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ค าน า 
 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย  จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในรอบปี ท่ีผ่านมา 
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน  ผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ปีการศึกษา 2561–2563)  และแผนปฏิบัติการประจ าปี
(โครงการ/กิจกรรม)  ปีการศึกษา 2562  รวมท้ังสรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้  ด้วยการน าเสนอ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  ด้านจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาในอนาคต  เพื่อการน าไปใช้
วางแผนงานของปีการศึกษาต่อไป   รองรับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ท้ังเป็น
ข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด  และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. 
 รายงานฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้จากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงาน  
รายงานผล  และให้ข้อมูลส่วนต่างๆ จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารสนเทศ
จากรายงาน  จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายและ 
เจตนารมณ์ของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
                 งานมาตรฐานคุณภาพ 
             กรกฎาคม  2563 
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ส่วนที่ 1  

บทสรุปของผู้บริหาร 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
 ที่ตั้งเลขท่ี   35     ถนนประมวญ   แขวงสีลม   เขตบางรัก   จังหวัดกรุงเทพมหานคร      

รหัสไปรษณีย์  10500   โทรศัพท์  02–637–1852    โทรสาร  02–637–9399        
E – mail : bcc_christian@bcc1852.com      Website : www.bcc.ac.th                 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2395 
1.3 เปิดสอน   ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
1.4 เนื้อท่ี   17   ไร่  1 งาน  75  ตารางวา   
1.5 เขตพ้ืนที่บริการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 
1.6 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ก่อตั้งโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน  เมื่อวันที่  30  
กันยายน  พ.ศ.2395 ( ค.ศ. 1852 ) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4  โดยทรงมีพระ
บรมราชานุญาตให้คณะมิชชันนารีซื้อที่ดินจ านวน  2  แปลง  ที่ต าบลกุฎีจีน  และที่ต าบลส าเหร่  เริ่มแรกเปิดสอน
เยาวชนไทยที่กุฎีจีน  มีซินแสกีเอ็ง  ก๊วยเซียนเป็นครูใหญ่ 

พ.ศ. 2400  ได้ย้ายโรงเรียนจากต าบลกุฎีจีน  มาเปิดสอนที่ต าบลส าเหร่ ให้ศาสนทูต เอส.แมตตูน              
( Rev.Stephen Mattoon ) เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

พ.ศ. 2443  คณะมิชชันนารีได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งบริเวณถนนประมวญ  ต าบลสีลม  อ าเภอบางรัก  จาก
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี  เพ่ือสร้างโรงเรียนแห่งใหม่   ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระราชทานเงินส่วนพระองค์  จ านวน 20  ชั่ง  สมทบทุนในการซื้อที่ดิน
ดังกล่าว โรงเรียนที่สร้างขึ้นใหม่ใช้ชื่อว่า “กรุงเทพคริสเตียนไฮสกูล”  เปิดสอนเมื่อปี  พ.ศ.2445 มีอาจารย์เจ.เอ.
เอกิ้น ( Rev.J.A.Eakin ) เป็นผู้อ านวยการคนแรก 

พ.ศ. 2456  คณะกรรมการของคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่สหรัฐอเมริกา  มีมติให้ยกระดับ
ของโรงเรียนไฮสกูล ( High School ) ขึ้นเป็นคอลเลจ ( College )  ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็น  “กรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย”  ( Bangkok Christian College ) ใช้อักษรย่อว่า BCC ต่อมาในปี พ.ศ. 2463  โรงเรียนได้รับการรับรอง
วิทยฐานะจากกระทรวงธรรมการ  ( กระทรวงศึกษาธิการ ) ให้มีวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล 
 พ.ศ. 2490   คณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน  ได้มอบหมายพันธกิจต่าง ๆ ที่ด าเนินการอยู่
ตลอดจนการดูแลกิจการของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้แก่สภาคริสตจักรแห่งประเทศสยาม 
 พ.ศ. 2511  สร้างหอธรรม  (Chapel)  ที่มีรูปทรงคล้ายเรือโนอาห์  โดยได้รับแนวคิดมาจากพระคัมภีร์ที่
หมายถึงความรอด  เพื่อให้เป็นที่อบรมจิตใจและเรียนรู้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
 พ.ศ. 2525  สร้างอาคารอารีย์   เสมประสาท   เป็นอาคารสูง  7 ชั้น  ใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา   และเป็นห้องส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน  เช่น  ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  ห้อง
ประชุม  ห้องพิมพ์ดีด  ห้องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ 
 พ.ศ. 2536    ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารสูง 16  ชั้น  เพ่ือใช้เป็นศูนย์วิทยบริการและอาคารเรียนโดย
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ       

http://www.bcc.ac.th/
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พระราชทานชื่ออาคารหลังใหม่ว่า  “ สิรินาถ ”  และได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยาม
บรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคาร  เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2541  
 พ.ศ. 2543  ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร บี ซี ซี 150 ปี สูง  19  ชั้น  และมีชั้นใต้ดินอีก  2  ชั้น   เพ่ือใช้
เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และเป็นห้องส่งเสริมกิจกรรมการเรียนก ารสอน  เช่น  
ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องประชุมใหญ่  ห้องสัมมนาย่อย  ฯลฯ  
        พ.ศ. 2550   ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร จอห์น เอ. เอกิ้น สูง  16  ชั้น  และมีชั้นใต้ดินอีก  2  ชั้น   เพ่ือ
ใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ประกอบด้วยห้องส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  เช่น  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ศูนย์การเรียนรู้  ห้องประชุม ห้องวีดิทัศน์    ห้องแบ่งกลุ่ม 
ห้องพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ โรงยิมเนเซียมที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมศักยภาพและสมรรถภาพ
ด้านกีฬา  ฯลฯ  
 นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี  พ.ศ. 2395 จนถึงปัจจุบันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ได้ด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  ให้สมฐานะของโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัด
การศึกษาตามระบบนานาอารยประเทศ   และได้มุ่งรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพทาง
วิชาการชั้นแนวหน้าส่งเสริมคุณภาพทางกิจกรรมด้านกีฬา  ดนตรี ทั้งวงดนตรีสากลและวงดนตรีไทย ตลอดมา   
ภายใต้การด าเนินการของคณะผู้บริหาร  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

1. ศาสนาจารย์ ดร. ซามูเอล เรโนลด์ เฮ้าส์  (Reverend Dr. Samuel Renold House) 
2. ศาสนาจารย์สตีเฟน แมตตูน   (Reverend Stephen Mattoon) 
3. ซินแสกีเอ็ง ก๊วยเซียน     (Sinsae Ki-eng Qua Sean) 
4. ศาสนาจารย์กิมเฮง มังกรพันธุ์    (Reverend Kim – Heng  

     Mongkornpana) 
5. ศาสนาจารย์จอห์น แอนเดอร์สัน เอก้ิน  (Reverend John Anderson Eakin) 
6. ศาสนาจารย์ ดับบลิว. ยี. แมคครัวร์   (Reverend W.G. McClure) 
7. ศาสนาจารย์ อาร์.โอ.แฟรงคลิน  (Reverend R.O. Franklin) 
8. ศาสนาจารย์ เอ็ม. บี. ปาล์มเมอร์  (Reverend Marian Boyd Palmer) 
9. อาจารย์มิส แอนนาเบล กอล์ท   (Miss Annabel Galt) 
10. ดร. อี. เอ็ม. เท็ตต์    (Dr. E.M. Tate) 
11. อาจารย์เจริญ   วิชัย    (Mr. Charoen Wichai) 
12. ศาสนาจารย์เล็ก   ไทยง   (Reverend Lek Taiyong) 
13. อาจารย์อารีย์   เสมประสาท   (Mr. Aree Semprasat) 
14. ดร.สิงห์โต   จ่างตระกูล   (Dr.Singtoh Changtrakul) 
15. อาจารย์บุญยเกียรติ   นิลมาลย์  (Mr. Boonkiat Nilaman) 
16. อาจารย์ประกอบ   พรหมบุตร    (Mr. Prakob Prombutr) 
17. ดร.จารีต   องคะสุวรรณ   (Dr.Jareed Ongkasuwan) 
18. ดร.วรนุช   ตรีวิจิตรเกษม    (Dr.Woranoot Triwichitkasem) 
19. อาจารย์กู้ศักดิ์   สารกิติพันธ์   (Mr. Kusak Sarakitipan) 
20. ดร.วัชรพงษ์   อภิษญานุรังสี            (Dr.Watcharaphong Aphinyanurungsi)   
21. อาจารย์ศุภกิจ   จิตคล่องทรัพย์  (Mr. Suphakij Jitklongsub) 
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  ธงประจ าโรงเรียน  เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วย 2 สี   คือ  แถบด้านบนสีม่วง  แถบด้านล่างสีทอง    
ซึ่งมีความหมายจ าแนกเป็น 2 ความหมาย  คือ 
 ความหมายที่  1  สีม่วง  หมายถึง   สีแห่งกษัตริย์  หรือ  ราชส านัก 
   สีทอง    หมายถึง   สีของความมีค่า 
ความหมายที่  2 สีม่วง   มาจาก    สีน้ าเงิน  หมายถึง  พระมหากษัตริย์  ผสมกับสีแดง  หมายถึง  ชาติ   

สีทอง   หมายถึง   ศาสนา 
 
ความเป็นมา   
 โ ร ง เ รี ย นกรุ ง เ ทพคริ ส เ ตี ย น วิ ท ย าลั ย   มุ่ ง มั่ น ใ นก า ร จั ด ก า รศึ กษ า ให้ เ ย า ว ชนมี ค ว ามรู้                       
ความสามารถสมบูรณ์ด้วยร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักสิทธิ  หน้าที่ของ
พลเมืองดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ   จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนด  
เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน  โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว   เพ่ือให้ประสบความส าเร็จสูงสุดในการจัดการศึกษา       
ลักษณะส าคัญของโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน ( ไทย )  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
 ( อังกฤษ )  Bangkok  Christian  College 
อักษรย่อ  ( ไทย )  ก.ท ( อังกฤษ )  BCC 
สีประจ าโรงเรียน  ม่วง – ทอง 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกชงโค 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
 

  ในปี  พ.ศ. 2463  อาจารย์เอ็ม.บี.ปาล์มเมอร์  (Rev.M.B.Palmer)  ผู้อ านวยการโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในสมัยนั้นมุ่งให้  BCC  เป็นเลิศทางวิชาการ  พร้อมทั้งมีการ
ก าหนดตราสัญลักษณ์ของสถาบันตามที่ปรากฏในปัจจุบันประกอบด้วย 
 ตัวอักษร BCC    เป็นตัวอักษรย่อของชื่อสถาบัน 
โล่ของนักรบโรมัน ( Shield ) เปรียบเสมือนคุณธรรมของคริสต์ศาสนาและ 

                               วิชาการท่ีจะ
ก าบังลูก BCC ให้ได้รับความปลอดภัย 

คบเพลิง / รัศมี   คือแสงสว่างแห่งปัญญา ที่จะน าชีวิตของลูก BCC ต่อไป 
แถบชื่อสถาบัน          เป็นชื่อเต็มของสถาบัน คือ Bangkok Christian College 
 

 
 
 

สีมว่ง 

สีทอง 
ธงประจ ำโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 
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โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  จ าแนกโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายวิชาการและ
มาตรฐานคุณภาพ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายกิจการพิเศษ  ฝ่ายบริการ  ฝ่ายการเงินและบุคลากร   
 ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Menagement) SBM ประกอบด้วย 
หลักการส าคัญ  3  ประการ คือ 

1. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริการงานที่ชัดเจน  มีการ
กระจายความรับผิดชอบและอ านาจการตัดสินใจให้ทีมงานต่างๆ ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง  เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน  ซึ่งมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

2. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation or Callaboration or Involvement) การปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนเน้นการท างานเป็นทีมและสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ครู  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้แทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 
สร้างคุณลักษณะให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  เกิดความภาคภูมิใจในงานของโรงเรียนเพราะได้มี
โอกาสร่วมคิดร่วมท ามากขึ้น 

3. หลักการบริหารและจัดการที่ดี  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
PDCA (System Approach) ประกอบด้วย การวางแผน(Plan)  การด าเนินการ(Do)  การตรวจสอบ
(Check)  และการพัฒนา/ปรับปรุง(Action) 

นอกจากนั้น  ยังมุ่งพัฒนาบุคลากร  อาทิ  พัฒนาผู้บริหาร  พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  มีทักษะ  ประสบการณ์  ในเรื่องการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอนและเรื่องอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะให้ความส าคัญด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา 

 
1.7 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

ปรัชญาโรงเรียน 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสตศาสนา มุ่งมั่นที่จะฝึกอบรม

นักเรียน  ให้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ  ให้เป็นพลเมืองดี  มี
ประสิทธิภาพ   ในการด ารงชีวิตอย่าง  สันติสุขในสังคม 

 
วิสัยทัศน์  

  School of Happiness  
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนแห่งความสุข 

 
พันธกิจ 
1. ผู้เรียนมีประสิทธิผล 
2. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น    
3. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. ครูมีประสิทธิภาพ 

 
 

เป้าหมายของสถานศึกษา 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักคริสต์ศาสนา  และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. ผู้เรียน ครู  และบุคลากร มีสุขภาวะที่ดีด้านร่างกาย  จิตใจ  และมีสุนทรียภาพ 
3. ผู้เรียน ครู  และบุคลากร มีความเป็นประชาธิปไตย  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  และ

สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
4. ผู้เรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษบีซีซี 
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5. ผู้เรียน  ครู  และบุคลากร  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน  และรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. ผู้เรียน ครู และบุคลากร มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง 
7. ผู้เรียน  ครู  และบุคลากร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี  ภาษา  เพื่อการสื่อสาร  และ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ 
8. ผู้เรียนมีความรู้  และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัย 
9. ครูจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ให้ผู้เรียนเรียนรู้  และพัฒนาตามศักยภาพของตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  จัดสภาพแวดล้อม  และการบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

1.8 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

การสร้างผู้น าที่มีคุณธรรม 
 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
สุภาพบุรุษ บีซีซี   คือ นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่มีคุณลักษณะ ประกอบด้วย 
ความจงรักภักดี (Loyalty)  มีความส านึกคุณต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โรงเรียน และผู้มี 

พระคุณ 
ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) มีการกระท าที่จริงใจ ซื่อตรง ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
ความรับผิดชอบ (Responsibility)  มีวินัยและมีส านึกความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
ความรักสามัคคี (Unity)  มีความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 
 

1.9 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
เป้าหมายที่ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตาม
หลักคริสต์ศาสนา  
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

1. SPIRIT : ด้านจิต
วิญญาณบน
พ้ืนฐาน
คริสตศาสนา 

   (มฐ.1) 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานทาง  
คริสตศาสนา  

1.2 ร้อยละมีกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ
เพ่ือน าไปถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวก  

1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีวินัยเชิงบวก 
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตร  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเอ้ืออาทร  และกตัญญูกตเวที        

ต่อผู้มีพระคุณ 
2.  ผู้เรียน ครู และ

บุคลากร มีสุขภาวะ
ที่ดีด้านร่างกาย  

2. Society : ด้าน 
    สังคมของ 
    โรงเรียน 
(มฐ.1–2 มฐ.4-5) 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสุขในการใช้ชีวิตในวัยเรียนที่สมวัย   
2.2 ร้อยละมีกิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  
2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  

กีฬา/นันทนาการ  ตามความสนใจ 
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เป้าหมายที่ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จิตใจ  และมี
สุนทรียภาพ 

2.4 ร้อยละของผู้เรียน/ครู  ที่รู้จักดูแลภาวะทางโภชนาการของ  
     ตนเอง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ 
2.5 ร้อยละของผู้เรียน/ครู ที่มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.6 ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ          
     กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และ          
     ให้เกียรติผู้อื่น 

3.  ผู้เรียน ครู และ
บุคลากร มีความเป็น
ประชาธิปไตย  
ยอมรับความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล  และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับ     
การเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

2. Society : ด้าน 
    สังคมของ 
    โรงเรียน 

(มฐ.1–2 มฐ.4-5) 

3.1 ร้อยละของผู้เรียน  ครู  และบุคลากรได้รับการส่งเสริมมิตรภาพ  
      ความสัมพันธ์ และคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานคริสตศาสนา 
      ในสังคมโรงเรียน 
3.2 ร้อยละของผู้เรียน  ครู  และบุคลากรเคารพในความแตกต่าง   
      และความหลากหลายของกันและกัน  
3.3 ร้อยละของผู้เรียน  ครู  และบุคลากรมีค่านิยมและการท า 
      กิจกรรมต่าง ๆ เชิงบวกและร่วมมือช่วยเหลือกัน 
3.4 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร ที่มีความรู้ความเข้าใจ   
     สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 

4.  ผู้เรียนมีความเป็น
สุภาพบุรุษบีซีซี 

2. Society : ด้าน 
    สังคมของ 
    โรงเรียน 

(มฐ.1–2  
มฐ.4-5) 

4.1 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร ได้รับการส่งเสริม พัฒนา
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสปิริต บีซีซี : ความจงรักภักดี            
     ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ  และความรักสามัคคี 
4.3 ร้อยละของผู้เรียน ที่มีภาวะผู้น าที่ มีคุณธรรม และเป็นผู้ตามที่ดี 

5.  ผู้เรียน ครู และ
บุคลากร  มี
จิตส านึกใน 

   การอนุรักษ์พลังงาน  
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

2. Society : ด้าน 
    สังคมของ 
    โรงเรียน 

(มฐ.1–2  
มฐ.4-5) 

5.1 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมสร้างทัศนคติ 
      และคุณลักษณะเชิงบวก   
5.2 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร ตระหนักถึงการอนุรักษ์ 
     พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5.3 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร ที่มีความรับผิดชอบและมี

จิตสาธารณะ 
6. ผู้เรียน ครู และ

บุคลากร มีความ
ภาคภูมิใจ           
ในความเป็นไทย  
และด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. Society : ด้าน 
    สังคมของ 
    โรงเรียน 

(มฐ.1–2 มฐ.4-5) 

6.1 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร เห็นคุณค่าของวิถีไทย  
     มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
6.2 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร ที่แสดงความเคารพด้วย 
      การไหว ้
6.3 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร ที่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
6.4 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 
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เป้าหมายที่ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7.  ผู้เรียน  ครู  และ

บุคลากร  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และใช้เทคโนโลยี  
ภาษา  เพื่อการ
สื่อสาร  และปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมี
คุณภาพ 

2. Society : ด้าน 
    สังคมของ 
    โรงเรียน 

(มฐ.1–2  
มฐ.4-5) 

7.1 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร มีความสุขใจในการท างาน 
     ภายใต้เงื่อนไขทีเ่หมาะสม 
7.2 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร ได้รับการพัฒนาทักษะทาง  
     ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
7.3 ร้อยละของผู้เรียน  ครู  และบุคลากร  ที่ใช้เทคโนโลยี  และ/ 
     หรือภาษาเพื่อการศึกษาหาความรู้ / เพื่อสื่อสาร / เพ่ือการ  
     ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ 
7.4 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร มีกิจกรรมส่งเสริมความ  
     ร่วมมือของชุมชนสัมพันธ์  

8. ผู้เรียนมีความรู้  
และมีทักษะชีวิตที่
เหมาะสมกับวัย 

3. System : ด้าน
ระบบและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
(มฐ.1-3) 

8.1 ร้อยละของผู้เรียนมีภาระงานที่เหมาะสม อย่างมีเหตุมีผล   
8.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการท างานเป็นทีม และส่งเสริมให้นักเรียน  
     ร่วมมือช่วยเหลือกัน  
8.3 ร้อยละของผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ที่หลากหลาย   
8.4 ร้อยละของผู้เรียนมีความตระหนักในการท าสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จ 
     และเป็นไปตามเป้าหมาย 
8.5 ร้อยละมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมระหว่างนักเรียนและครู  
8.6 ร้อยละมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกโดยนักเรียนมีส่วนร่วม     
8.7 ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
8.8 ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะด้านความคิด 
     สร้างสรรค ์ 
8.9 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร รู้จักบริหารและจัดการ  
      ความเครียด 

9.  ครูจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ  
ให้ผู้เรียนเรียนรู้  
และพัฒนาตาม
ศักยภาพของ
ตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

 

