  ( ค า ค ม เ ดิ ม )  ม . ๔ -ม . ๖                      
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี               
ของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๑๗. ๑. เด็กหญิงชุติภรณ์  ทินสมุทร 
๒. เด็กหญิงญาณิศา  อาจหยดุ 
๓. เด็กหญิงพัชราภา  คงจีน 

รางวั ล เหรี ยญทองแดง ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา                  
เขต ๓  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้                  
ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 
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ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
๑๘. ๑. นายพนธกร  เนระวัน 

๒. นางสาวพวงประกา  ศรีจันทร ์
๓. นางสาวมินตรา  ช่วยโพธิ์กลาง 

รางวัล เหรียญเ งิน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึก ษาเขต ๓                   
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  ประ เภทบูรณาการความรู้               
ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๑๙. นายสิทธิโชค  นรจีน รางวั ล เหรี ยญทองแดง  ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา                  
เขต ๓  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                         
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๒๐. ๑. เด็กหญิงขวัญวิชญ์พา  สอนแสน 
๒. เด็กชายภูมิมินทร์  เรืองศร ี

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                  
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน              
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๒๑. เด็กหญิงกันยารัตน ์ กาสินพิลา รางวัล เหรียญเ งิน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาเขต ๓                     
ก า ร แ ข่ ง ขั น ซู โ ด กุ  ม . ๑ -ม . ๓  ง า น ม ห ก ร ร ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ                     
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  ๖๘                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๒๒. นางสาวชญานิศ  พวงมาลา รางวั ล เหรี ยญทองแดง  ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา                 
เขต ๓ การแข่ งขันซู โดกุ  ม .๔ -ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ              
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  ๖๘                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๒๓. ๑. นางสาวดารินทร์  สืบสาย 
๒. นางสาวรังสิมา  พุฒิแก้ว 
๓. นางสาวแพรวพรรณ  วลิาวรรณ 

รางวัล เหรียญเ งิน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาเขต ๓                    
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม . ๔ -ม.๖                 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี                
ของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๒๔. ๑. นางสาวฐิตมิา  เลี่ยมอยู ่
๒. นางสาวบณัฑิตา ทินสมุทร 
๓. นางสาวศศิประภา  ทองเพ็ชร 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                    
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖                    
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี               
ของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 
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ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
๒๕. ๑. เด็กหญิงมณรีัตน์  จารุตัน 

๒. เด็กหญิงสายสุดา  สวงโท 
๓. เด็กหญิงสุมติตรา  นาคกัน 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓  การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน                 
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๒๖. ๑. นางสาวชลธิชา  ศรีคร้าม 
๒. นางสาวประกายแก้ว  พันธ์จันทร์ 
๓. นางสาววรญัญา  คลังนุช 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓  การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน                 
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๒๗. 
 

๑. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  อุปเทพ  
๒. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คลา้ยวงษ์ 
๓. เด็กหญิงสุชาวดี  นาคบญุยงค ์
๔. เด็กหญิงสุธิตา  พานทอง 
๕. เด็กหญิงเกวลิน  การอ้วน 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                       
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิช าการและ เทคโนโลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๒๘. ๑. นางสาวบุษกร  ศรตีร้าม 
๒. นายภมูิมินทร์  กองทอง 
๓. นางสาววิไลพร  บังคม 
๔. นางสาวสภุาพร  ภมูิจารย ์
๕. นางสาวเมธปรียา จ ารัสประเสริฐ 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                         
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔-๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๑ 

๒๙. ๑. เด็กหญิงญาติพร  รักษารอด 
๒. เด็กหญิงทิพวรรณ  กรรณิกา 
๓. เด็กหญิงธัญญรัตน์  กุ้ยบ ารุง 
๔. เด็กหญิงนฤมล  สืบสาย 
๕. เด็กชายเกษมพงศ์  ตั้นเหลยีง 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                       
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๓๐. ๑. นางสาวปาริชาต  ทินสมุทร 
๒. นางสาวพรพิมล  ปรุงทองดี 
๓. นางสาววราภรณ์  ศรีทับทิม 
๔. นายศรายุทธ  เพชรศิร ิ
๕. นางสาวสริิวิมล  บูรณสถิตนนท ์

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                       
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                               
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๓๑. ๑. เด็กหญิงณัชชา  ใจหนัก 
๒. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ศรีลาชัย 
๓. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เย็นลับ 
๔. เด็กชายภูมิมินทร์  เรืองศร ี
๕. เด็กหญิงมณรีัตน์  จารุตัน 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                      
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 
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ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
๓๒. ๑. นางสาวจันทิมา  นุ่นขาว 

๒. นางสาวจรินันท์  เรียงผา 
๓. นายธนพล  สิงหะรา 
๔. นายธีรภัทร  สิทธิค า 
๕. นางสาวพรทิพย์  ช้างมั่ง 
๖. นางสาวรวิสรา  เรืองเดช 
๗. นางสาววารินทร์  สุวรรณ 
๘. นายศรรักษ์  หมั่นนอก 
๙. นางสาวศรัณย์พร  นักฆ้อง 
๑๐. นางสาวสุทธิพร  ภาวศุทธิพร 
๑๑. นางสาวสุธิชา  มะลวิัลย ์
๑๒. นายสุรยิะ  ดิษเดศ 
๑๓. นายหัสชัย  ศรีทับทิม 
๑๔. นายอนุสรณ์  สสี าล ี
๑๕. นางสาวอรณี  เสมบ ารุง 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                        
การประกวดละครคุณธรรม ม.๑-๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโน โลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                             
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

๒๕๖๑ 

๓๓. เด็กหญิงปราวตรี  สระพิมาย รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                        
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๓๔. นางสาวกัลยา  โกษาจันทร ์ รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                     
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๓๕. ๑. เด็กหญิงชลนิภา  วรรณสิร ิ
๒. เด็กชายปฏิภาณ  พันธุ์เครือวัลย์ 

