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1. บทนา
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สถานที่ตั้งของโรงเรียน
อักษรย่อ ฤ.ว.
ปรัชญาของโรงเรียน
คติพจน์ของโรงเรียน
คาขวัญประจาโรงเรียน
สีของธงประจาโรงเรียน

เลขที่ 171/3151 หมู่ 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

วิชาการ งานพัฒนา กีฬาดี สามัคคี มีวินัย
“ ปญฺญา นราน รัตน ” ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของคนดี
ลูกฤทธิยะวรรณาลัย เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ใฝุใจการเรียนรู้
ฟูา - เหลือง
สีฟูา หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ความสุขสดใสรื่นรมย์
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรมน้อมนาให้ใฝุดีใฝุงามอยู่เป็นนิจ
Website www.rittiya.ac.th
E - mail rittiya1@yahoo.com
เขตพื้นที่บริการ เขตสายไหม ได้แก่ แขวงสายไหม และแขวงคลองถนน เขตบางเขน ได้แก่ แขวง
อนุสาวรีย์ หมู่ 7, 8,และ 3 (หมู่ 3 เฉพาะด้านเหนือ ถนนรามอินทรา )
พลอากาศโทหลวงเทวฤทธิ์พันลึก อดีตผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน
“ฤทธิยะวรรณาลัย” ขึ้นในหน่วยที่ตั้งของกองทัพอากาศเพื่อเป็นสวัสดิการให้บุตรหลานข้าราชการและ
คนงานของกองทัพอากาศ ตลอดจนบุตรหลานของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่เรียน
โดยมีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ ในอุปถัมภ์ของกองทัพอากาศ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เปิดทาการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2490 สถานที่ตั้งเดิมอยู่บริเวณช่องทางกองบินน้อย
ที่ 6 (บน.6) มีอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว 6 ห้อง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2491 ได้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับเงิน
อุดหนุนประเภทโรงเรียนดีจากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2494 ย้ายโรงเรียนจากบริเวณที่ตั้งเดิมมาตั้งใหม่ที่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาล
ภูมิพล-อดุลยเดช และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
พ.ศ. 2495 เปิดสอนแผนกอนุบาล จึงมีชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปีที่ 6
พ.ศ. 2502-2503 ได้เปิดชั้นเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้นทั้งสองแผนก คือวิทยาศาสตร์ และ
อักษรศาสตร์มีอาคารเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 4 หลัง
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พ.ศ. 2508 ตั้งกองลูกเสืออากาศขึ้น เป็นโรงเรีย นแรกในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย โดยการ
สนับสนุนของอาจารย์เพทาย อมาตยกุล กับจอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ผู้บัญชาการทหารอากาศ
พ.ศ. 2509 ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศได้มอบหมายให้นายอนันต์ พึ่งนุสนธิ์ เข้ารับการอบรม
วิชาบังคับบัญชาลูกเสือ และประชุมร่ว มกับคณะลูกเสือนานาชาติภ าคตะวันออกไกล ณ กรุงไทเป
พ.ศ. 2511 สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้นทันสมัย ณ ที่ตั้งใหม่ใกล้โรงเรียนนายเรืออากาศทาพิธี
เปิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2511 แบ่งส่วนการบริหารโรงเรียนเป็นแผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา
และแผนกมัธยมศึกษา เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกวิทยาศาสตร์และศิลปะ
พ.ศ. 2520 กองทัพอากาศได้เสนอโอนกิจการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ระดับมัธยมศึกษา
ให้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการลงนามข้อตกลงรับมอบโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2521
โดยกระทรวงศึกษาธิการยินดีรับมอบโอนทั้งกิจการ อาคาร สถานที่ วัสดุ และบุคลากร และได้มีการ
ลงนามข้อตกลงอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 สภาพ
ชุ ม นุ ม รอบบริ เ วณโรงเรี ย นมี ลั ก ษณะกึ่ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบท คื อ มี เ ขตที่ อ ยู่ อ าศั ย บ้ า นพั ก ข้ า ราชการ
กองทัพอากาศ หน่วยงานของกองทัพอากาศ เขตธุรกิจค้าขาย เขตเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ
177,538 คน ณ เดือนมิถุนายน 2552 พ.ศ. 2526 สร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น แบบ 424ค ทรงจั่ว
ด้ว ยงบประมาณ 6,700,000 บาทสร้ า งอาคารอุต สาหกรรม อาคารฝึ ก งานแบบ 306/26 ทรงจั่ ว
งบประมาณ 3,120,000 บาท
พ.ศ. 2527 สร้างหอประชุม อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้นแบบ 101ล/27 ทรงจั่ว งบประมาณ 2,650,000 บาท
พ.ศ. 2529 ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์
พ.ศ. 2532 สร้างอาคารคหกรรม (อาคาร 5) โรงฝึกงานแบบ 204/27งบประมาณ 1,980,000 บาท
พ.ศ. 2533 ได้รับเกียรติจากบริษัท การบินไทย จากัด ในความร่วมมือจัดการแข่งขันกีฬา รัฐวิสาหกิจ
ครั้งที่ 17
พ.ศ. 2534 ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมลูกเสืออากาศ เนื่องในงานชุมนุมลูกเสืออากาศ ครั้งที่ 2
ได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระอุ ปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช สยามบรมราชกุมาร ที่สนับสนุนการวิ่งเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราช
กุมาร และ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้บัญชาการทหารอากาศที่ให้การสนับสนุนการจัดงานลอยกระทง
กองทัพอากาศ ประจาปี 2534
พ.ศ.2535 โรงเรี ย นฤทธิ ย ะวรรณาลั ย ได้ รับ อนุญ าตจากเลขาธิ ก ารคณะกรรมการวัฒ นธรรม
แห่งชาติ จัดตั้ง สมาคมศิษย์เก่าฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนดีเด่นที่ปฏิบัติงานตามนโยบายกรมสามัญ
ศึกษา ได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิบดี กรมสามัญศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ งานประชุม
ลูกเสือ - เนตรนารี - ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เริ่มจัดการแสดงละครใน
บทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรจากกองบัญชาการทหารสูงสุดที่เป็นผู้อุปการคุณให้
ความร่วมมือ และสนับสนุนงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้บัญชาการทหารอากาศที่
ให้การสนับสนุนการจัดงานลอยกระทง กองทัพอากาศ ประจาปี 2535
พ.ศ. 2536 สร้างอาคารเกษตร อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 299,008 บาท สร้าง
อาคารเกษตร อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 205,005 บาท ได้รับเกียรติบัตรที่ให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟูาจุฬาภรณ์วลั ยลักษณ์ อัครราชกุมารี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับมอบโล่เกียรติคุณที่ให้การ

3

สนับสนุนการจัดงานวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จากคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนฤทธิ
ยะวรรณาลัย ได้รับโล่เกียรติคุณจากสถาบันราชภัฎพระนคร ที่สนับสนุนกิจการลูกเสือของสถาบันเป็น
อย่างดี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมกรีฑาสมัครเล่น แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เป็นหน่วยงานให้การส่งเสริมและสนับสนุน ในการเตรียมทีมนักกรีฑ าชาติ
ไทย ชุดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 17
พ.ศ. 2537 สร้างอาคารเรียน 424 ล พิเศษ (ใต้ถุนโล่ง) 24 ห้องเรียนงบประมาณ 12,500,000
บาท โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษาสร้าง
อาคารสมาคมศิษย์เก่า อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 635,904 บาท ได้รับเกียรติบัตรจาก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่วงโยธวาทิตโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ให้การสนับสนุนงานกีฬาสถาบัน
เทคโนโลยี ร าชมงคลครั้ ง ที่ 11พ.ศ. 2536 โรงเรี ย นฤทธิ ย ะวรรณาลั ย ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็น สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สร้าง
หอพระ ศาลาประดิษฐาน พระพุทธรูปทรงจตุรมุข งบประมาณ 500,000 บาท สร้างโรงอาหารเล็ก
อาคารไม้ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 600,000 บาท โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา
ส่วนกลาง ปี 2537 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดี เด่น ระดับมาตรฐาน
เหรียญเงิน กรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2539 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานรณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2540 สร้างอาคารโสตฯ อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ดาดฟูา งบประมาณ 3,036,618 บาท
โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับมอบโล่จากกรมสามัญศึกษา เนื่องในโอกาสที่โรงเรียน เป็นสถานที่
ศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงรุ่น 14
พ.ศ. 2541 สร้างร้านค้าสหกรณ์ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 550,771 บาท
โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลกองลูกเสือตัวอย่างขั้นดีมาก โรงเรียนได้รับโล่และ ใบประกาศเกียรติคุณ
จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารงานยิ่ ง ใหญ่ ที่ ส ร้ า งประวั ติ ศ าสตร์ ใ ห้ ฤ ทธิ ย ะวรรณาลั ย คื อ การเดิ น
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2541 หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณ
วรีมหิดล ทรงเมตตาเสด็จมาเป็นองค์ประธาน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นเจ้าภาพรับเยาวชนจาก
อินโดนีเซียซึ่งมาร่วมงานชุมนุม เยาวชนเอเชี่ยนเกมส์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ได้ต้อนรับ ชาวพม่าชาวเวียดนาม มาเยี่ยมชมดูบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ผู้มาเยือนต่างชื่นชม
พ.ศ. 2542 สร้างอาคารเรียน อาคารพิเศษ 6 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มีดาดฟูา งบประมาณ 28,860,000
บาทโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระ
เกียรติปลอดยาเสพติดตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปูองกันและแก้ ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับมอบเกียรติบั ตรจากผู้ว่าราชการ
กรุ ง เทพมหานคร เป็ น โรงเรี ย นที่ ไ ด้ เ กณฑ์ ม าตรฐานร้ า นอาหารสะอาดในสถาบั น การศึ ก ษาของ
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนโรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
พ.ศ. 2543 กรมสามัญศึกษามอบนโยบายให้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นคณะวิทยากรเผยแพร่
กิจกรรมเครื่องร่อนลูกเสืออากาศ เตรียมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20
ได้รับรางวัลโรงเรียนโรงอาหารสะอาดได้มาตรฐานกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการของมูลนิธิธารน้าใจ
โดยเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้อยู่
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ในหนึ่งในสิบของโรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโรงเรียน
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมาตรฐาน คุณภาพดีเด่น กรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2545 โรงอาหารโรงเรียน ได้รับปูายรางวัลโรงอาหารมาตรฐาน จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ร้านจาหน่ายอาหารในโรงเรียน จานวน 32 ร้าน ได้ปูายรับรอง “Clean Food Good
Taste” ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับมาตรฐาน คุณภาพดีเด่น
ของกรมสามัญศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานฯ “รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ” (ดีเด่น)รับโล่
เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และปูายหินอ่อน เชิดชูเกียรติ ประดับหน้าโรงเรียน ในการ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดของเยาวชนมูลนิธิธารน้าใจ และ สมาคมแม่บ้านอาสา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ได้รับรางวัล โรงเรียนปลอดยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลโรงเรียน
คุณธรรม ส่งเสริมจริยธรรม และการทาความดีของเยาวชน
พ.ศ. 2546 สร้างอาคาร 8 อาคารเรียนกึ่งถาวร คสล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 1,080,000 บาท สร้าง
อาคาร 9 อาคารเรียนกึ่งถาวร คสล. ชั้นเดียวทรงจั่ว งบประมาณ 1,080,000 บ. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มี
ความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการ
จึ งได้ป ระกาศจั ดตั้ งโรงเรี ย นฤทธิย ะวรรณาลั ย 2 เพื่อให้ เพียงพอต่อการรองรับนักเรียนในชุมชนที่
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับประทานโล่รางวัลจาก พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวร ราชาทินัตดามาตุ โรงเรียนดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมต่อต้านเอดส์
พ.ศ. 2547 ปีมหามงคลยิ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหา
กรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติ ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา “พร้ อมมูล ” และงานมหกรรมนิทรรศการวิชาการและ เทคโนโลยี พระราชทานเข็มที่ระลึ ก
อัก ษรนามาภิ ไธย “ส.ธ.”สร้ า งปะร าพิธี ค.ส.ล.ชั้น เดี ย ว โครงสร้า งคอนกรี ต ทรงจั่ว งบประมาณ
1,395,000 บ.
ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลเหรียญเงินการ
ประกวดวงโยธวาทิ ต ยามาฮ่ า แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 8 ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากองค์การมหาชน
ได้รับโล่พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าสยามบรมราชกุมารี ในโครงการ
คุณธรรมยอดเยี่ยมระดับประเทศ
พ.ศ. 2548 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นศูนย์พัฒนาคุ ณธรรมกิจกรรมนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
พ.ศ. 2549 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ” โด้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับเกียรติบัตรผ่าน
การประเมินการพัฒนานวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ระดับดีเยี่ยม” ตามโครงการหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโล่
พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระสังฆราชสกล มหาสังฆปริณายก ในการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษา ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียนสอบได้มากเป็นลาดับที่ 2 ในส่วนกลาง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ได้พัฒนาบุคลากรจนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น ผู้บริหารโรงเรียน (รองผู้อานวยการโรงเรียน) จานวน 4 คน
พ.ศ. 2550 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ก่อตั้ง ครบ 60 ปี สร้างศูนย์กีฬา โครงสร้างเหล็กชั้น
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เดียว หลังคาเหล็กรีดลอนทรงโค้ง งบประมาณ 11,000,000 บาท โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พัฒนาการ
เรียนการสอนนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาใช้ เปิดการเรียนห้องเรียนไฮเทค โรงเรียนฤทธิยะวรรณา
ลัย ได้รับรางวัลพระราชทาน “พฤกษนครา” โครงการแมกไม้มิ่งเมือง ประเภท สวนสวยโรงเรียนงาม
ระดับเหรียญทอง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานคลินิก
คุ ณ ธรรม สร้ า งสรรค์ ค วามดี ถวายภู มิ ม หาราชา จากงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น โรงเรี ย นฤทธิ
ยะวรรณาลัย ได้รับโล่พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในการจัดการ
เรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2550 มี นักเรียนสอบได้มากเป็นลาดับที่ 2 ในส่วนกลาง โรงเรียน
ฤทธิ-ยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลสื่อคุณธรรมดีเด่น ระดับประเทศในโครงการ เยาวชนไทยค้นธรรมนาสื่อ
ความดีถวายในหลวง” ในการจัดทาวีดีทัศน์ชุด ต้นไม้ คุณธรรมตอนคลินิกคุณธรรมสัญจร โรงเรียนฤทธิ
ยะวรรณาลัย ได้รั บ รางวัล ชนะเลิศ เหรีย ญทองระดับประเทศ การแข่งขันนักผจญภัย กองลูกเสื อ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณา
ลัย ได้รับเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ สุรยุทธ จุลานนท์ ในโครงการอบรมเยาวชนรักษาความปลอดภัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับยกย่องจากสื่อมวลชนให้เป็นตัวอย่างการจัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จากหนั งสื อพิมพ์ “คม ชัด ลึ ก ” และ รายการ “มัน แปลกดีนะ” โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลั ย ได้รั บ
คัดเลือกจากสมเด็จพระสังฆราชเป็นโรงเรียนที่จัด
การเรียนการสอนธรรมศึกษาดีเด่นได้รับคัดเลื อกจากธนาคารออมสินจัดตั้งธนาคารโรงเรียน
ภายในสถานศึกษา ได้รับคัดเลือกการเป็นโรงเรียนแกนนา เพื่อรองรับการกระจายอานาจได้รับคัดเลือก
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนคู่สหกิจ
ได้รั บ คั ดเลื อ กจากส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา กรุง เทพมหานคร เขต 2 เป็ น โรงเรีย นจั ด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมและจัดห้องสมุดมีชีวิตดีเด่น ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสโมสร
ลูกเสืออากาศ เป็นเจ้าภาพ เฉลิมฉลองคทาสันติภาพจากกองลูกเสือภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ครบรอบ
100 ปี
พ.ศ. 2542 อาคาร 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับงบประมาณซ่อมหลังคาจากผู้อานวยการ
กองสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน 300,000 บาท และได้ รับงบประมาณจากมูลนิธิปวีณาปรับปรุงสนาม
ฟุตซอลโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยมระดับประเทศ รับโล่ พระราชทานจาก
สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับ โล่ พระราชทาน “ประโยชน์ สุ ขแห่ ง
มหาชน” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับคัดเลือก
นักเรียน เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจาปี
2552 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้พัฒนาบุคลากรจนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารโรงเรียน (รอง
ผู้อานวยการโรงเรียน) จานวน 2 คน
พ.ศ. 2553 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นตัวแทนโรงเรียนกลุ่มสห
วิทยาเขตวิภาวดี ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับคัดเลือกเข้ารับเสาเสมาธรรมจักรทองคา โรงเรียนที่จัด กิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น จากมูลนิธิสถาบันและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น
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๓ ปี ติดต่อ โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา
ปูองกันยาเสพติดดีเด่น ประจาปี 2555 จากศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
พ.ศ. 2554 โรงเรีย นฤทธิยะวรรณาลั ย ได้รับความเมตตากรุณาจาก นายเติม นางอารี ทรัพย์
สมบู ร ณ์จั ดสร้ างอาคารเรี ย นดนตรี นาฏศิล ป์ ชื่อ อาคาร “เติม –อารี ทรัพย์ส มบูรณ์ ” งบประมาณ
6,700,000 บาท
พ.ศ. 2555 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโล่เกียรติคุณดีเด่นในการจัดสนามสอบประลอง
ปัญญาโรงเรียนดี เด่น ดัง สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2 คั ด เลื อ กให้ โ รงเรี ย นฤทธิ ย ะวรรณาลั ย เป็ น สถานศึ ก ษาต้ น แบบใน
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ศ. 2556 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ระดมทรัพยากรด้วยการจัดทอดผ้าปุาการศึกษา เพื่อ
สร้าง ห้องสมุด ICT ด้วยงบประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยเน้นระบบ ICTสาหรับ
บริการคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน สาหรับการเรียนการสอนได้ จัดสรรงบประมาณจัดสร้าง
ห้องเรียนไฮเทคเพิ่มเติม จานวน 8 ห้องเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้
ระดมทรัพยากรด้วยการจัดทอดผ้าปุาการศึกษา และ ได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์
นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้จัดสรรงบประมาณ
สร้างอาคารเรียนหลังคาทรงไทย แบบ 324 ล/41 งบประมาณ 29,000,000 บาท สร้างเสร็จและทาพิธี
เปิดอาคารเรียน ในวันที่ 16กันยายน 2556
พ.ศ. 2557 โรงเรีย นฤทธิย ะวรรณาลัยได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.กมล รอดคล้ าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเป็นโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา งานเวทีวิชาการประถมศึกษาที่ดีที่สุด Simply The Best ปี 2557 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับการคัดเลือกผลงานที่เป็น
เลิศ (Best Practice) ภายใต้โครงการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่
ประชาคมอาเซีย น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลั ย ได้รับรางวัล สถานศึกษาที่
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานที่ประสบผลสาเร็จ ปี พ.ศ. 2557 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและการพัฒนาห้องสมุดระดับดีเด่นจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฤทธิ ยะวรรณาลัย ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ชนะเลิศ เหรียญทองสถานศึกษายอด
เยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสบความสาเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัด
อ่างทอง
พ.ศ. 2558 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหา ธรรมะ “เรื่องศีล ๕”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ โรงเรียนฤทธิยะวรรณา
ลั ย ได้ รั บ รางวั ล สถานศึ ก ษาดี เ ด่ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานที่ใกล้เคียงได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยประถมโรงเรียนนายเรืออากาศโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช กองบัญชาการกองทัพอากาศ ตลาดสะพานใหม่ โรงเรียนมีอาคารเรียนจานวน 8 หลัง
ใช้เป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติ การ ห้องศูนย์วิชา ห้องสานักงาน มีอาคารโรงฝึกงานและอาคารประกอบ
10 หลัง และ สนามกีฬา 2 แห่ง
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ในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาล 20,493,000 บาท และเงินนอก
งบประมาณ 19,031,000 บาท งบประมาณเหล่านี้จะนามาใช้ในการดาเนินการใน 14 งาน 36 โครงการ
217 กิจกรรม โรงเรียนได้พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ ยอมรับ ศรัทธาจากภาคีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการจัด
การศึกษาของโรงเรีย น ที่ตั้งของโรงเรีย นอยู่ใกล้แหล่งวิทยาการที่ส าคัญ ด้านการบริห าร โรงเรียน
มีโครงสร้างการบริหาร ที่กระจายอานาจทาให้ เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน มีกฎระเบียบวิ ธี
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีระบบการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม
ผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีส่วนร่ วมในการกาหนด
นโยบายของโรงเรียน การจัดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน จัดแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนอย่างหลากหลายให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสสืบค้นข้ อมูลทางวิชาการ
ทางอินเทอร์เน็ต มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้กลวิธีการสอนแบบบูรณาการ เริ่ม
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้โรงเรียนมีการพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย โรงเรียนจัดการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยศักยภาพด้าน
ต่ า งๆ ของโรงเรี ย น ท าให้ ผู้ ป กครองเกิ ด ศรั ท ธาไว้ ว างใจที่ จ ะให้ บุ ต รหลานได้ ศึ ก ษา จึ ง เกิ ด การ
เคลื่อนย้ายของประชากรเข้ามาอยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อใช้สิทธิเขตพื้นที่บริการ ทาให้
จ านวนนั ก เรี ย นมากเกิ น ความสามารถที่โ รงเรี ยนจะรองรั บได้ ดี จัด เป็ นโรงเรีย นที่ มีก ารแข่ งขั นสู ง
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง บุคคลภายนอก / ชุมชน เข้ามาใช้บริการสถานที่เล่นกีฬา
ในช่วงเย็นหรือใช้บริการอาคารสถานที่ โรงเรียนจึงต้องเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
การจัดสรรงบประมาณจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการคานวณต้นทุนผลผลิต โรงเรียน
มีการวางแผนการทางาน มีแผนปฏิบัติการและปฏิบั ติตามแผน โดยมีการนิเทศ กากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงานโครงการและการปฏิบัติงานอื่นๆ อย่างเป็นระบบ ใช้ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศในการ
บริหารโรงเรียน มีการประชุมประเมินผลอย่างเป็นระบบและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสาธารณชน
ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสังคมและชุมชนอยู่เสมอ
จากความพร้อมทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการวิเคราะห์สภาพโรงเรียน
สภาพแวดล้อมชุมชน และปัจจัยส่งผลให้โรงเรียนอยู่ในสภาพเชิงรุก กลยุทธ์ของโรงเรียนจึงเป็นกลยุทธ์
เพื่อความเจริญก้าวหน้า (Growth Strategy)
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1.2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ผลความสาเร็จจึงปรากฏเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสามารถทาง
วิชาการ ดังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังนี้
ภาษาไทย(%)