3. System : ด้าน
ระบบและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
(มฐ.1-3) 

9.1 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ  
     เรียนการสอน และการสื่อสารทางการศึกษา 
9.2 ร้อยละของครู และบุคลากร มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียน 

น าไปประยุกต์ใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน  
9.3 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร ร่วม / มีการจัดกิจกรรม 
     ส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมพิเศษ 
     ต่างๆ ของโรงเรียน  
9.4 ร้อยละมีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม ส่งเสริม  
     สังคมแห่งการเรียนรู้  
9.5 ร้อยละมีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม  
     นักเรียนความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  
9.6 ร้อยละของครูและบุคลากร ที่จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ /   
     กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนสมวัย  
9.7 ร้อยละของครูและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมในการพัฒนา  
     นวัตกรรมทางความคิด นโยบาย และสิ่งประดิษฐ์  
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เป้าหมายที่ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
9.8 ร้อยละของครูและบุคลากร มีการส่งเสริมระบบสังคม

ประชาธิปไตยในการบริหารจัดการ  
9.9 ร้อยละของครทูี่มีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น  
     ผู้เรียนเป็นส าคัญ  และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบ  
     ด้าน 
9.10 ร้อยละของครูใช้การนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ   
     และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

10.  สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร       
จัดสภาพแวดล้อม  
และการบริการที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. Service and 
Environment :  
ด้านการบริการการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรใน
โรงเรียน 
( มฐ.2 ) 

10.1 ร้อยละของโรงเรียนมีบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นมิตร  
10.2 ร้อยละของโรงเรียนมีระบบและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย   
10.3 ร้อยละของโรงเรียนมีระบบและสภาพแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพ 
       ที่แข็งแรง มีสุขอนามัย และสุขภาวะโภชนาการดี   
10.4 ร้อยละของโรงเรียนมีทรัพยากรทางการศึกษาที่เหมาะสมและ 
       พอเพียงต่อความต้องการ  
10.5 ร้อยละของโรงเรียนใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการ และ

การสื่อสารภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.6 ร้อยละของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาท่ีมีขั้นตอนอย่างชัดเจน และเป็นระบบ 
10.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 

2.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ปฎิบัติหน้าที่ผู้จัดการ       
นางจินตนา ปรีชาจารย์ 

 โทรศัพท์  02–637–1805  E–mail : chintana.pr@bcc1852.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด Master of Divinity (M.Div.) จากโรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์ แบ๊บติสต์ กรุงเทพฯ  
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2562  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  6  เดือน 
2.2  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ   

  นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 
  โทรศัพท์  02–637–1808  E–mail : waraporn.su@bcc1852.com 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา  
 ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรียนนี้ตั้งแต่   ปี พ.ศ. 2562  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  6  เดือน 

2.3 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
   บุคคลธรรมดา 
   นิติบุคคล 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท   มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา    มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ         โรงเรียนกรงุเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 



10 
 

 

 

 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

3.1 ที่ตั้ง    กทม.      ภูมิภาค 
3.2 ลักษณะโรงเรียน 

                  สามัญทั่วไป       สามัญศึกษาและ EIP       EIP          อิสลามศึกษา   
                  การกุศล         การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 
 

3.3 ระดับท่ีเปิดสอน 
           ปฐมวัย    ปฐมวัย – ประถมศึกษา  ปฐมวัย – ม.ต้น 
           ปฐมวัย – ม.ปลาย   ประถมศึกษา   ประถมศึกษา – ม.ต้น 
           ประถมศึกษา – ม.ปลาย  ม.ต้น    ม.ต้น – ม.ปลาย 
             ม.ปลาย    อ่ืนๆ 

3.4 จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 5,520 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 
ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 
ห้อง / ช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

01 50 49 49 48 50 44 
02 49 48 48 49 44 45 
03 52 49 49 50 50 55 
04 54 49 47 48 49 55 
05 53 50 48 48 51 49 
06 53 53 52 51 54 56 
07 31 54 51 54 53 57 
08 31 32 33 32 32 33 
09 32 33 33 30 31 32 
10 32 33 33 32 32 31 
รวม 437 450 443 442 446 457 

 
 
 
 
 
 
 
 

 นักเรียนท้ังหมด 
หลักสตูรสามญั 2,067 
หลักสตูร EIP 608 

รวม 2,675 
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ระดับมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 

ห้อง/ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
01 54 45 50 37 41 36 
02 53 46 47 37 48 36 
03 56 48 52 34 46 37 
04 53 47 52 33 34 36 
05 54 47 52 31 40 48 
06 45 44 52 38 51 46 
07 42 45 53 41 53 47 
08 26 50 53 40 40 40 
09 27 25 28 39 37 32 
10 26 26 29 34 40 30 
11 27 25 28 27 25 20 
12 - 25 - 19 24 18 
13 - - - 12 16 21 
14 - - - 12 18 19 
รวม 463 473 496 434 513 466 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนช้ันม.1-ม.3 นักเรียนช้ัน ม.4-ม.6 นักเรียนท้ังหมด 
หลักสตูรสามญั 1,140 1,182 2,322 
หลักสตูร EIP 292 231 523 

รวม 1,432 1,413 2,845 
 

3.5 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  5,520  คน  คิด
เป็นร้อยละ 100 

3.6 จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่  ผู้ปกครอง  5,518  คน คิดเป็นร้อยละ 99.95 
3.7 จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   5,518  คน  คิดเป็นร้อยละ     99.95 
3.8 จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ   5,520 คน คิดเป็นร้อยละ 

100 
3.9 จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

5,520  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
3.10 จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 5,508  

คน  คิดเป็นร้อยละ 99.80 
3.11 จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน

หลักสูตรสถานศึกษา 5,520  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
3.12 จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

 ป.6      จ านวน  457  คน      คิดเป็นร้อยละ  100 
 ม.3       จ านวน  496  คน      คิดเป็นร้อยละ  100 
 ม.6       จ านวน 469  คน      คิดเป็นร้อยละ  100 



12 
 

 

 

3.13 อัตราส่วนครู : นักเรียน (แยกตามระดับ) 
ป.1  จ านวนครูในระดับ    26   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  438   คน 1:17 
ป.2  จ านวนครูในระดับ    29   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  450   คน 1:16 
ป.3  จ านวนครูในระดับ    19   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  445   คน 1:25 
ป.4  จ านวนครูในระดับ    29   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  445   คน 1:16 
ป.5  จ านวนครูในระดับ    28   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  450   คน 1:17 
ป.6  จ านวนครูในระดับ    21   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  459   คน 1:22 
ม.1  จ านวนครูในระดับ    21   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  468   คน 1:23 
ม.2  จ านวนครูในระดับ    22   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  478   คน 1:22 
ม.3  จ านวนครูในระดับ    27   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  503   คน 1:19 
ม.4  จ านวนครูในระดับ    33   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  483   คน 1:15 
ม.5  จ านวนครูในระดับ    33   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  528   คน 1:16 
ม.6  จ านวนครูในระดับ    27   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  469   คน 1:18 
             รวม           315   คน                                                         5,615  คน         

  
จ านวนครูที่สอนทั้งหมด  228  คน    จ านวนครูที่ไมส่อนทั้งหมด     87  คน 
 

รวมจ านวนครูทั้งหมด 315  คน 
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    228  คน   คิดเป็นร้อยละ 100  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 228  คน    คิดเป็นร้อยละ 100     

 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

1) ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ดีเลิศ 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
3) โรงเรียนมีแผนและพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีกว่าเดิม 1 ระดับ 

 
 
 

 
    ลงนาม...........................................(รองผู้อ านวยการฝ่านวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ 

                             (นางวราภรณ์  ทรัพย์สมบูรณ์)      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
วัน........23........เดือน.......กรกฎาคม.......พ.ศ…2563…… 
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ส่วนที่ 2  

รายงานผลการประเมนิตนเอง 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

1.1   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รหัสสถานศึกษา 1110100055  ที่ตั้งเลขท่ี  35  ถนนประมวญ   
แขวงสีลม   เขตบางรัก   จังหวัดกรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์  10500   โทรศัพท์  02–637–1852    
โทรสาร  02–637–9399     E – mail : bcc_christian@bcc1852.com      Website : www.bcc.ac.th                 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2395 
เปิดสอน   ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  

   จ านวนนักเรียน   5,520   คน 
   จ านวนบุคลากรโรงเรียน 384  คน 
 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อ่ืน ๆ  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน     
ประเภทโรงเรียน 

   ประเภทโรงเรียนในระบบ 
   สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ พ.ศ. 2539 ใบอนุญาตเลขที่ 1281/2539  
 

http://www.bcc.ac.th/
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1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน 
 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีที่ 1 311 126 437 - - - 437 
ประถมศึกษาปีที่ 2 352 98 450 - - - 450 
ประถมศึกษาปีที่ 3 344 99 443 - - - 443 
ประถมศึกษาปีที่ 4 348 94 442 - - - 442 
ประถมศึกษาปีที่ 5 351 95 446 - - - 446 
ประถมศึกษาปีที่ 6 361 96 457 - - - 457 

รวม 2,067 608 2,675    2,675 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีที่ 1 357 106 463 - - - 463 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 372 101 473 - - - 473 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 411 85 496 - - - 496 

รวม 1,140 292 1,432    1,432 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
มัธยมศึกษาปีที่ 4 364 70 434 - - - 434 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 430 83 513 - - - 513 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 388 78 466 - - - 466 

รวม 1,182 231 1,413    1,413 
รวมทั้งสิ้น 2,322 523 2,845    2,845 

 
 
  1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
- ผู้จัดการ    1 1 
- ผู้อ านวยการ   1  1 
- รอง/ผู้อ านวยการ   3 1 4 

รวม   4 2 6 
2. ผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
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ระดับประถมศึกษา  64 33 - 97 
- ครูบรรจ ุ  62 33 - 95 
- ครูอัตราจ้าง  2 - - 2 

ระดับมัธยมศึกษา  64 57 - 121 
- ครูบรรจ ุ  57 56 - 113 
- ครูอัตราจ้าง  7 1 - 8 

รวม  128 90 - 218 
3. บุคลากรทางการศึกษา      

- ครูสนับสนุนการสอน  64 26 - 90 
- ครูอัตราจ้างสนับสนุนฯ  3 - - 3 
- ครูอัตราจ้างครูเกษียณ  1 1 - 2 

รวม  68 27 - 95 
รวมทั้งสิ้น  196 117  313 

4. ครูต่างชาติ  121 - 121 

รวมครูทั้งสิ้น    434 
 
  1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
ป.1  จ านวนครูในระดับ    26   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  438   คน 1:17 
ป.2  จ านวนครูในระดับ    29   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  450   คน 1:16 
ป.3  จ านวนครูในระดับ    19   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  445   คน 1:25 
ป.4  จ านวนครูในระดับ    29   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  445   คน 1:16 
ป.5  จ านวนครูในระดับ    28   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  450   คน 1:17 
ป.6  จ านวนครูในระดับ    21   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  459   คน 1:22 
ม.1  จ านวนครูในระดับ    21   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  468   คน 1:23 
ม.2  จ านวนครูในระดับ    22   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  478   คน 1:22 
ม.3  จ านวนครูในระดับ    27   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  503   คน 1:19 
ม.4  จ านวนครูในระดับ    33   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  483   คน 1:15 
ม.5  จ านวนครูในระดับ    33   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  528   คน 1:16 
ม.6  จ านวนครูในระดับ    27   คน  จ านวนนักเรียนในระดับ  469   คน 1:18 
             รวม           315   คน                                                         5,615  คน         

  
จ านวนครูที่สอนทั้งหมด  228  คน    จ านวนครูที่ไมส่อนทั้งหมด     87  คน 
 

รวมจ านวนครูทั้งหมด 315  คน 
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    228  คน   คิดเป็นร้อยละ 100  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 228  คน    คิดเป็นร้อยละ 100     
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2.  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

ปรัชญาโรงเรียน 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสตศาสนา มุ่งมั่นที่จะฝึกอบรม

นักเรียน  ให้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ  ให้เป็นพลเมืองดี  มี
ประสิทธิภาพ   ในการด ารงชีวิตอย่าง  สันติสุขในสังคม 
วิสัยทัศน์  

  School of Happiness  
  กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนแห่งความสุข 
พันธกิจ 
1. ผู้เรียนมีประสิทธิผล 
2. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น    
3. โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. ครูมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายของสถานศึกษา 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักคริสต์ศาสนา  และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. ผู้เรียน ครู  และบุคลากร มีสุขภาวะที่ดีด้านร่างกาย  จิตใจ  และมีสุนทรียภาพ 
3. ผู้เรียน ครู  และบุคลากร มีความเป็นประชาธิปไตย  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  และ

สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
4. ผู้เรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษบีซีซี 
5. ผู้เรียน  ครู  และบุคลากร  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน  และรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. ผู้เรียน ครู และบุคลากร มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง 
7. ผู้เรียน  ครู  และบุคลากร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี  ภาษา  เพื่อการสื่อสาร  และปฏิบัติ

หน้าที่อย่างมีคุณภาพ 
8. ผู้เรียนมีความรู้  และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัย 
9. ครูจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ให้ผู้เรียนเรียนรู้  และพัฒนาตามศักยภาพของตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  จัดสภาพแวดล้อม  และการบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

การสร้างผู้น าที่มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน 

สุภาพบุรุษ บีซีซี   คือ นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่มีคุณลักษณะ ประกอบด้วย 
ความจงรักภักดี (Loyalty)  มีความส านึกคุณต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โรงเรียน และผู้มี
พระคุณ 
ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) มีการกระท าที่จริงใจ ซื่อตรง ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
ความรับผิดชอบ (Responsibility)  มีวินัยและมีส านึกความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
ความรักสามัคคี (Unity)  มีความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 
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กลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

เป้าหมายที่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  

จริยธรรม  ตาม
หลักคริสต์ศาสนา  
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

1. SPIRIT : ด้านจิต
วิญญาณบน
พ้ืนฐาน
คริสตศาสนา 

   (มฐ.1) 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานทาง  
คริสตศาสนา  

1.7 ร้อยละมีกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ
เพ่ือน าไปถึงการสร้างทัศนคติเชิงบวก  

1.8 ร้อยละของผู้เรียนมีวินัยเชิงบวก 
1.9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตร  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
1.10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเอ้ืออาทร  และกตัญญูกตเวที        

ต่อผู้มีพระคุณ 
2.  ผู้เรียน ครู และ

บุคลากร มีสุขภาวะ
ที่ดีด้านร่างกาย  
จิตใจ  และมี
สุนทรียภาพ 

2. Society : ด้าน 
    สังคมของ 
    โรงเรียน 
(มฐ.1–2 มฐ.4-5) 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสุขในการใช้ชีวิตในวัยเรียนที่สมวัย   
2.2 ร้อยละมีกิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  
2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  

กีฬา/นันทนาการ  ตามความสนใจ 
2.4 ร้อยละของผู้เรียน/ครู  ที่รู้จักดูแลภาวะทางโภชนาการของ  
     ตนเอง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ 
2.5 ร้อยละของผู้เรียน/ครู ที่มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.6 ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ          
     กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และ          
     ให้เกียรติผู้อื่น 

3.  ผู้เรียน ครู และ
บุคลากร มีความเป็น
ประชาธิปไตย  
ยอมรับความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล  และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับ     
การเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

2. Society : ด้าน 
    สังคมของ 
    โรงเรียน 

(มฐ.1–2 มฐ.4-5) 

3.1 ร้อยละของผู้เรียน  ครู  และบุคลากรได้รับการส่งเสริมมิตรภาพ  
      ความสัมพันธ์ และคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานคริสตศาสนา 
      ในสังคมโรงเรียน 
3.2 ร้อยละของผู้เรียน  ครู  และบุคลากรเคารพในความแตกต่าง   
      และความหลากหลายของกันและกัน  
3.3 ร้อยละของผู้เรียน  ครู  และบุคลากรมีค่านิยมและการท า 
      กิจกรรมต่าง ๆ เชิงบวกและร่วมมือช่วยเหลือกัน 
3.4 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร ที่มีความรู้ความเข้าใจ   
     สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 

4.  ผู้เรียนมีความเป็น
สุภาพบุรุษบีซีซี 

2. Society : ด้าน 
    สังคมของ 
    โรงเรียน 

(มฐ.1–2  
มฐ.4-5) 

4.1 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร ได้รับการส่งเสริม พัฒนา
ความเป็นผู้น าและผู้ตามทีดี่ 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสปิริต บีซีซี : ความจงรักภักดี            
     ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ  และความรักสามัคคี 
4.3 ร้อยละของผู้เรียน ที่มีภาวะผู้น าที่ มีคุณธรรม และเป็นผู้ตามที่ดี 
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เป้าหมายที่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5.  ผู้เรียน ครู และ

บุคลากร  มี
จิตส านึกใน 

   การอนุรักษ์พลังงาน  
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

2. Society : ด้าน 
    สังคมของ 
    โรงเรียน 

(มฐ.1–2  
มฐ.4-5) 

5.1 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมสร้างทัศนคติ 
      และคุณลักษณะเชิงบวก   
5.2 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร ตระหนักถึงการอนุรักษ์ 
     พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5.3 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร ที่มีความรับผิดชอบและมี

จิตสาธารณะ 
6. ผู้เรียน ครู และ

บุคลากร มีความ
ภาคภูมิใจ           
ในความเป็นไทย  
และด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. Society : ด้าน 
    สังคมของ 
    โรงเรียน 

(มฐ.1–2 มฐ.4-5) 

6.1 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร เห็นคุณค่าของวิถีไทย  
     มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
6.2 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร ที่แสดงความเคารพด้วย 
      การไหว ้
6.3 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร ที่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
6.4 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 
7.  ผู้เรียน  ครู  และ

บุคลากร  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และใช้เทคโนโลยี  
ภาษา  เพื่อการ
สื่อสาร  และปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมี
คุณภาพ 

2. Society : ด้าน 
    สังคมของ 
    โรงเรียน 

(มฐ.1–2  
มฐ.4-5) 

7.1 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร มีความสุขใจในการท างาน 
     ภายใต้เงื่อนไขทีเ่หมาะสม 
7.2 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร ได้รับการพัฒนาทักษะทาง  
     ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
7.3 ร้อยละของผู้เรียน  ครู  และบุคลากร  ที่ใช้เทคโนโลยี  และ/ 
     หรอืภาษาเพ่ือการศึกษาหาความรู้ / เพื่อสื่อสาร / เพ่ือการ  
     ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ 
7.4 ร้อยละของผู้เรียน ครู  และบุคลากร มีกิจกรรมส่งเสริมความ  
     ร่วมมือของชุมชนสัมพันธ์  

8. ผู้เรียนมีความรู้  
และมีทักษะชีวิตที่
เหมาะสมกับวัย 

3. System : ด้าน
ระบบและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
(มฐ.1-3) 

8.1 ร้อยละของผู้เรียนมีภาระงานที่เหมาะสม อย่างมีเหตุมีผล   
8.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการท างานเป็นทีม และส่งเสริมให้นักเรียน  
     ร่วมมือช่วยเหลือกัน  
8.3 ร้อยละของผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ที่หลากหลาย   
8.4 ร้อยละของผู้เรียนมีความตระหนักในการท าสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จ 
     และเป็นไปตามเป้าหมาย 
8.5 ร้อยละมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมระหว่างนักเรียนและครู  
8.6 ร้อยละมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกโดยนักเรียนมีส่วนร่วม     
8.7 ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
8.8 ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะด้านความคิด 
     สร้างสรรค ์ 
8.9 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร รู้จักบริหารและจัดการ  
      ความเครียด 
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เป้าหมายที่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
9.  ครูจัดการเรียนการ

สอนที่มีคุณภาพ  
ให้ผู้เรียนเรียนรู้  
และพัฒนาตาม
ศักยภาพของ
ตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

 

3. System : ด้าน
ระบบและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
(มฐ.1-3) 

9.1 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ  
     เรียนการสอน และการสื่อสารทางการศึกษา 
9.2 ร้อยละของครู และบุคลากร มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียน 