รางวัล เหรียญเ งิน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาเขต ๓                             
การประกวดมารยาทไทย ม.๑ -ม.๓ งานมหกรรมความสามารถ                        
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  ๖๘                        
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๓๖. ๑. เด็กหญิงชลนิภา  วรรณสิร ิ
๒. เด็กชายปฏิภาณ  พันธุ์เครือวัลย์ 

รางวัล เหรียญเ งิน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษาเขต ๓                        
การประกวดมารยาทไทย ม.๑ -ม.๓ งานมหกรรมความสามารถ                      
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  ๖๘                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 
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ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
๓๗. นางสาวธันยพร  อู่อ้น รางวั ล เหรี ยญทองแดง  ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา               

เขต ๓  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน                  
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๓๘. นางสาวจารุวรรณ  เหล็กค า รางวั ล เหรี ยญทองแดง  ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา                 
เขต ๓ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  ๖๘                         
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๓๙. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผลมะตูม รางวั ล เหรี ยญทองแดง  ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา               
เขต ๓ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  ๖๘                         
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๔๐. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ศรีภักด ี รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓  การแข่งขัน
เดี่ยวชลุ่ยเพียงออ ม.๑-๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๔๑. นางสาวเสาวนยี์  แก้วหล้า รางวั ล เหรี ยญทองแดง  ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา              
เขต ๓ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖                      
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๔๒. นางสาวลลิดา  สมานทอง รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                        
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน                   
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๔๓. ๑. เด็กหญิงชลนิภา  วรรณสิร ิ
๒. เด็กหญิงปรัยาพร  อ่อนส้มกฤษ 
๓. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ศรีลาชัย 
๔. เด็กชายพีรพัฒน์  เลิศนา 
๕. เด็กชายวุฒสิิทธ์ิ  ภู่สุด 
๖. เด็กหญิงศณิศา  หอมชุ่ม 
๗. เด็กชายศภุชัย  เอมฤกษ์ 
๘. เด็กชายอดเิทพ  ฤทธิชัย 
๙. เด็กหญิงเกวลิน  การอ้วน 
๑๐. เด็กชายเอกพล  สันทาลุนัย 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓  การ
แข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                               
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 
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ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
๔๔. ๑. นางสาวจุฑามาศ  มลัลิกมาลย ์

๒. นายณัฐวุฒิ  ปรุงทองดี 
๓. นายณัฐิวุฒิ  ประพฤติด ี
๔. นายธนวัฒน์  เลิศนา 
๕. นายภมูินทร์  กองทอง 
๖. นางสาววิมล  พี้กระทุ่ม 
๗. นางสาวสริิวิมล  ติตะปญั 
๘. นางสาวอรพรรณ  คงจีน 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่กา รศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                        
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                                
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๔๕. นายณัฐิวุฒิ  ประพฤตดิ ี รางวั ล เหรี ยญทองแดง  ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา               
เขต ๓ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech)                
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๔๖. เด็กหญิงสุมิตตรา  นาคกัน รางวั ล เหรี ยญทองแดง  ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา                 
เขต  ๓  การแข่ งขัน เล่ านิ ทาน (Story Telling)  ม .๑ -ม .๓                     
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี                     
ของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๔๗. ๑. นายกฤตธี  เงินนิ่ม 
๒. นางสาวชมพูนุช  เฉลิมพล 
๓. นางสาวปาริฉัตร  จันทร์กรอง 
๔. นางสาวลลิดา  สมานทอง 
๕. นางสาวหทัยกานต์  พงษ์พันธุ์ 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                     
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)  ม.๔ -ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน                  
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๔๘. ๑. เด็กชายณัฐพนธ ์ น้อยเหนื่อย 
๒. เด็กชายธนรัตน์  แสนอ่อน 
 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                      
ก า ร แ ข่ ง ขั น ต่ อ ศั พ ท์ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ( ค ร อ ส เ วิ ร์ ด )  ม . ๑ -ม . ๓                     
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี               
ของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๔๙. นางสาวปาริฉัตร  จันทร์กรอง 
 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓  การแข่งขัน
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  ๖๘                          
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๕๐. ๑. นางสาวธันยพร  อู่อ้น 
๒. นางสาวสุธิชา  มะลิวัลย ์
๓. นางสาวอภญิญา  สาคร 

รางวั ล เหรี ยญทองแดง  ระดั บ เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา               
เขต ๓ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่  ๖๘                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 
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ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
๕๑. ๑. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เย็นลับ 

๒. เด็กชายรัตพล  สานนท์ 
รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓  การแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-ม.๓ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน                    
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๕๒. ๑. เด็กหญิงณัชชา  ใจหนัก 
๒. เด็กชายศรัณยู  จ าปาทอง 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต ๓                       
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน (๒D Animation) ม.๑-ม.๓                   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี               
ของนักเรียนครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๕๓. ๑. นายศรรักษ์  หมั่นนอก 
๒. นายสิทธิโชค  นรจีน 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                     
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                          
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๕๔. ๑. นางสาวกนกพร  สุขพลอย 
๒. นางสาวชาลสิา  รองทอง 
๓. นางสาวบุษกร  ศรคีร้าม 

รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓                      
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยี ของนัก เ รี ยนครั้ งที่  ๖๘                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

 

จุดเด่น 
๑. มีจ านวนนักเรียนเหมาะสมกับจ านวนครู และสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
๒. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ 
๓. งานพยาบาลให้บริการครอบคลุม ตามมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  

และช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 
๑. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
๒. ควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทย์กับSTEM  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรม               

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนมีการประกวด                    
one class one Innovation  

๒. ควรจัดกิจกรรมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ส่ ง เสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ                      
Active Learning และกระบวนการวัดประเมินผลที่หลากหลาย แล้วส่งผลให้นักเรียน                          
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