คณิตศาสตร์(%)

วิทยาศาสตร์(%)

ภาษาอังกฤษ(%)

ระดับชั้น
O-NET ม.3
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ
ระดับ ร.ร.ฤทธิยะฯ
เปูาหมาย ฤ.ว.3%
ผลต่าง เป้าหมาย
ภาษาไทย(%)

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

50.65
46.36
52.13

53.42
48.29
57.36
55.13
2.23

36.23
29.31
38.80

33.44
26.30
37.57
41.80
-4.23

38.67
34.99
39.27

35.48
32.28
37.81
42.27
-4.46

40.27
31.80
40.14

37.53
30.45
38.09
43.14
-5.05

คณิตศาสตร์(%)

วิทยาศาสตร์(%)

สังคมศึกษา(%)

ภาษาอังกฤษ(%)

ระดับชั้น
O-NET ม.6
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ
ระดับ ร.ร.ฤทธิยะฯ
เปูาหมาย ฤ.ว.3%
ผลต่าง เป้าหมาย

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

58.74
52.29
61.05

55.82
49.25
54.98
64.05
-9.07

32.37
24.88
31.21

33.66
24.53
30.94
34.21
-3.27

34.81
31.22
33.74

33.98
29.37
32.00
36.74
-4.74

39.25
35.85
38.33

38.71
34.70
37.12
41.33
-4.21

38.01
27.76
33.14

39.65
28.31
34.41
36.14
-1.73
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1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก
โรงเรียนได้ดาเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และด้านระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยการประเมินตนเองและประเมินโดยสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ผลดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์ของระดับชั้น
- ผู้เรียนร้อยละ 85.00 มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสม ระดับดีเยี่ยม
- ผู้เรียนร้อยละ 64.99 มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามระดับชั้น
ระดับดีเยี่ยม
- ผู้เรียนร้อยละ 55.05 มีความสามารถในการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้น ระดับดีเยี่ยม
สรุป ผู้เรียนเฉลี่ยร้อยละ 68.35 มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตา
เกณฑ์ของระดับชั้น ระดับดีเยี่ยม
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
- ผู้เรียนร้อยละ 92.33 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับดีเยี่ยม
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ผู้เรียนร้อยละ 62.78 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีเยี่ยม
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ผู้เรียนร้อยละ 79.08 มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
- ผู้เรียนร้อยละ 45.04 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ระดับพอใช้
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
- ผู้เรียนร้อยละ 93.00 มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน ระดับดีเยี่ยม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม
- ผู้เรียนร้อยละ 89.00 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ระดับดีเยี่ยม
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
- ผู้เรียนร้อยละ 97.81 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเยี่ยม
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- ผู้เรียนร้อยละ 93.00 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเยี่ยม
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
- ผู้เรียนร้อยละ 93.71 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ระดับดีเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ประเด็น
1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรีย
รอบด้าน ทุกกลุ่มเปูาหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็น
1. มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

ประเด็น
ระดับคุณภาพ
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ดีเยี่ยม
ให้ดียิ่งขึ้น

ผลประเมิน
ดีเยี่ยม
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1.3.1 สรุปข้อมูลจากผลการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
1. ความสามารถในการอ่าน การ
ดีเยี่ยม
- ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการอ่านและเขียน
เขียน การสื่อสารและการคิด
ได้เหมาะสมตามในระดับดีเยี่ยม
คานวณตามเกณฑ์ของระดับชั้น
- ผูเ้ รียนร้อยละ 64.99 สามารถในด้านการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น
ในระดับดีเยี่ยม
- ผู้เรียนร้อยละ 55.05 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ
คิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดีเยี่ยม
สรุป ผู้เรียนเฉลี่ยร้อยละ 68.35 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้นระดับดีเยี่ยม
2. ความสามารถในการวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
3.ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
4. ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

ผู้เรียนร้อยละ 92.33 มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาในระดับดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ผู้เรียนร้อยละ 62.78 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในระดับดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ
การฝึกงานหรือการทางาน

พอใช้

ผู้เรียนร้อยละ 79.08 มีความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดีเยี่ยม
ผู้เรียนร้อยละ 45.04 มีความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับพอใช้
ผู้เรียนร้อยละ 93.00 มีความพร้อมในการศึกษาต่อการ
ฝึกงานหรือการทางาน
ในระดับดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีเยี่ยม
ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ดีเยี่ยม
ความเป็นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ดีเยี่ยม
ความแตกต่างและหลากหลาย
4.สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม

ดีเยี่ยม

ผลการประเมิน
ผู้เรียนร้อยละ 89.00 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคมในระดับดีเยี่ยม

ผู้เรียนร้อยละ 97.81 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยในระดับดีเยี่ยม
ผู้เรียนร้อยละ 93.00 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ในระดับดีเยี่ยม
ผู้เรียนร้อยละ 93.71 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ในระดับดีเยี่ยม

โรงเรียนตระหนักและเน้นความสาคัญของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดแก่ผู้เรียน มุ่งเน้นให้พัฒนา
ปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงและสภาวะของสิ่งทั้งหลาย มีทัศนคติที่ถูกต้อง มี สุขภาพจิตสมบูรณ์
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ยอมรับความคิดเห็นบนความแตกต่างที่หลากหลาย ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็น
ไทยโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา นาพาความรัก ความเข้าใจให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย มีความรอบคอบ
ระมัดระวังมีความรู้เท่าทันสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
จุดเด่น
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้นักเรียนในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าสู่
มหาวิทยาลัยได้ 100 % นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเป็นจานวนมากใน
แต่ละปี ส่วนในด้านวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนเข้ารอบการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (เคมี, ชีวะ,ฟิสิกส์) รางวัล
ทีมวิศวกรหน้าใหม่และผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับภาคในกลุ่มสาระต่างๆเป็นจานวนมาก
2. ด้านคุณลักษณะ
ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นและความกตัญญูกตเวที ครูบาอาจารย์และ
ผู้มีพระคุณ เช่น การได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรมระหว่างประเทศ
การดาเนินงานของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นการประเมินแบบองค์รวมมีการทางานร่วมกันตามระบบ
PDCA รับผิดชอบในการประสานงานกากับดูแลสนับสนุนทุกฝุาย ทางานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
จุดควรพัฒนา
1. การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ควรนาศาสตร์พระราชามาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ
2. ควรนาผลการทดสอบระดับชาติมาปรับปรุงและพัฒนาจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ประเด็น
ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน
1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเปูาหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

จุดเด่น
1. มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เสนอรูปแบนบการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และสร้างคามภาคภูมิใจ
ให้แก่ผู้เรียน อาทิ RITTIYA Model, PPT Model
3. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ภายนอกมาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
อาทิ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ผู้ฝึกสอนกีฬาของกองทัพอากาศ วัดเจริญธรรมาราม
วัดสายไหม ฯลฯ
4. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ทันสมัย อาทิ ห้องเฉลิมพระเกียรติ ,ห้อง STEAM, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
จุดควรพัฒนา
- การประเมินโครงการควรประเมินหลังเสร็จสิ้นแต่ละไตรมาส เพื่อติดตามงบประมาณเมื่อสิ้นสุดโครงการและ
นาผลที่ได้ไปพัฒนาแก้ไขให้เหมาะสม คุ้มค่าและประหยัด
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง โอกาส
ดีเยี่ยม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
ดีเยี่ยม
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ดีเยี่ยม