น าไปประยุกต์ใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน  
9.3 ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร ร่วม / มีการจัดกิจกรรม 
     ส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมพิเศษ 
     ต่างๆ ของโรงเรียน  
9.4 ร้อยละมีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม ส่งเสริม  
     สังคมแห่งการเรียนรู้  
9.5 ร้อยละมีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ / กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม  
     นักเรียนความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  
9.6 ร้อยละของครูและบุคลากร ที่จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ /   
     กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนสมวัย  
9.7 ร้อยละของครูและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมในการพัฒนา  
     นวัตกรรมทางความคิด นโยบาย และสิ่งประดิษฐ์  
9.8 ร้อยละของครูและบุคลากร มีการส่งเสริมระบบสังคม

ประชาธิปไตยในการบริหารจัดการ  
9.9 ร้อยละของครทูี่มีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น  
     ผู้เรียนเป็นส าคัญ  และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบ  
     ด้าน 
9.10 ร้อยละของครูใช้การนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ   
     และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

10.  สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร       
จัดสภาพแวดล้อม  
และการบริการที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. Service and 
Environment :  
ด้านการบริการการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรใน
โรงเรียน 
( มฐ.2 ) 

10.1 ร้อยละของโรงเรียนมีบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นมิตร  
10.2 ร้อยละของโรงเรียนมีระบบและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย   
10.3 ร้อยละของโรงเรียนมีระบบและสภาพแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพ 
       ที่แข็งแรง มีสุขอนามัย และสุขภาวะโภชนาการดี   
10.4 ร้อยละของโรงเรียนมีทรัพยากรทางการศึกษาที่เหมาะสมและ 
       พอเพียงต่อความต้องการ  
10.5 ร้อยละของโรงเรียนใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการ และ

การสื่อสารภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.6 ร้อยละของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาท่ีมีขั้นตอนอย่างชัดเจน และเป็นระบบ 
10.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
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3.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

คุณภาพ 

ค่ายบูรณาการทักษะชีวิต Puey Ranger Junior Bcc กล้า น า ท า ดี  : นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุขดว้ยวิธกีารเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะในการแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์อยา่ง
สร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น  และใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา   นกัเรียนรู้คุณค่า ตระหนักถึงความส าคัญของ
การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง มีทักษะการท างานเป็นทีมและมีความเป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดี  
และได้เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์แบบบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  

1.3 1.8 1.9  
1.11  1.12 
3.2  3.6 
4.1  4.3  4.4 
5.1   5.2 

กล.2 
กล.3 

6.179  ยอดเยี่ยม 

แรงคิดมติิใหม ่: นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการมีทักษะกระบวนการคิดตามศักยภาพ มี
ทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขยีน สามารถตัง้ค าถามเพื่อการสื่อสาร รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมแข่งขัน 

1.1  1.2  1.3  
1.4  1.12 
3. 3  3.4 

กล.2 
กล.3 

97.24 ยอดเยี่ยม 

โครงการคณิตคิดประลอง ป.1-6 : ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณ สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งภายในและภายนอกได้ตามศกัยภาพของตนเอง 

1.1 1.3 
2.3 

กล.3 82.4 ดีเลิศ 

พัฒนาอัจฉริยภาพคณติศาสตร ์ป.1-6 : ผู้เรียนได้เรียนiรู้การท างานเป็นกลุ่ม  รู้จักแสวงหาความรู้ 
พัฒนาตนเองให้ไปสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

1.1  1.3 
2.3 

กล.3 87.49 ยอดเยี่ยม 

เตรียมความพร้อมมุ่งสู่วทิยาศาสตร์โอลิมปิก : ผู้เรียน ครู และบุคลากร มีการท างานเป็นทีมและ
ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกัน มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการสื่อสารทาง
การศึกษา  

1.3  1. 5  1. 6 
3.2 

กล.3 90.29 ยอดเยี่ยม 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ : ผู้เรียนมีการท างานเป็นทีมและส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกัน มี
อิสระในการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกโดยนักเรียนมีสว่นร่วม 

1.9 1.11 
3.4 

กล.3 87.92 ยอดเยี่ยม 

ค่ายบูรณาการ ป.6“ห้องเรียนธรรมชาติ” : ผู้เรียนร่วมกจิกรรมที่สร้างทัศนคติและคุณลักษณะเชิง
บวก  ผู้เรียนรู้คุณค่า ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์พลังงานและรกัษาสิ่งแวดล้อม  ผู้เรียนมี
การท างานเป็นทีมและส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกัน มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกโดย
นักเรียนมีส่วนร่วม  

1.7  
3.1  3.2  3.4 

กล.2 
กล.3 

87.71 ยอดเยี่ยม 

BCC Challenge  : ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่3 – 6  ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่
หลากหลายทั้งในหลักสูตรและเสริมหลกัสูตร รักการอา่น ท างานเป็นทีม แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1.3  1.5  1.9  
1.11 
3.2  3.4 

กล.3 89.36 ยอดเยี่ยม 

โครงการสังคมสัญจร BCC Happy Trip : ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ไดร้ับความรู้
และประสบการณ์หลากหลาย ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ เห็นคุณค่าในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ น าความรู้
ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม 

1.3 1.9 1.11 
3.2  3.4 

กล.3 89.36 ยอดเยี่ยม 

โครงการ Best  of  the  Best (On Stage) 2019 : ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษา มีเจต
นคติที่ด ีเห็นคุณค่าของทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร  ผู้เรียนได้เพิ่มพูนค าศัพท์ ผูเ้รียนรักที่จะเรียนรู้
และท างานร่วมกันอยา่งมีความสุข มีความรับผิดชอบที่ดีในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย เห็นคุณค่า
ภาษาอังกฤษในการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนเรียนตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1.1   1.6 
3.1   3.3   
3.4 
5.1 

กล.2 
กล.3 

86.73 ยอดเยี่ยม 

Three R-Camp 2019 : ค่าย Super จิ๋วพิทักษ์โลก : ผู้เรียนเกิดทัศนคตทิี่ดีต่อการเรียนรู้การใช้
ทักษะทางภาษา ได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนนอกห้องเรียน ฝึกท างานร่วมกบั
ผู้อื่นด้วยความสุข ตระหนกัรู้การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวถิีไทยแบบบูรณาการ
และได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และผูเ้รียนเป็นผูน้ า ผู้ตาม        ที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าในความเป็นไทย 

1.1  1.6  1.7  
1.8  1.9  
1.11   1.12 
3.2  3.4 
5.2 

กล.1 
กล.2 
กล.3 

90.75 ยอดเยี่ยม 
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ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

คุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพการใชภ้าษาจีน : ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพการใช้ภาษาจีน น าไปสู่ทกัษะ
การสื่อสาร เกิดเรียนรู้ที่หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ มีความสุขในการฝึกฝน เรียนรู้การใช้
ภาษาจีนผ่านกจิกรรมและภาระงานที่เหมาะสม ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

1.1   1.9 
2.3 
3.1  3.2  3.4   

กล.2 
กล.3 

94.55 
 

ยอดเยี่ยม 

Development a Weakness child to Strength of Technology (DWST) : นักเรียนมี
ทักษะด้านคอมพวิเตอร์เพิ่มมากขึ้น และน ามาสร้างสรรค์ผลงาน ออกแบบชิ้นงาน น าเสนอผลงาน 
นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้และน าซอฟตแ์วร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทั้ง
ภายในหอ้งเรียนและการแข่งขันกับภายนอกได้ 

1.5  1.6 
3.1  3.2  3.3 

กล.2 
กล.3 

90.12 ยอดเยี่ยม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ )INNOVATION) : นักเรียนที่ร่วมโครงการสามารถบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าดว้ยกัน ได้รับการพัฒนาอยา่งเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล มีทักษะการคิดระดับสูง ด้านกระบวนการแกป้ัญหา การคิดอย่างมีวจิารณญาณ และการ
คิด สร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอยา่งเป็นระบบ และมี
คุณธรรม จริยธรรม 

1.3  1.4  1.5 
1.6 1.9 
3. 1  3.2  3.3 
5.1  5.2 

กล.2 
กล.3 

 

1 ห้องเรียน  

โครงการเปิดแผนการเรียนการสอน Space Program : นกัเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ  
และทักษะดา้นเทคโนโลยีอวกาศ  สามารถสร้างดาวเทียมและน าเสนอผลงานสู่บุคคลภายนอก  มี
ทักษะศตวรรษที่ 21  และโรงเรียนมีหลกัสูตร Space Engineer Program  ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาของโลก ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับทางด้านการเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการศึกษาในระดับ
โรงเรียน 

1. 1  1.3  1.4  
1.5 
2.1  2.3 
3. 1  3.2  3. 3  

กล.2 
กล.3 

1 ห้องเรียน  

โครงการเปิดโลกเรยีนรู้สู่ภมูิปญัญาท้องถิ่น ; นครนายก เรียนรู้ชีวิตแบบ Slow Life นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน  มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการด้วยความภาคภูมิใจ และด ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม   

1.8 
3.1  3.2 3.4 
3.6 

กล.2 
กล.3 

93.2 ยอดเยี่ยม 

เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศดา้นภาษาไทย : ผู้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ
ด้านภาษาไทย มีทกัษะด้านการฟัง การพูด การอา่นและการเขียน   ได้รับการพฒันาศักยภาพด้าน
ภาษาไทยอยา่งต่อเนื่อง และเป็นตัวแทนไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 

1.1  1.3 
2.3 

กล.3 96.02 ยอดเยี่ยม 

วันภาษาไทย : นักเรียนมอีิสระในการเรยีนรู้ และแสวงหาความรู้ในวิชาภาษาไทยด้วยตนเอง จาก
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน มีทักษะด้านการ
ฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน เห็นความส าคัญ และรักวิชาภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาประจ าชาติ 

1.1   
3.1  3.2 

กล.2 
กล.3 

89.41 ยอดเยี่ยม 

วรรณคดีมีมติิ วันสุนทรภู่ : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการฟัง การดู แล้วสามารถน าเสนอความคิด
ด้วยวธิีการของตนเองอย่างสร้างสรรค์  มีความรู้และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัย  ผู้เรียนได้รับก
การส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพของตนเองได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

1.3 
3.2  3.4 3.5 

กล.3 87.64 ยอดเยี่ยม 

คลินิกคณิตศาสตร์ : ผู้เรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ตรงตามศักยภาพ อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดทกัษะการคิด การค านวณ การให้เหตุผล การเขียนสื่อความหมายด้วย
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้น 

1.1  1.6   
2. 3  2.5 

กล.3 95.08 ยอดเยี่ยม 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์มหาสนุก Science Fun Fair  : นกัเรียน เกิดประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

1.3  1.4  1.5  
3.1  3.2  
3.3  3.4 

กล.2 
กล.3 

92.10 ยอดเยี่ยม 

Talent League : ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขยีน และการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธภิาพ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ สรุปความคิดรวบยอด 
และมีความคิดแบบองค์รวม ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งการ
เรียนรู้รอบตัวทั้งในและนอกสถานศึกษา 

1.1  1.3  1.5  
3.1  3.2 

กล.3 96.32 ยอดเยี่ยม 

กิจกรรมงานแสดงนิทรรศการศิลปะดีเด่น : นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการแสดงผลงานศิลปะ  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ มีผลงานศิลปะ
เป็นที่ประจักษ์ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

1.3  1.10 
3.1  3.2  3.4 

กล.3 96.2 ยอดเยี่ยม 

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจ าปีการศึกษา : ลูกเสือได้รับการฝึกฝนทกัษะด้านต่าง ๆ มี
ระเบียบวินยั มีความอดทน มีทกัษะในการจัดการและการท างานอยา่งเป็นระบบ  สามารถวิเคราะห ์ 
ประเมินและแก้ปัญหาต่าง ๆ ลูกเสือสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การแลกเปลีย่นความคิดเห็น
ระหว่างกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเปน็ผู้น า 

1.7 1.9 1.11  
3.1  3.2  3.4 

กล.2 
กล.3 
กล.4 

73.65 
ม.1 73.20 
ม.2 72.75 
ม.3 75.00 

ดี 

SMART CAMP : Pass the Happiness Forward: นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้บบพหุปญัญา  
สามารถพัฒนาทกัษะการคิดอย่างต่อเนือ่ง เกิดการเรียนรู้และการท างานร่วมกบัผู้อื่น เกิดความ

1.1 1.3 1.8  
1.9  1.11 

กล.2 
กล.3 

95.72   ยอดเยี่ยม 
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ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

คุณภาพ 

ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน นักเรียนน าความรู้  ทักษะและกระบวนการไปใช้ในการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห ์ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยผ่านการท ากิจกรรมที่หลากหลาย เกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมปิัญญาไทย 

3.1 3.2 3.4 
4.4 
5.1  5.2 

EIP See the World : นักเรียนมีทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มบีุคลิกภาพของการ
เป็นผุ้น าและผู้ตามที่ดี มีทกัษะการใช้ชีวติ เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างในต่างประเทศด้วยตนเอง และ
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากปฎิบัติกิจกรรมร่วมกับผูอ้ื่นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

1.5 1.9 1.11   
3.1  3.2 
5.2 

กล.2 
กล.3 

89.75 ยอดเยี่ยม 

Read at Home : นักเรียนมีทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มอีิสระในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มกีารใช้เทคโนโลยีเพือ่การเรียน มีนิสัยรักการอา่น และน ามาพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

1.1 
3.1  3.2  3.3 

กล.2 
กล.3 

95.49 ยอดเยี่ยม 

EIP Field Trip : ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีอิสระใน
การเรียนรู้ ที่หลากหลาย ได้เรียนรู้โดยการคิด ปฏิบัติจริงด้วยวธิีการและแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเช่ือมโยงบูรณาการตามสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่างๆ 

1.1 
3.1  3.2  

กล.2 
กล.3 

88.45 ยอดเยี่ยม 

EIP รู้รักษ์ความเป็นไทย : ผูเ้รียนมีมารยาทการไหว้ การกราบ การเดินผ่านผู้ใหญ่ มารยาทการฟัง 
อย่างถูกตอ้ง และน าไปปฎิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม  มีความเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี รู้จักใช้ค าพูดสภุาพลงท้ายด้วยครับ และใช้ค าว่า “สวัสดีครับ”“ขอบคณุครับ” และ “ขอโทษ
ครับ” ตามกาลอันควร  เห็นคุณค่าของวิถีไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

1.8 
4.1 
5.1 

กล.2 90.40 ยอดเยี่ยม 

สุขใจได้รบัน้อง : รับน้อง ป.1 : นกัเรียนชั้น ป.1 เกิดความอบอุ่นสามารถปรับตัวและเกิดความ
ประทับใจในโรงเรียน  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งนักเรียนรุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้รู้จักคุ้นเคยกัน นักเรียน
ชั้นป.6 มีความรับผิดชอบต่อตนเองมีน้ าใจเอื้ออาทรต่อนักเรียนชั้นป.1  รู้จกัช่วยเหลือผู้อื่น  ได้รับ
การปลูกฝังปลูกอัตลกัษณ์ “สุภาพบุรุษ บีซีซี” 

1.7  1.9  
1.11 
4.3  4.4   
5.1  5.2 

กล.1 
กล.2 

96.04 ยอดเยี่ยม 

BCC Spirit Bank : นกัเรียนมีจิตส านกึที่จะท าความดีตลอดเวลา มีความ มีวนิัย มีความรับผิดชอบ 
มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
และท างานอย่างมีความสุข และมีทกัษะในการท างานร่วมกบัผู้อื่น 

1.7  1.9  
1.11 
5.1  5.2 

กล.2 93.16 ยอดเยี่ยม 

ลานม่วงทอง ครรลองไทย: นักเรียนเหน็คุณค่าของวิถีไทย  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มจีิตส านึกที่ดีเพื่อส่วนรวม  สามารถวางแผนการท างานและ
ด าเนินงานได้  ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสมในการเข้ารว่มกจิกรรมส่งเสริมความ
เป็นไทย 

1.8  
  

กล.2 88.57 ยอดเยี่ยม 

สภาพัฒน์ : นักเรียนมบีุคลิกภาพของการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีในการด าเนินงาน
ประชาธิปไตยภายในโรงเรียนอย่างมีความสุข มีความเคารพในความแตกตา่งและความหลากหลาย
ของกันและกัน   และดูแลสุขภาพกายและสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลกีเล่ียง
ตนเองจากสภาวะเสี่ยงสารเสพติด 

1.7  1.9  
1.10 
5.1  5.2 

กล.2 88.70 
 

ยอดเยี่ยม 

สภาอาสา : นักเรียนมวีินัยในตนเอง มคีวามรับผิดชอบ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีจิตส านกึที่ดี
เพื่อส่วนรวม  สามารถวางแผนการท างานและด าเนินงานได้  ท างานร่วมกับผูอ้ืน่ได้อย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างผลงานตามจินตนาการได้ 

1.7  1.9  
1.10 
4.3  4.4   
5.1  5.2 

กล.2 89.79 
 
 

ยอดเยี่ยม 

BCC Eco Junior : นกัเรียน ครูและบคุลากร มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรูคุ้ณค่า มีทันคติที่ดี 
ร่วมกันอนุรักษ ์หวงแหนทรัพยากร  มีจติอาสา รว่มรณรงค์ บ าเพ็ญประโยชน ์ลดและแยกขยะได้ถูก
วิธีโดยสามารถเป็นต้นแบบและสามารถขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนใกล้เคียงได้ 

1.7   1.12 
3.2 

กล.2 89.83 ยอดเยี่ยม 

เรารักษ์ระเบยีบวินัย : นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สจุริต  กตัญญูกตเวท ี มี
ความเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเสียสละเพือ่ส่วนรวม มจีิตสาธารณะ  ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 
และน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต รูจ้ักการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า  และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

1.7 1.9 1.11 
4.1  4.2 4.3  
4.4   
5.1  

กล.1 
กล.2 
กล.4 

96.2 ยอดเยี่ยม 

ค่ายศึกษาพัฒนาลูก บีซีซี ครั้งที ่21 : นักเรียนมีอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย สติปญัญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณนักเรียนได้รับระสบการณ์จากการเข้าค่าย และ
เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ  และยอมรับเหตุผล และการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย และนักเรียนมีวินัยและมีส านึกความรับผิดชอบตอ่การกระท าของตน 

1.9  1.11  
3.2  3.4 
4.3 
5.1  5.2 

กล.2 
กล.3 

90.40 ยอดเยี่ยม 
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ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

คุณภาพ 

Common goal to Common sense : สถานศึกษาคุณธรรม : ครู และนกัเรียน ทุกคนมีความ
ตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอย่าง มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วด ีภูมิใจในการท าความดีและรว่มกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

1.7  1.9  
1.11 
5.1  5.2 

กล.2 90.25 ยอดเยี่ยม 

BCC TEEN CLUB : นักเรียนกลา้คิดกล้าแสดงออกในความสามารถพิเศษ  มีความสามัคคีในการ
ท างาน ร่วมกันเป็นหมู่คณะ   เอื้อเฟื้อเสียสละเพื่อส่วนรวม   รู้จักการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน ์ 
รู้จักคุณค่าในตัวเอง  และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

1.3  1.9 
4.3  4.4 

กล.2 86.98 ยอดเยี่ยม 

ค่ายผู้น าเชิงปฏบิัติการ  ครั้งที ่28 : นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าที่มีคุณธรรม 
เล็งเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

1.9  1.11 
5.1  5.2 

กล.2 94.25 ยอดเยี่ยม 

ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธปิไตย : นักเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประชาธปิไตย เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความจงรักภักดี มีความรับผิดชอบ มีวินยั มี
ความซ่ือสัตย์ยอมรับในความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

1.9  1.12 
5.1  5.2 

กล.2 95.66     ยอดเยี่ยม 

งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน  167  ปี : นกัเรียนรู้จักวางแผนงาน ท างานเป็นหมู่คณะ  
เสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน มุง่มั่นพัฒนางานด้วยความขยัน  อดทน  เสียสละ และแก้ไข
ปัญหาเพื่อใหบ้รรลุไปสู่เป้าหมาย สามารถพัฒนาทักษะดา้นต่างๆและตระหนกัถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการท างานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี 

1.3 1.5 1.9 
3.1  3.2  3.4  

5.1  5.2 

กล.2 
กล.3 

92.46 ยอดเยี่ยม 

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (สโมสรอินเตอร์แรคท์) : นักเรียนรู้จกัการเสียสละเพือ่ส่วนรวมและเห็น
คุณค่าของชีวิตเพื่อนมนุษย์ มีความสามคัคี สามารถร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีประสทิธิภาพ มีระเบยีบ
วินัยในตนเอง  และได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจริงของชาวชนบท  นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น  
เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือสังคม 