 
ผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
จากการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒   ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓   ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔   ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี                 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕   ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖   ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

 
กระบวนการพัฒนา 

คณะกรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนร่วมกับการวิเคราะห์น าผลการSWOT และผลการด าเนินการตามโครงการ 
กิจกรรม ในปีที่ผ่านมา ตลอดจนส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ การพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการให้มีคุณภาพ น ามาปรั บใช้ใน
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชองโรงเรียน จากนั้นได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้วางแผนไว้  ผู้บริหารให้การหนุนเสริม สร้างขวัญก าลังใจ ก ากับติดตาม           
โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ หน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา จากนั้นผู้รับผิดชอบสรุป
รายงาน ผลการด าเนินงาน 
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GDER MODEL คือ  
G = Gold : เป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์สู่ความส าเร็จร่วมกัน 
D = Deming : ระบบบริหารคุณภาพที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
E = Psychology Empowerment : การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ 
R = Report : การรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการท างาน 
 

 
 

การขับเคลื่อนคุณภาพในมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจ                          

ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมงานส านักงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล SCQA โรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และกิจกรรมหลอมรวมให้เป็นหนึ่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                
ในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล 
SCQA โรงเรียนมาตรฐานสากลและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์งาน
เครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัล SCQA โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 
ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและขวัญก าลังใจ กิจกรรมโรงเรียนสะอาด กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้าน ICT และกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือพัฒนาการศึกษา กิจกรรมซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานแผนและ
งบประมาณ กิจกรรมยานพาหนะ กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานส านักงานบริหารทั่วไป กิจกรรมงานส านักงาน
วิชาการ กิจกรรมสายตรวจพิทักษ์โลก กิจกรรมงานสวัสดิการร้านค้า กิจกรรมงานปฏิคม กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมงานสัมพันธ์
ชุมชน 

ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารกิจการนักเรียน กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ กิจกรรมหลอมรวมให้เป็นหนึ่ง 
 
ผลการพัฒนา 

ผู้บริหารโรงเรียนมีกระบวนการในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโรงเรียน               
โดยการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ ปีการศึกษา และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารโรงเรียนมีกระบวนการ            
ในการก าหนดโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน 
โปร่งใสและมีกลยุทธ์  ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับ โรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารโรงเรียน                       
มีกระบวนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ดีและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งประกอบด้วย การมี
กระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และการมีกระบวนการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนมีกระบวนการ                
ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีกระบวนการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และเกิดประสิทธิผล โดยผู้บริหารโรงเรียนมีกระบวนการในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลเป็นประจ า                   
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือบรรลุเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญที่สะท้อนการพัฒนาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง                       
ตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา 
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ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
๑. นางกรชนก  สุตะพาหะ รางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 

ด้านบริหารจัดการ ผู้ อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ ยม                 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ จาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖๑ 

๒. นางกรชนก  สุตะพาหะ รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา                  
จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒๕๖๑ 

๓. นางกรชนก  สุตะพาหะ รางวัลเป็นผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๑ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต ๓ 

๒๕๖๑ 

๔. นายปัญญา  ด าสุวรรณ ได้รับรางวัลผู้บริหารดี เด่น เนื่องในงานวันครู  ครั้ งที่  ๖๒                 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต ๓ 

๒๕๖๐ 

๕. โรงเรียนราษฎร์นิยม ได้รับโล่เป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ระดับ                  
๓ ดาว”  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของเขตตรวจราชการ
ส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑      
จากส านักงานคณะกรรามการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๒๕๖๑ 

๖. โรงเรียนราษฎร์นิยม สถานศึกษาได้รับโล่รางวัลที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ              
ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก สมควรได้รับ
รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 

๗. โรงเรียนราษฎร์นิยม รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมคะแนนพิธีเปิด กองเชียร์ พาเหรด     
กลุ่ม ๒ (โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก) การแข่งขัน
กรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์ 

๒๕๖๑ 

๘. โรงเรียนราษฎร์นิยม โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนเฉลี่ยภาษาไทยระดับสถานศึกษา
เ พ่ิมขึ้นต่อเนื่ อง ๓ ปี  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓ 
 

๒๕๖๐ 
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ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
๙. โรงเรียนราษฎร์นิยม รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๐ ประเภท

สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับเหรียญทองแดง จาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕๖๐ 

๑๐. โรงเรียนราษฎร์นิยม รางวัลเหรียญทองด้านการบริหารจัดการขยะ ตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste School) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

๒๕๖๐ 

๑๑. โรงเรียนราษฎร์นิยม ร า ง วั ล ส ถ าน ศึ กษ าดี เ ด่ น ด้ า นพลั ง ง าน ร ะดั บ  ๓  ด า ว                    
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากการไฟฟ้านครหลวง 

๒๕๖๐ 

 
น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) 
Best Practice โรงเรียนราษฎร์นิยม คือ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติโดยใช้ 

GDER  Model ดังนี้  
G = Goal คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนราษฎร์นิยม “รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง” 
เนื่องจากสภาพปัญหาของโรงเรียนราษฎร์นิยม คือ นักเรียนขาดคุณธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

โดยศึกษาจากแบบสอบถามพฤติกรรมนักเรียนของผู้ปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของครูที่ปรึกษาและ
แต่ละรายวิชา จากนั้นท าการสรุปปัญหาออกมาเป็นข้อๆ แล้วจัดประชุมร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง เพ่ือเรียงล าดับปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน และปัญหาที่ต้องด าเนินการแก้ไขตามล าดับ โดยเน้น          
การแก้ไขปัญหาในเรื่องของนักเรียนขาดคุณธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งสรุปออกมาเป็นคุณธรรม                     
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง” โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นส่วนประกอบ 
ดังนี้ 
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ที ่ P (Plan) D (Do) C (Check) A (Act) 
๑. 