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

จุดเด่น
1. ครูได้รับการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ในด้านคุณภาพและการดูแลนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่ของกองทัพอากาศ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง
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4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง และแต่ละปีมีผู้ปกครองนานักเรียนมาสมัครเรียนจานวน
มาก เป็นการสร้างความนิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในแต่ละปี
5. โรงเรียนจัดหลักสูตรหลากหลายเพิ่มทางเลือกให้นักเรียน เช่น ห้องเรียนเตรียมทหาร, ห้องเรียน EP,
ห้องเรียนวิทย์-คณิต (Gifted)
จุดควรพัฒนา
การนาหลักสูตรท้องถิ่นมาบูรณาการปรับใช้ตามสภาพหรือบริบทของโรงเรียนให้มากขึ้น ผู้เรียนจะเกิดความ
ภาคภูมิใจและสานึกในความเป็นท้องถิ่นอย่างจริงจัง
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็น
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจให้
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึ กษา การดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ สร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดควรพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนถือเป็นการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา
การสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจของครูและบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควร
ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน โดยถือเป็นที่หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ร่วมกัน
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โรงเรี ย นฤทธิย ะวรรณาลั ย ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่ อวั น ที่ 11 – 13
มิถุนายน พ.ศ.2555 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและด้านมาตรการ
ส่งเสริม และสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วัสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10
10
10
10
20
10
5
5

9.72
9.73
9.67
9.67
13.15
10
5
4.88

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5

5

ดีมาก

5

5

ดีมาก

5
5

5
5

ดีมาก
ดีมาก

100

91.85

ดีมาก

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
 ไม่มตี ัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่ าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนส่วนหนึ่ง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่เพียงพอ จึงควรรู้จักการประเมินตนเองและวางแผนใน
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
พัฒ นาแบบประเมิ น ผลโครงการ ให้ ป ระเมิ น ผลตรงตามเปู า หมายของโครงการ ประเมิ น ความ
พึงพอใจ ประเมินระบบและกลไกของโครงการ นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พัฒนาด้านการบันทึกหลังสอน ให้ตรงตามการทดสอบผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และนาไป
แก้ไขให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การสอนซ่อมเสริม การมอบหมายงาน การวิจัยในชั้นเรียน การปรับเปลี่ยนวิธีสอน
หรือวิธีการประเมินผล
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
๑. กองลูกเสืออากาศแห่งแรกของประเทศไทย
๒. การทาเครื่องร่อน
1.3.2 ผลการดาเนินงานสืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สถานศึกษาได้จัดทาโครงการเพื่อรองรับข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม ดังนี้
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- กิจกรรมค่ายวิชาการ นิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน
- กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาปูองกันและแก้ไขเป็นรายบุคคล
- กิจกรรมเรียนเสริมเพิ่มปัญญา
3. โครงการพัฒนาระบบบริหาร มีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมบูรณาการแผนปฏิบัติการ
- กิจกรรมการกากับและติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา มีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอน
- กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ และผลงานครู/นักเรียน
- กิจกรรมพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน
5. โครงการส่งเสริมงานวิจัย มีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมประกวดงานวิจัย
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1.4 ผลสาเร็จของนักเรียนที่เกิดขึ้น
1) ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2559
1. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
1) นายพรภูมิ อังศุวัฒนา ชั้น ม.5/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
2) นายพรภูมิ อังศุวัฒนา ชั้น ม.5/1 สอบแข่งขัน เข้าสอวน.เคมีค่าย 1 รุ่นที่ 16 ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์กรุงเทพมหานคร สาขาเคมี
3) นายพรภูมิ อังศุวัฒนา ชั้น ม.5/1 สอบแข่งขัน เข้าสอวน.เคมีค่าย ๒ รุ่นที่ 16 ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์กรุงเทพมหานคร สาขาเคมี
4) นายพรภูมิ อังศุวัฒนา ชั้น ม.5/1 สอบแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 12 ณ มหาลัยบูรพาได้ เหรียญ
ทองแดง (อันดับ 41)
5) นายพรภูมิ อังศุวัฒนา ชั้น ม.5/1 สอบแข่งขัน เข้าสอวน.เคมีค่าย 1 รุ่นที่ 17 ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์กรุงเทพมหานคร สาขาเคมี
6) นางสาวกัญญาพัช ร ถนอมวงศ์ ได้รั บรางวัล ชมเชยอันดับที่ 6 และนางสาวกัญญาณัฐ ถนอมวงศ์
ได้รางวัลชมเชยอันดับที่ 15 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (เพชรยอดมงกุฏภาษาไทย)
7) นางสาวกัญญาพัชร ถนอมวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/2 ที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์อันดับ 71 ในการแข่งขัน
เศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้ งที่ 8เมื่อวัน ที่ 11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (เพชรยอดมงกุฎ
เศรษฐศาสตร์)
8) นางสาวชวัลญา ไชยวาน นักเรียนชั้น ม.6/3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยลาดับที่ 25 (75 คะแนน) ในการแข่งขัน
ภาษาอั ง กฤษเพชรยอดมงกุ ฎ ครั้ ง ที่ 11เมื่ อ วั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2559 ณ ฤทธิ ย ะวรรณาลั ย (เพชรยอดมงกุ ฎ
ภาษาอังกฤษ)
9) เด็กชายกฤตธี แตงไทย ม.3/1 สอบผ่านสอวน. สาขาเคมีรอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2559
10) เด็กหญิงสิตานัน เนียมหมวด สอบผ่านสอวน. สาขาเคมีรอบ 1ประจาปีการศึกษา 2559
11) นายวิศาล รักการ ม.4/1 สอบผ่านสอวน. สาขาเคมีรอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2559
12) นายพรภูมิ อังศุวัฒนา ม.5/1 สอบผ่านสอวน. สาขาเคมีรอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2559
13) เด็กชายพลพิพัฒน์ พึ่งธรรมคุณ ม.3/2 สอบผ่านสอวน. สาขาวิชาฟิสิกส์ รอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2559
14) นางสาวแพรพรรณ ลาภไพศาล ม.6/1 สอบผ่านสอวน. สาขาวิชาชีววิทยา รอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2559
15) นางสาวณัฐปรียา กุลวิเชียร ม.6/1 สอบผ่านสอวน. สาขาวิชาชีววิทยา รอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2559
16) นางสาวณัฐวรา กุลวิเชียร ม.6/1 สอบผ่านสอวน. สาขาวิชาชีววิทยา รอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2559
17) นางสาวบุษบา สวัสดิพิศาล ม.6/1 สอบผ่านสอวน. สาขาวิชาชีววิทยา รอบ 1 ประจาปีการศึกษา 2559
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1) ด.ช. ศุภวิชญ์ ทองอ่า ได้รับรางวัล ชมเชยและเป็นตัวแทนภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เข้าแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ประกวดแข่งขั นอ่านฟังเสียงชิงถ้ว ยพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการ ธนชาต
ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้ง ที่ 45
วันที่ 22 ส.ค. 2559 ประจาปี 2559 ณ องศาลาสวนมะลิ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
2) น.ส. ณัฐนิชา ขุนทอง น.ส. ศุภิสรา ยังดี และนายพงศธร ผิวทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาทแข่งขันโครงการประกวดกลอนสด ครั้งที่ 12 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
“84 พรรษา มหามงคล” เฉลิ มพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