1.7  1.9 
3.1  3.2  3.4 
5.1 

กล.2 89.35 ยอดเยี่ยม 

BCC รักษ์สิ่งแวดล้อม : ครู  บุคลากรและนักเรียน เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและสามารถปรับเปลีย่นวิถีชวีิต ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสามารถบริหาร
จัดการพลังงานไฟฟ้าและน้ าได้อยา่งประหยัดและคุ้มค่า ร่วมมือกันรณรงค์ เป็นแกนน า และต้นแบบ
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์เพื่อลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนได ้

1.7  1.10 
3.2  3.4  3.5  

กล.2 94.39 ยอดเยี่ยม 

เรารักษ์ระเบยีบวินัยเสริมสรา้งบรรยกาศในห้องเรียน : นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านยิม จิตสังคมซ่ึงเป็นวัฒนธรรมอันดีของสังคม จนสามารถปรับตนให้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุขต่อไป  นกัเรียนตระหนกั อนุรกัษ์และรู้คุณค่าของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม  โดยมีความรับผิดชอบตอ่งานที่ได้รับมอบหมาย รักความสะอาด ตระหนัก และรู้คุณค่าของ
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  และนักเรียนมีสปิริต บีซีซี : ความจงรักภักดี  ความซ่ือสัตย์  ความ
รับผิดชอบ  และความรักสามัคคี 

1.7 1.8 1.9 
2.5 
4.1 – 4.4 
5.1 

กล.1 
กล.2 
กล.4 

96.2 ยอดเยี่ยม 

แปรอักษรฟุตบอลประเพณี  จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 : นกัเรียน สามารถพฒันาทักษะด้านการ
ท างานรู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ สามารถท างานเป็นทีม   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี
จินตนาการในการท างานอย่างมีวิสยัทัศน์ จตุรมิตร 4 สถาบันรว่มมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีงาม เป็น
แบบอยา่งในการท างานและกิจกรรมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน 

1.7  1.9 
4.4 
5.1 5.2 

กล.2 86.4 ยอดเยี่ยม 

รณรงค์ป้องกันสารเสพติดและอบายมขุ : นักเรียนเรียนรูโ้ทษภยัของสารเสพตดิ อบายมุข  และ
รู้จักป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ มีทักษะในการหลีกเล่ียงจากสภาวะที่เสีย่งต่อความรุนแรง 
ภัยอุบัติเหต ุปัญหาทางเพศ และการป้องกันการติดเช้ือ เอชไอวี 

1.7  1.10   
1.12 
2.5 

กล.2 
กล.4 

88.60 ยอดเยี่ยม 

ค่ายพัฒนาผู้น าเชื่อมความสัมพันธย์ุวยาตรากอง 2 กรงุเทพฯ รุ่นโต : นักเรียนยุวยาตรา มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักคริสต์ศาสนา และเรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีม 

1.9  1.11 
4.4 
5.2 

กล.1 
กล.2 

88.06 ยอดเยี่ยม 

ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น ายุวยาตรา รุ่นกลาง : นกัเรียนยวุยาตรา รุ่นกลาง มีความประพฤติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอมรับเหตุผล
ความคิดของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ด ีมีบคุลิกภาพ ร่างกายแข็งแรง  มีทกัษะชวีิต เป็นผู้น า และผู้
ตามที่ด ี

1.7 1.9 1.12 
3.1 3.2  3.3 
4.4 
5.2 

กล.1 
กล.2 
กล.3 

94.11 ยอดเยี่ยม 

ค่ายเสริมสรา้งชวีิตนักเรียนคริสเตียน (ประมวญมติร) : นกัเรียน มีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินจริยธรรมตามหลักคริสต์ศาสนา ผู้เรียนที่เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ระหว่างกัน และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

1.7  1.11 
5.1 

กล.1 
กล.2 

90.50 ยอดเยี่ยม 
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ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

คุณภาพ 

กิจกรรมนักร้องประสานเสียง : นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการขับร้องและมีโอกาสสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกจิกรรม เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ด ีและให้เกยีรติผู้อื่น 

1.6  1.10 กล.1 91.67 ยอดเยี่ยม 

ประสานเสียงสัมพันธ์โรงเรยีนเครือคริสตจักรฯ : คณะนักร้องประสานเสียง ได้พัฒนาศักยภาพการ
ขับร้อง  มีผลงานการแสดงที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับคณะนักร้องต่างสถาบัน มีระบียบวินยัและมีความสุขในการด าเนินชวีิตสมวัย 

1.7  1.9   
1.10 

กล.1 
กล.2 

94.17 ยอดเยี่ยม 

บีซีซี รักการอ่าน : ผู้เรียนมีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตวั มีทกัษะในการฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพือ่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
สามารถสรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟงั และดู  สื่อสารโดยการพูดหรือเขยีนตามความคิดของตนเอง 
ผู้เรียนได้เข้าใช้บริการ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดตามความสนใจ เกดิความประทับใจ 
และความพึงพอใจในการให้บรกิารของห้องสมุด 

1.1 1.3 1.5 
3. 1  3.2  3.4 

กล.2 
กล.3 

91.93 ยอดเยี่ยม 

บรรณารักษ์อาสา : นกัเรียนได้แลกเปลีย่นเรียนรู้การท างานในหอ้งสมุด  มีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสขุ และได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

1.3 1.9 1.11  
3. 1  3. 2  3.4  

กล.2 
กล.3 

92.33 ยอดเยี่ยม 

กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน : ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมายที่เหมาสมกับตนเอง มีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 

1.6  1.10 กล.1 93.00 
 

ยอดเยี่ยม 

กิจกรรมโฮมรูม : ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ด้านพฤติกรรม และได้รับการดูแลช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.6  1.10 กล.1 88.40 ยอดเยี่ยม 

ป้ายสนเทศ : ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านพฤติกรรม ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมายที่
เหมาะสมกับตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

1.6 
 

กล.3 88.00 ยอดเยี่ยม 

พัฒนา Website งานแนะแนว : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านพฤติกรรม ผู้เรียนใช้
บริการสารสนเทศของงานแนะแนวในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

1.6 
 

กล.3 86.13 ยอดเยี่ยม 

คลินิกให้การปรึกษา : นกัเรียน ผู้ปกครองและครูมีแนวทางการดูแลชว่ยเหลอืผู้เรียน  ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาตา่งๆ ที่เกิดขึ้น มจีัดระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

1.9  1.10 กล.3 90.60 ยอดเยี่ยม 

ผู้ให้การปรึกษารุ่นเยาว์ (Young Counselor) : ผู้เรียนมีทักษะดา้นการใหก้ารปรึกษา สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความพึงพอใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1.7  1.9 กล.3 96.05 ยอดเยี่ยม 

อบรมความรู้ทางจิตวทิยาแก่ผู้ปกครองวันเสาร์ : ผู้ปกครองนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้าน
จิตวิทยาการอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

1.6  1.10 กล.3 86.75 ยอดเยี่ยม 

พบผู้ปกครองนักเรียน “ชีวิต การศึกษา อาชีพ” : นกัเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
พฤติกรรม สามารถก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับตนเอง มีเจตคติที่ดีต่ออาชพีสุจริต 

1.6 กล.3 82.00 ดีเลิศ 

นัดพบสถาบันการศึกษา : ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.6 กล.3 87.00 ยอดเยี่ยม 

พี่พบน้อง : ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ มี
ทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.6 กล.3 86.60 ยอดเยี่ยม 

อาชีพสัญจร : นักเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ด้านพฤติกรรม สามารถก าหนดเป้าหมายที่
เหมาะสมกับตนเอง มีเจตคติที่ดีต่ออาชพีสุจริต 

1.6 กล.1 91.60 ยอดเยี่ยม 

SME นักขายวัยทีน : นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านพฤติกรรม สามารถก าหนดเป้าหมายที่
เหมาะสมกับตนเอง มีเจตคติที่ดีต่ออาชพีสุจริต 

1.6 กล.3 94.60 ยอดเยี่ยม 

เพิ่มพลังการเรียน : ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ทัน  ให้สามารถมีเทคนิคและ
วิธีการต่างๆ ไปปรับใช้ด้านการเรียนของตนให้ดียิ่งขึ้น 

1.6 กล.3 87.35 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาบุคลิกภาพ : นกัเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านพฤติกรรม สามารถก าหนดเป้าหมายที่
เหมาะสมกับตนเอง มีเจตคติที่ดีต่ออาชพีสุจริต 

1.7  1.9 
5.1 

กล.1 95.40 ยอดเยี่ยม 

ติดตามผลการศึกษาต่อนักเรียน ม.6 : นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกบัอาชพีที่ตนสนใจ 

1.6 
3.3 

กล.3 93.40 ยอดเยี่ยม 

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าป ี: นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มธัยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าป ีและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง 

1.10 กล.2 98.26 ยอดเยี่ยม 

ตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าป ี: บุคคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 

1.10 กล.2 100 ยอดเยี่ยม 

สร้างเสริมภูมติ้านทานโรคแก่นักเรียน : นักเรียนชั้น ป.1 และ 6 ได้รับวัคซีนปอ้งกันโรคตามก าหนด
ครบทุกคน นักเรียนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากโรคหัด หัดเยอรมัน คอตีบ และบาดทะยัก 

1.10 กล.2 100 ยอดเยี่ยม 

สร้างเสริมภูมติ้านทานโรคไข้หวดัใหญแ่ก่นักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และนักเรียนเจ็บปว่ยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลง 

1.10 กล.2 100 ยอดเยี่ยม 
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ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

คุณภาพ 

เปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดดูีสู่ชมุชน : นักเรียน ครู ผู้ปกครองกลุ่มต้นแบบมีทักษะ ตระหนัก
รู้ดา้นอาหาร โภชนาการและการออกก าลังกาย สามารถดูแลตนเอง นกัเรียน ครู ผู้ปกครองกลุ่ม
ต้นแบบ มีจิตอาสา  สามารถเผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัว น้องๆ เพื่อนๆในโรงเรียน และจัดระบบการ
จัดการอาหาร มกีารก าหนดนโยบายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสุขภาพ 

1.10 กล.2 97.78 ยอดเยี่ยม 

สัปดาห์สุขภาพ : นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง และ
การป้องกันโรคอว้น 

1.10 กล.2 94.10 ยอดเยี่ยม 

รณรงค์ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา : นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของสารเสพติด และ
สามารถป้องกันตนเองจากสารเสพติด 
 

1.10 กล.2 99.04 ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

โครงการคณิตคิดประลอง ป.1-6 : ผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณ สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งภายในและภายนอกได้ตามศักยภาพของตนเอง 

1.1 1.3 
2.3 

กล.3 82.4 ดีเลิศ 

พัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-6 : ผู้เรียนได้เรียนiรู้การท างานเป็นกลุ่ม  รู้จักแสวงหาความรู้ 
พัฒนาตนเองให้ไปสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

1.1  1.3 
2.3 

กล.3 87.49 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีน : ผูเ้รียนได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพการใช้ภาษาจีน น าไปสู่ทักษะการ
สื่อสาร เกิดเรียนรู้ที่หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ มีความสุขในการฝึกฝน เรียนรู้การใช้
ภาษาจีนผ่านกิจกรรมและภาระงานที่เหมาะสม ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

1.1   1.9 
2.3 
3.1  3.2  
3.4   

กล.2 
กล.3 

94.55 
 

ยอดเยี่ยม 

โครงการเปิดแผนการเรียนการสอน Space Program : นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ  
และทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศ  สามารถสร้างดาวเทียมและน าเสนอผลงานสู่บุคคลภายนอก  มี
ทักษะศตวรรษที่ 21  และโรงเรียนมีหลักสูตร Space Engineer Program  ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาของโลก ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับทางด้านการเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการศึกษาในระดับ
โรงเรียน 

1. 1  1.3  
1.4  1.5 
2.1  2.3 
3. 1  3.2  
3. 3  

กล.2 
กล.3 

1 ห้องเรียน  

เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย : ผู้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ
ด้านภาษาไทย มีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน   ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวแทนไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 

1.1  1.3 
2.3 

กล.3 96.02 ยอดเยี่ยม 

คลินิกคณิตศาสตร์ : ผู้เรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ตรงตามศักยภาพ อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด การค านวณ การให้เหตุผล การเขียนสื่อความหมายด้วย
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้น 

1.1  1.6   
2. 3  2.5 

กล.3 95.08 ยอดเยี่ยม 

เรารักษ์ระเบยีบวินัยเสริมสรา้งบรรยกาศในห้องเรียน : นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านยิม จิตสังคมซ่ึงเป็นวัฒนธรรมอันดีของสังคม จนสามารถปรับตนให้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุขต่อไป  นกัเรียนตระหนกั อนุรกัษ์และรู้คุณค่าของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม  โดยมีความรับผิดชอบตอ่งานที่ได้รับมอบหมาย รักความสะอาด ตระหนัก และรู้คุณค่าของ
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  และนักเรียนมีสปิริต บีซีซี : ความจงรักภักดี  ความซ่ือสัตย์  ความ
รับผิดชอบ  และความรักสามัคคี 

1.7 1.8 1.9 
2.5 
4.1 – 4.4 
5.1 

กล.1 
กล.2 
กล.4 

96.2 ยอดเยี่ยม 

รณรงค์ป้องกันสารเสพติดและอบายมุข : นักเรียนเรียนรู้โทษภัยของสารเสพติด อบายมุข  และรู้จกั
ป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ มีทักษะในการหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง ภัย
อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ และการป้องกันการติดเช้ือ เอชไอวี 

1.7  1.10   
1.12 
2.5 

กล.2 
กล.4 

88.60 ยอดเยี่ยม 

BCC SERVICE : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีที่เก็บหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่ปลอดภัย 
เป็นระเบียบ การบริการเครื่องดื่มอัตโนมัติเพื่ออ านวยความสะดวก การบริการเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ
เพื่อใช้ในการเรียน และบริการตรวจคุณภาพน้ าดื่ม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าให้มีความสะอาด 

2.5 กล.4 87.14 ยอดเยี่ยม 
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ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

BCC E-TV :  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BCC E-TV ได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือห้องเรียน 
พัฒนาตนเอง และน าไปใช้ได้จริงในอนาคตผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการรับชมรายการต่างๆ 
ของโครงการ BCC E-TV  และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้น่าสนใจ 

2  2.4.5 
  3.2  3.1

3.4 

กล.2 
กล.3 
กล.4 

มีช่อง
รายการและ
ผลิตรายการ
โดยนักเรียน 

 

บริการรถรบั-ส่งนักเรยีนของโรงเรียน : สามารถให้บรกิารรถรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียน ที่ท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจได้ตามเกณฑ์ที่ประเมินไว้ ช่วยลดภาระงานและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ที่ต้องมารับ-ส่งบุตรหลานเอง ช่วยส่งเสริมบุคลากรของโรงเรียน งบประมาณของโรงเรียน ทั้งยังช่วย
แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครได้อีกส่วนหนึ่ง 

2.5 
 

กล.4 95.65 ยอดเยี่ยม 

บริการโภชนาการ-จัดเลีย้งของโรงเรียน : นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรของโรงเรียน ได้รับ
การบริการโภชนาการ-จัดเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ และสภาพแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพที่
แข็งแรง มีสุขอนามัย และสุขภาวะโภชนาการที่ดี สะดวก เพียงพอตอ่ความต้องการรับบริการเป็นไป
ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว ้

2.5 
 

กล.4 95.66 ยอดเยี่ยม 

บริการจัดซื้อของโรงเรียน : สามารถใหบ้ริการจัดซ้ือของโรงเรียน ที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึง
พอใจได้ตามเกณฑ์ที่ประเมินไว้ ช่วยลดภาระงานของครูและบุคลากรในการจัดซ้ือจัดหาเอง ครูและ
บุคลากรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ทันเหตุการณ์ 
ทันสมัย ถูกตอ้ง ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.5 
 

กล.4 96.06 ยอดเยี่ยม 

บริการระบบเสยีงและระบบฉายภาพหอ้งประชุมของโรงเรียน : สามารถใหบ้ริการระบบเสียงและ
ระบบฉายภาพที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจได้ตามเกณฑ์ประเมินไว้ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนห้องใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน  การอบรมสัมมนา การประชุมกลุ่มย่อย  ชว่ยลดเวลา
และแรงงานของครูผู้สอน  ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนใช้ห้อง
ประชุมในการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา การประชุมกลุ่มยอ่ย ค่ายวิชาการ และกจิกรรม
ประกอบการเรียนการสอน  โดยไม่ต้องใช้บริการภายนอก  เป็นการช่วยประหยดังบประมาณของ
โรงเรียน 

2.5 
 

กล.4 88.10 ยอดเยี่ยม 

ผลิตและส าเนาสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน : สามารถให้บริการผลิต ส าเนาสื่อการเรียนการ
สอน และจัดท าบัตรประจ าตัวของโรงเรียน ที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจได้ตามเกณฑ์
ประเมินไว้ ทั้งยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนส่ือประกอบการเรียนการสอน  ช่วยลดเวลา
และภาระงานของครูผู้สอน  ทั้งยังช่วยสง่เสริมให้ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน 
สามารถผลิตสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนด้วยตนเองโดยไม่ต้องซ้ือหาให้สิ้นเปลือ่ง  เป็นการชว่ย
ประหยัดงบประมาณของโรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังเป็นการให้บริการแก่ชุมชน 
หน่วยงานภายนอกที่มาขอรับบรกิาร 

2.5 
 

กล.4 89.65 ยอดเยี่ยม 

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโสตทัศนวัสดอุุปกรณ์ของโรงเรยีน : สามารถให้บริการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ ที่ท าใหhผู้ใช ้บริการเกิดความพึงพอใจได้ตามเกณฑ์ท่ีประเมินไว้ 
ช่วยประหยัดงบประมาณของโรงเรียน และมีโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้งานการเรียนการสอน การ
อบรมสัมมนา การให้ความรู้แก่ชุมชน งานบริการสังคม และอื่น ๆ อย่างเพยีงพอ และมีประสิทธิภาพ 

2.5 
 

กล.4 89.30 ยอดเยี่ยม 

ทุนการศึกษา : ผู้เรียนที่ขัดสน ได้รับทุนการศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านพฤติกรรม 
สามารถจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ มีประสิทธิภาพ 
 

2.5 กล.2 100 ยอดเยี่ยม 

นักแนะแนวมืออาชีพ : ครูได้มีการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง 
และสามารถจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

2.4 กล.2 86.08 ยอดเยี่ยม 

อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ : นักเรียนมีความรู้ใน
การปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องในการช่วยชีวิตตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น 

2.5 กล.3 
กล.4 

96.76 ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนปลอดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย : นักเรียนมีความรู้ในการป้องกัน และตระหนักถึง
อันตรายของโรคไข้เลือดออก ลดสถิตินักเรียนเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โรงเรียนปลอดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 

2.5 กล.4 99.84 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่ายบูรณาการทักษะชีวิต Puey Ranger Junior Bcc กล้า น า ท า ดี  : นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุขด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะในการแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น  และใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา   นักเรียนรู้คุณค่า ตระหนักถึงความส าคัญของ
การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการท างานเป็นทีมและมีความเป็นผู้น า -ผู้ตามที่ดี   
และได้เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์แบบบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  

31. 81. 91.  
111.  1.12  

23.  63.  
4.1 4.3 4.4  

5.1   5.2  

กล.2 
กล.3 

96.17 ยอดเยี่ยม 

แรงคิดมิติใหม่ : นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการมีทักษะกระบวนการคิดตามศักยภาพ มี
ทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน สามารถตั้งค าถามเพื่อการสื่อสาร รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมแข่งขัน 

1.1 21. 1.3  
1.4  1.12  

3. 3   3.4  

กล.2 
กล.3 

97.24 ยอดเยี่ยม 

เตรียมความพร้อมมุ่งสู่วิทยาศาสตร์โอลิมปิก : ผู้เรียน ครู และบุคลากร มีการท างานเป็นทีมและ
ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกัน มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการสื่อสารทาง
การศึกษา  