ประชุม 
เพ่ือ
วางแผน
เพ่ือจัดท า
ค าสั่ง 
ของ
โรงเรียน 
 
 
 

การท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเดือนละ                       
๑ ครั้งและวันส าคัญต่างๆ 
- เป้ าหมาย คือ  ครู และนัก เรี ยนน าข้ าวสาร
อาหารแห้งมาท าบุญตักบาตร อย่างน้อยคนละ                     
๑ ชุด 
- ตั ว ชี้ วั ด  คื อ  ค รู แ ล ะนั ก เ รี ย น ร้ อ ยล ะ  ๙๐                         
ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
- ผู้รับผิดชอบ คือ ครูท่ีปรึกษา 
- ระยะเวลา คือ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

แ บ บ สั ง เ ก ต
พ ฤ ติ ก ร ร ม
นั ก เ รี ย น ข อ ง              
ค รู ที่ ป รึ ก ษ า            
ใ น ก า ร น า
ข้ า ว ส า ร
อ า ห า ร แ ห้ ง             
มาโรงเรียน 

ครูและนักเรียน
น า ข้ า ว ส า ร
อ า ห า ร แ ห้ ง ม า
ท าบุญตักบาตร 
อ ย่ า ง น้ อ ย               
คนละ ๑ ชุด 

๒. กิจกรรมคาบคุณธรรม จริยธรรมในทุกวันศุกร์                
คาบเรียนที่ ๑ (การสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ  
แผ่เมตตาและการให้ความรู้เรื่องคุณธรรม) 
- เป้าหมาย คือ ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
คาบคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ คาบเรียนที่ ๑ 
- ตั ว ชี้ วั ด  คื อ  ค รู แ ล ะนั ก เ รี ย น ร้ อ ยล ะ  ๙๐                        
ร่วมกิจกรรมคาบคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ 
คาบเรียนที่ ๑ 
- ผู้รับผิดชอบ คือ ครูท่ีปรึกษา 
- ระยะเวลา คือ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

ส มุ ด พั ฒ น า
กิ จ ก ร ร ม            
พัฒนาผู้ เ รี ยน 
ค า บ เ รี ย น
คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมแต่ละ
ห้องเรียน 

ครูและนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
ค า บ คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมทุกวัน
ศุกร์  คาบเรี ยน                  
ที่ ๑ และมีสมาธิ
ในการเรียน 

๓. ประชุม 
เพ่ือ
วางแผน
เพ่ือจัดท า
ค าสั่ง 
ของ
โรงเรียน 

กิจกรรม “กรรมฐานเพื่อพัฒนาจิต” 
- เป้าหมาย คือ ครูและนักเรียนนุ่งขาว ห่มขาว                     
เข้าร่วมกิจกรรม กรรมฐานเพ่ือพัฒนาจิต ตามวัน
และเวลาที่ก าหนด 
- ตัวชี้วัด คือ ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรมกรรมฐานเพ่ือพัฒนาจิต  
- ผู้รับผิดชอบ คือ ครูสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์ 
- ร ะ ย ะ เ ว ล า  คื อ  ภ า ค เ รี ย น ล ะ  ๒  ค รั้ ง                      
ใน ๑ ปีการศึกษา 

แบบประ เมิ น
ความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ครแูละนักเรียน
นุ่งขาว ห่มขาว 
เข้าร่วมกิจกรรม 
กรรมฐานเพื่อ
พัฒนาจิต ตามวัน 
เวลาที่ก าหนด
และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ที ่ P (Plan) D (Do) C (Check) A (Act) 
๔. ประชุม 

เพ่ือ
วางแผน
เพ่ือจัดท า
ค าสั่ง 
ของ
โรงเรียน 

โครงงานคุณธรรมประจ าห้องเรียน 
- เป้าหมาย คือ ครูและนักเรียนแต่ละห้องเรียน
ร่วมกันจัดท าโครงงานคุณธรรม จ านวน ๑ เรื่อง 
- ตั ว ชี้ วั ด  คื อ  ครู แ ล ะนั ก เ รี ย น ร้ อ ยละ  ๙๐  
ด าเนินการจัดท าโครงงานคุณธรรมห้องเรียนละ                   
๑ เรื่อง 
- ผู้รับผิดชอบ คือ นักเรียนแกนน าและครูที่ปรึกษา
โครงงานคุณธรรมแต่ละห้องเรียนจ านวน ๒ คน 
- ระยะเวลา คือ ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 

แบบประ เมิ น    
ในการด า เนิน
กิ จ ก ร ร ม
โ ค ร ง ง า น
คุณธรรม 

โครงงานคุณธรรม  
๑ เรื่อง  
๑ ห้องเรียน 

๕. ประชุม 
เพ่ือ
วางแผน
เพ่ือจัดท า
ค าสั่ง 
ของ
โรงเรียน 

no โฟม no หลอด 
- เป้าหมาย คือ ครูและนักเรียนไม่ใช้ผลิตภัณฑ์   
ที่มาจากโฟมและไม่ใช้หลอดดูดน้ า 
- ตัวชี้วัด คือ ครูและนักเรียนร้อยละ ๙๐ ไม่ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากโฟมและไม่ใช้หลอดดูดน้ า 
- ผู้รับผิดชอบ คือ ครูและนักเรียนแกนน าอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- ระยะเวลา คือ ตลอดปีการศึกษา 

แบบประ เมิ น
ก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน 

ครูและนักเรียน   
ไม่ ใ ช้ ผลิ ตภัณฑ์
ที่มาจากโฟมและ
ไม่ใช้หลอดดูดน้ า 
 

 

Empowerment คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างการเสริมแรงทางบวก โดยการกล่าว
เชิดชูเกียรตินักเรียนหน้าเสาธง การยกตัวอย่างครูและนักเรียนที่มีคุณธรรมแต่ละเรื่องในคาบเรียนคุณธรรม 
จริยธรรมทุกวันศุกร์ คาบเรียนที่ 1 ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมอันสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ราษฎร์นิยม  
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  Report คือ การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม การรายงาน 
๑. การท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเดือนละ                   