18

3) ด.ช.ปิยวัฒน์ อมรธาตรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Impromptu Speech ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
4) ด.ช.ศุภการันย์ สุวรรณสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Story Telling ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
5) ด.ญ.สิรภัทร อาจแสวง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Multi Skills Competition ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
6) นางสาว ชวัลญา ไชยวาน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Impromptu Speech ในระดับธยมศึกษา
ตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
7) นางสาว วริศรา พิมพา ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Story Telling ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
8) นางสาว วริศรา เผือกผ่อง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
9) นางสาวชวัลญา ไชยวาน นักเรียนชั้น ม.6/3 ทีไ่ ด้รับรางวัลชมเชยลาดับที่ 25 (75 คะแนน) ในการแข่งขัน
ภาษาอั ง กฤษเพชรยอดมงกุ ฎ ครั้ ง ที่ 11 เมื่ อ วั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2559 ณ ฤทธิ ย ะวรรณาลั ย (เพชรยอดมงกุ ฎ
ภาษาอังกฤษ)
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
1) เด็กหญิงชัชชญา ใจหอม ม. 3/12 ชนะเลิศ เทควันโดประเภทต่อสู้หญิง น้าหนัก 43-47 กิโลกรัม รุ่น E
OPEN การแข่งขัน กีฬาเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสิงห์บุรี
2) เด็กหญิงกัลยกร ยวงทอง ม. 2/1 ชนะเลิศ เทควันโดประเภทต่อสู้หญิง น้าหนัก 51-55 กิโลกรัม รุ่น G
OPEN การแข่งขัน กีฬาเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสิงห์บุรี
3) นายชนาธิป ใจหอม ม.5/11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เทควันโดประเภทต่อสู้ ชายน้าหนักน้อยกว่า 45
กิโลกรัม รุ่น A OPEN การแข่งขัน กีฬาเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดสิงห์บุรี
4) นายชนาธิป ใจหอม ม. 5/11 ชนะเลิศ เทควันโด ประเภท ต่อสู้ชาย น้าหนัก 45-48 กิโลกรัม รุ่น B OPEN
การแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรสาคร
5) เด็กหญิงชัชชญา ใจหอม ม. 3/12 ชนะเลิศ เทควันโด ประเภท ต่อสู้หญิง น้าหนัก 43-47 กิโลกรัม รุ่น E OPEN
6) เด็กหญิงกัลยกร ยวงทอง ม. 2/1 ชนะเลิศ เทควันโด ประเภท ต่อสู้หญิง น้าหนัก 51-55 กิโลกรัม รุ่น G OPEN
7) นายกันตพัฒน์ คูณมี นายภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์ ชนะเลิศการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน ชิงแชมป์
อาเซียน ครั้งที่ 19 รุ่นอายุ 20 ปี ชาย ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ประเทศเมียนมาร์
8) นายกันตพัฒน์ คูณมี ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน ชิงแชมป์
อาเซียน ครั้งที่ 19 รุ่นอายุ 20 ปี ชาย ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ประเทศเมียนมาร์
9) เด็กหญิงพรทิพย์ จันทร์สนธิ นักกีฬายอดเยี่ยมการแข่งขัน กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45
ประจาปี 2559
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1) นาย พลพรรธ์ รุ่ งสว่า งนั กเรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6/6 และนางสาวพั ช ริน ทร์ ชาตรูป ะมั ย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
การประกวดวาดภาพระบายสีโดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อเยาวชนและสัตว์น้า (young and
fish drawing competition )ภายใต้การประชุมสัมมนาระดับโลกเรื่องเพศสภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการ
ประมงครั้งที่ 6 ณ ไบเทคบางนา วันที่ 4 สิงหาคม 2559
2) นางสาวชยิสรา ประทุมถิ่น ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครประกายเพชรครั้งที่ 11 ประจาปี
2559 ด้านนันทนาการ โล่รางวัล พร้ อมเกียรติบัตร ณ ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุนดินแดง อาคารกีฬาเวสน์ 2 วันที่27
สิงหาคม 2559
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1) นางสาวกัญญาพัชร ถนอมวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 6 และนางสาวกัญญาณัฐ ถนอมวงศ์ ได้รางวัล
ชมเชยอันดับที่ 15 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 4
กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย (เพชรยอดมงกุฏภาษาไทย)
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
1) นางสาวกัญญาพัชร ถนอมวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/2 ที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์อันดับ 71 ในการแข่งขัน
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (เพชรยอดมงกุฎ
เศรษฐศาสตร์)
2) ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560
1. ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
1) นายกฤติธี แตงไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผลงานและรางวัลที่ได้รับ
1. ผ่านการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(IJSO) ครั้งที่ 13 รอบที่ 1
2. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.เคมี ค่ายที่ 1 รุ่นที่ 17
3. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.เคมี ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 17
4. ผ่านการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(IJSO) ครั้งที่ 14 รอบที่ 1
5. ผ่านการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่ งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(IJSO) ครั้งที่ 14 รอบที่ 2
6.รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66
7. รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5
8. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.เคมี ค่ายที่ 1 รุ่นที่ 18
9. รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
10. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหา Chem Challenge ครั้งที่ 7 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.เคมี ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 18
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12. ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนศูนย์สอวน.เคมี กรุงเทพมหานคร เข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิก
ระดับชาติครั้งที่ 14
13. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15. รางวัลชมเชยการแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 (ลาดับที่ 23)
16. ได้รับสิทธิพิเศษจากการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) ครั้งที่ 14 เข้าค่าย 1 สอวน. ม.ปลาย โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก จานวน 19 คน
17. ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. วิชาเคมี
18. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.เคมี ค่ายที่ 1 รุ่นที่ 19
2) นายพลพิพัฒน์ พึ่งธรรมคุณ และนายธนกฤต พนมอุปถัมภ์ ม5/1 ผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน)
สาขาวิชาฟิสิกส์ในปี 2561
3) ด.ช.โชฏิ มั ณ กิจ นพศรี ม.3/1 ด.ญ. ณัฐ ชุดา วงษ์เสนา ม.3/2 นายพรภู เบศวร์ บรรเทากุล ม.5/1
นายรติบดี การกลจักร ม. 5/1 ด.ญ.ปาณิสรา ศรีอาจ ม.3/2 ผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน) สาขาชีววิทยาในปี 2561
4) น.ส.ธัญภา คงแสงบุตร ม.4/1 นายสิรภัท ร พันชะตา ม.4/1 นายหัถกฤษณ์ จารุสาร ม.4/1 นางสาวดุจ
เพ็ชร จั่นบารุง ม.5/1 นางสาวนพณิตา ฉิมบ้านไร่ ม.5/1 นาวสาวปัณฑิตา ฉิมกลาง ม.5/1 นายสมิต ทองศิริไทย
ม.5/1 นายกฤติธี แตงไทย ม.5/1 นายภาสกรณ์ ทับเกษม ม.5/1 น.ส.รังสิมา นิธิยะศาสตริญ ม.5/1 น.ส.ประภาสิริ
บรรยงค์ ม5/1 น.ส.ปรธีรา ยิ่งดานุ่น ม5/1 นายปิยวัฒน์ อมรธาตรี ม.5/1 และนายรมย์รวินท์ สุวัธนเมธากุล ม.5/3
ผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน) สาขาเคมีในปี 2561
2. กลุ่สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1) เด็กหญิงศรันยา เบาติสตา ม.3/4 เกียรติบัตรเหรียญทอง Story Telling การแข่งขันทักษะทางชาการ
โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ระหว่างวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2561
2) เด็กหญิงญาณวิภา เกตุสมบูรณ์ 2.เด็กหญิงไปรยา จิตต์ชื่น ม.2/4 เกียรติบัตร เหรียญทองและเหรียญ
เงินSpelling bee การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ระหว่าง
วันที่ 2-12 กรกฎาคม 2561
3) เด็กหญิงพรรณปกรณ์ เกสรราช ม.3/4 เกียรติบัตรเหรียญเงิน Impromptu Speech การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ระหว่างวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2561
4) เด็กหญิงพัชรพร ทรงศิลป์ เด็กชายกฤตเมธ ไข่รอด และเด็กหญิงรวิภา กล่อมจิตร ม.3/4 เกียรติบัตร
เหรียญเงิน Math Project การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A
ระหว่างวันที่ 2-12 กรกฎาคม
5) เด็กหญิงณัชชา พวงทอง ม.2/4 เกียรติบัตร เหรียญทองแดง Singing Contest การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ระหว่างวันที่ 2-12 กรกฎาคม
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1) ด.ช.กรุงศรี แซ่เลี้ยง แข่งขันคัดลายมือ รางวัลเหรียญทอง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม วันที่ 6 มิถุนายน 2561
2) ด.ญ.สมฤทัย ประทุมทิพย์ แข่งขันแต่งคาประพันธ์ รางวั ล เหรี ย ญเงิ น เนื่ อ งในวั น ภาษาไทยแห่ ง ชาติ
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม วันที่ 6 มิถุนายน 2561
3) ด.ญ.เสาวรส ขุน ทอง แข่งขัน เรี ย งร้ อยถ้อยความ รางวัล เหรียญเงินเนื่องในวันภาษาไทยแห่ งชาติ
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม วันที่ 6 มิถุนายน 2561
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4) น.ส.อัฐญา นุชพันธ์ แข่งขันคัดลายมือ รางวัลเหรียญทองเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม วันที่ 6 มิถุนายน 2561
5) นายวริษฐ์ ญาณศิริ แข่งขันย่อความ รางวัลเหรียญทองแดงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม วันที่ 6 มิถุนายน 2561
6) น.ส.นิชญานิน สมสุขเจริญ แข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ รางวัลเหรียญทองแดง เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม วันที่ 6 มิถุนายน 2561
7) น.ส.ปุณยภร สุวรรณเดช แข่งขันพินิจวรรณคดี รางวัลเหรียญทองแดง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม วันที่ 6 มิถุนายน 2561
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรี ยญทอง การแข่ งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุก
สัมภาระ ชั้น ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ.2561
2) รางวัล เหรีย ญทอง การแข่งขัน ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม. 1- งานศิล ปหั ตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่
4-6 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
3) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่67 การจัก
สานไม้ไผ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 จังหวัดนครนายก
4) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจาปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก ระหว่าง วันที่ 4-6
มกราคม พ.ศ.2561
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
1) นางสาวพรทิพย์ จันทร์สนธิ ม.6/14 เหรียญทองกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ และจับล็อก รุ่นน้าหนักเกิน
57 กิโลกรัมหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
2) นายสาริน สุนทร ม.6/15 เหรียญทองกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ และจับล็อก รุ่นน้าหนัก 55 – 60 กิโลกรัม
ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
3) นายรชต งามอยู่ ม.6/15 เหรียญทองกีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อก รุ่นน้าหนัก 66-73 กิโลกรัมชาย และ
เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนัก 66-73 กิโลกรัมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”
ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
4) นายสุ วิจั กขณ์ ขุนทอง ม.5/15 เหรียญทองกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ และจับล็ อก รุ่นน้าหนัก 50 – 55
กิโลกรัมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
5) นายภาณุพงษ์ กิจพงษ์พาณิชย์ ม.5/15 เหรียญเงินกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม
ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
6) นายนันท์นภัส ภูพา ม.4/16 เหรียญทองกีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อก รุ่นน้าหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
7) เด็กหญิงวชิรญาณ์ แก้วไสย ม.2/5 เหรียญทองกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท ทีมหญิง ยุวชน รางวัล
เหรียญทองแดง ประเภท หญิงเดี่ยว ยุวชน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่
19 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
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8) นายเอกลักษณ์ ศรีบู ม.4/11 เหรียญเงินกีฬากรีฑา ประเภท 4 x 400 เมตร ชาย และเหรียทองแดง
ประเภทเมดเล่ย์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม พ.ศ.
2561
9) เหรียญทองแดง กีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”
ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
10) นายศุภ วิช ญ์ ทรงกลด ม.5/11 เหรียญเงิ น กีฬากอล์ ฟประเภทที ม การแข่งขัน กีฬาทางอากาศ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
11) นายธนภัทร จันทะรัก ม.5/15 เหรียญทองประเภท ไพรอท F5D เหรียญเงิน ประเภท แพทเทิล F3A
และ ประเภททีม (เหรี ยญรวม) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 19 – 29
มีนาคม พ.ศ. 2561
12) นางสาวพิม พ์น เรศ ภูโ ต ม.6/10 เหรีย ญเงิน เซเบอร์ ประเภท ทีมหญิ ง เหรียญทองแดงเซเบอร์
ประเภท หญิงเดี่ยว การแข่งขันกีฬา ฟันดาบ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “Thailand Fencing Championship
2018” ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน พ.ศ. 2561
13) นายสุวิจักขณ์ ขุนทอง ม.5/15 เหรียญทองการแข่งขันยูยิตสูรายการ JuJitsu World Championship
Junior And Aspirant 2018 ระห่างวันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ประเทศยูเออี
14) นายภาณุพงษ์ กิจพงษ์พาณิชย์ ม.5/15 เหรี ย ญทองการแข่ ง ขั น ยู ยิ ต สู ร ายการ JuJitsu World
Championship Junior And Aspirant 2018 ระห่างวันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ประเทศยูเออี
15) นางสาวพรทิ พ ย์ จั น ทร์ ส นธิ ม.6/14 เหรี ย ญทองการแข่ ง ขั น ยู ยิ ต สู ร ายการ JuJitsu World
Championship Junior And Aspirant 2018 ระห่างวันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ประเทศยูเออี
16) นางสาวพรทิพย์ จันทร์สนธิ ม.6/14 เหรียญทองผลการแข่งขันยูยิตสู รายการ ABU Dhubi World
Professional JUJITSU Championship 2018 ระห่างวันที่ 21-26 เมษายน 2561 ณ ประเทศยูเออี
17) นายสาริ น สุ น ทร ม.6/15 เหรี ย ญเงิ นผลการแข่งขั นยูยิต สู รายการ ABU Dhubi World
Professional JUJITSU Championship 2018 ระห่างวันที่ 21-26 เมษายน 2561 ณ ประเทศยูเออี
18) นายสุ วิจักขณ์ ขุนทอง ม.5/15 เหรียญเงินผลการแข่งขันยูยิตสู รายการ ABU Dhubi World
Professional JUJITSU Championship 2018 ระห่างวันที่ 21-26 เมษายน 2561 ณ ประเทศยูเออี
19) ด.ช.พรหมพจน์ ทรงกลด ม.3/11ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟรายการ TIP Life Junior Golf
hampionship 2018 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 และได้รับคัดเลือกไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุน
20) นายสุทธิพงษ์ ดรหลักคา ม.5/13 นายอับราฮัม แอนโคมาห์ ม.5/16รองชนะเลิศ อันดับ 5 การแข่งขัน
วอลเลย์บอลเยาวชนชาย ชิงแชมป์เอเซีย อายุไม่เกิน 18 ปี ณ ประเทศอิหร่าน
21) นายสุทธิพงษ์ ดรหลักคา ม.5/13 ชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน ชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุ
ไม่เกิน 20 ปี ณ ประเทศพม่า รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนอาเซียน “อาเซียนสกูลเกมส์”
ณ ประเทศมาเลเซีย รองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชาย ชิงแชมป์เอเซีย อายุไม่เกิน 20 ปี
ณ ประเทศบาร์เรน
22) นายเอกลักษณ์ ศรีบู รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 100 เมตร และ วิ่งผลัด 4x100 เมตร การแข่งขันกรีฑา
ยุวชนโลก ณ ประเทศอิสราเอล
23) ด.ช.เอกรัตน์ ศรีบู รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4x100 เมตร การแข่งขันกรีฑายุวชนโลก ณ ประเทศอิสราเอล
24) นายสุวิจักขณ์ ขุนทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 , นายภาณุพงษ์ กิจพงษ์พาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5/15 และนางสาวพรทิพย์ จันทร์สนธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 ได้รับเหรียญทองแดงจาการแข่งขันยูนิตสู รายการ
JuJitsu World Championship Junior and Aspirant 2018 ณ ประเทศยูเออี
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25) นางสาวพรทิพย์ จันทร์สนธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 ได้รับรางวัลเหรียญทอง , นายสุวิจักขณ์ ขุนทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และนายสาริน สุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
จาการแข่งขันยูยิตสู รายการ ABU Dhubi World Professional JUJITSU Championship 2018 ณ ประเทศยูเออี
26) เด็กชายพรหมพจน์ ทรงกลด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ รายการ
TIP Lift Junior Championship 2018 และได้รับคัดเลือกไปแข่งที่ประเทศญี่ปุน
27) นายสุทธิพงษ์ ดรหลักคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 และนายอับราฮัม แอนโคมาห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16
ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 5 การแข่ ง ขั น วอลเลย์ บ อลเยาวชนชาย ชิ ง แชมป์ เ อเซี ย อายุ ไ ม่ เ กิ น 18 ปี
ณ ประเทศอิหร่าน
28) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
ณ ประเทศพม่า
29) นั ก เรี ย นได้รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศอั นดั บ 2 การแข่งขั นวอลเลย์ บอลเยาวชนชายชิ งแชมป์ อาเซีย น
“อาเซียนสกูลเกมส์” ณ ประเทศมาเลเซีย
30) นายพชรพล น่วมพารา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16 และนายสรนันท์ พวงบุบผา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายชิงแชมป์เอเชีย อายุไม่เกิน 20 ปี ณ ประเทศบาร์เรน
31) นายเอกลักษณ์ ศรีบู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิ่ง 100 เมตร
และวิ่งผลัด 4×100 เมตร จากการแข่งขันกรีฑายุวชนโลก ณ ประเทศอิสราเอล
32) เด็กชายเอกรัตน์ ศรีบู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิ่งผลัด 4×100 เมตร
จากการแข่งขันกรีฑายุวชนโลก ณ ประเทศอิสราเอล
33) นายสาริน สุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 , นายสุวิจักขณ์ ขุนทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 และนาย
รชต งามอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสู การแข่งขันอาเซียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประเทศ
อินโดนีเซีย
34) นายกฤษดา ชุ่มจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศ สนุกเกอร์ ประเภทคู่ จากการ
แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”
35) นายภาณุพงศ์ กิจพงศ์พาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ยูโด รุ่นน้าหนักมากกว่า
90 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”
36) นายรชต งามอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ยูโด รุ่นน้าหนักไม่เกิน 73 กิโลกรัม
จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”
37) นายวรวีย์ ไชยองค์การ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬา 4 เหล่าทัพ ครั้งที่ 118 และได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานครเกมส์ และได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”
38) นายรชต งามอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ยูยิตสู ประเภท Newaza รุ่น F
น้าหนัก 66-73 กิโลกรัม และได้รับรางวัลชนะเลิศ ยูยิตสู ประเภทการต่อสู้ รุ่น F น้าหนัก 66-73 กิโลกรัม จากการ
แข่งขัน THAITAE OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2017
39) นายสาริน สุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ยูยิตสู ประเภท Newaza รุ่น F
น้าหนัก 55-60 กิโลกรัม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ยูยิตสู ประเภทการต่อสู้ รุ่น F น้าหนัก 55-60
กิโลกรัม จากการแข่งขัน THAITAE OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2017
40) นายรชต งามอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Newaza ในการแข่งขัน
กีฬายูยิ ตสู และได้รับ เหรียญทองแดง ประเภทการต่อสู้ ในการแข่งขันกีฬายูยิตสู จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ปี 2560
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41) เด็กชายปราบ วาทบัณฑิตกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันมวยปล้า
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ปี 2560
42) เด็กชายนันท์นภัส ภูพา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Newaza ใน
การแข่งขันกีฬายูยิตสู จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ปี 2560
43) นายสาริน สุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Newaza ในการแข่งขัน
กีฬายูยิตสู จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ปี 2560
44) นายภาณุงพงศ์ กิจพงศ์พาณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Newaza
และได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทการต่อสู้ ในการแข่งขันกีฬายูยิตสู จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ชุมพร-ระนองเกมส์ ปี 2560
45) นางสาวพรทิพย์ จันทร์สนธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Newaza และ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทการต่อสู้ ในการแข่งขันกีฬายูยิตสู จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ชุมพร-ระนองเกมส์ ปี 2560
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1) ตัวแทนเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ประกวดระเบียบแถวและสวนสนาน ระดับจังหวัด ได้รับ
รางวัล ระดับเหรียญทอง
8. ห้องสมุด
1) นายฐาปกร ไพบูลย์วัฒนผล , นายพงศธร ผิวทอง และนางสาวเมทิกา ฤกษ์ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการทาหนังสือเล่มเล็ ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2560
2) นายชัยภัทร จันทนสถาน , นางสาวมธุลดา อินสมบัติ และนางสาวเมนาท แสนสง่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดการทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2560
3. ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2561
1. ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
1) เด็กหญิงศรัณยา เบาติสตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะ
Story Telling ทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ประจาปี 2561
2) เด็กหญิงญาณวิภา เกตุสมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะ
Spelling bee ทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ประจาปี 2561
3) เด็กหญิงไปรยา จิตชื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันทักษะ Spelling
bee ทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ประจาปี 2561
4) เด็กหญิงพรรณปกรณ์ เกสรราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันทักษะ
Impromptu Speech ทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ประจาปี 2561
5) เด็กหญิงพัชรพร ทรงศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันทักษะ Math
Project ทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ประจาปี 2561
6) เด็กชายกฤตเมธ ไข่รอด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันทักษะ Math
Project ทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ประจาปี 2561
7) เด็กหญิงรวิภา กล่อมจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันทักษะ Math
Project ทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ประจาปี 2561
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8) เด็กหญิงณัชชา พวงทอง ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันทักษะ
Singing Contest ทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ประจาปี 2561
9) เด็ก หญิ งสิ รื กั ญญา วงศ์ ศรี ใส ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 3/4 ได้เ ข้า ร่ ว มการแข่ง ขัน ทัก ษะ Science
Project ทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ประจาปี 2561
10) เด็กหญิงนบชนก สหวงศ์วรการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ Science
Project ทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ประจาปี 2561
11) เด็กชายพงศพัฒ น์ พั ฒ โนทัย ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้เข้าร่ว มการแข่งขันทักษะ Science
Project ทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ประจาปี 2561\
12) เด็กชายนันทิพฒน์ ลายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ Multi skills
ทางวิชาการ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A ประจาปี 2561
2. โครงการห้องเรียนพิเศษ (เตรียมทหาร)
1) เด็กชายศุภสัณห์ รัตนกถิกานนท์ ผลการทดสอบ TOEFL Junior ระดับ Superior คะแนน 860
เต็ม 900 โดยบริษัทพัฒนปราชญ์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
1) ด.ญ.พิมพกานต์ ดารา ด.ญ.พิชามญชุ์ ฤกษ์บุญชัย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร โล่
รางวัล และเงิน รางวัล 3,000 บาท ในการแข่ งขั นตอบปั ญหาธรรม เนื่อ งในวัน วิส าขบู ช า ณ ส านั กศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
2) ด.ญ.ณัฐมน อุ่มน้อย, ด.ญ.ธิติมา นุชโพธิ์พันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6,ด.ญ.ศกุนตลา นามเมือง
ด.ญ.ปิยธิดา ไชยโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 , ด.ญ.พรปวีณ์ ปรีชล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 รางวัลชนะเลิศอันดับ
1 พร้อมเกียรติบัตร โล่รางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะภายใต้โครงการธารง
รักษา สืบสานและเผยแพร่ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
3) น.ส.วรินทร สุขสดมภ์ น.ส.ชลิดา ประดิษฐ์สร น.ส.ปภาดา ทองนาค น.ส.สุจิรา พุ่มเงิน และ
น.ส.ธัญชนก เปรมกมล รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 แข่งขันการสวดมนต์หมู่สรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) เด็กหญิงพิมพกานต์ ดารา และเด็กหญิงพิชามญชุ์ ฤกษ์บุญชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อม
เกียรติบัตร โล่รางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท การเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรม เนื่องใน
วันวิสาขบูชา 2561 ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
5) เด็กหญิงณัฐมน อุ่มน้อย เด็กหญิงธิติมา นุชโพธิ์พันธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 และเด็กหญิงศกุนตลา
นามเมือง เด็กหญิงปิยธิดา ไชยโชติ ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 และเด็กหญิงพรปวีณ์ ปรีชล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร โล่รางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท การเข้าร่วมการแข่งขัน
ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะภายใต้โครงการธารงรักษา สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเ ซียน ณ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6) นางสาววรินทร สุขสดมภ์ และนางสาวชลิดา ประดิษฐ์สร นางสาวปภาดา ทองนาค นางสาวสุจิตา พุ่ม
เงิน และนางสาวธัญชนก เปรมกมล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่
สรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1) เด็กชายกรุงศรี แซ่เลี้ยง ได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม
2) เด็กหญิงสมฤทัย ประทุมทิพย์ ได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันแต่งคาประพันธ์แห่งชาติ ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม
3) เด็กหญิงเสาวรส ขุนทอง ได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความแห่งชาติ ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม
4) เด็กหญิงธนพร สะใบนาง ได้เข้าร่วมการแข่งขันย่อความแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
ทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม
5) เด็กหญิงปพิณพร มียิ่ ง ได้เข้าร่ว มการแข่ งขันพินิจวรรณคดีแห่ งชาติ ณ ศูนย์พัฒ นาคุณภาพ
วิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม
6) นางสาวอัฐญา นุชพันธ์ ได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม
7) นายวริษฐ์ ญาณศิริ ได้รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันย่อความแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
วิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม
8) นางสาวนิชญานิน สมสุขเจริญ ได้รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความแห่งชาติ ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม
9) นางสาวปุณยภร สุวรรณเดชา ได้รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันพินิจวรรณคดีแห่งชาติ ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพวิชาการทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม
10) นางสาวศศิธร เปรโต ได้เข้าร่ว มการแข่งขันแต่งคาประพันธ์แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
วิชาการ ทางภาษาไทย โรงเรียนลาดปลาเค้าวิทยาคม
11) นางสาวนุชธันยา ธีระชัยมหิทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้โล่
และเงินรางวัล 2,000 บาท จากการแข่งขันประกวดคัดลายไทย ระดับอุดศึกษา และประชาชนทั่วไป เนื่องใน
“วันกรมสมเด็จปรมานุชิตชิโนรส”
12) นางสาวอรุณี เอี่ยมกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลชมเชย และเงินรางวัล 1,000 บาท
จากการแข่งขันประกวดคัดลายไทย ระดับอุดศึกษา และประชาชนทั่วไป เนื่องใน “วันกรมสมเด็จปรมานุชิตชิโนรส”
13) ณัฐนิชา ขุนทอง และนางสาวศุภิสรา ยังดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญ
เงิน ได้รางวัลที่ 5 จากผู้เข้าแข่งขันจานวน 32 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการการแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจาปี 2560 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1) การแข่งขันออกแบบบ้านนวัตกรรมในการประกวดแข่งขันงานเปิดโลกวิทยาศาสตร์
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2) การแข่งขันสมรภูมิกระทะเดือด ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผลการ
แข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3) การแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์ม นตรี ผลการแข่งขัน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 ได้รับรางวัลชมเชยวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
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4) การแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ผลการแข่งขัน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
5) การแข่งขั นนิ ทรรศการวั นวิทยาศาสตร์ 2561 แข่ งขั นตอบปัญหาความรู้ ทั่ วไปทางวิ ทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561
6) การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
7) นานั กเรีย นเข้าร่ว มการแข่งขันออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลั งงาน
สะอาด Thailand Green Mech 2018 ได้รับรางวัล Innovation in Design and Explanation of juncture
และรางวัล Innovation in the Application of Science ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต อ.บางใหญ่
8) น านั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ออกแบบบ้ า นนวั ต กรรมในการประกวดแข่ ง ขั น งานเปิ ด โลก
วิทยาศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
9) นานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสมรภูมิกระทะเดือด ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
10) นานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานสิงประดิษฐ์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคูณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
11) นางสาวแพรพรรณ ลาภไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 , นายชยธร ด้วงทองสุข ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5/1 และนายพรภูมิ อังศุวัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การแข่งขันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
12) นายสิริวัฒนา บรรยงค์ , นายพงศกร นามประเทือง และนางสาวสิริพิชญะ ธัญกรินธนะรัตนะ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560
ณ ศูนย์การแข่งขันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
13) เด็กชายติณณ์ กันทอง , เด็กชายพลพิพัฒน์ พึ่งคุณธรรม และเด็กชายพรภูเบศวร์ บรรเทากุล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องในงานสีกันฯ นิทรรศ 2017 “สืบสานงานพ่อหลวง” ประจาปีการศึกษา 2560
14) เด็กชายพลพิพัฒน์ พึ่งคุณธรรม , เด็กชายกฤติธี แตงไทย และเด็กหญิงสิตานัน เนียมหมวด ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560
ณ ศูนย์การแข่งขันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1) นางสาวณัฐชญานันท์ แสนภูวา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 และนางสาวธนธรณ์ ชัยชัชวาลประทีป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคาถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ณ โรงเรียน
ฤทธิยะวรรณาลัย
2) นายนพชัย ยี่แม่นยิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 และนางสาวทิตยา หอมหวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5/13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคาถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ณ โรงเรียน
ฤทธิยะวรรณาลัย
3) นางสาวเจตปรียา ดวงงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 และนางสาวนัยนา หัสนัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5/14 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคาถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ณ โรงเรียน
ฤทธิยะวรรณาลัย
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4) นางสาวทิตยา หอมหวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาจีน พร้อมความสามารถพิเศษ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
5) นายจิรโชติ แซ่ตัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทร
พจน์ภาษาจีน พร้อมความสามารถพิเศษ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
6) นางสาวสุพรรษา ลีกิตติวัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน พร้อมความสามารถพิเศษ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
7) นางสาวณัฐชุดา วงชาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือจีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
8) นางสาวจุฑามาศ เขียวเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
คัดลายมือจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
9) นายธนภัทร เรื่องนิ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัด
ลายมือจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
10) นางสาวภรพิมล โวหารคล่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ
จีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
11) นางสาววนัสนันท์ สังวาลเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันคัดลายมือจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
12) นางสาวนีรชา สานึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ
จีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
13) เด็กชายสิรดนัย ตาลยงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 และเด็กชายศุภการันต์ สุวรรณสิงห์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ Quiz Show (ประเภททีมที่ 1) ณ โรงเรียนสายน้าผึ้งในพระอุปถัมป์ฯ
14) เด็กชายปิยวัฒน์ อมรธาตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 และเด็กหญิงนันทกานต์ อยู่นาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ Quiz Show (ประเภททีมที่ 2) ณ โรงเรียนสายน้าผึ้งในพระ
อุปถัมป์ฯ
15) เด็กชายสิรดัย ตาลยงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 , เด็กชายศุภการันต์ สุวรรณสิงห์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/5 และเด็กหญิงสิรภัทร อาจแสวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตร
และเงินรางวัล 300 บาท จากการแข่งขันกิจกรรม SARA OPEN HOUSE 2017 ในรายการ Spelling Bee (ประเภทเดี่ยว)
ณ โรงเรียนสารวิทยา
16) เด็กชายศุภการันต์ สุวรรณสิงห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวั ลชนะเลิศเหรียญทองและ
เกียรติบัตร จากการแข่งขันกิจกรรม “นิทรรศการวิชาการ” ในรายการ Spelling Bee ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนา
17) นางสาวธันย์ชนก สุขสบาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน จากการ
แข่งขันคัดเลือกตัวแทนพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 66 ปีการศึกษา 2560
18) นายดนวัต วิจิตรจั่น ระดับ A2 , นาวสาวธันย์ชนก สุขสบาย ระดับ A1 , นางสาวนภสร อภิวัศยา
กันต์ ระดับ A1 และนางสาวกนกวรรณ ศรีบุญธรรม ระดับ A1 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส
(Delf Scolaire) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
19) นางสาวนาถลดา จิณณากิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชาติ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับภาค
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20) นักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการ
แข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
21) นักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
22) นักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ
เหรียญทองการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
23) นักเรี ย นร่ วมกิจ กรรมการแข่งขันศิล ปหัตถกรรมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญเงินการนาเสนอโครงงานภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
24) นักเรี ย นร่ วมกิจ กรรมการแข่งขันศิล ปหัตถกรรมนักเรียน รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 ระดับ
เหรียญทองการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
25) นักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน รางวัลเหรียญเงินรองอันดับ 6 ละครสั้น
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
26) นั กเรียนเข้าร่ว มกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากรุกเซี่ยงฉี่ อันดันที่ 5 ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 24 ปี และสุภาพสตรีทั่วไป ชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ครั้งที่ 4
27) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดร้องเพลงจีนประสาน
เสียง
28) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการปะกวดร้องเพลงจีนกลาง
29) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน
30) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะคัดลายมือภาษาจีน
31) นั กเรี ย นได้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศอันดับ 1 จากการแข่ งขันตอบปัญ หาความรู้ทั่ ว ไปเกี่ยวกั บ
ประเทศจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย
32) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดซุ้มวัฒนธรรม
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1) นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ในงานศิลปหัต ถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561 ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
2) นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รางวัล
เหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
3) นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
4) นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการจักสานไม้ไผ่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด
นครนายก
5) นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รางวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
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8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1) นางสาวพรทิพย์ จันทร์สนธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬายูยิตสู ประเภท
ต่อสู้ และจับล็อก รุ่นน้าหนักเกิน 53 กิโลกรัมหญิง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 น่านเกมส์ ปี พ.ศ.
2561
2) นายสาริน สุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ และ
จับล็อก รุ่นน้าหนัก 55-60 กิโลกรัมชาย จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 น่านเกมส์ ปี พ.ศ.2561
3) นายรชต งามอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ได้รับรางวัลเหรียญทองกี ฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ และ
จับล็อก รุ่นน้าหนัก 66-73 กิโลกรัมชาย จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 น่านเกมส์ ปี พ.ศ.2561
4) นายสุวิจักขณ์ ขุนทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ และ
จับล็อก รุ่นน้าหนัก 50-55 กิโลกรัมชาย จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 น่านเกมส์ ปี พ.ศ.2561
5) นายภาณุ พ งษ์ กิ จ พงษ์ พาณิ ช ย์ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/15 ได้รั บ รางวั ล เหรี ยญเงิน กี ฬ ายู ยิ ต สู
ประเภทต่อสู้ รุ่ น น้ าหนั กมากว่า 90 กิโ ลกรั มชาย จากการแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้ง ที่ 37 น่านเกมส์
ปี พ.ศ.2561
6) นายนันท์นภัส ภูพา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16 ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อก
รุ่นน้าหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัมชาย จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 น่านเกมส์ ปี พ.ศ.2561
7) เด็กหญิงวชิรญาณ์ แก้วไสย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภท
ทีมหญิง ยุวชน และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท หญิงเดี่ยว ยุวชน จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 37 น่านเกมส์ ปี พ.ศ.2561
8) นายเอกลักษณ์ ศรีบู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ได้รับรางวัลเหรียญเงินกีฬากรีฑา ประเภท 4×400
เมตร ชาย และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทเมดเลย์ จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 น่านเกมส์
ปี พ.ศ. 2561
9) นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีม จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 37 น่านเกมส์ ปี พ.ศ.2561
10) นายศุภวิชญ์ ทรงกลด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ได้รับรางวัลเหรียญเงินกีฬากอล์ฟ ประเภททีม
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 น่านเกมส์ ปี พ.ศ.2561
11) นายธนภัทร จันทะรัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาทางอากาศ ประเภท ไพรอท
F5D และได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทแพทเทิล F3A และได้รับเหรียญเงินประเภททีม จากการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 37 น่านเกมส์ ปี พ.ศ.2561
12) นางสาวพิมพ์นเรศ ภูโต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เซเบอร์ ประเภททีม
หญิง และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เซเบอร์ ประเภทหญิงเดี่ยว จากการแข่งขันกีฬาฟันดาบ ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย Thailand Fencing Championship 2018
13) นายเอกลักษณ์ ศรีบู ม.4/11 เหรียญทองแดง ประเภทวิ่ง 200 เมตร อนุชนชาย และ ประเภท วิ่ง
300 เมตร อนุชนชาย การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 64
ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
14) นายเอกลักษณ์ ศรีบู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทวิ่ง 200 เมตร
อนุชนชาย และประเภทวิ่ง 300 เมตร อนุชนชาย จาการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ
ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 64 ประจาปี 2561
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9. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1) เด็กชายทวีทรัพย์ จันมาทูล , เด็กชายติณณ์ กันทอง , นางสาวภัทรพร เกิดพร้อม และนางสาวจิราภรณ์
บุญจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งคณิตคิดเร็ว ณ โรงเรียนอัสสัมชัน ธนบุรี
2) เด็กชายทวีทรัพย์ จันมาทูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 และเด็กหญิงสิตานัน เนียมหมวด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/1 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ (IQ180) ในงาน จุฬา Expo 2017 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1) นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
11. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1) นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดการประชันตี กลอง อายุไม่เกิน 25 ปี ณ มหาวิทยาลัย
รังสิต ปีการศึกษา 2561
12. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1) งานด้านจิตอาสา บริการชุมชนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง จากการประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ระดับจังหวัด
2) ประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
13. ห้องสมุด
1) เด็กหญิงพัชรีพร สุวะเลิศ เด็กหญิงสุจิรา ภู่ไชย เด็กหญิงภิญญดา กะตะศิลาบ รางวัลชมเชย การ
แข่งขันตอบคาถามจากสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24 ประจาปี 2561 โดยโครงการสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310
ประเทศไทย ณ โรงเรียนสารวิทยา วันที่ 18 สิงหาคม 2561
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1.5 ผลการประเมินศักยภาพของโรงเรียน
1.5.1 สภาพแวดล้อมภายนอก
จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียน สภาพภายในและภายนอก เป็นบริบทที่สาคัญในการตัดสินใจ
เพื่อวางแผนพัฒ นาโรงเรี ย นจึ งเป็ น ข้อมูล พื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อกาหนดว่าทิศทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นอย่างไร โดยดาเนินการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ เทคนิค SWOT ตามแนวคิด การ
วิเคราะห์เชิงสถิติ สภาพภายนอก STEP และสภาพภายใน 2S4M เป็นหลัก จากหัวหน้างาน หัวหน้าระดับชั้น และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ปกครองและนักเรียน ผลการวิเคราะห์เป็นดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors)(S)
มีสภาพเป็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
ภาวะ
โอกาส
คุกคาม
S1 โรงเรียนอยู่ในกองทัพอากาศมีความปลอดภัยสูง