1.3 1. 5  1. 6 
3. 2 

กล.3 90.29 ยอดเยี่ยม 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์  :ผู้เรียนมีการท างานเป็นทีมและส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกัน  มี
อิสระในการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกโดยนักเรียนมีส่วนร่วม 

1.9 1.11 
3.4 

กล.3 87.92 ยอดเยี่ยม 

ค่ายบูรณาการ ป .6“ห้องเรียนธรรมชาติ ” : ผู้เรียนร่วมกิจกรรมที่สร้างทัศนคติและคุณลักษณะเชิง
บวก  ผู้เรียนรู้คุณค่า ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  ผู้เรียนมี
การท างานเป็นทีมและส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกัน มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกโดย
นักเรียนมีส่วนร่วม  

1.7  
3.1  3.2  3.4 

กล.2 
กล.3 

87.71 ยอดเยี่ยม 

BCC Challenge  : ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6  ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่
หลากหลายทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร รักการอ่าน ท างานเป็นทีม แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1.3  1.5  1.9  
1.11 
3.2  3.4 

กล .3  89.36 ยอดเยี่ยม 

โครงการสังคมสัญจร BCC Happy Trip : ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ได้รับความรู้
และประสบการณ์หลากหลาย ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ เห็นคุณค่าในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ น าความรู้
ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม 

1.3 1.9 1.11 
3.2  3.4 

กล .3  89.36 ยอดเยี่ยม 

โครงการ Best  of  the  Best (On Stage) 2019 : ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษา มีเจต
นคติที่ดี เห็นคุณค่าของทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร  ผู้เรียนได้เพิ่มพูนค าศัพท์ ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้
และท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบที่ดีในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย เห็นคุณค่า
ภาษาอังกฤษในการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนเรียนตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1.1 1.6 
3.1 3.3 3.4 
5.1 

กล .2  
กล .3  

86.73 ยอดเยี่ยม 

Three R-Camp 2019 : ค่าย Super จิ๋วพิทักษ์โลก : ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้การใช้
ทักษะทางภาษา ได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนนอกห้องเรียน ฝึกท างานร่วมกับผู้อืน่
ด้วยความสุข ตระหนักรู้การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวิถีไทยแบบบูรณาการและ
ได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และผู้เรียนเป็นผู้น า ผู้ตาม        ที่ดี  มี
คุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าในความเป็นไทย 

1.1 1.6 1.7  
1.8  1.9  
1.11   1.12 
3.2  3.4 
5.2 

กล .1  
กล .2  
กล .3  

90.75 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีน : ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพการใช้ภาษาจีน น าไปสู่ทักษะ
การสื่อสาร เกิดเรียนรู้ที่หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ มีความสุขในการฝึกฝน เรียนรู้การใช้
ภาษาจีนผ่านกิจกรรมและภาระงานที่เหมาะสม ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

1.1  1.9 
2.3 
3.1 3.2 3.4   

กล .2  
กล .3  

94.55 
 

ยอดเยี่ยม 

Development a Weakness child to Strength of Technology (DWST) : นักเรียนมีทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น และน ามาสร้างสรรค์ผลงาน ออกแบบชิ้นงาน น าเสนอผลงาน นักเรียน
พร้อมที่จะเรียนรู้และน าซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและการแข่งขันกับภายนอกได้ 

1.5  1.6 
3.1  3.2  3.3 

กล .2  
กล .3  

90.12 ยอดเยี่ยม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ )INNOVATION) : นักเรียนที่ร่วมโครงการสามารถบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล มีทักษะการคิดระดับสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ

1.3  1.4  1.5 
1.6 1.9 
3. 1  3.2  3.3 
5.1  5.2 

กล.2 
กล.3 

1 ห้องเรียน  
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ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

คิด สร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมี
คุณธรรม จริยธรรม 
โครงการเปิดแผนการเรียนการสอน Space Program : นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ  
และทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศ  สามารถสร้างดาวเทียมและน าเสนอผลงานสู่บุคคลภายนอก  มี
ทักษะศตวรรษที่ 21  และโรงเรียนมีหลักสูตร Space Engineer Program  ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาของโลก ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับทางด้านการเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการศึกษาในระดับ
โรงเรียน 

1. 1  1.3  1.4  
1.5 
2.1  2.3 
3. 1  3.2  3. 3  

กล.2 
กล.3 

1 ห้องเรียน  

โครงการเปิดโลกเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ; นครนายก เรียนรู้ชีวิตแบบ Slow Life นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน  มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการด้วยความภาคภูมิใจ และด ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม   

1.8 
3.1  3.2 3.4 

3.6 

กล.2 
กล.3 

93.2 ยอดเยี่ยม 

วันภาษาไทย : นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ในวิชาภาษาไทยด้วยตนเอง จาก
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน มีทักษะด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เห็นความส าคัญ และรักวิชาภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาประจ าชาติ 

1.1   
3.1  3.2  

กล.2 
กล.3 

89.41 ยอดเยี่ยม 

วรรณคดีมีมิติ วันสุนทรภู่ : ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการฟัง การดู แล้วสามารถน าเสนอความคิด
ด้วยวิธีการของตนเองอย่างสร้างสรรค์  มีความรู้และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัย  ผู้เรียนได้รับก
การส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพของตนเองได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

1.3 
23.  3.4 3.5  

กล.3 87.64 ยอดเยี่ยม 

Space conference : น าเสนอผลงาน  BCC SAT-1 ณ 10th TSME-ICoME 2019 พัทยา : ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียน ได้รับ
ประสบการณ์ตร สามารถสื่อสารและน าแสนอผลงานต่อสาธารณะชนได้อย่างดี 

3.1  3.2  3.4 
 

 95 ยอดเยี่ยม 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ :  วิทยาศาสตร์มหาสนุก Science Fun Fair  : นักเรียน เกิดประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

1.3 1.4 1.5  
3.1  3.2 3.3  
3.4 

กล.2 
กล.3 

92.10 ยอดเยี่ยม 

โครงการตกผลึกด้วยความคิดวิทยาศาสตร์ : ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะ
การสร้างนวัตกรรม แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารและน าเสนอผลงานต่อสาธารณะชนได้อย่างดี 

3.2,  3.3, 
3.4 
 

กล.3 98.11 ยอดเยี่ยม 

Talent League : ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ สรุปความคิดรวบยอด 
และมีความคิดแบบองค์รวม ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งการ
เรียนรู้รอบตัวทั้งในและนอกสถานศึกษา 

1.1  1.3  1.5  
3.1  3.2 

กล.3 96.32 ยอดเยี่ยม 

ประกวดภาพวาด Bcc Artist Award 8 : นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ ในการ
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ สามารถสร้างผลงานการวาดภาพ และส่งภาพเข้าประกวดในโครงการ เกิด
ความภาคภูมิใจในความสามารถของตนที่ผลงานได้จัดแสดงนิทรรศการ 

3.1  3.2 3.4 กล.3 96.44 ยอดเยี่ยม 

กิจกรรมงานแสดงนิทรรศการศิลปะดีเด่น : นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการแสดงผลงานศิลปะ  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ มีผลงานศิลปะ
เป็นที่ประจักษ์ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

1.3  1.10 
3.1  3.2  3.4 

กล.3 96.2 ยอดเยี่ยม 

จิตรกรรมภาพพระเยซู : นักเรียนและครูสร้างสรรค์งานศิลปะที่สะท้อนถึงปรัชญาของโรงเรียน 
นักเรียนได้สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะกับครูผู้สอน และมีโอกาสน าเสนอผลงาน
จิตรกรรมภาพพระเยซูสู่สาธารณชน 

3.1  3.4 กล.3 100 
 

ยอดเยี่ยม 

ดนตรีคลินิก : นักเรียนกลุ่มความสามารถพิเศษด้านดนตรีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้
ความพร้อมเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา นักเรียนที่เรียนวิชาดนตรีในหลักสูตรสามัญมีศักยภาพ
ด้านดนตรีเพิ่มขึ้น นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 

3.1  3.2  3.4 กล.3 100 ยอดเยี่ยม 

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจ าปีการศึกษา : ลูกเสือได้รับการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ มี
ระเบียบวินัย มีความอดทน มีทักษะในการจัดการและการท างานอย่างเป็นระบบ  สามารถวิเคราะห์  
ประเมินและแก้ปัญหาต่าง ๆ ลูกเสือสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้น า 

1.7 1.9 1.11  
3.1  3.2  3.4 

กล.2 
กล.3 
กล.4 

73.65 
ม.1 73.20 
ม.2 72.75 
ม.3 75.00 

ดี 

SMART CAMP : Pass the Happiness Forward: นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  
สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้และการท างานร่วมกับผู้อื่น เกิดความ

1.1 1.3 1.8  
1.9  1.11 

กล.2 
กล.3 

95.72 ยอดเยี่ยม 
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ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน นักเรียนน าความรู้  ทักษะและกระบวนการไปใช้ในการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์  และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยผ่านการท ากิจกรรมที่หลากหลาย เกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 

3.1 3.2 3.4 
4.4 
5.1  5.2 

EIP See the World : นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มีบุคลิกภาพของการ
เป็นผุ้น าและผู้ตามที่ดี มีทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างในต่างประเทศด้วยตนเอง และ
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากปฎิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

1.5 1. 9 
1. 11   

3.1  3.2  
5.2 

กล.2 
กล.3 

89.75 ยอดเยี่ยม 

Read at Home : นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มีอิสระในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน มีนิสัยรักการอ่าน และน ามาพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

1.1 
3.1  3.2  3.3  

กล.2 
กล.3 

95.49 ยอดเยี่ยม 

EIP Field Trip : ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีอิสระใน
การเรียนรู้ ที่หลากหลาย ได้เรียนรู้โดยการคิด ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงบูรณาการตามสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่างๆ 

1.1 
3.1  3.2  

กล.2 
กล.3 

88.45 ยอดเยี่ยม 

BCC Eco Junior : นักเรียน ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้คุณค่า มีทันคติที่ดี 
ร่วมกันอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากร  มีจิตอาสา ร่วมรณรงค์ บ าเพ็ญประโยชน์ ลดและแยกขยะได้ถูก
วิธีโดยสามารถเป็นต้นแบบและสามารถขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนใกล้เคียงได้ 

1.7  1.12  
3.2 

กล.2 89.83 ยอดเยี่ยม 

ค่ายศึกษาพัฒนาลูก บีซีซี ครั้งที่ 21 : นักเรียนมีอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณนักเรียนได้รับระสบการณ์จากการเข้าค่าย และ
เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ  และยอมรับเหตุผล และการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย และนักเรียนมีวินัยและมีส านึกความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 

1.9  1.11  
3.2  3.4  

4.3 
5.1   5.2  

กล.2 
กล.3 

90.40 ยอดเยี่ยม 

ค่ายศึกษาพัฒนาลูก บีซีซี ครั้งที่ 21 : นักเรียนมีอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณนักเรียนได้รับระสบการณ์จากการเข้าค่าย และ
เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ  และยอมรับเหตุผล และการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย และนักเรียนมีวินัยและมีส านึกความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 

1.9  1.11  
3.2  3.4 
4.3 
5.1  5.2 

กล.2 
กล.3 

90.40 ยอดเยี่ยม 

งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน  167  ปี  : นักเรียนรู้จักวางแผนงาน ท างานเป็นหมู่คณะ  
เสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน มุ่งมั่นพัฒนางานด้วยความขยัน  อดทน  เสียสละ  และแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย สามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆและตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการท างานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี 

1.3 1.5 1.9 
3.1  3.2  3.4 
5.1  5.2 

กล.2 
กล.3 

92.46 ยอดเยี่ยม 

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (สโมสรอินเตอร์แรคท์) : นักเรียนรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและเห็น
คุณค่าของชีวิตเพื่อนมนุษย์ มีความสามัคคี สามารถร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบ
วินัยในตนเอง  และได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจริงของชาวชนบท  นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น  
เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือสังคม 

1.7  1.9 
3.1  3.2  3.4 
5.1 

กล.2 89.35 ยอดเยี่ยม 

BCC รักษ์สิ่งแวดล้อม : ครู  บุคลากรและนักเรียน เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสามารถบริหาร
จัดการพลังงานไฟฟ้าและน้ าได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า ร่วมมือกันรณรงค์ เป็นแกนน า และต้นแบบ
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนได้ 

1.7  1.10 
3.2  3.4  3.5 

กล.2 94.39 ยอดเยี่ยม 

ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น ายุวยาตรา รุ่นกลาง : นักเรียนยุวยาตรา รุ่นกลาง มีความประพฤติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอมรับเหตุผล
ความคิดของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพ ร่างกายแข็งแรง  มีทักษะชีวิต เป็นผู้น า และผู้
ตามที่ด ี

1.7 1.9 1.12 
3.1 3.2 3.3 
4.4 
5.2 

กล.1 
กล.2 
กล.3 

94.11 ยอดเยี่ยม 

ค่ายพัฒนาศักยภาพนักร้องประสานเสียง : นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการขับร้อง และ
สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น และมีความสุขในการด าเนินชีวิตสมวัย 

1.6  1.10 
3.1 

กล.2 91.67 ยอดเยี่ยม 

BCC E-TV :  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BCC E-TV ได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือห้องเรียน 
พัฒนาตนเอง และน าไปใช้ได้จริงในอนาคตผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการรับชมรายการต่างๆ 
ของโครงการ BCC E-TV  และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้น่าสนใจ 

2.4  2 .5 
3.1  3.2  3.4  

 มีช่อง
รายการและ
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ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลิตรายการ
โดยนักเรียน 

 
บีซีซี รักการอ่าน : ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม 
สามารถสรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง และดู  สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
ผู้เรียนได้เข้าใช้บริการ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดตามความสนใจ เกิดความประทับใจ 
และความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด 

1.1 1. 3 1.5 
3. 1  3.2  3.4 

กล.2 
กล.3 

91.93 ยอดเยี่ยม 

บรรณารักษ์อาสา : นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานในห้องสมุด  มีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 

1.3 1.9 1.11  
3.1 3. 2 3.4  

กล.2 
กล.3 

92.33 ยอดเยี่ยม 

ห้องสมุดสัญจร : นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รู้จักเสียสละและแบ่งปัน มีคุณธรรม 
มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ห้องสมุดในโรงเรียน
ต่างจังหวัดมีทรัพยากรหนังสือและสื่อ เหมาะสมส าหรับผู้อ่าน 

3. 1  3.2  
3. 4  3.6  
4.4 

กล.2 
กล.3 

92.64 
 

ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
 

ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่ายบูรณาการทักษะชีวิต Puey Ranger Junior Bcc กล้า น า ท า ดี  : นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุขด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะในการแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น  และใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา   นักเรียนรู้คุณค่า ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการท างานเป็นทีมและมีความเป็นผู้น า-ผู้
ตามที่ดี  และไดเ้รียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์แบบบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  

1.3 1.8 1.9  
1.11  1.12 
3.2  3.6 
4.1  4.3  4.4 
5.1   5.2 

กล.2 
กล.3 

96.17 ยอดเยี่ยม 

SMART CAMP : Pass the Happiness Forward: นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  
สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้และการท างานร่วมกับผู้อื่น เกิดความ
ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน นักเรียนน าความรู้  ทักษะและกระบวนการไปใช้ในการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์  และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ นักเรียนน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยผ่านการท ากิจกรรมที่หลากหลาย เกิด
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 

1.1  1.3  1.8  
1.9  1.11 
3.1  3.2  3.4 
4.4 
5.1  5.2 

กล.2 
กล.3 

95.72 ยอดเยี่ยม 

EIP รู้รักษ์ความเป็นไทย : ผู้เรียนมีมารยาทการไหว้ การกราบ การเดินผ่านผู้ใหญ่ มารยาทการ
ฟัง อย่างถูกต้อง และน าไปปฎิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี รู้จักใช้ค าพูดสุภาพลงท้ายด้วยครับ และใช้ค าว่า “สวัสดีครับ”“ขอบคุณครับ” และ “ขอ
โทษครับ” ตามกาลอันควร  เห็นคุณค่าของวิถีไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

1.8 
4.1 
5.1 

กล.2 90.40 ยอดเยี่ยม 

สุขใจได้รับน้อง : รับน้อง ป.1 : นักเรียนชั้น ป.1 เกิดความอบอุ่นสามารถปรับตัวและเกิดความ
ประทับใจในโรงเรียน  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนรุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้รู้จักคุ้นเคยกัน 
นักเรียนชั้นป.6 มีความรับผิดชอบต่อตนเองมีน้ าใจเอื้ออาทรต่อนักเรียนชั้นป .1  รู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่น  ได้รับการปลูกฝังปลูกอัตลักษณ์ “สุภาพบุรุษ บีซีซี” 

1.7  1.9  
1.11 
4.3  4.4   
5.1  5.2 

กล.1 
กล.2 

96.04 ยอดเยี่ยม 

สภาอาสา : นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีจิตส านึก
ที่ดีเพื่อส่วนรวม  สามารถวางแผนการท างานและด าเนินงานได้  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถสร้างผลงานตามจินตนาการได้ 

1.7  1.9  
1.10 
4.3  4.4   
5.1  5.2 

กล.2 89.79 
 
 

ยอดเยี่ยม 

เรารักษ์ระเบียบวินัยเสริมสร้างบรรยกาศในห้องเรียน: นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมซ่ึงเป็นวัฒนธรรมอันดีของสังคม จนสามารถปรับตนให้อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขต่อไป  นักเรียนตระหนัก อนุรักษ์และรู้คุณค่าของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รักความสะอาด ตระหนัก และ

1.7  1.8 1.9   
4.1 4.2 4.3  
4.4   
5.1  

กล.1 
กล.2 
กล.4 

96.2 ยอดเยี่ยม 
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ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

รู้คุณค่าของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  และนักเรียนมีสปิริต บีซีซี : ความจงรักภักดี  ความ
ซ่ือสัตย์  ความรับผิดชอบ  และความรักสามัคคี 
ค่ายศึกษาพัฒนาลูก บีซีซี ครั้งที่ 21 : นักเรียนมีอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณนักเรียนได้รับระสบการณ์จากการเข้าค่าย และ
เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ  และยอมรับเหตุผล และการอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย และนักเรียนมีวินัยและมีส านึกความรับผิดชอบต่อการกระท า
ของตน 

1.9  1.11  
3.2  3.4 
4.3 
5.1  5.2 

กล.2 
กล.3 

90.40 ยอดเยี่ยม 

BCC TEEN CLUB : นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกในความสามารถพิเศษ  มีความสามัคคีในการ
ท างาน ร่วมกันเป็นหมู่คณะ   เอื้อเฟื้อเสียสละเพื่อส่วนรวม   รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
รู้จักคุณค่าในตัวเอง  และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

1.3  1.9 
4.3  4.4 

กล.2 86.98 ยอดเยี่ยม 

แปรอักษรฟุตบอลประเพณี  จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 : นักเรียน สามารถพัฒนาทักษะด้านการ
ท างานรู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ สามารถท างานเป็นทีม   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี
จินตนาการในการท างานอย่างมีวิสัยทัศน์ จตุรมิตร 4 สถาบันร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีงาม เป็น
แบบอย่างในการท างานและกิจกรรมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน 

1.7  1.9 
4.4 
5.1 5.2 

กล.2 86.4 ยอดเยี่ยม 

ค่ายพัฒนาผู้น าเชื่อมความสัมพันธ์ยุวยาตรากอง 2 กรุงเทพฯ รุ่นโต : นักเรียนยุวยาตรา มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักคริสต์ศาสนา และเรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีม 

1.9  1.11 
4.4 
5.2 

กล.1 
กล.2 

88.06 ยอดเยี่ยม 

ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น ายุวยาตรา รุ่นกลาง : นักเรียนยุวยาตรา รุ่นกลาง มีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ยอมรับเหตุผลความคิดของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพ ร่างกายแข็งแรง  มีทักษะชีวิต 
เป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 

1.7 1.9 1.12 
3.1 3.2  3.3 
4.4 
5.2 

กล.1 
กล.2 
กล.3 

94.11 ยอดเยี่ยม 

ห้องสมุดสัญจร : นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รู้จักเสียสละและแบ่งปัน มี
คุณธรรม มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ห้องสมุดใน
โรงเรียนต่างจังหวัดมีทรัพยากรหนังสือและสื่อ เหมาะสมส าหรับผู้อ่าน 