๑ ครั้งและวันส าคัญต่างๆ 
รายงานการปฏิบัติ กิ จกรรมและภาพถ่ าย                 
การท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในแต่ละ
เดือนและวันส าคัญต่างๆ 

๒. กิจกรรมคาบคุณธรรม จริยธรรมในทุกวันศุกร์                 
คาบเรียนที่  ๑ (การสวดมนต์ไหว้พระ นั่ งสมาธิ                   
แผ่เมตตาและการให้ความรู้เรื่องคุณธรรม) 

รายงานการการด าเนินงานและภาพถ่ายจาก
โปรแกรม SAR 

๓. กิจกรรม “กรรมฐานเพื่อพัฒนาจิต” แฟ้มการปฏิบัติกิจกรรมและภาพถ่าย 
๔. โครงงานคุณธรรมประจ าห้องเรียน รูปเล่มโครงงานคุณธรรม แผงโครงงาน แผ่นพับ

และวีดีทัศน์ประกอบการด าเนินกิจกรรม 
๕. no โฟม no หลอด 

 
รายงานการการด าเนินงานและภาพถ่ายจาก
โปรแกรม SAR 

 
จุดเด่น 

๑. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ 
๒. มีพ้ืนที่กว้าง เหมาะส าหรับท ากิจกรรมของโรงเรียน 
๓. มีครู บุคลากร ครบทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระฯ 
๔. ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน  มีเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
๕. มีสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมใช้งาน 
๖. มีห้องปฏิบัติการครบทุกสาระฯ 
๗. งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมเพียงพอ 
๘. มีระบบ ก ากับ ติดตาม นิเทศ มีประสิทธิภาพ 
๙. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ จัดท าทุกปีและครบถ้วน 

 

จุดทีค่วรพัฒนา 
๑. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีกระบวนการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีสูงขึ้น 
๒. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีกระบวนการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ              

ที่สูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรจัดกิจกรรมอบรมการสร้างนวัตกรรมของครู โดยเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการสร้าง

นวัตกรรมจากภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการสร้าง
นวัตกรรม ตลอดจนมีการประกวด ๑ teacher ๑ Innovation 

๒. ควรจัดกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเชิญวิทยากรและผู้ เชี่ยวชาญ                    
จากภายนอก เข้ามาร่วมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการจัดการ                 
ชั้นเรียน 

๓. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอน อาทิ เช่น เมื่อมีการนิเทศ  ติดตาม 
ครูที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ดีควรน ามาเป็นแบบอย่างควรน ามากล่าวถึงในที่ประชุมครู เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ฯลฯ 

๔. ควรจัดท ากิจกรรมปรับปรุงสารสนเทศของโรงเรียน ให้ถูกต้อง ตรงกัน ทันสมัย ต่อเนื่องหลายๆ 
ช่องทาง และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้ 
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มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

 
ผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
จากการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  ผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๑.๔๙ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  ผู้สอนมีกระบวนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้             
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๘๕.๐๐ ๘๑.๒๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  ผู้สอนมีกระบวนการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๘๕.๐๐ ๘๖.๔๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔  ผู้สอนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๘๕.๐๐ ๘๖.๑๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕  ผู้สอนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๗๑.๐๐ ๗๒.๔๕ 

 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนราษฎร์นิยมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  โดยน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของปีการศึกษา ๒๕๖๐  มาเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยการใช้เทคนิคการบริหารและ
การด าเนินงาน GDER Model  โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วม
ก าหนดค่าเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน   
น าไปสู่การจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดเวทีน าเสนอผลงานนักเรียน     
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เสริมแรงทางบวกให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA พัฒนาให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิดประดิษฐ์งานอย่างสร้างสรรค์ ร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมโลก และมีการก ากับติดตามพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศภายใน
โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ าเสมอไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง เพ่ือรับทราบผลลัพธ์ของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งจากการรายงานผลการด าเนินงาน การนิเทศ ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาได้อย่างทันท่วงที และก าหนดการพัฒนาอย่างถูกวิธีในภาคเรียนหรือปีการศึกษาต่อไป 
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GDER MODEL คือ  
G = Gold : เป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์สู่ความส าเร็จร่วมกัน 
D = Deming : ระบบบริหารคุณภาพที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
E = Psychology Empowerment : การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ 
R = Report : การรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการท างาน 
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การขับเคลื่อนคุณภาพในมาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการ กิจกรรมจัดท าแหล่งเรียนรู้
ด้านพลังงาน กิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมสัปดาห์คริสต์มาส 
กิจกรรมศูนย์สั งคมเ พ่ือการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ             
กิจกรรมราษฎร์นิยมนิทรรศ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรม big cleaning day 
กิจกรรมแยกขยะตามหลัก ๓R กิจกรรมการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม ทีวี ตู้เย็นและ
ระบบแสงสว่าง กิจกรรมธนาคารขวด กิจกรรมน้ ายาเอนกประสงค์ กิจกรรมรับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น           
ด้านพลังงาน กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนางานวัดผล 

 
ผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้                                

ในตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมจัดนิทรรศการ กิจกรรมจัดท า
แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนและสู่เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมสัปดาห์คริสต์มาส 
กิจกรรมศูนย์ สั งคมเ พ่ือการ เรี ยนรู้  กิ จกรรมจัดท าป้ ายนิ เทศ ป้ ายไวนิล  และการประชาสัม พันธ์                    
กิจกรรมราษฎร์นิยมนิทรรศ กิจกรรมนิเทศการสอน และกิจกรรมพัฒนางานวัดผล 