S2 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ

S3 โรงเรียนเป็นโรงเรียนแข่งขันสูง

S4 โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองทาให้การเดินทางมาค่อนข้างสะดวก

S5 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชน

S6 ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน

S7 สภาพแวดล้อมที่ตั้งของโรงเรียนเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เอื้ออานวย
ต่อการเรียนการสอน

S8 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน สังคม

S9 บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทางเทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้นาไปใช้
ในทางที่ไม่เหมาะสม เน้นการบันเทิง

S10 นักเรียนมีความพร้อมในการใฝุเรียนรู้

S11 หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

S12 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และ
มีการศึกษาระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง
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รหัส
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) (T)
มีสภาพเป็น
ประเด็นปัจจัย
ภาวะ
โอกาส
คุกคาม
แหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายทั้ง

สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน
ความเจริญของเทคโนโลยีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

นักเรียนบางส่วนนาสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต )
ทาให้นักเรียน
มีความต้องการบริโภค ส่งผลทาให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ และสามารถแสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเอง
วัสดุอุปกรณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน ไม่พร้อมทุกห้องเรียน ชารุดบ่อย

ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถใช้ได้กับสื่อการสอน

นักเรียนสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้

คล่องแคล่ว
การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ ครู และ

นักเรียนไม่เพียงพอ

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) (E)
รหัส

ประเด็นปัจจัย

E1
E2
E3
E4
E5

ฝึกให้นักเรียน มีรายได้ระหว่างเรียนโดยฝึกให้ออกร้าน RW.SME.
รายได้ของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี
รายได้ผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี
เศรษฐกิจในชุมชนดีเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ภาวะเศรษฐกิจถดถ้อยทาให้ผู้ปกครองจานวนหนึ่งไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนได้
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชนต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้บริจาค
ทุนทรัพย์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาของโรงเรียนพัฒนามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

E6

มีสภาพเป็น
ภาวะ
โอกาส
คุกคาม
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมายและนโยบาย(Political and legal factors ) (P)
มีสภาพเป็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
ภาวะ
โอกาส
คุกคาม
P1 พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อต่อการเรียนการสอน

P2 นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น

P3 นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ

P4 พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

P5 การเมืองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุนในด้านการศึกษา

P7

นโยบายรัฐบาล และคณะรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้แนวทางทางการจัด
การศึกษาไม่แน่นอน



1.5.2 สภาพแวดล้อมภายใน
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) (S1)
รหัส
S1.1

ประเด็นปัจจัย

โรงเรียนมีการกาหนดนโยบาย ได้ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายและสามารถ
นามาปฏิบัติได้จริง
S1.2 นโยบายของ สพฐ. และ สพม.เขต 2 ส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
S1.3 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชัดเจน
S1.4 นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ
S1.5 กาหนดวิธีการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
S1.6 นักเรียนในห้องเรียนมีมากเกินไป
S1.7 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มีสื่อเทคโนโลยีช่วนในการสอนเพียงพอต่อการเรียน
การสอนของครูและนักเรียน
S1.8 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
S1.9 ครูมีภาระงานพิเศษมาก การเตรียมการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ
S1.10 คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายและไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน

มีสภาพเป็น
จุดแข็ง
จุดอ่อน
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products) (S2)
มีสภาพเป็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
จุดแข็ง
จุดอ่อน
S2.1 การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อแก่การเรียนรู้

S2.2 การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค ห้องน้า บริการน้าดื่มยังไม่เพียงพอ

S2.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน

S2.4 มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม

สุขภาพ พลานามัยตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของนักเรียน
S2.5 การจัดบริการด้านพื้นที่รับประทานอาหาร การทากิจกรรมต่างๆ ไม่เพียงพอ

S2.6 การให้บริการแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายภายในโรงเรียนไม่เพียงพอกับ

จานวนนักเรียน
S2.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

S2.8 นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้เป็นอย่างดีและปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของโรงเรียน
S2.9 การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพและอนามัยของนักเรียนให้อยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข
S2.10 โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น


ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านบุคลากร (Man) (M1)
รหัส

ประเด็นปัจจัย

M1.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่
และพร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย
M1.2 บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอนและงานพิเศษ
M1.3 ครูมีช่องว่างระหว่างวัย ระหว่างครูบรรจุใหม่กับครูที่มีอายุมาก
M1.4 ผู้บริหารและครูทุกคนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา
M1.5 ครูบรรจุใหม่ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด เมื่อเรียนรู้และปฏิบัติงานได้คล่องแล้วขอ
ย้ายกลับภูมิลาเนา
M1.6 บุคลากรได้รับการเสริมแรงพอสมควรทาให้มีกาลังใจในการปฏิบัติงาน
M1.7 บุคลากรมาก และมีคุณภาพช่วยให้บรรลุเปูาประสงค์ได้มาก
M1.8 บุคลากรทุกคนมีความศรัทธาในวิชาชีพครู

มีสภาพเป็น
จุดแข็ง
จุดอ่อน
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการเงิน (Money) (M2)
รหัส

ประเด็นปัจจัย

M2.1
M2.2
M2.3
M2.4

การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว
การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา
การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการและเป็นระบบ
โรงเรียนมีการจัดการทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝุายมีส่วนร่วมทาให้ใช้
จ่ายตรงตามความต้องการ
M2.5 ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรมได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง และองค์กรอื่นเป็นอย่างดี
M2.6 ทุนสารองในการจัดสวัสดิการยังไม่เพียงพอ

มีสภาพเป็น
จุดแข็ง
จุดอ่อน







ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (M3)
รหัส
M3.1
M3.2
M3.3
M3.4
M3.5
M3.6

ประเด็นปัจจัย
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจานวนนักเรียน
มีระบบเครือค่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั่วพื้นที่บริเวณโรงเรียน
โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง
มีการบารุง ดูแลและตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน
อาคารสถานที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน และองค์กรภายนอก

มีสภาพเป็น
จุดแข็ง
จุดอ่อน







ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการจัดการ (Management) ( M4)
รหัส

ประเด็นปัจจัย

M4.1 ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและบรรลุเปูาหมายการจัดการศึกษา
M4.2 มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ดาเนินงานตามแผนและนิเทศ กากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
M4.3 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ไม่เป็นปัจจุบันและขาดประสิทธิภาพ
M4.4 การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ในการทางาน ไม่ชัดเจนได้รับความร่วมมือ
ไม่ดีเท่าที่ควร
M4.5 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่อชุมชนแพร่หลาย
M4.6 ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง

มีสภาพเป็น
จุดแข็ง
จุดอ่อน
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1.5.3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
สรุปผลการ
คะแนนเฉลี่ย
น้าหนักคะแนนเฉลี่ย 
รายการปัจจัย
น้าหนัก
โอกาส (O) ภาวะคุกคาม(T) โอกาส (O) ภาวะคุกคาม(T) วิเคราะห์

S
0.35
4.28
3.10
1.50
1.08
0.41
T
0.22
3.99
3.42
0.88
0.75
0.13
E
0.30
3.72
1.83
1.12
0.55
0.57
P
0.13
4.04
4.33
0.52
0.56
-0.04
ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
4.02
2.95
1.07
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
0.54
1.5.4 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)
สรุปผลการ
คะแนนเฉลี่ย
น้าหนักคะแนนเฉลี่ย 
รายการปัจจัย น้าหนัก
วิเคราะห์
จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) จุดแข็ง(S)
จุดอ่อน(W)
S1
0.02
4.10
4.06
0.82
0.81
0.01
S2
0.14
3.94
3.88
0.55
0.54
0.01
M1
0.16
4.12
3.58
0.66
0.57
0.09
M2
0.12
4.02
3.65
0.48
0.44
0.04
M3
0.10
3.57
3.31
0.36
0.33
0.03
M4
0.28
4.06
3.22
1.14
0.90
0.23
4.01
3.60
0.41
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
0.20
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1.5.5 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในการกาหนดตาแหน่งและทิศทางของโรงเรียน
กรา แสดงผลการประเมิ นสถานภาพของโรงเรีย นฤทธิ ยะวรรณาลัย
บนแกนความสัม พั นธ์ของ SWOT

O
STARS

Question Marks

5
4.

4
3
2
1

S

5

4

3

2

1

-1

-2

-3

-4

-1
-2
-3
-4
CASH COWS

-5

T

DOGS

-5

W
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2. ทิศทางการจัดการศึกษา
2.1 วิสัยทัศน์
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ น้อมนาศาสตร์พระราชาพัฒนาระดับ
มาตรฐานสากล
2.2 พันธกิจ
1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาศาสตร์พระราชาในการดาเนินชีวิต
2.3 เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างหลากหลาย
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
3. เพิ่มศักยภาพผู้เรียนในด้านวิชาการและกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ
4. ครูทาวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. โรงเรี ยนมีร ะบบบริ ห ารจัดการและระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ได้รับการรับรอง
จากการประเมินภายนอก
6. ผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลาการทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่
มาตรฐานสากล
7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทยตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา
2.4 กลยุทธ์ของโรงเรียน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
3. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการ
5. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
6. ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัด
และการประเมินผล ทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
8. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
9. ส่งเสริมให้องค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
10. ส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ
11. พัฒนากระบวนการ กากับติดตาม นิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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2.5 เป้าหมายของโรงเรียน
1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
2.6 จุดเน้น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สานึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง
3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์
4. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ลดอัตราการออกกลางคัน
5. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนและสู่มาตรฐานสากล
6. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
7. ครูทาวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนานวัตกรรมนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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2.7 กรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน
เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้
เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

1. เพื่อให้มีความคล่องตัวและโปร่งใส
ในการบริหารจัดการ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลก

1. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของการบริหารบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

เปูาหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
95
97
98
86
88
90
76
78
80

แผนงาน / โครงการ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล
4. โครงการเกียรติยศลูกเสืออากาศ
5. โครงการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
7. โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัด
การศึกษารูปแบบคูส่ หกิจในสหวิทยาเขตวิภาวดี
8. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การสร้างองค์
ความรู้
9. โครงการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยก้าวไกลสู่
สากล
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เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
เปูาประสงค์
1. เพื่อให้มีหลักสูตรตอบสนองกับ
ศักยภาพของผู้เรียน

ตัวชี้วัด (KPI)
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ ที่แข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ
2. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์
3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา 2.50
4. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้นกว่า
ค่าเฉลี่ยกลางของมาตรฐานชาติ
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผา่ นการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ระดับดี
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

เปูาหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
93
95
97
92

94

95

93
95

95
97

98
98

94

96

98

94

95

96

แผนงาน / โครงการ
1. โครงการคุณธรรมนาชีวิต
2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
5. โครงการคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตร
6. โครงการค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
7. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
8. โครงการรินน้าใจสู่น้องชาวใต้
9. โครงการแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน
10. โครงการห้องเรียนพิเศษ
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เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในความ
เป็นไทยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข็มแข็ง
3. เพื่อให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนได้
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
4. เพื่อให้ครูมีศักยภาพสูงขึ้น
5. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

1. ร้อยละของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานคณะสี
2. ร้อยละของนักเรียนทีร่ ่วมการจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่และ
วันสาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับราชวงศ์
3. ร้อยละของการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
4.ร้อยละของการบริหารกลุ่มงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ร้อยละของการบริการกลุ่มงานบุคคลบรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ร้อยละของการบริการกลุ่มงานทั่วไปบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพ
7. ครูทาวิจัยในชั้นเรียน
8. ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
9. ร้อยละของครูที่ได้เพิ่มวิทยฐานะ
10. มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายครบทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้

เปูาหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
94
95
97
95
96
97
94

96

98

94

96

98

94

96

98

94

96

98

93
80
70
90

95
85
72
93

97
90
75
95

แผนงาน / โครงการ
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษ
ที่ 21
๓. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
๔. โครงการฤทธิยะเป็นหนึ่ง
๕. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๖. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
7. โครงการส่งเสริมงานวิจัย
8. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
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2.8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์
แผนงาน /
โครงการ

โครงการ /กิจกรรม

ปี
2562

เป้าหมาย
ปี
2563

ปี
2564

1. การเสริมสร้าง 1. โครงการส่งเสริมและ ร้อยละ 92 ของ ร้อยละ 93 ของ ร้อยละ 94 ของ
ความเข้มแข็ง
พัฒนาการจัดการเรียน ผูเ้ รียนมีพัฒนา ผูเ้ รียนมีพัฒนา ผูเ้ รียนมีพัฒนา
ให้กับผู้เรียนอย่าง การสอน
การเรียน
การเรียน
การเรียน
มีคุณภาพ
2. โครงการเกียรติยศ
ลูกเสืออากาศ
3.โครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านสู่การสร้าง
องค์ความรู้
4. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

5. โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ

6. โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ร้อยละ 92 ของ
ผู้เรียนได้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ
อากาศ
ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนและครู
มีนิสัยรักการ
อ่าน
ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนและครู
นาความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนมีความ
เป็นเลิศด้าน
วิชาการและ
กีฬา
ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ร้อยละ 93 ของ
ผู้เรียนได้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ
อากาศ
ร้อยละ 93 ของ
นักเรียนและครู
มีนิสัยรักการ
อ่าน
ร้อยละ 93 ของ
นักเรียนและครู
นาความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ร้อยละ 93 ของ
นักเรียนมีความ
เป็นเลิศด้าน
วิชาการและ
กีฬา
ร้อยละ 93 ของ
นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ร้อยละ 94 ของ
ผู้เรียนได้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ
อากาศ
ร้อยละ 94 ของ
นักเรียนและครู
มีนิสัยรักการ
อ่าน
ร้อยละ 94 ของ
นักเรียนและครู
นาความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ร้อยละ 94 ของ
นักเรียนมีความ
เป็นเลิศด้าน
วิชาการและ
กีฬา
ร้อยละ 94 ของ
นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
1. กลุ่มบริหาร
วิชาการ
2. กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
3. กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
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กลยุทธ์
แผนงาน /
โครงการ

โครงการ /กิจกรรม

1. การเสริมสร้าง 7. โครงการยกระดับ
ความเข้มแข็ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้กับผู้เรียนอย่าง
มีคุณภาพ
8. โครงการส่งเสริมการ
อ่าน คิด วิเคราะห์
9. โครงการคุณธรรมนา
ชีวิต
10. โครงการต่อต้านสิ่ง
เสพติดและอบายมุข
11. โครงการห้องเรียน
พิเศษ

ปี
2562

เป้าหมาย
ปี
2563

ปี
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนมีทักษะ
การอ่าน คิด
วิเคราะห์
ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนนาหลัก
คุณธรรมไปใช้
ในการดารงชีวิต
ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนไม่ข้อง
เกี่ยวกับสิ่งเสพ
ติดและอบายมุข
ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนมี
ความสามารถ
พิเศษด้าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
และพละศึกษา

ร้อยละ 93 ของ
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 93 ของ
นักเรียนมีทักษะ
การอ่าน คิด
วิเคราะห์
ร้อยละ 93 ของ
นักเรียนนาหลัก
คุณธรรมไปใช้
ในการดารงชีวิต
ร้อยละ 93 ของ
นักเรียนไม่ข้อง
เกี่ยวกับสิ่งเสพ
ติดและอบายมุข
ร้อยละ 93 ของ
นักเรียนมี
ความสามารถ
พิเศษด้าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
และพละศึกษา

ร้อยละ 94 ของ
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 94 ของ
นักเรียนมีทักษะ
การอ่าน คิด
วิเคราะห์
ร้อยละ 94 ของ
นักเรียนนาหลัก
คุณธรรมไปใช้
ในการดารงชีวิต
ร้อยละ 94 ของ
นักเรียนไม่ข้อง
เกี่ยวกับสิ่งเสพ
ติดและอบายมุข
ร้อยละ 94 ของ
นักเรียนมี
ความสามารถ
พิเศษด้าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
และพละศึกษา