3.1  3.2  3.4  
3.6 
4.4 

กล.2 
กล.3 

92.64 
 

ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่ายบูรณาการทักษะชีวิต Puey Ranger Junior Bcc กล้า น า ท า ดี  : นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุขด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะในการแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น  และใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา   นักเรียนรู้คุณค่า ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการท างานเป็นทีมและมีความเป็นผู้น า-ผู้
ตามที่ดี  และไดเ้รียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์แบบบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  

1.3 1.8 1.9  
1.11  1.12 
3.2  3.6 
4.1  4.3  4.4 
5.1   5.2 

กล.2 
กล.3 

96.17 ยอดเยี่ยม 

โครงการ Best  of  the  Best (On Stage) 2019 : ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษา มี
เจตนคติที่ดี เห็นคุณค่าของทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร  ผู้เรียนได้เพิ่มพูนค าศัพท์ ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้และท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบที่ดีในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย เห็นคุณค่า
ภาษาอังกฤษในการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนเรียนตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1.1   1.6 
3.1   3.3   
3.4 
5.1 

กล.2 
กล.3 

86.73 ยอดเยี่ยม 

Three R-Camp 2019 : ค่าย Super จิ๋วพิทักษ์โลก : ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้การ
ใช้ทักษะทางภาษา ได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนนอกห้องเรียน ฝึกท างาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุข ตระหนักรู้การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวิถีไทยแบบ
บูรณาการและได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และผู้เรียนเป็นผู้น า ผู้
ตามที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าในความเป็นไทย 

1.1  1.6  1.7  
1.8  1.9  
1.11   1.12 
3.2  3.4 
5.2 

กล.1 
กล.2 
กล.3 

90.75 ยอดเยี่ยม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ )INNOVATION) : นักเรียนที่ร่วมโครงการสามารถบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล มีทักษะการคิดระดับสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมี

1.3  1.4  1.5 
1.6 1.9 
3. 1  3.2  3.3 
5.1  5.2 

กล.2 
กล.3 

1 ห้องเรียน  
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ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

วิจารณญาณ และการคิด สร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
SMART CAMP : Pass the Happiness Forward : นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  
สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้และการท างานร่วมกับผู้อื่น เกิดความ
ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน นักเรียนน าความรู้  ทักษะและกระบวนการไปใช้ในการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์  และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ นักเรียนน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยผ่านการท ากิจกรรมที่หลากหลาย เกิด
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 

1.1  1.3 1.8  
1.9  1.11 

3.1 3.2  3.4 
4.4 
5.1  5.2 

กล .2  
กล .3  

95.72 ยอดเยี่ยม 

EIP See the World : นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  มีบุคลิกภาพของการ
เป็นผุ้น าและผู้ตามที่ดี มีทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างในต่างประเทศด้วยตนเอง 
และสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากปฎิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

1.5  1.9  
1.11   
3.1  3.2 
5.2 

กล.2 
กล.3 

89.75 ยอดเยี่ยม 

EIP รู้รักษ์ความเป็นไทย : ผู้เรียนมีมารยาทการไหว้ การกราบ การเดินผ่านผู้ใหญ่ มารยาทการฟงั 
อย่างถูกต้อง และน าไปปฎิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  มีความเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี รู้จักใช้ค าพูดสุภาพลงท้ายด้วยครับ และใช้ค าว่า “สวัสดีครับ”“ขอบคุณครับ” และ “ขอ
โทษครับ” ตามกาลอันควร  เห็นคุณค่าของวิถีไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

1.8 
4.1 
5.1 

กล.2 
กล.3 

90.40 ยอดเยี่ยม 

สุขใจได้รับน้อง : รับน้อง ป.1 : นักเรียนชั้น ป.1 เกิดความอบอุ่นสามารถปรับตัวและเกิดความ
ประทับใจในโรงเรียน  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนรุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้รู้จักคุ้ นเคยกัน 
นักเรียนชั้นป.6 มีความรับผิดชอบต่อตนเองมีน้ าใจเอื้ออาทรต่อนักเรียนชั้นป .1  รู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่น  ได้รับการปลูกฝังปลูกอัตลักษณ์ “สุภาพบุรุษ บีซีซี” 

1.7  1.9  
1.11 
4.3  4.4   
5.1  5.2 

กล.1 
กล.2 

96.04 ยอดเยี่ยม 

BCC Spirit Bank : นักเรียนมีจิตส านึกที่จะท าความดีตลอดเวลา มีความ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเองและท างานอย่างมีความสุข และมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

1.7  1.9  
1.11 
5.1  5.2 

กล.2 93.16 ยอดเยี่ยม 

สภาพัฒน์ : นักเรียนมีบุคลิกภาพของการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีในการ
ด าเนินงานประชาธิปไตยภายในโรงเรียนอย่างมีความสุข มีความเคารพในความแตกต่างและความ
หลากหลายของกันและกัน   และดูแลสุขภาพกายและสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะเสี่ยงสารเสพติด 

1.7  1.9  
1.10 
5.1  5.2 

กล.2 88.70 
 

ยอดเยี่ยม 

สภาอาสา : นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีจิตส านึก
ที่ดีเพื่อส่วนรวม  สามารถวางแผนการท างานและด าเนินงานได้  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถสร้างผลงานตามจินตนาการได้ 

1.7  1.9  
1.10 
4.3  4.4   
5.1  5.2 

กล.2 89.79 
 
 

ยอดเยี่ยม 

เรารักษ์ระเบียบวินัยเสริมสร้างบรรยกาศในห้องเรียน: นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมซ่ึงเป็นวัฒนธรรมอันดีของสังคม จนสามารถปรับตนให้อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขต่อไป  นักเรียนตระหนัก อนุรักษ์และรู้คุณค่าของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รักความสะอาด ตระหนัก และ
รู้คุณค่าของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  และนักเรียนมีสปิริต บีซีซี : ความจงรักภักดี  ความ
ซ่ือสัตย์  ความรับผิดชอบ  และความรักสามัคคี 

1.7  1.8 1.9   
4.1 4.2 4.3  
4.4   
5.1  

กล.1 
กล.2 
กล.4 

96.2 ยอดเยี่ยม 

ค่ายศึกษาพัฒนาลูก บีซีซี ครั้งที่ 21 : นักเรียนมีอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณนักเรียนได้รับระสบการณ์จากการเข้าค่าย และ
เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ  และยอมรับเหตุผล และการอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย และนักเรียนมีวินัยและมีส านึกความรับผิดชอบต่อการกระท า
ของตน 

1.9  1.11  
3.2  3.4 
4.3 
5.1  5.2 

กล.2 
กล.3 

90.40 ยอดเยี่ยม 

Common goal to Common sense : สถานศึกษาคุณธรรม : ครู และนักเรียน ทุกคนมีความ
ตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอย่าง มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดีและร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

1.7  1.9  
1.11 
5.1  5.2 

กล.2 90.25 ยอดเยี่ยม 

ค่ายผู้น าเชิงปฏิบัติการ  ครั้งที่ 28 : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าที่มี
คุณธรรม เล็งเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ยอมรับความคิดเหน็
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

1.9  1.11 
5.1  5.2 

กล.2 94.25 ยอดเยี่ยม 



33 
 

 

 

ชื่อโครงการ / งาน มฐ / ปด 
กลยุทธ์
องค์กร 

ค่า
ความส าเร็จ 

ระดับ
คุณภาพ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย : นักเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประชาธิปไตย เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความจงรักภักดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย 
มีความซ่ือสัตย์ยอมรับในความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1.9  1.12 
5.1  5.2 

กล.2 95.66     ยอดเยี่ยม 

งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน  167  ปี : นักเรียนรู้จักวางแผนงาน ท างานเป็นหมู่คณะ  
เสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน มุ่งมั่นพัฒนางานด้วยความขยัน  อดทน  เสียสละ  และ
แก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุไปสู่ เป้าหมาย สามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆและตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการท างานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี 

1.3  1.5  1.9 
3.1  3.2  3.4 
5.1  5.2 

กล.2 
กล.3 

92.46 ยอดเยี่ยม 

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (สโมสรอินเตอร์แรคท์) : นักเรียนรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและเห็น
คุณค่าของชีวิตเพื่อนมนุษย์ มีความสามัคคี สามารถร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบ
วินัยในตนเอง  และได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจริงของชาวชนบท  นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อ
ผู้อื่น  เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือสังคม 

1.7  1.9 
3.1  3.2  3.4 
5.1 

กล.2 89.35 ยอดเยี่ยม 

แปรอักษรฟุตบอลประเพณี  จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 : นักเรียน สามารถพัฒนาทักษะด้าน
การท างานรู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบ สามารถท างานเป็นทีม   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมีจินตนาการในการท างานอย่างมีวิสัยทัศน์ จตุรมิตร 4 สถาบันร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 
เป็นแบบอย่างในการท างานและกิจกรรมทีเ่ป็นหนึ่งเดียวกัน 

1.7  1.9 
4.4 
5.1 5.2 

กล.2 86.4 ยอดเยี่ยม 

ค่ายพัฒนาผู้น าเชื่อมความสัมพันธ์ยุวยาตรากอง 2 กรุงเทพฯ รุ่นโต : นักเรียนยุวยาตรา มีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักคริสต์ศาสนา และเรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีม 

1.9  1.11 
4.4 
5.2 

กล.1 
กล.2 

88.06 ยอดเยี่ยม 

ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น ายุวยาตรา รุ่นกลาง : นักเรียนยุวยาตรา รุ่นกลาง มีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ยอมรับเหตุผลความคิดของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพ ร่างกายแข็งแรง  มีทักษะชีวิต 
เป็นผู้น า และผู้ตามที่ด ี

1.7 1.9 1.12 
3.1 3.2  3.3 
4.4 
5.2 

กล.1 
กล.2 
กล.3 

94.11 ยอดเยี่ยม 

ค่ายเสริมสร้างชีวิตนักเรียนคริสเตียน (ประมวญมิตร) : นักเรียน มีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินจริยธรรมตามหลักคริสต์ศาสนา  ผู้เรียนที่
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ระหว่างกัน  และพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ 

1.7  1.11 
5.1 

กล.1 
กล.2 

90.50 ยอดเยี่ยม 

พัฒนาบุคลิกภาพ : นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านพฤติกรรม สามารถก าหนดเป้าหมาย
ที่เหมาะสมกับตนเอง มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

1.7  1.9 
5.1 

กล.1 95.40 ยอดเยี่ยม 

 

4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  
 4.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 692673 438 32.90 61.66 66.72 60.41 -6.31 -9.46 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 692705 438 35.53 53.55 53.29 53.70 0.41 0.77 มีพัฒนาการแต่ไม่

ถึงร้อยละ 3 

ภาษาไทย 692721 438 49.07 59.40 68.25 62.50 -5.75 -8.42 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 692708 438 34.42 47.99 78.68 78.61 -0.07 -0.09 ไม่มีพัฒนาการ 
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   เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 665495 495 26.73 49.69 54.62 47.90 -6.72 -12.30 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 665230 495 30.07 40.63 47.31 37.37 -9.94 -21.01 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 665638 495 55.14 58.79 69.67 66.40 -3.27 -4.69 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 665310 495 33.25 57.42 59.35 64.87 5.52 9.30 มีพัฒนาการ 

  
 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
 ปี 2562 

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (O-NET) *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

*** 
แปลผล 

พัฒนาการเทียบกับ
ร้อยละ 3 

(6) 
2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 363752 409 25.41 45.62 56.40 41.91 -14.49 -25.69 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร ์ 363095 410 29.20 39.32 39.86 35.90 -3.96 -9.93 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 362944 410 42.21 56.44 56.22 47.63 -8.59 -15.28 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 363678 413 29.20 55.28 61.21 50.47 -10.74 -17.55 ไม่มีพัฒนาการ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

363601 412 35.70 40.07 38.43 38.33 -0.1 -0.26 ไม่มีพัฒนาการ 

  
 
 ***   (4)  =   (3) – (2)  กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ  
 ***   (5)  =   (4) x 100  ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ   
                           (2) 
      ***  (6)  การแปลผลพัฒนาการ มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ” 
          มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มพีัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3” 
     มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ” 
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จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับประถมศึกษา 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 437 0 6 9 8 21 32 40 321 393 89.93 
คณิตศาสตร ์ 437 0  0 2 7 9 18 41 360 419 95.88 
วิทยาศาสตร ์ 874 0 0 0 8 11 48 120 687 855 97.83 
สังคมศึกษาฯ 874 0 4 11 28 37 57 119 618 794 90.85 
สุขศึกษาฯ 439 0 0 0 0 0 2 4 431 437 99.54 

ศิลปะ 437 0 0 0 0 0 0 1 436 437 100.00 
การงานอาชีพฯ 437 0 0 0 0 0 23 95 319 437 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 437 0 0 4 2 4 7 20 400 427 97.71 
รายวิชาเพิ่มเติม  0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4   
วิทยาศาสตร ์ 437 0 0 0 14 6 29 51 337 417 95.42 
สุขศึกษาฯ 311        311 311 100.00 

การงานอาชีพฯ 311 0 0 0 0 0 0 0 311 311 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 874 0 0 0 17 37 55 100 641 796 91.08 

 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 450 0 7 9 20 33 51 53 277 381 84.67 
คณิตศาสตร ์ 450 0 4 11 20 29 36 38 312 386 85.78 
วิทยาศาสตร ์ 900 0 2 0 4 28 42 63 761 866 96.22 
สังคมศึกษาฯ 900 0 0 3 19 32 40 87 719 846 94.00 
สุขศึกษาฯ 450 0 0 0 0 1 3 4 442 449 99.78 

ศิลปะ 450 0 0 0 0 1 2 11 437 450 100.00 
การงานอาชีพฯ 450 0 0 0 1 3 10 28 408 446 99.11 

ภาษาต่างประเทศ 450 0 1 2 3 5 10 29 400 439 97.56 
รายวิชาเพิ่มเติม  0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4   
วิทยาศาสตร ์ 450 0 2 0 0 3 9 50 386 445 98.89 
สุขศึกษาฯ 450 0 0 0 0 0 0 0 352 352 78.22 

การงานอาชีพฯ 352 0 0 0 0 0 0 0 352 352 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 900 0 3 18 48 64 59 113 595 767 85.22 
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กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 443 0 4 11 24 41 53 67 243 363 81.94 
คณิตศาสตร ์ 443 0 9 10 16 29 25 51 303 379 85.55 
วิทยาศาสตร ์ 443 0 0 2 7 18 28 54 334 416 93.91 
สังคมศึกษาฯ 886 0 0 2 22 62 89 138 573 800 90.29 
สุขศึกษาฯ 443 0 0 0 0 0 2 37 404 443 100.00 

ศิลปะ 443 0 0 0 0 0 4 18 421 443 100.00 
การงานอาชีพฯ 443 0 0 0 0 0 2 13 428 443 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 443 0 2 5 11 25 30 36 334 400 90.29 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4     
วิทยาศาสตร ์ 443 0 0 0 0 2 16 42 383 441 99.55 
สุขศึกษาฯ 344 0 0 0 0 0 0 0 344 344 100.00 

การงานอาชีพฯ 344 0 0 0 0 0 1 12 331 344 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 886 0 4 6 34 51 85 93 613 791 89.28 

 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 442 0 1 11 23 41 72 66 228 366 82.81 
คณิตศาสตร ์ 442 0 13 12 24 27 41 53 272 366 82.81 
วิทยาศาสตร ์ 884 0 3 5 17 41 75 71 678 824 93.21 
สังคมศึกษาฯ 884 0 0 27 57 84 108 114 494 716 81.00 
สุขศึกษาฯ 442 0 0 0 0 0 1 9 431 441 99.77 

ศิลปะ 442 0 0 0 2 0 5 31 404 440 99.55 
การงานอาชีพฯ 442 0 0 0 1 1 4 25 411 440 99.55 

ภาษาต่างประเทศ 442 0 15 5 22 20 39 44 297 380 85.97 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.50 2 2.50 3 3.50 4     
วิทยาศาสตร ์ 442 0 1 1 1 18 38 59 322 419 94.80 

ภาษาต่างประเทศ 884 0 3 14 41 86 88 87 566 741 83.82 
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กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 446 0 0 3 9 20 33 57 324 414 92.83 
คณิตศาสตร ์ 446 0 17 18 20 43 41 43 264 348 78.03 
วิทยาศาสตร ์ 892 0 2 10 31 39 45 78 687 810 90.81 
สังคมศึกษาฯ 892 0 1 7 28 55 84 142 575 801 89.80 
สุขศึกษาฯ 446 0 0 0 2 6 27 83 328 438 98.21 

ศิลปะ 446 0 0 0 0 0 0 15 431 446 100.00 
การงานอาชีพฯ 446 0 0 0 0 0 7 46 393 446 100.00 

ภาษาต่างประเทศ 446 0 11 15 21 20 41 61 277 379 84.98 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     
วิทยาศาสตร ์ 446 0 1 1 1 7 24 40 372 436 97.76 

ภาษาต่างประเทศ 892 0 18 17 29 59 83 94 592 769 86.21 
 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

จ านวน
นักเรียน 
ทีเ่ข้าสอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 458 0 10 17 46 50 61 69 204 334 72.93 
คณิตศาสตร ์ 458 0 22 17 25 24 38 42 289 369 80.57 
วิทยาศาสตร ์ 458 0 3 23 29 40 53 69 244 366 79.91 
สังคมศึกษาฯ 916 0 0 7 19 67 79 103 639 821 89.63 
สุขศึกษาฯ 458 0 0 0 4 7 27 93 326 446 97.38 

ศิลปะ 458 0 0 0 0 10 31 56 360 447 97.60 
การงานอาชีพฯ 458 0 0 0 0 2 34 79 342 455 99.34 

ภาษาต่างประเทศ 458 0 14 21 31 29 39 49 274 362 79.04 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

วิทยาศาสตร ์ 458 0 6 8 41 54 52 52 240 344 75.11 
ภาษาต่างประเทศ 916 0 9 17 35 43 71 89 650 810 88.43 
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จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับมัธยมศึกษา 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 465 1 60 36 53 23 54 47 181 282 60.65 
คณิตศาสตร์ 465 5 110 45 29 34 51 38 147 236 50.75 
วิทยาศาสตร์ 930 0 42 65 129 100 108 115 365 588 63.23 
สังคมศึกษาฯ 822 0 1 56 42 72 100 106 371 577 70.19 
สุขศึกษาฯ 465 0 2 4 2 8 15 25 409 449 96.56 

ศิลปะ 465 0 0 1 1 3 9 13 438 460 98.92 
การงานอาชพีฯ 465 0 3 1 0 2 9 14 436 459 98.71 

ภาษาตา่งประเทศ 465 0 17 12 21 37 59 69 249 377 81.08 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

ภาษาไทย 90 0 1 1 6 2 5 11 64 80 88.89 
คณิตศาสตร์ 653 2 80 22 38 34 45 43 383 471 72.13 
วิทยาศาสตร์ 267 0 9 8 9 10 28 36 173 237 88.76 
สังคมศึกษาฯ 725 7 32 22 25 38 63 64 474 601 82.90 
สุขศึกษาฯ 154 0 0 0 0 2 2 2 148 152 98.70 

ศิลปะ 61 0 0 0 0 0 2 3 56 61 100.00 
การงานอาชพีฯ 535 0 3 5 9 20 24 34 440 498 93.08 

ภาษาตา่งประเทศ 986 0 121 55 83 81 90 126 428 644 65.31 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 463 2 73 49 44 58 72 42 123 237 51.19 
คณิตศาสตร์ 463 12 59 33 37 48 42 46 185 273 58.96 
วิทยาศาสตร์ 926 12 47 34 64 95 147 129 398 674 72.79 
สังคมศึกษาฯ 926 8 66 48 83 85 77 100 459 636 68.68 
สุขศึกษาฯ 463 0 4 2 3 2 4 7 441 452 97.62 

ศิลปะ 463 0 0 0 7 7 13 37 399 449 96.98 
การงานอาชพีฯ 463 0 1 3 6 6 39 70 338 447 96.54 

ภาษาตา่งประเทศ 463 0 18 19 51 48 40 46 241 327 70.63 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