 
ผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกในตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ได้ด าเนินงานโดยจัด

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
กิจกรรมอบรมสัมมนาครูและนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมครูให้ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล SCQA โรงเรียน
มาตรฐานสากล และกิจกรรมพัฒนางานวัดผล 

 
ผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

ในตัวบ่งชี้ที่  ๓.๔ ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ปลอด ๐  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ กิจกรรมราษฎร์นิยมนิทรรศ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
กิจกรรมส่งเสริมครูให้ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล SCQA โรงเรียนมาตรฐานสากล และกิจกรรมพัฒนา              
งานวัดผล 

 
ผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ในตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ได้ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรม PLC กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมครูให้ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล SCQA โรงเรียน
มาตรฐานสากล กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมพัฒนางานวัดผล 
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ผลการพัฒนา 
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือบรรลุเป้าหมายพัฒนาคุณภาพซึ่ง

ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ แล้วน าผลมาพัฒนาผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ที่สะท้อนการพัฒนาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา 

 
ผลงาน รางวัล และความส าเร็จเชิงประจักษ์ของครูผู้สอน ระหว่างปกีารศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

โรงเรียนราษฎร์นิยม  จังหวัดนนทบุรี 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล/หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
๑. นางศรีลา  คลังนุช “ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 

ประจ าปี ๒๕๖๑ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒    
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

๒๕๖๑ 

๒. นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์ รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน จาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒๕๖๑ 

๓. นางสาวอนงค์  หางแก้ว   
 

ได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

๒๕๖๐ 

๔. นางวารุณี  บรรจง  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก ส านักงาน                     
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

๒๕๖๐ 

 

จุดเด่น 
๑. มีครู บุคลากร ครบทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระฯ 
๒. มีจ านวนนักเรียนเหมาะสมกับจ านวนครู และสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
๓. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ 
๔. หลักสูตรสถานศึกษาสนองต่อนโยบายต่างๆ  เหมาะสมต่อผู้เรียน 
๕. มีระบบ ก ากับ ติดตาม นิเทศ มีประสิทธิภาพ 
๖. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ จัดท าทุกปีและครบถ้วน 

 

จุดควรพัฒนา 
๑. ผู้สอนควรมีกระบวนการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกท่ีดีขึ้น 
๒. ผู้สอนควรมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ  ปรับปรุง                

การจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ และเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการท า PLC  อาทิ เช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดระดับชั้นเรียน 

ทุก ๒ สัปดาห์ มีผู้รับผิดชอบ มีผู้สังเกตการณ์ โดยคณะผู้บริหาร และก ากับ ติดตาม การรายงานผล
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

๒. ควรจัดกิจกรรมให้ครูประเมินตนเองเป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

สรุปผลการประเมิน
อยู่ในระดับที่ ๔ 
คุณภาพดีเลิศ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับที่ ๔ คุณภาพดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๑ 

คุณภาพผู้เรียน 
ระดับที่ ๔ คุณภาพดีเลิศ 

กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 

ระดับที่ ๔ คุณภาพดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่  ๒ มาตรฐานที่  ๓ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๒-  
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ( ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ) จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 
โรงเรียนราษฎร์นิยม  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
( ประถมศึกษา และ/ หรือมัธยมศึกษา ) 

น้ าหนัก 
( คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๘.๓๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๓ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๒๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๘๗ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๖.๐๐ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน     
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ 
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๔๑ ดี 
              สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐  คะแนนขึ้นไป    ใช่   ไม่ใช่ 
              สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้  จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งบ่งชี้     ใช ่  ไม่ใช่ 
              สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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๑๓. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ๑๓.๑) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้ประเมินคุณภาพ
การศึกษารอบที่สาม เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
๑. ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ฝึกวิเคราะห์ค าถามหรือปัญหา              

ที่ท้าทายความคิด ฝึกตั้งค าถาม ฝึกการค้นคว้าสาเหตุหรือค าตอบตามความสนใจของตนเอง ฝึกการประสานข้อมูล
หรือประสบการณ์เดิมเพ่ือน ามาสร้างความคิดรวบยอด หรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ฝึกการคิด                     
เชิงเปรียบเทียบเพื่อหาทางเลือกหรือแก้ปัญหา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ให้ผู้เรียนมีโอกาส
อภิปรายข้อมูลและความคิดเห็นของตนเองอย่างหลากหลาย การท าโครงงานตามความสนใจหรือค้นหาค าตอบ     
ของปัญหาที่เกิดจากผู้เรียนเองแบบบูรณาการองค์ความรู้มากข้ึน 
 ๒. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรวิเคราะห์ตนเองและหาแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ร่วมกับครู 
 ๓. ผู้เรียนควรได้รับการประเมินผลการเรียนรู้เป็นระยะตามช่วงเวลาและเนื้อหา ประเมินตามสภาพจริง
เมื่อผลการประเมินอยู่ในระดับต่ าควรจัดซ่อมเสริมทันที ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเนื้อหาใหม่หรือต่อยอดความรู้ต่อไป 
 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารควรก ากับ ติดตามด้านการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนและต่อเนื่อง  
  

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาควรมีการก ากับติดตามให้ครูผู้สอนทุกคนน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ดูงาน ลงสู่                

การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง การท างานกลุ่ม การ ใช้สื่อที่หลากหลาย วิจัย             
ในชั้นเรียนควรแก้พฤติกรรมผู้เรียนได้อย่างถาวร 
 