1. กลุ่มบริหาร
วิชาการ
2. กลุ่มบริหาร
งานบุคคล
3. กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
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กลยุทธ์
แผนงาน /
โครงการ

ปี
2562

เป้าหมาย
ปี
2563

ร้อยละ 92 ของ
ระดับคุณภาพ
โรงเรียนมีการ
บริหารตาม
มาตรฐาน
สากล

ร้อยละ 93 ของ
ระดับคุณภาพ
โรงเรียนมีการ
บริหารตาม
มาตร
ฐานสากล

2. โครงการค่านิยมหลัก ร้อยละ 92 ของ
คนไทย 12 ประการ
นักเรียนมี
ค่านิยมหลักคน
ไทย 12
ประการ
3. โครงการส่งเสริม
ร้อยละ 92 ของ
ศิลปวัฒนธรรม
ครูและนักเรียน
ได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนมี
ค่านิยมหลักคน
ไทย 12
ประการ
ร้อยละ 93 ของ
ครูและนักเรียน
ได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ 94 ของ 1. สพม. เขต2
ระดับคุณภาพ 2.ทุกกลุ่ม
โรงเรียนมีการ บริหาร
บริหารตาม
มาตร
ฐาน
สากล
ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนมี
ค่านิยมหลักคน
ไทย 12
ประการ
ร้อยละ 94 ของ
ครูและนักเรียน
ได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ 93 มี
การกระจาย
อานาจและ
ความรับผิดชอบ
ในการบริหาร
การจัด
การศึกษา

ร้อยละ 94 มี
2.ภาคีเครือข่าย
การกระจาย
อานาจและ
ความรับผิดชอบ
ในการบริหาร
การจัด
การศึกษา

โครงการ /กิจกรรม

1. การสร้างส่วน 1. โครงการฤทธิ
ร่วมในการพัฒนา ยะวรรณาลัยก้าวไกลสู่
ผู้เรียน
สากล

3. การกระจาย 1. โครงการพัฒนาระบบ
อานาจและความ การบริหาร
รับผิดชอบในการ
บริหารการจัด
การศึกษา

ร้อยละ 92 มี
การกระจาย
อานาจและ
ความรับผิดชอบ
ในการบริหาร
การจัด
การศึกษา

ปี
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์
แผนงาน /
โครงการ
4. การส่งเสริม
เครือข่ายการมี
ส่วนร่วมและการ
บริหารจัดการ

โครงการ /กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการจัด
การศึกษารูปแบบสหกิจ
ในสหวิทาเขตวิภาวดี
2. โครงการแหล่งเรียนรู้
เพื่อชุมชน
3. โครงการรินน้าใจสู่
ชาวใต้

5. การส่งเสริม
1. โครงการส่งเสริม
การนาผลการวิจัย งานวิจัย
ไปใช้เพื่อพัฒนา
นโยบายและเป็น
ฐานในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา

ปี
2562

เป้าหมาย
ปี
2563

ร้อยละ 92 ของ
ภาคีเครือข่ายให้
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ
ร้อยละ 92 มี
ความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
ชุมชน
ร้อยละ 90 มี
ความพอใจและ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้อื่น
ร้อยละ 90 มี
การนา
ผลการวิจัยไปใช้
เพื่อพัฒนา
นโยบายและ
เป็นฐานในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา

ร้อยละ 93 ของ
ภาคีเครือข่ายให้
ความร่วมมือ
ทางวิชา
ร้อยละ 93 มี
ความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
ชุมชน
ร้อยละ 91 มี
ความพอใจและ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้อื่น
ร้อยละ 91 มี
การนา
ผลการวิจัยไปใช้
เพื่อพัฒนา
นโยบายและ
เป็นฐานในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา

ปี
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 94 ของ 1. ทุกกลุ่ม
ภาคีเครือข่ายให้ บริหาร
ความร่วมมือ
2. ภาคี
ทางวิชาการ
เครือข่าย
ร้อยละ 94 มี
ความพึงพอใจ
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
ชุมชน
ร้อยละ 94 มี
ความพอใจและ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ช่วยเหลือผู้อื่น
ร้อยละ 92 มี
การนา
ผลการวิจัยไปใช้
เพื่อพัฒนา
นโยบายและ
เป็นฐานในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
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กลยุทธ์
แผนงาน /
โครงการ
6. การส่งเสริม
พัฒนาองค์ความรู้
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โดยเฉพาะด้านการ
เรียนรู้ การวัดและ
การประเมินผล
ทักษะในการ
สื่อสารของครูให้มี
สมรรถภาพด้าน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ /กิจกรรม
1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐาน
สากล

ปี
2562

เป้าหมาย
ปี
2563

ร้อยละ 91 ของ
ภาคีเครือข่ายให้
ความร่วมมือ
การส่งเสริม
พัฒนาองค์
ความรู้ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
โดยเฉพาะด้าน
การเรียนรู้ การ
วัดและการ
ประเมินผล
ทักษะในการ
สื่อสารของครู
ให้มีสมรรถภาพ
ด้านการสอน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และพัฒนา
หลักสูตรสู่
โรงเรียน
มาตรฐานสากล

ร้อยละ 92 ของ
ภาคีเครือข่ายให้
ความร่วมมือ
การส่งเสริม
พัฒนาองค์
ความรู้ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
โดยเฉพาะด้าน
การเรียนรู้ การ
วัดและการ
ประเมินผล
ทักษะในการ
สื่อสารของครู
ให้มีสมรรถภาพ
ด้านการสอน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และพัฒนา
หลักสูตรสู่
โรงเรียน
มาตรฐานสากล

ปี
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 93 ของ 1. ทุกกลุ่ม
ภาคีเครือข่ายให้
บริหาร
ความร่วมมือการ 2. ภาคี
ส่งเสริม พัฒนา
เครือข่าย
องค์ความรู้ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
โดยเฉพาะด้าน
การเรียนรู้ การวัด
และการ
ประเมินผล
ทักษะในการ
สื่อสารของครูให้มี
สมรรถภาพด้าน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาหลักสูตรสู่
โรงเรียน
มาตรฐานสากล
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ปี
2562

เป้าหมาย
ปี
2563

7. การส่งเสริม
1. โครงการเสริมสร้าง
ระบบสร้าง
กาลังใจ
แรงจูงใจให้ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ขวัญกาลังใจใน
การทางานเกิดผล
ปฏิบัติงาน
ประจักษ์

ร้อยละ 91 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ขวัญกาลังใจใน
การทางาน
เกิดผล
ปฏิบัติงาน
ประจักษ์

ร้อยละ 92 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ขวัญกาลังใจใน
การทางาน
เกิดผล
ปฏิบัติงาน
ประจักษ์

ร้อยละ 93 ของ 1. ทุกกลุ่ม
ครูและบุคลากร บริหาร
ทางการศึกษามี 2. ภาคี
ขวัญกาลังใจใน
เครือข่าย
การทางาน
เกิดผล
ปฏิบัติงาน
ประจักษ์

8. การส่งเสริม
1. โครงการพัฒนาครู
สนับสนุนครูและ และบุคลากรทางการ
บุคลากรทางการ ศึกษา
ศึกษาให้มีจิต
วิญญาณของ
ความเป็นครู การ
เป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
2. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา

ร้อยละ 91 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
จิตวิญญาณของ
ความเป็นครู
การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึด
มั่นใน
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ร้อยละ 91 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การพัฒนา
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อ
พัฒนา
การศึกษา

ร้อยละ 92 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
จิตวิญญาณของ
ความเป็นครู
การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึด
มั่นใน
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ร้อยละ 92 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การพัฒนา
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อ
พัฒนา
การศึกษา

ร้อยละ 93 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
จิตวิญญาณของ
ความเป็นครู
การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึด
มั่นใน
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ร้อยละ 94 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การพัฒนา
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อ
พัฒนา
การศึกษา

กลยุทธ์
แผนงาน /
โครงการ

โครงการ /กิจกรรม

ปี
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ปี
2562

เป้าหมาย
ปี
2563

9. การส่งเสริม ให้ 1. โครงการวางแผน
องค์กร องค์คณะ สรรหา อัตรากาลังและ
บุคคลและผู้มีส่วน กาหนดตาแหน่ง
ได้ส่วนเสีย
วางแผน สรรหา
ย้าย โอนครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
โรงเรียนและ
ชุมชน

ร้อยละ 91 ของ
ภาคีเครือข่ายให้
ความร่วมมือ
วางแผน สรรหา
ย้าย โอนครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของโรงเรียน
และชุมชน

ร้อยละ 92 ของ
ภาคีเครือข่ายให้
ความร่วมมือ
วางแผน สรรหา
ย้าย โอนครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของโรงเรียน
และชุมชน

ร้อยละ 93 ของ 1. ทุกกลุ่ม
ภาคีเครือข่ายให้ บริหาร
ความร่วมมือ
2. ภาคี
วางแผน สรรหา เครือข่าย
ย้าย โอนครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของโรงเรียน
และชุมชน

10. การส่งเสริม 1. โครงการพัฒนาระบบ
ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ในการบริหาร

ร้อยละ 91 มี
การพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
นาข้อมูลมาใช้
ในการบริหาร

ร้อยละ 92 มี
การพัฒนา
ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
นาข้อมูลมาใช้
ในการบริหาร

ร้อยละ 94 มี
การพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
นาข้อมูลมาใช้
ในการบริหาร

11. การพัฒนา
กระบวนการ
กากับติดตาม
นิเทศระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา

ร้อยละ 91
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยู่
ในระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ 92
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยู่
ในระดับดีเยี่ยม

ร้อยละ 93
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยู่
ในระดับดีเยี่ยม

กลยุทธ์
แผนงาน /
โครงการ

โครงการ /กิจกรรม

1. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ปี
2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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2.9 กลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ
2.9.1 จากการจัดทากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารวิชาการ ได้วางแผนเพื่อการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดังนี้

เป้าประสงค์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. พัฒนาและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
2. พัฒนาและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 8 กลุ่มสาระและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
3. โครงการพัฒนาระบบ ICT
เพื่อการเรียนรู้

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 75
2. นักเรียนมีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 85
3. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่
ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 85
4. ครูและนักเรียนใช้ Internet ในการเรียนการสอนร้อย
ละ 85

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
75
78
81
85

88

91

85

88

91

85

90

95
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2.9.1 จากการจัดทากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารวิชาการ ได้วางแผนเพื่อการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดังนี้

เป้าประสงค์
พัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. โครงการห้องเรียนพิเศษ
1.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(Gifted)
1.2 วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์-สุขศึกษา (เตรียม
ทหาร)
1.3 English Program (EP)
(เฉพาะ ม.ต้น)
2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก
3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

1. ผู้ปกครองเชื่อมั่นและศรัทธาส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
ต่อในห้องเรียนพิเศษเกินกว่าจานวนที่นักเรียนรับได้

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
85
88
91

2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

85

90

95

3. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ
สูงขึ้น ร้อยละ 3

5

8

11
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2.9.1 จากการจัดทากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารวิชาการ ได้วางแผนเพื่อการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดังนี้
เป้าประสงค์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน ชุมนุมมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนในกิจกรรม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอน
ต่างๆ ของโรงเรียน ร้อยละ 80
ตามมาตรฐานการศึกษาและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
80
83
89
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2.9.2 จากการจัดทากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้วางแผนเพื่อการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดังนี้
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้มีความคล่องตัว
และโปร่งใสในการบริหาร
จัดการ

โครงการ

1. พัฒนางานเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการจัดสรรงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
4. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
2. เพื่อให้มีระบบประกัน
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม 6. เบญจภาคี
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง
- สมาคมผู้ปกครองและครู
- สมาคมศิษย์เก่า
- โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละในการบริหารบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา
กาหนด
3. ร้อยละของการบริหารกลุ่มงบประมาณบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ร้อยละของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
5. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของเบญจภาคี

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
94
95
96
90
91
93
96

97

98

95

97

98

95

96

97
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2.9.3 จากการจัดทากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารทั่วไปได้วางแผนเพื่อการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดังนี้
เป้าประสงค์
เพื่อให้มีความคล่องตัว
โปร่งใสในการบริหาร
จัดการ

โครงการ

1. พัฒนางานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้มี
ประสิทธิภาพ กับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
2. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี 1. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งการ
บรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนรู้
เรียนรู้
2. วันสิ่งแวดล้อมโลก
3. ปลูกจิตสานึกให้รักทรัพย์สมบัติของ
โรงเรียน
4. ส่งเสริมข่าวสารข้อมูล
5. การให้บริการชุมชน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของโครงการพัฒนางานของกลุ่มบริหารทั่วไป
2. ร้อยละของบุคลากรได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างทั่วถึง
3. ร้อยละของผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
4. ร้อยละของโครงการกิจกรรมของกลุ่มบริหารทั่วไปแล้ว
สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ร้อยละของโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสานึกต่อสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสานึกต่อทรัพย์สินของโรงเรียน
4. ร้อยละของนักเรียนมีสาธารณูปโภคเพียงพอ
5. ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรได้รับข่าวสารข้อมูล
6. ร้อยละของชุมชนพึงพอใจต่อการเข้ามาใช้สถานที่

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
93
94
95
94
95
97
95
96
97
93
95
96
93

95

96

94
94
96
96
96

95
95
97
97
97

98
96
98
98
98

56

2.9.4 จากการจัดทากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลได้วางแผนเพื่อการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดังนี้
เป้าประสงค์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.เพื่ อ ให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว 1.พัฒนาสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โปร่ง ใส ตรวจสอบได้แ ละ
การมีส่วนร่วม

1.ร้อยละของการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

2.เพื่อให้ผู้ เรี ย นมีจิ ตส านึ ก
ในความเป็ น ไทยยึ ด มั่ น ใน
ระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ เ ป็ น
ประมุข

2.ร้อยละของโครงการกิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านความรับผิดชอบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ระดับดี
4.ร้อยละของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะสี
5.ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมงานวันพ่อและวันแม่และวันอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับราชวงศ์

3.เพื่อให้มีระบบประกันที่
เข้มแข็ง

1.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
นักเรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักรเยน
3.ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะสี
4จัดกิจกรรมวันพ่อและวันแม่ ฯลฯ
5.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและเข้มแข็ง

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
95
95

96
97

97
98

95

96

95
95

97
97

98
98
98
98

ส่วนงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ใช้กรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารที่สังกัดอยู่ โดยดูจากยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริหารของตนเอง มีเปูาประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ ข้อมูลพื้นฐาน เปูาหมาย (ปีงบประมาณ) ตั้งแต่ พ.ศ. 2562-2564 เพื่อจะได้วางแผนให้สอดคล้องกับโรงเรียน และกลุ่มบริหารต่าง ๆ ตามเปูาหมายที่ชัดเจนและ
ถูกต้องตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
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3. รายละเอียดประกอบรายจ่ายตามโครงการ
รายละเอียดประกอบรายจ่ายล่วงหน้าในรอบ 3 ปี ตามยุทธศาสตร์และโครงการของโรงเรียนตามประมาณการรายรับ ดังนี้
3.1 ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
1. พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
และการเรียนรู้