ภาษาไทย 94 0 1 0 1 2 10 5 75 90 95.74 
คณิตศาสตร์ 659 0 44 16 30 35 46 45 442 533 80.88 
วิทยาศาสตร์ 196 0 0 1 4 13 14 28 136 178 90.82 
สังคมศึกษาฯ 574 0 18 31 20 25 45 54 381 480 83.62 
สุขศึกษาฯ 177 0 0 0 0 0 3 5 169 177 100.00 

ศิลปะ 84 0 0 0 0 0 4 4 76 84 100.00 
การงานอาชพีฯ 551 1 5 1 20 21 22 32 449 503 91.29 

ภาษาตา่งประเทศ 1,012 12 93 45 57 69 113 134 489 736 72.73 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 475 0 38 51 77 67 75 66 101 242 50.95 
คณิตศาสตร์ 475 0 1 87 52 39 46 59 138 243 51.16 
วิทยาศาสตร์ 950 0 52 56 65 90 122 101 464 687 72.32 
สังคมศึกษาฯ 950 0 39 38 75 69 88 102 539 729 76.74 
สุขศึกษาฯ 475 0 0 0 4 6 20 25 420 465 97.89 

ศิลปะ 475 0 3 0 4 5 17 77 369 463 97.47 
การงานอาชพีฯ 475 0 1 1 2 4 11 18 438 467 98.32 

ภาษาตา่งประเทศ 475 0 5 9 28 35 57 79 262 398 83.79 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

ภาษาไทย 35 0 0 0 0 2 1 7 25 33 94.29 
คณิตศาสตร์ 638 1 71 53 53 58 61 62 258 381 59.72 
วิทยาศาสตร์ 206 0 0 5 5 15 28 30 123 181 87.86 
สังคมศึกษาฯ 648 0 0 2 75 31 110 101 404 615 94.91 
สุขศึกษาฯ 186 0 0 0 0 0 2 5 179 186 100.00 

ศิลปะ 55 0 0 0 0 0 0 1 54 55 100.00 
การงานอาชพีฯ 628 0 5 5 8 10 35 47 518 600 95.54 

ภาษาตา่งประเทศ 1,032 0 128 79 82 94 94 113 442 649 62.89 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 473 1 56 53 87 72 68 60 76 204 43.13 
คณิตศาสตร์ 473 18 108 36 41 29 38 32 171 241 50.95 
วิทยาศาสตร์ 946 15 70 49 95 125 122 96 374 592 62.58 
สังคมศึกษาฯ 946 0 42 31 86 72 156 116 443 715 75.58 
สุขศึกษาฯ 473 0 1 5 3 3 9 6 446 461 97.46 

ศิลปะ 473 0 5 2 11 8 37 57 353 447 94.50 
การงานอาชพีฯ 473 0 7 4 4 5 20 30 403 453 95.77 

ภาษาตา่งประเทศ 473 0 2 22 42 31 58 54 264 376 79.49 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

ภาษาไทย 28 0 1 2 3 3 3 5 11 19 67.86 
คณิตศาสตร์ 700 14 49 69 64 49 45 77 333 455 65.00 
วิทยาศาสตร์ 200 0 1 1 3 8 19 22 146 187 93.50 
สังคมศึกษาฯ 577 3 7 14 18 28 55 52 400 507 87.87 
สุขศึกษาฯ 179 0 0 0 0 1 4 1 173 178 99.44 

ศิลปะ 61 0 1 0 0 0 0 0 60 60 98.36 
การงานอาชพีฯ 605 0 4 8 16 24 23 43 487 553 91.40 

ภาษาตา่งประเทศ 1,061 21 129 88 88 80 106 91 458 655 61.73 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 497 0 11 18 68 75 104 87 132 323 64.99 
คณิตศาสตร์ 497 1 48 28 51 51 57 51 208 316 63.58 
วิทยาศาสตร์ 497 0 63 68 73 49 51 41 150 242 48.69 
สังคมศึกษาฯ 994 0 10 12 24 40 55 105 744 904 90.95 
สุขศึกษาฯ 497 0 0 0 1 3 12 17 462 491 98.79 

ศิลปะ 497 0 7 6 11 17 25 56 373 454 91.35 
การงานอาชพีฯ 497 0 10 8 17 18 32 59 351 442 88.93 

ภาษาตา่งประเทศ 497 0 31 15 28 28 33 53 307 393 79.07 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

ภาษาไทย 87 0 0 0 0 0 2 16 39 57 65.52 
คณิตศาสตร์ 684 0 94 89 57 49 43 39 309 391 57.16 
วิทยาศาสตร์ 126 0 28 2 15 3 9 10 57 76 60.32 
สังคมศึกษาฯ 580 0 3 3 15 18 34 46 459 539 92.93 
สุขศึกษาฯ 284 0 0 0 0 1 2 2 277 281 98.94 

ศิลปะ 107 0 3 3 6 5 11 9 70 90 84.11 
การงานอาชพีฯ 636 0 8 8 13 14 21 45 525 591 92.92 

ภาษาตา่งประเทศ 1,090 0 91 63 105 75 113 131 508 752 68.99 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 496 0 27 49 61 68 87 53 151 291 58.67 
คณิตศาสตร์ 496 0 39 39 54 64 61 46 193 300 60.48 
วิทยาศาสตร์ 496 0 84 65 85 48 51 40 123 214 43.15 
สังคมศึกษาฯ 992 0 33 33 62 66 115 133 550 798 80.44 
สุขศึกษาฯ 496 0 0 0 1 2 3 15 475 493 99.40 

ศิลปะ 496 0 3 5 5 10 28 57 388 473 95.36 
การงานอาชพีฯ 496 0 3 27 30 24 33 40 339 412 83.06 

ภาษาตา่งประเทศ 496 0 25 22 36 28 60 55 270 385 77.62 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

ภาษาไทย 48 0 1 0 1 0 2 8 36 46 95.83 
คณิตศาสตร์ 722 0 25 54 95 58 72 43 375 490 67.87 
วิทยาศาสตร์ 85 0 21 19 7 3 10 0 25 35 41.18 
สังคมศึกษาฯ 629 0 26 9 49 33 81 110 321 512 81.40 
สุขศึกษาฯ 246 0 0 0 0 0 0 2 244 246 100.00 

ศิลปะ 83 0 0 0 1 1 1 2 78 81 97.59 
การงานอาชพีฯ 659 0 1 2 5 8 24 44 575 643 97.57 

ภาษาตา่งประเทศ 1,085 0 85 59 70 100 110 137 524 771 71.06 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียน 
ที่ได้ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 475 1 60 40 60 74 75 61 104 240 50.53 
คณิตศาสตร์ 475 2 46 50 59 61 52 60 145 257 54.11 
วิทยาศาสตร์ 950 1 71 80 100 114 129 120 335 584 61.47 
สังคมศึกษาฯ 475 5 22 31 46 50 98 91 132 321 67.58 
สุขศึกษาฯ 475 0 0 0 7 6 22 17 423 462 97.26 

ศิลปะ 475 0 4 3 5 12 65 72 314 451 94.95 
การงานอาชพีฯ 475 0 3 2 6 10 15 19 420 454 95.58 

ภาษาตา่งประเทศ 475 0 29 26 34 43 60 73 210 343 72.21 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

ภาษาไทย 34 0 2 1 0 2 2 6 21 29 85.29 
คณิตศาสตร์ 556 0 25 34 68 73 78 59 219 356 64.03 
วิทยาศาสตร์ 770 1 58 80 131 138 104 96 162 362 47.01 
สังคมศึกษาฯ 688 0 37 37 57 57 115 106 279 500 72.67 
สุขศึกษาฯ 163 0 0 0 1 0 2 0 160 162 99.39 

ศิลปะ 116 0 2 0 3 5 13 7 86 106 91.38 
การงานอาชพีฯ 130 0 0 0 0 0 0    1  129 130 100.00 

ภาษาตา่งประเทศ 801 0 32 18 50 59 78 105 459 642 80.15 

 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียน 
ที่ได้ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 435 21 56 65 60 53 65 37 78 180 41.38 
คณิตศาสตร์ 435 4 38 40 92 61 62 45 93 200 45.98 
วิทยาศาสตร์ 870 18 34 40 116 86 111 88 377 576 66.21 
สังคมศึกษาฯ 435 0 0 1 6 21 57 124 224 405 93.10 
สุขศึกษาฯ 435 0 0 0 0 0 15 23 397 435 100.00 

ศิลปะ 435 1 5 5 9 30 52 59 274 385 88.51 
การงานอาชพีฯ 435 0 3 2 6 4 22 25 371 418 96.09 

ภาษาตา่งประเทศ 435 0 13 22 22 34 64 58 222 344 79.08 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

ภาษาไทย 93 1 7 5 5 12 9 17 37 63 67.74 
คณิตศาสตร์ 423 0 17 22 23 81 52 51 195 298 70.45 
วิทยาศาสตร์ 707 12 27 26 117 117 111 77 220 408 57.71 
สังคมศึกษาฯ 676 0 1 2 10 27 65 137 429 631 93.34 
สุขศึกษาฯ 119 0 0 0 1 0 1 0 117 118 99.16 

ศิลปะ 128 0 10 1 4 5 7 14 87 108 84.38 
การงานอาชพีฯ 108 0 1 0 0 0 0 2 105 107 99.07 

ภาษาตา่งประเทศ 758 2 28 29 32 47 65 119 435 619 81.66 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียน 
ที่ได้ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 524 1 53 26 87 69 106 75 107 288 54.96 
คณิตศาสตร์ 524 0 43 95 88 55 55 32 156 243 46.37 
วิทยาศาสตร์ 611 0 64 67 89 83 74 58 174 306 50.08 
สังคมศึกษาฯ 524 1 50 18 61 57 97 63 177 337 64.31 
สุขศึกษาฯ 524 0 0 0 0 13 21 37 453 511 97.52 

ศิลปะ 524 0 0 1 11 5 44 75 386 505 96.37 
การงานอาชพีฯ 524 1 4 4 9 9 24 33 439 496 94.66 

ภาษาตา่งประเทศ 524 0 16 8 30 55 76 65 273 414 79.01 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

ภาษาไทย 81 0 6 2 6 12 8 18 29 55 67.90 
คณิตศาสตร์ 544 1 41 30 43 59 62 66 240 368 67.65 
วิทยาศาสตร์ 918 2 58 38 91 75 102 83 469 654 71.24 
สังคมศึกษาฯ 194 0 9 9 5 11 15 20 124 159 81.96 
สุขศึกษาฯ 293 0 0 0 0 2 3 6 282 291 99.32 

ศิลปะ 294 0 13 4 19 30 27 22 179 228 77.55 
การงานอาชพีฯ 308 0 0 0 4 9 16 12 267 295 95.78 

ภาษาตา่งประเทศ 880 1 57 16 51 55 101 76 523 700 79.55 

 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 513 6 46 44 73 67 111 51 115 277 54.00 
คณิตศาสตร์ 513 1 29 86 63 37 41 39 217 297 57.89 
วิทยาศาสตร์ 513 1 25 23 44 53 64 44 259 367 71.54 
สังคมศึกษาฯ 513 0 26 5 6 26 54 91 305 450 87.72 
สุขศึกษาฯ 513 0 0 1 6 8 13 46 440 499 97.27 

ศิลปะ          0 0 
การงานอาชพีฯ          0 0 

ภาษาตา่งประเทศ 513 4 17 11 15 47 71 82 266 419 81.68 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

ภาษาไทย 43 1 1 3 2 8 8 6 15 29 67.44 
คณิตศาสตร์ 501 0 19 18 38 50 64 50 262 376 75.05 
วิทยาศาสตร์ 1,323 17 38 23 58 112 176 195 704 1,075 81.25 
สังคมศึกษาฯ 237 0 12 4 5 11 18 26 161 205 86.50 
สุขศึกษาฯ 427 0 1 0 1 0 0 2 421 423 99.06 

ศิลปะ 491 3 16 6 9 17 21 30 388 439 89.41 
การงานอาชพีฯ 508 2 10 3 6 16 29 37 402 468 92.13 

ภาษาตา่งประเทศ 1,013 5 57 37 63 49 95 112 591 798 78.78 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 469 0 15 16 36 46 91 88 177 356 75.91 
คณิตศาสตร์          0 0.00 
วิทยาศาสตร์          0 0.00 
สังคมศึกษาฯ 1,876 3 34 17 25 48 153 289 1,305 1,747 93.12 
สุขศึกษาฯ 388 0 0 0 0 0 4 1 383 388 100.00 

ศิลปะ          0 0 
การงานอาชพีฯ          0 0 

ภาษาตา่งประเทศ          0 0 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

ภาษาไทย 461 0 24 14 16 23 35 34 315 384 83.30 
คณิตศาสตร์ 892 2 68 70 59 105 145 119 324 588 65.92 
วิทยาศาสตร์ 809 0 5 17 44 108 98 133 404 635 78.49 
สังคมศึกษาฯ 654 0 1 2 8 18 32 50 539 621 94.95 
สุขศึกษาฯ 507 0 0 0 1 1 5 19 481 505 99.61 

ศิลปะ 412 1 8 1 24 21 31 49 277 357 86.65 
การงานอาชพีฯ 246 0 4 4 4 3 8 11 212 231 93.90 

ภาษาตา่งประเทศ 1,829 5 75 28 49 111 200 214 1,147 1,561 85.35 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 469 0 51 46 80 71 108 38 75 221 47.12 
คณิตศาสตร์          0 0 
วิทยาศาสตร์ 429 0 78 54 41 40 47 52 117 216 50.35 
สังคมศึกษาฯ 1,407 0 80 36 61 53 158 229 790 1,177 83.65 
สุขศึกษาฯ 388 0 0 0 2 0 1 0 385 386 99.48 

ศิลปะ          0 0 
การงานอาชพีฯ          0 0 

ภาษาตา่งประเทศ          0 0 
รายวิชาเพิ่มเติม   0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4     

ภาษาไทย 501 0 57 24 31 31 55 48 255 358 71.46 
คณิตศาสตร์ 884 0 42 32 123 157 149 126 255 530 59.95 
วิทยาศาสตร์ 778 0 14 7 28 78 138 151 362 651 83.68 
สังคมศึกษาฯ 735 0 42 18 24 32 123 137 359 619 84.22 
สุขศึกษาฯ 530 0 2 1 4 7 14 14 488 516 97.36 

ศิลปะ 246 0 11 1 7 7 14 34 172 220 89.43 
การงานอาชพีฯ 395 0 13 8 17 12 22 40 283 345 87.34 

ภาษาตา่งประเทศ 1,777 0 83 39 62 117 230 232 1,014 1,476 83.06 
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 ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

ระดับ 
ช้ัน 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (Common European 
Framework of Reference for Lan-

guages : CEFR)  

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ A1 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
ป.6 475 461 122 48 26 - - - 265 
ม.3 510 488 276 61 38 55 - - 58 

 
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่น ามาใช้ในการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนา 
ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองค์กร อย่างสิ้นเชิงหรือเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลคา่ 
มีเป้าหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือมีความสร้างสรรค์  (C – Creative), มีความใหม่ในบริบทนั้นๆ (N - New)           
มีคุณค่ามีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม (A - Adaptive) 

แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน การปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. BCC SAT-1 
มฐ.1  
มฐ.3 

ทั่วไป 

2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ : ระบบกรวยอัจฉริยะ  
(Intelligent Traffic Cone System) 

มฐ.1  
มฐ.3 

ทั่วไป 

3. โครงงานเรื่อง “Isolation of Cellulolytic 
Bacteria from Termite Combs of Micro-
termes sp. to Reduce Pollution from Burn-
ing Rice Stubble”  

มฐ.1  
มฐ.3 

ทั่วไป 

 
6.  รางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  

6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 
 

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
 

1. BCC SAT-1 Best Runner-up Award  ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

10th TSME-ICoME 2019 พัทยา 
จังหวัดชลบุรี โดย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนาร ี

2. โครงงานวิทยาศาสตร์  รุ่นเยาว์  
  ครั้งท่ี 21  
 

รางวัลชนะเลิศ 
และเป็นตัวแทนประเทศ
ไทยเข้าร่วมประกวด

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

The Twenty - First Yong Scientist 
Competition : YSC 2019  ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โครงงานวิทยาศาสตร์ใน
งาน Intel ISEF2019 ณ 
เมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา 

แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ   

3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์  
  : ระบบกรวยอัจฉริยะ  
(Intelligent Traffic Cone System) 

เหรียญทองแดง  นานาชาติ The 47th International Exhibition of 
Invention of Geneva  ณ สมาพันธ-    
รัฐสวิส 

4. การแข่งขันหุ่นยนต์ เหรียญทอง 
Champion 1st Maze 
Runner Robot JUNIOR 
CATEGORY (ประเภท
บุคคล) 
รางวัล 2nd Runner Up 
Ball Transporter Robot 
Open Category(ประเภท
ทีม) 

 นานาชาติ International micro: coding Cham-
pion 2019 ณ ประเทศสิงคโปร ์

5. การแข่งขันฟิสิกส์โอลมิปิกเอเชยี เกียรติคณุประกาศ  นานาชาติ Asian Physics Olympiad 2019    ณ 
เมืองแอดิเลค เครือรัฐออสเตรเลีย 

6. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. รางวัลชนะเลิศ  
ประเภท Super Team 
พร้อมถ้วยรางวัลเหรียญ
ทอง 
 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

7. การแข่งขันแล่นใบทางไกล รางวัลชนะเลิศ  ครอง
รางวัลพระราชทานนิรันดร 
หางเสือเรือพระที่น่ัง      
“เวคา”  เป็นเวลา 1 ปี  

 ภาค/ประเทศ 
 

โดย กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแขง่
เรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และบริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด ( มหาชน )  

8. การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ  
รายการ 2019  

1.เหรียญทองและ  
  รางวัลแชมเปี้ยน 
2.รางวัลเหรียญเงิน 
3.รางวัลเหรียญทองแดง 

 นานาชาติ IMWiC – International Mathematics 
Wizard Challenge ณ กรุง 
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

9. AEON English Speech Contest 
2019 

1. รางวัลชนะเลิศ พร้อม
เป็นตัวแทนประเทศไทย 
เข้าร่วมการแข่งขัน “Asia 
Youth Leaders 2019 ” 
ณ สาธารณรัฐสังคมนยิม
เวียดนาม 
2. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1   
พร้อมเกียรติบัตร 
3. รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 2 พร้อมเกียรตบิัตร   

 ภาค/ประเทศ 
 

AEON English Speech Contest 2019 
ณ  ช้ั น  2  อ า ค า ร  FYI Center ถน น
พระราม 4 

10. โครงงานวิทยาศาสตร์  
รายการ GENIUS Olympiad 2019 

1. เหรียญทอง   นานาชาติ GENIUS  Olympiad 2019 ณ เมอืง 
Oswego รัฐนิวยอร์ค  สหรัฐอเมรกิา 
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จาก โครงงานเรื่อง             
“ Isolation of Cellulo-
lytic Bacteria from Ter-
mite Combs of Micro-
termes sp.to Reduce 
Pollution from Burning 
Rice Stubble” 
2. รางวัลชมเชย 
จาก โครงงานเรื่อง 
“ Relation between 
Changes in Mangrove 
Forest Conditions and 
Reduction of Mudskip-
per Population ” 
3.รางวัลชมเชย            
จาก โครงงานเรื่อง 
“Somanniathelphusa  
Germaini, to Decrease 
Their Rice-Destroying 
Activities Altering the 
Methyl Farnesoate 
Hormone Level of Rice 
Field Crabs”  

11. การแขง่ขันฟิสิกส์ประยุทธ์      
ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2562 

เหรียญทองแดง  2 เหรียญ  นานาชาติ International Young Physicists’ 
Tournament ( IYPT 2019)  
ณ สาธารณรัรฐโปแลนด์ 

12. การแข่งขันโดรน 
ประเภท Open Category รายการ 
Drone Odyssey  Challenge 2019 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1  
(1st runner up)        

 นานาชาติ Drones Swam Programming   
ณ Science Center Singapore 

13. การแข่งขันคณิตศาสตรโ์ลก ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทบุคคล 

เหรียญทองแดง  
ประเภททีม 

 นานาชาติ Po Leung Kuk Primary Mathematics 
World Contest 2019  
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

14. การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 
(WMI 2019) 

1. รางวัล  Diamond 
Medal  
2. รางวัล Legend Award  
3. รางวัล The Star of 
the World  
4. รางวัล  Gold Medal 
5. รางวัล  Silver Medal  