๑๓.๒) การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. รอบ ๓ ไปใช้ จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสามโรงเรียนมีผลการประเมินได้มาตรฐาน คุณภาพ สมศ. ๔ มาตรฐาน  โรงเรียนได้ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับครูในโรงเรียน วิเคราะห์หาวิธีด าเนินการตามข้อเสนอแนะซึ่งได้จัดท าโครงการ
และกิจกรรม ดังนี้     
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ข้อเสนอแนะ กิจกรรมที่สถานศึกษาด าเนินการ 
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
๑. ผู้ เรียนทุกคนควรได้รับการส่งเสริมให้แสดง             
ความคิดเห็นของตนเอง ฝึกวิเคราะห์ค าถามหรือ
ปัญหาที่ท้าทายความคิด ฝึกตั้งค าถาม ฝึกการ
ค้นคว้าสาเหตุหรือค าตอบตามความสนใจของตนเอง 
ฝึกการประสานข้อมูลหรือประสบการณ์เดิมเพ่ือ
น ามาสร้างความคิดรวบยอด หรือกรอบความคิด
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ฝึกการคิดเชิงเปรียบเทียบเพ่ือ
หาทางเลือกหรือแก้ปัญหา โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ให้ผู้ เรียนมีโอกาส
อภิปรายข้ อมู ลและความคิด เห็ นของตน เอง                
อย่างหลากหลาย การท าโครงงานตามความสนใจ
หรือค้นหาค าตอบของปัญหาที่เกิดจากผู้เรียนเอง
แบบบูรณาการองค์ความรู้มากขึ้น 

 
๑. กิจกรรมค่ายบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือให้ผู้เรียน         
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ประสบการณ์จริงและได้ฝึก
ทักษะกระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนสามารถน าความรู้
จากการเรียนในรายวิชาต่างๆมาเชื่อมโยงบูรณาการ
สร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง 
 

๒. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ควรวิเคราะห์ตนเองและหาแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ร่วมกับครู 

๑. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
๒. จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการในโรงเรียน 
๓. มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี 
๔. มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน
ยอดเยี่ยม ดีมาก ดีและผลการเรียนก้าวหน้า 

๓. ผู้ เรียนควรได้รับการประเมินผลการเรียนรู้           
เป็นระยะตามช่ วง เวลาและเนื้ อหา ประเมิน               
ตามสภาพจริงเมื่อผลการประเมินอยู่ในระดับต่ า     
ควรจัดซ่อมเสริมทันที ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเนื้อหา
ใหม่หรือต่อยอดความรู้ต่อไป 

๑. มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียน            
การสอน โดยมีการก าหนดให้ส่งผลคะแนนให้งาน
วัดผลตรวจสอบเป็นระยะ โดยมีการสอนซ่อมเสริม
ให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
 
 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         ผู้บริหารควรก ากับ ติดตามด้านการนิเทศ
ภ า ย ใ น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร                
จัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการส่งครู                
เข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานส่งเสริมให้ครู
ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ยั่งยืนและต่อเนื่อง 

๑. มีการจัดระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การเรียนการสอน  
๒. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ครูส่งเค้าโครงวิจัย
ในชั้น เรียน ช่ วงต้นภาคเรี ยนและส่ งรายงาน
ผลการวิจัยในชั้นเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน ภาคเรียนละ 
๑ เรื่อง 
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ข้อเสนอแนะ กิจกรรมทีส่ถานศึกษาด าเนินการ 

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ส ถ า น ศึ ก ษ าค ว ร มี ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม                  
ให้ครูผู้สอนทุกคนน าความรู้ที่ ได้จากการอบรม 
สัมมนา ดูงาน ลงสู่ การจัดการเรียนการสอน                 
โดยเน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง การท างาน
กลุ่ม การใช้สื่อที่หลากหลาย วิจัยในชั้นเรียนควรแก้
พฤติกรรมผู้เรียนได้อย่างถาวร 
 

๑. มีการจัดระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การเรียนการสอน  
๒. ส่งเสริมให้ครูอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแล้ว
น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในที่ประชุมแล้วน าไป
ถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
๓. โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ มีการอบรมการสร้าง
สื่อเทคโนโลยี 
๔. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ครูส่งเค้าโครงวิจัย
ในชั้น เรียน ช่ วงต้นภาคเรี ยนและส่ งรายงาน
ผลการวิจัยในชั้นเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน ภาคเรียนละ 
๑ เรื่อง 
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ค าสั่งโรงเรียนราษฎร์นิยม 
ที่  ๕๔ / ๒๕๖๒  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
...................................................................................................... .....................................................................      

  ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนจะต้องจัดท ารายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) โดยรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ และเตรียมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ จาก สมศ. ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  ๔ จาก สมศ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียน
ราษฎร์นิยมจึงก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  (SAR) ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอินทนิน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  

๑. นางกรชนก  สุตะพาหะ ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์นิยม  ประธาน 
๒. นายสมชาย  บรรจง  หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป  รองประธาน 
๓. นางสายฝน  เริงศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มการบริหารแผนงานและ กรรมการ 
     งบประมาณ 
๔. นายปิยวัฒน ์  อัครพรกุลฉัตร์ หัวหน้ากลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
๕. นางสาวชลธิชา ชตานนท์ หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๖. นางสาวอนงค ์ หางแก้ว  หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ  กรรมการและ 

เลขานุการ 
๗. นางสาวชนินทร์นุช เศรษฐ์ศักดา หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ (SAR)  กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  วางแผนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและติดตามการด าเนินงานแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายให้ด าเนินการ 

   ไปด้วยความเรียบร้อย 
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. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวอนงค์  หางแก้ว      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์     กรรมการ  
๓. นายรัฐศาสตร ์ พิพัฒน์ณัฐพงศ์     กรรมการ 
๔. นางสาวชนินทร์นุช เศรษฐ์ศกัดา     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ แก้ไขปัญหา       
  ให้ค าแนะน า และติดตามการด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย 
๑. นางกรชนก  สุตะพาหะ     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย      กรรมการ 
๓. นางศิริลักษณ์  จันทรกานตานนท์    กรรมการ 
๔. นางสาวอนงค ์ หางแก้ว      กรรมการ 