โครงการ
เงินอุดหนุน
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล
4. โครงการเกียรติยศลูกเสืออากาศ
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
รูปแบบสหกิจในสหวิทยาเขตวิภาวดี
7. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การสร้างองค์
ความรู้
8. โครงการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยก้าวไกลสู่สากล
9. โครงการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์

เงินรายได้

เงินอื่นๆ

รวม (บาท)

2,153,390.00
23,000.00
-

919,200.00
-

-

3,072,590.00
23,000.00
-

152,000.00
38,000.00
-

2,200,000.00
-

-

152,000.00
2,238,000.00
-

45,500.00

-

-

45,500.00

15,000.00

-

-

15,000.00
-
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ยุทธศาสตร์โรงเรียน
2. เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู้

งบประมาณ

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
2. โครงการรินน้าใจสู่น้องชาวใต้
3. โครงการแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน
4. โครงการห้องเรียนพิเศษ
5. โครงการส่งเสริมงานวิจัย
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
7. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
9. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการคุณธรรมนาชีวิต
11. โครงการต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
12. โครงการค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
13. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เงินอุดหนุน
605,000.00
2,000.00
15,000.00
10,000.00
200,000.00
64,000.00
120,000.00
153,000.00

เงินรายได้
13,558,000.00
800,000.00
4,213,000.00

เงินอื่นๆ
-

รวม (บาท)
605,000.00
2,000.00
13,558,000.00
15,000.00
10,000.00
1,000,000.00
64,000.00
120,000.00
4,366,000.00
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ยุทธศาสตร์โรงเรียน
3.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคม

งบประมาณ

โครงการ
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

เงินอุดหนุน
50,000.00
8,940,000.00
210,000.00

เงินรายได้
3,150,500.00
400,000.00

เงินอื่นๆ
-

รวม (บาท)
50,000.00
12,090,500.00
610,000.00

สรุปปีงบประมาณ 2562 - 2564 รายละเอียดประกอบรายจ่ายทางโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ทุกโครงการ/งานและกิจกรรม โดยอิงจากการขึ้นเงินเดือนของบุคลากร
แต่ละปี เพื่อตอบสนองกับฐานเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทางโรงเรียนจึงเพิ่มจานวนเงินให้ทันต่อสถานการณ์ของโลก และเพียงพอต่อการดาเนินงานของโครงการ/งานและ
กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร

ความเห็นชอบ
แผนกลยุ ทธ์การขับเคลื่ อนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้กาหนด
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการดาเนินกิจกรรม เป็นการขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุภารกิจต่างๆ โรงเรียนขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุาย ประกอบด้วยครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาจนสาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
ลงนาม
( นายมังกร กุลวานิช )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ลงนาม
( นางสุมนา ธิกุลวงษ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ลงนาม
( ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง )
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

คาสั่งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ที่ 51/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกุลยุทธ์การขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล
( พ.ศ. 2562-2564)
เพื่อให้ การดาเนิน งานจัดทาแผนกลยุทธ์การขับเคลื่ อนโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ฤทธิยะวรรณาลัย (2562 – 2564) เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
และได้รับการพัฒนาตามความสามารถและความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
นางสุมนา
ธิกุลวงษ์
ประธานกรรมการ
นายปรินทร์ธรณ์
ชาโท
รองประธานกรรมการ
นายสน
ปัญญา
กรรมการ
ส.ต.ท. กัมพล
ธิราชรัมย์
กรรมการ
นางณัฐพัชร์
ศิริเสถียร
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ
นายปรินทร์ธรณ์
นายวีระ
นางสาวรัชดาพร
นางสาวขวัญสยาม
นางสาวฉัตรสุดา
นางปาณิสรา
นางเรณู
2.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ
นางณัฐพัชร์
นางสาวศิรินภา
นางสาวพจนี
2.3 กลุม่ บริหารงานบุคคล
ส.ต.ท. กัมพล
นางอัชฌา
นางวัชรี
2.4 กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสน
นายสาเนียง

ชาโท
กงถัน
แหวนหล่อ
ชูสุวรรณ
พิมพา
บัวทอง
วุฒิวิชาญนันท์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ศิริเสถียร
คุ้มจั่น
แก้วสมจิต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ธิราชรัมย์
รัชพรมงคล
ศาลากิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ปัญญา
เกตุพงษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

นางสาวนิภา
มานะการ
กรรมการและเลขานุการ
2.5 กลุ่มแผนงาน
นางสาวพจนี
แก้วสมจิต
ประธานกรรมการ
นางสาวรุ้งนภา
สุดสระ
รองประธาน
นางจารุภรณ์
บรรจงศิริ
กรรมการ
นางสาวอินทร์ธุอร
พสุนนท์
กรรมการ
นายอนุรักษ์
แสงงาม
กรรมการ
นางสาวนันทิยา
ภูมิไทยสงค์
กรรมการ
นางสาววิชชุตา
ประดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวขจรวรรณ์
จ่ายพัฒน์
ประธานกรรมการ
นางสาวประภีร์
ศรีพันลา
รองประธานกรรมการ
นางสมศรึ
ชูเลิศ
กรรมการ
นางปาณิสรา
บัวทอง
กรรมการ
นางสาวธัญชนก
พรรณวงษ์
กรรมการ
นางสาวสิรี
เขียวนิล
กรรมการ
นางสาวทัศนีย์
ยิ้มอยู่
กรรมการ
นางสาวสุภาพร
แสนอุบล
กรรมการ
นางสาวณัฏฐียา
ลาภูศรี
กรรมการ
นางวาฐินี
สุดสวาท
กรรมการ
นางสาวกชพร
ขันทะสีมา
กรรมการ
นายสิปปกร
เวียงวิเศษ
กรรมการ
นายภัทรพล
อินทรหอม
กรรมการ
นายณัฎฐกิตติ์
สุวรรณวัฒน์
กรรมการ
นายเฉลิมพล
ทองมี
กรรมการ
นางสาวอรชุมา
ยงพัฒนจิตร
กรรมการ
นางสาวสุนันทา
พิลาเกิด
กรรมการ
นายวัชเรศ
ฉุนหอม
กรรมการและเลขานุการ
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางเกสร
ศรีเทียม
ประธานกรรมการ
นางอัชฌา
รัชพรมงคล
รองประธานกรรมการ
นางนิภา
มานะการ
กรรมมาร
นายปัณณวัฒน์
สนเล็ก
กรรมการ
นางประภัสสร
ผงทอง
กรรมการ
นางสาวศิรินภา
คุ้มจั่น
กรรมการ
นางสาวนันทริกา
อยู่คง
กรรมการ
นางสาววิรุณ
มังกรแสงแก้ว
กรรมการ
นายพรเทพ
กลิ่นดานกลาง
กรรมการ
นางสาวศิรดา
สิทธิชัย
กรรมการ
นางสาวธนัญญา
ต่อชีพ
กรรมการ

นางสาวจันทร์จิรา
ธรรมศรี
นางสาวรุ้งนภา
สุดสระ
นางพรทิพย์
หุ่นดี
นายอาทิตย์
อ่อนพุทธา
นายไพฑูรย์
ขุนทอง
นายชยวีย์
กุ่นใจ
นายพิชชากร
อุตะโม
นายเกรียงไกร
อินทร์บุตร
นางสาวสิริมา
ช่วยเหลือ
นางสาวเพ็ญภาส
อุทัชกุล
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ
บุญฉลอง
นายรณฤทธิ์
คูศิริรัตน์
นางดวงมณี
ตุลวรรธนะ
นางปราณี
อ่อนบุญญะ
นายจรัญ
มาพิทักษ์
นางสาวขวัญสยาม
ชูสุวรรณ
นายวีระ
กงถัน
นางจารุภรณ์
บรรจงศิริ
นางสาวเรณู
วุฒิวิชญานันต์
นางเกียรติสุดา
แสงจันทร์
นายอนันต์
พาหา
นายสถาพร
พลลาภ
นางวัชราภรณ์
รัตนวงศ์
นายสาเริง
ทองพูน
นายธีภัทร์
ปานสมุทร์
นางกานดา
มณีเรือง
นางสาวรัชดาพร
แหวนหล่อ
นางสาวเบ็ญจวรรณ
บุสดี
นางสาวพุทธพร
พึ่งเกษมสมบูรณ์
นางสาวจุฑาวรรณ
ซื่อสัตย์
นายรณฤทธิ์
คูศิริรัตน์
นางสาวชัชมาศ
สุดจา
นางสาวจริยา
นาทมพล
นางสาวภัสรา
ทองเกิด
นางสาวนิภารัตน์
สิงหาอาจ
นางสาวรัชดาพร
บุญคง
นางสาวพรนภา
อร่ามรัศมี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวสมสมัย
แพงดวง
นางเพ็ญจันทร์
นาคะรังสี
นางสาววงเดือน
วาเรืองศรี
นางศิริลักษณ์
ทองศาสตร์
นายสุริยงค์
พวงภู่
นายวิทิต
ไสยนิตย์
นางสาวนวลสวาท
อุ่นทะ
นายวิทยา
มากสวาสดิ์
นางมนัสนันท์
มากสวาสดิ์
นายอัษฎางค์เดช
คงชงโค
นางสาวศสิกรณ์
สวนกาจัด
นางสาวอัญทิรา
วาดี
นายสุทธิพัญน์
จันทราศรี
นางสาวขวัญชนก
รุ่งรอดศักดิ์ชัย
นายอนุรักษ์
แสงงาม
นางสาววันวิสาข์
แก้วบาง
นางสาวอาพร
ชูนอก
นางสาวนิศากร
เลาหเริองรองกุล
นางสาวหนึ่งฤทัย
ธรรมปัญญา
นางสาวมยุรฉัตร
เหล่าแค
นางขวัญหญิง
สุขสรอย
นายสิทธิพงษ์
เมืองโคตร
นางสาวกานดา
มิ่งพรมสกุล
นายธนวินท์
คาปัน
นางสาววิชชุตา
ประดิษฐ์
นางสาวศุภราภรณ์
คามะรัก
นางสาววิชชุดา
ดอกบัว
นายภัทร์
ไตรรัตน์
นายธเนศ
ศรีบริบูรณ์
นายจักรพงษ์
วงศ์ปี
นางสาวธัญยธรณ์
ธนันต์ชัยวลี
นางสาวปิยวรรณ
ปัญะโส
นางสาวสุทธิชา
บุตะเคียน
2.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกฤตนุ
พรมวัง
นางวิมล
พูลพลับ
นางเอื้องทิพย์
รัตนไพโรจน์
นายสุขุม
ขันแก้ว
นางชนาภา
ขันแก้ว

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวธัญลักษณ์
สยามพันธ์
นางสาวสุพรรัตน์
วิริยพรพันธุ์
นายชนก
สุขสาราญ
นายชนก
สุขสาราญ
นายวุฒิพงษ์
ทองมา
ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย
วงศ์สุรินทร์
นายทฤษฎี
ปัญญาจิตกร
นายฉัตรชัย
นุชเจริญ
นางสาวนภารัตน์
ทรัพย์ผุด
2.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวนันทวัน
พักรกรึก
ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ
ชานาญดี
นางเหมวรรณ
เจริญศรี
นางกนกอร
รื่นวุฒิ
นางจิราภรณ์
พันธุ์เพชรายุธ
นายวิวรรธน์
ศรีวีระชัย
นางสาวรวิวรรณ
ชัยมงคล
นายวรพงศ์
พิพัฒน์วรพงศ์
นางสาวฐิติกา
ไวคกุล
นายวาทิน
สินชู
นางสาวกรรณิกา
จันทะเกิด
นายโชติพงษ์
วิมะลิน
2.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายบุญเลิศ
พวงเงิน
นางปราณี
ฤทธิชัย
นายสมชาย
รื่นภาคทรัพย์
นางสาวบุญสิตา
อิ่มสอน
นางปาจรีย์
เพียมูล
นางสมพร
คาหอม
นายสาเนียง
เกตุพงษ์
นางสุดารัตน์
โคสูงเนิน
นางกัญชลี
ตรงจิตติปัญญา
นางอรพินท์
เองมหัสสกุล
นางชุลีพร
เดชพร
นางพัลลภา
เอี่ยมสาอาง
นางสาวศิริพร
พ่วงพิศ
นางวัชรี
ศาลากิจ
นางสาวนลพรรณ
จันบัว
นางสาวพรศิริ
ไกรดิษฐ์
นางสาวอรพชร
สุขขุม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธาน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสถาบัน
เกตวงษา
นางอริญรดา
ผดุงเพียร
นางสาวสุนันทา
กมลผาด
นางสาวประนอม
ศุภศร
นายปกรณ์
เสน่หา
นางสาววิไลพร
ลาหงส์
นางสาวนลิน
คาแน่น
นางสาวคัมภีรดา
เพียรประสม
นางสาวอมรรัตน์
สุริยะบุญ
นางสาวกุลวดี
นุ่มทอง
นางสาววิภากร
พันธ์สระน้อย
นางสาวนฤภัทร
กุชวัฒนะ
2.13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางวชิรา
กุดแถลง
นางสาวปราณปรียา
ไทยขา
นางสาวสุนิษา
ธนพฤษณานันท์
นางสาวเจนจิรา
ศรีทองอุ่น
นางศศิธร
คชหาญ
นางสาวอัจฉริยา
ทินวงศ์
นางสาวจุฑารัตน์
วรรณพริ้ง
นางสาวธนพร
มาธุระ
นางสาวฉัตรสุดา
พิมพา
นางมณฑวรรณ
แสงนน์
นางสาวอรนิตย์
พึ่งวิชา
นางสาวสุปราณี
อึ่งแดง
นางสาวธีราภรณ์
มนัสศิลา
นางสาวชนัฏพร
จาริก
นางสาวณิชมน
พะลัง
นางสาวสุรีย์
เพ็งสมบัติ
นางสาวจินตนา
ทัพวัน
นายทนงค์
รักษาศิริ
นางสาวประภัสสร
พันธุมัย
นางโสภิตชา
วิชัยศิริรัตน์
นางสาวปัทมาวดี
ตันสกุล
นางสาวกวิกานต์
สารวุฒิพันธ์
นางรวิญาณี
สีห์สราญ
นางสาวติรวดี
งามทรง
นายจารุกร
จรดล
นางสาวปิยะธิดา
พลพุทธา
นางสวาจีรวรรณ
ชุมพล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาววรนัน
นางสาวภาวิณี
นางพิริยพันธุ์
นางสาวจิราภรณ์
2.14 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางอรนุชชา
นางสาวเกศวลี
นางสาวปณิตา
นางสาวสุทธิดา
นางสาวดาราวรรณ
นางสาวอาภาภรณ์
นางสาวปอยทิพย์
3. คณะกรรมการจัดทารูปเล่ม
นางสุมนา
นางณัฐพัชร์
นางสาวพจนี
นางสาวรุ้งนภา
นายอนุรักษ์
นางสาวอินทร์ธุอร
นางจารุภรณ์
นางสาววิชชุตา
นางสาวนันทิยา

ชนะรัตรวิเดช
คาภา
พุ่มสุวรรณ
จันทร์เต็ม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ชูสุทธิ์
แหวนนิล
บัวเจริญ
มาลยาภรณ์
วรรณสุข
ศรีโฉม
สุวรรณดารักษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ธิกุลวงษ์
ศิริเสถียร
แก้วสมจิต
สุดสระ
แสงงาม
พสุนนท์
บรรจงศิริ
ประดิษฐ์
ภูมิไทยสงค์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562

(นางสุมนา ธิกุลวงษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