มีหน้าที ่  ๑. รับฟังและพิจารณาผลการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ได้น าเสนอแต่ละมาตรฐานในองค์รวม เพ่ือดู  
      ความสอดคล้อง เป็นไปได้ มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินเชิงประจักษ์ได้  
   ๒. สรุปและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าหนังสือเชิญและหนังสือขอบคุณคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวชนินทร์นุช เศรษฐ์ศักดา     กรรมการ 

มีหน้าที ่  ๑. จัดท าหนังสือเชิญ และหนังสือขอบคุณคณะกรรมการประเมิน 
    ๒. น าหนังสือเชิญไปส่งสพม.๓ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
    ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการประเมินในการเดินทางไปและกลับ 
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อมูล  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวชนินทร์นุช เศรษฐ์ศักดา     ประธานกรรมการ 
๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกท่าน   กรรมการ  

มีหน้าที ่  เตรียมข้อมูลร่องรอย หลักฐานส าคัญส าหรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน 
๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  ประกอบด้วย 
 ๑. นางพิชชามญชุ์ คงเจริญวิริยะกุล     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวชลธิชา ชตานนท์     กรรมการ 
มีหน้าที ่  เป็นพิธีกรในการประเมินตั้งแต่แรกจนจบการประเมินในครั้งนี้ 
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๗. คณะกรรมการฝ่ายเข้ารับการประเมิน  ประกอบด้วย 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกท่าน   กรรมการ  

มีหน้าที ่  ๑. ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยเพื่อเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน 
      ตามค าสั่งที ่๐๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูล จัดท าแฟ้มมาตรฐาน และ 
       รายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

    ๒. เข้ารับฟังการประเมินและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในหัวข้อที่รับผิดชอบ 
       ตามค าสั่งที ่๐๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูล จัดท าแฟ้มมาตรฐาน และรายงาน    
         ผลการประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๘. คณะกรรมการฝ่ายน าเสนอ  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวชนินทร์นุช เศรษฐ์ศักดา     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์     กรรมการ  
๓. นายรัฐศาสตร ์ พิพัฒน์ณัฐพงศ์     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ๑. จัดเตรียมวิดีโอส าหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  ๒. จัดท า power point เพ่ือน าเสนอ 
  ๓. น าเสนอสรุปการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่  ประกอบด้วย 
๑. นายสมชาย  บรรจง      ประธานกรรมการ 
๒. นายพิสิฐชัย  วิลัยพฤกษ์     กรรมการ 
๓. นายกฤษดา  มาศพรพัฒน์     กรรมการ  
๔. นางเกษราภรณ์ จิตติพลังศรี     กรรมการ 
๕. นางสาวสุพัตรา ลามพัฒน์     กรรมการ 
๖. นางสาวประทิน กิจกระจ่าง     กรรมการ 
๗. นายสายันห ์  ซินถวัลย์     กรรมการ 
๘. นางสมหมาย  พันธุ์วิชัย     กรรมการ 
๙. นางรัชดา  นามศรี      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดห้องอินทนินให้สะอาด สวยงาม จัดวางผลงานและแฟ้มประกอบการประเมินให้เหมาะสม  
  พร้อมรับการประเมิน 
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๑๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
 ๑. นายธีระ  เปรมสกุล     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายรัฐศาสตร์  พิพัฒน์ณัฐพงศ ์     กรรมการ 
 ๓. นายวรพงษ์  มีกลิ่นหอม     กรรมการ 
 ๔. นายอานนท ์  อินอยู่      กรรมการ 
มีหน้าที ่  ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงในห้องอินทนินให้พร้อมในวันประเมิน 

  ๒. บันทึกภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างทีม ี
      การประเมิน 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมของท่ีระลึก  ประกอบด้วย 
 ๑. นางนิภา  อินทนันชัย     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกัญญาณัฐ อินทะชัย     กรรมการ 
 ๓. นายอานนท ์  อินอยู ่      กรรมการ 
 ๔. นายวรพงษ์  มีกลิ่นหอม     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมกระเช้าไข่ไก่ จ านวน ๒ กระเช้าพร้อมการ์ด และหนังสือขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากสพม.๓  
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
 ๑. นางมนต์ทิพย์  วิลาวรรณ     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพัชราภรณ์ เจริญผล      กรรมการ 
 ๓. นายกฤษดา  มาศพรพัฒน์     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เพียงพอ เหมาะสมส าหรับคณะกรรมการประเมิน ครูและบุคลากร 

   ทางการศึกษาโรงเรียนราษฎร์นิยม 
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 

๑. นางมนต์ทิพย์  วิลาวรรณ     ประธานกรรมการ 
๒. นางอภิญญา  ปัญญานาย     กรรมการ  
๓. นางเกษราภรณ์ จิตติพลังศรี     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ด าเนินการเบิก – จ่าย เงินที่ใช้ส าหรับการประเมินในครั้งนี้ 
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๑๕. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
๑. นางนิภา  อินทนันชัย     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรัตนาพร โนนสูง      กรรมการ  
๓. นายรัฐศาสตร ์ พิพัฒน์ณัฐพงศ์     กรรมการ 
๔. นางสาวชนินทร์นุช เศรษฐ์ศักดา     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดท าแบบประเมินผลและด าเนินการรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินการเพื่อจัด 
   รูปเล่มรายงานผลการพัฒนาคุณภาพภายใน (SAR) เสนอผู้บริหารในล าดับต่อไป  
 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การจัด 

กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีกับทางราชการ 
สั่ง ณ วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           
          (นางกรชนก  สุตะพาหะ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์นิยม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๖๕ 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๖๖ 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม | ๖๗ 

 

หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

 
หนังสือใหค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราษฎร์นิยม ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒                
เมื่อวันที่ ๓  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                     
ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................... 
     (นายไพโรจน์  คลังนุช) 

  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 