 นานาชาติ World Mathematics Invitational 
2019 ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

15. คณิตศาสตรโ์อลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ( IMO 2019) 

1. เหรียญทอง 
2. เหรียญเงิน 

 นานาชาติ International   Mathematical 
Olympiad 2019 ณ เมืองบาธ      
สหราชอาณาจักร  
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16. การแข่งขัน 2019 Nie Er Interna-
tion Youth Wind Band Art Week  

รางวัลระดับความสามารถ     
เหรียญทอง 

 นานาชาติ 2019 Nie Er Internation Youth 
Wind Band Art Week ณ เมืองเซินเจิ้น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

17. การแข่งขันเทควันโด The 8th 
SeongNam Open International 
Children Taekwondo Champion-
ships 

เหรียญทอง   รุ่นอายุ          
9 – 10 ปี น้ าหนักไม่เกิน 
35 กิโลกรัม  

 นานาชาติ The 8th SeongNam Open Interna-
tional Children Taekwondo Cham-
pionships ณ เมือง SeongNam 
สาธารณรัฐเกาหล ี

18. คณิตศาสตรร์ะหว่างประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี 2562 
( SAIMC:WYNIC 2019 ) 

เหรียญเงิน  นานาชาติ South African International Mathe-
matics Competition : World Youth 
Mathematics Inter-Cities Competi-
tion 2019 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

19. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
รายการ Prime Minister’s Science 
Award 2019 หัวข้อ  การศึกษาเรื่อง
ปัจจัยทางภายภาพที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของหอยแมลงภู่  Perna Vi-
ridis บริเวณปากอ่าวไทยฯ  

ได้รับรางวัล Project of 
the Year และรางวลั 
NSM  President Award 
2019 

 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

Prime Minister’s Science Award 
2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

20. การแข่งขนัประกวดผลิตสื่อคลิป
วีดีโอ และอินโฟกราฟิก “ DIGFAM 
AWARDS ” ชิงถ้วยพระราชทาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณฯ์  

1. รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทผลติสื่อ
คลิปวีดีโอ 
2. รางวัล Popular Vote 
ประเภทผลติสื่ออินโฟ
กราฟิก  

 ภาค/ประเทศ 
 

โดย ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์             
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย  เซ็นทารา  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ 

21.แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
การแพทย์และเวชศาสตร์ เขต เมือง    
Vajira Quiz 2019  

รางวัลชนะเลิศ โลร่างวัล 
และเกียรติบตัร 

 ภาค/ประเทศ 
 

โดย คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล  
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช   

22 .  โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานนิทรรศการ
วันวิทยาศาสตร์ GrID : วิทยาศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และ KMITL Open 
House 2019 หัวข้อ : การศึกษาเรื่อง
ปั จจั ยทางกาพภาพที่ ส่ งผลต่ อการ
เจริญเติบโตของหอยแมลงภู่  Perna 
Viridis บริเวณปากอ่าวไทยฯ   

รางวัลชนะเลิศ  ภาค/ประเทศ 
 

โดย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอเมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   

23. การแข่งขันหุ่นยนต์ “ World     
Robot  Games Thailand Champi-
onship 2019 ” 

1. เหรียญทอง 
2. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 

 ภาค/ประเทศ 
 

World Robot  Games Thailand 
Championship 2019 ณ ศูนย์การค้า
เซียรร์ังสิต 

24. การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอด
มงกุฏ ครั้งที่ 15 และการแข่งขันเคมี 
ชีววิทยา  ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 7 

1.ระดับประถมศึกษา  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง ( คะแนน
สูงสุด )  พร้อมถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระ
กนิษฐษธิราชเจ้าฯ และ
รางวัลชมเชย 

 ภาค/ประเทศ 
 

โดย  มูลนิธริ่มฉตัร  
ณ โรงเรียนสรุศักดิม์นตรี  
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2.ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ไดร้ับรางวัล
ชมเชย 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้รับรางวัล  
เหรียญเงิน สาขาชีววิทยา  
สาขาฟิสิกส์  และรางวัล
ชมเชย สาขาเคม ี

25. ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Siriraj  Medical Science  Contest 
2019 

รางวัลชนะเลิศ            
โล่รางวลั และเกียรติบัตร 

 ภาค/ประเทศ 
 

โดย  คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล    
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  
อาคารศรสีวรินทิรา   
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล   

26. การแข่งขันประกวดนวัตกรรม 
Seoul  International Invention Fair 
2019 ( SIIF 2019 ) 

1. ทีม BCC ECO Filfer 
Fan ไดร้ับรางวัล Silver 
Medal  และรางวัล    
Special  Award                 
2. ทีม Amazing Seed 
Ball  ได้รับรางวัล Bronze 
Medal  

 นานาชาติ โดย สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์        
แห่งประเทศเกาหลี ( KIPA )  

27. การแข่งขันคณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ  
ประจ าปี 2562  ( IMSO 2019  ) 

เหรียญทอง   
สาขาคณิตศาสตร์  

 นานาชาติ 2019  International Mathematics 
and Science  Olympiad  2019              
ณ สาธารณรัฐเวียดนาม 

28. การประกวดวงดนตรีเครื่องลม 
วงเล็ก 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง 

 เขตพื้นท่ี/
จังหวัด 

จัดโดย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  ณ จังหวดัสมุทรปราการ 

29. การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 
International Robot Olympiad 2019  

เหรียญทองแดง ประเภท
การแข่งขัน Mission 
Challenge  ประเภททีม 

 นานาชาติ  International Robot Olympiad 2019                                            
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

30. การประกวดวงโยธวาทิต 
ประเภทน่ังบรรเลง 

1.รางวัลชนะเลศิ 
2.รางวัลความสามารถ
ระดับเหรียญทอง  

 ภาค/ประเทศ 
 

โดย  สมาคมเมโลเดยีน  
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรงการท่องเที่ยว       
และกีฬา ณ ไอส์แลนดฮ์อลล์ 
ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด ์

31. การแข่งขันตอบปัญหาพฤกษศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ  โล่รางวัล
พ ร ะ ร า ช ท า น ส ม เ ด็ จ      
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 

 เขตพื้นท่ี/
จังหวัด 
 

โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์                  
ณ  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

32. การแข่งขันซีเกมส์ 2019 1.  เหรียญเงินซเีกมส์ 
2019 กีฬาสเก็ตน้ าแข็ง 
ประเภท Team Relay  
2. เหรียญทองซีเกมส์ 
2019 กีฬา Ice Hockey  
3. เหรียญทองซีเกมส์ 
2019 กีฬาเรือใบ 

 นานาชาติ ณ เมืองมะนลิา  ประเทศฟิลิปินส ์
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33. การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา 
แห่งชาติ  ครั้งท่ี 41   ( UDON THANI 
GAMES ) 

1. เหรียญทอง ประเภททีม 
จ านวน 1 เหรียญ 
2. เหรียญเงิน ประเภท
ชาย คู่ผสม  

 ภาค/ประเทศ 
 

โดย กรมพลศึกษา   
ณ มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ      
วิทยาเขต 

34. การแข่งขันโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ 
Thailand New Gen Award ( I-New 
Award 2020)  

1. เหรียญเงิน  
สาขาการท่องเที่ยว  
2. เหรียญเงิน  
สาขาสุขภาพและ
การแพทย์ 

 ภาค/ประเทศ 
 

โดย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ..... 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1.  นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 
กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร 
     - เด็กชาย วรี์ทิวัตถ์ ศิริวัฒนากร 
     - เด็กชาย วชิรวิทย์  อังคทะวานิช 
     - เด็กชาย พิชญุตม์  จีระธวัชชัย 

 
 

2561 
2560 
2559 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาด
ใหญ่ กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร 
    - นาย พิวัฒน์ ศุภวิทยา 
    - เด็กชาย กันตวิชญ์  ปิยนิรันดร ์

 
 
 

2561 
2560 

 

3.  นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ขนาดใหญ่ กลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร 
    - นาย กฤต  กรวยกิตานนท์ 

 
 

2559 

 

 
7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมการคดิวิเคราะหด์้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรยีนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะส าหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู้หรือสรา้งอาชีพ   
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา 
 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  เมื่อวันที่ 6–8 
กุมภาพันธ์ 2555   

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 

ประถมและมัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.58 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.42 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.87 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 13.44 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์   พันธกิจ  

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 91.32 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ใช่ 
 ใช่ 
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา               ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  

การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  86 5,520 4,599 83.31 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านใน
แต่ละระดบัช้ันตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

    4,649 84.21  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียน
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

    4,608 83.51  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแต่ละระดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

    4,543 82.30  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิด
ค านวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนด 

    4,593 83.21  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  86 5,520 4,578 82.94 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตรต่รอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 

    4,560 82.61  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น  

    4,588 83.11  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปญัหาอย่าง
มีเหตผุล 

    4,588 83.11  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   86 5,520 4,615 83.61 ดีเลิศ 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน

การรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการ
ท างานเป็นทีม 

    4,609 83.49  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

    4,621 83.72  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  86 5,520 4,688 84.94 ดีเลิศ 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    4,698 85.11  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่าง
สร้างสรรค์ และมคีุณธรรม 

    4,679 84.76  

5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  86 5,520 4,657 84.31 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรยีนรู้ตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

    4,670 84.61  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรยีนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พื้นฐานเดิม 

    4,637 84.01  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ
อื่น ๆ 

    - -  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

  86 5,520 4,615 83.21 ดีเลิศ 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

    4,637 84.01  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

    4,593 83.21  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  86 5,520 4,735 85.79 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา   

    4,751 86.08  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่ 

ปฏิบตั ิ

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านยิมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

    4,719 85.49  

2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย   86 5,520 4,694 85.03 ดีเลิศ 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน

ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
    4,697 85.09  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย 

    4,690 84.96  

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  86 5,520 4,735 85.78 ดีเลิศ 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

    4,735 85.78  

4 สขุภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   86 5,520 4,756 86.16 ดีเลิศ 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ

กาย สุขภาพจติ อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

    4,760 86.23  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไมม่ีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

    4,752 86.08  

                สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมนิทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

84.51 ดีเลิศ 

 
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   

กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา หลักสูตรและโปรแกรมการเรียนออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาและต่อเนื่องสอดคล้องมาถึงระดับมัธยมศึกษา สามารถท าให้นักเรยีนค้นพบตนเอง ต่อยอดความรู้และเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมั่นคงและภาคภูมิใจ โดยหลักสูตรจะพัฒนานักเรียนทั้งด้านเนื้อหาวชิาการ ด้านคุณ
ลักลักษณะที่พึงประสงค์ และมีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่หลากหลาย ตอบสนองกระแสการพัฒนาของโลกที่
เปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาเพ่ืออนาคต โดยนักเรียนสามารถเลือกศึกษาในรายวชิาที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระ และเปน็
วิชาที่สามารถน ามาต่อยอดสู่อนาคตได้  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรยีนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยครูจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วีดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรยีนโดยมีการจดัการเรียนรู้แบบรว่มมือ การลงมือปฏิบัติจริง การใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 เปน็ฐานในการ
เรียนรู ้  

โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา  ตามกลไกของระบบประกันคุณภาพการศึกษา  กล่าวคือ
การปรับปรงุพัฒนาตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  อย่างต่อเนื่อง  เริ่มจากขั้นวางแผน ลงมือปฏบิัติ กระทั่งขั้นการตรวจสอบ
และประเมินผล  ซึ่งนบัว่ามีความส าคัญ  เพ่ือน าไปสู่การปรับพัฒนาโดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับใด  ถ้าบรรลวุัตถุประสงค์  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี–ดีเยี่ยม  ก็
รักษาไว้  จัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  แต่ถ้าผลการประเมินไม่บรรลุวตัถุประสงค์  หรืออยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง–พอใช ้ 
จะน ามาพิจารณา  วเิคราะห ์  เพ่ือการวางแผนปรับพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป  โดยมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพภายในโรงเรยีน  ให้เจริญก้าวหนา้ตามบรบิทของสถานศึกษาเพ่ือผลการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
 
ผลการพัฒนา 
 
  ผลจากการจัดการเรียนการสอนสะท้อนตาม ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม โครงการ ที่
ส่งเสริมให ้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง ใช้เทคโนโลยีในการเรียนน าเสนอผลงาน สามารถเรยีนรู้รว่มกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเหน็เพ่ือการเรียนรู้ระหวา่งกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรคผ์ลงาน กลา้คิด กล้าแสดงออก มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาการมีทักษะกระบวนการคิดตามศักยภาพ มีทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขยีน สามารถตั้งค าถามเพ่ือการ
สื่อสาร รักการอ่าน ตระหนกัถึงคุณค่าของภาษาและวรรณคดีไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ผ่านทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทยและเห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง มีทักษะในการคิดค านวณ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการท างานรว่มกับผู้อื่นได้ทั้ง
ภายในและภายนอกได้ตามศักยภาพของตนเอง นักเรียนมีความรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์  ได้เรียนรู ้ และเข้าใจแนว
พระราชด าร ิโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีความตระหนัก  รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นมีประสิทธภิาพมากขึ้น มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต แสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นักเรียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ที่ส่งเสริมและตอบสนองความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ส ารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการที่หลากหลายจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียนสามารถสรปุความรู้ด้วยตนเอง  น าประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชวีิตประจ าวันได้จริงอย่างมี
คุณภาพ นักเรยีนสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยเีข้าด้วยกัน ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล มีทักษะการคิดระดับสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
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คิด สร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสบืเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรม จริยธรรม  
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ  และทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศ  สามารถสร้างดาวเทียมและน าเสนอผลงานสู่
บุคคลภายนอก  มีทักษะศตวรรษที่ 21  และโรงเรียนมีหลักสตูร Space Engineer Program  ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ของโลก ส่งผลใหโ้รงเรียนเป็นที่ยอมรับทางด้านการเปน็หนึ่งในผู้น าด้านการศึกษาในระดับโรงเรียน ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้
จากการฟัง การดู แลว้สามารถน าเสนอความคิดด้วยวิธีการของตนเองอย่างสร้างสรรค์  มีความรู้และมีทักษะชีวิตที่
เหมาะสมกับวยั  ผู้เรียนได้รับกการส่งเสริมการเรยีนการสอนอย่างมีคุณภาพ สามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเรยีนรู้ร่วมกันเปน็กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ ใช้เทคโนโลยีกาเรียนรู้ในการน าเสนอ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดตามศักยภาพ สามารถสรปุ
ความคิดเห็นของตนเองและมีจติส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน โรงเรยีนมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ตามกลไกของระบบประกันคุณภาพการศึกษา  กลา่วคือการปรบัปรุงพัฒนาตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  อย่างต่อเนื่อง  เริ่ม
จากขั้นวางแผน ลงมือปฏิบัต ิกระทั่งขั้นการตรวจสอบและประเมินผล  ซึ่งนบัว่ามีความส าคัญ  เพ่ือน าไปสู่การปรับพัฒนา
โดยพิจารณาจากผลการประเมนิคุณภาพว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์  อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับใด  ถ้าบรรลุ
วัตถุประสงค์  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี–ดีเยี่ยม  ก็รักษาไว้  จัดท าเปน็มาตรฐานการปฏิบัติงาน  แต่ถ้าผลการ
ประเมินไม่บรรลวุัตถุประสงค์  หรืออยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง–พอใช้  จะน ามาพิจารณา  วิเคราะห ์ เพ่ือการวางแผนปรับพัฒนา
งานในปีการศึกษาต่อไป  โดยมุ่งมั่นในการสร้างวฒันธรรมคณุภาพภายในโรงเรียน  ให้เจริญก้าวหนา้ตามบรบิทของ
สถานศึกษาเพ่ือผลการพัฒนาผูเ้รียนให้เต็มตามศักยภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบตั ิ

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

  
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 1.1  ก าหนดเปา้หมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ทอ้งถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสงักัด 

    

 1.2 ก าหนดวิสยัทัศน์ และพันธกจิ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยง           
กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ่
ต่อสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ  
    

 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

    

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และระบบการนเิทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
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 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

    

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

    

 3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง  

    

 3.4  ก าหนดหลกัสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    

 3.5  สถานศึกษามกีารปรับปรุง และพฒันาหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป็น
แบบอย่างที่ดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

  ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้

  ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

    

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพทีไ่ด้ ปฏิบตั ิ ไม่ 

ปฏิบตั ิ
   สรุปผลการประเมิน       =      ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จ านวนประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
  หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 

***  ค่าเป้าหมาย =   จ านวนข้อการปฏิบัติในแตล่ะประเด็นพิจารณา 
 

 
 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา  ตามกลไกของระบบประกันคุณภาพการศึกษา  กล่าวคือ

การปรับปรงุพัฒนาตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  อย่างต่อเนื่อง  เริ่มจากขั้นวางแผน ลงมือปฏบิัติ กระทั่งขั้นการตรวจสอบ
และประเมินผล  ซึ่งนบัว่ามีความส าคัญ  เพ่ือน าไปสู่การปรับพัฒนาโดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับใด  ถ้าบรรลวุัตถุประสงค์  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี–ดีเยี่ยม  ก็
รักษาไว้  จัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  แต่ถ้าผลการประเมินไม่บรรลุวตัถุประสงค์  หรืออยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง–พอใช ้ 
จะน ามาพิจารณา  วเิคราะห ์  เพ่ือการวางแผนปรับพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป  โดยมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพภายในโรงเรยีน  ให้เจริญก้าวหนา้ตามบรบิทของสถานศึกษาเพ่ือผลการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้มีการก าหนดเปา้หมาย วิสยัทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องตามบริบทของ
ผู้เรียนและสถานศึกษา และเปน็ไปตามแนวทางการปฎิรปูตามแผนการศึกษาชาติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
จ าแนกโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายวชิาการและมาตรฐานคุณภาพ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่าย
บริการ  ฝ่ายการเงินและบุคลากร   

           แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ  ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ด ี
ปฏิบัติ 4 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ    ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

           ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
1.00 – 1.49 ระดับคณุภาพ     ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคณุภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคณุภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคณุภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคณุภาพ      ยอดเยี่ยม  
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 ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Menagement) SBM ประกอบด้วย 
หลักการส าคัญ  3  ประการ คือ 

1. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริการงานที่ชัดเจน  มีการ
กระจายความรับผิดชอบและอ านาจการตัดสินใจให้ทีมงานต่างๆ ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง  เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน  ซึ่งมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

2. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation or Callaboration or Involvement) การปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนเน้นการท างานเป็นทีมและสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ครู  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้แทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 
สร้างคุณลักษณะให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  เกิดความภาคภูมิใจในงานของโรงเรียนเพราะได้มี
โอกาสร่วมคิดร่วมท ามากขึ้น 

3. หลักการบริหารและจัดการที่ดี  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  
PDCA (System Approach) ประกอบด้วย การวางแผน(Plan)  การด าเนินการ(Do)  การตรวจสอบ
(Check)  และการพัฒนา/ปรับปรุง(Action) 

นอกจากนั้น  ยังมุ่งพัฒนาบุคลากร  อาทิ  พัฒนาผู้บริหาร  พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  มีทักษะ  ประสบการณ์  ในเรื่องการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอนและเรื่องอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะให้ความส าคัญด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา 
ผลการพัฒนา 

ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า บริหารจัดการการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก าหนดในแผนปฎิบัติการ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม ให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคม 
จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
ท างานเป็นทีม รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง เกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจ ความถนัด และพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ผ่านกิจกรรม หรือ 
โครงการ ด้านวิชาการและกิจกรรม  อาทิ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โครงการ  Best of the 
Best โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีน โครงการห้องเรียนต่างแดน ฯลฯ นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ปรับ
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด นักเรียนมีความสุขที่ได้
เลือกเรียนอย่างอิสระตามความสนใจ ในโปรแกรมพหุปัญญา (Multiple Intelligences Program : MIP) รายวิชา
เพ่ิมเติมตามความสนใจ (Free Elective : FE) ผู้เรียน และ การเปิดแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เน้นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน อาทิ เน้นคณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ เน้นคณิตศาสตร์ เน้น
ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น เน้นศิลป์นิเทศ เน้นด้านกีฬา เพ่ือสนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียนแต่ละคนให้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาน คิดวิเคราะห์ และ
พร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 15 Track ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู เชียน ทั้งยังสามารถใช้เทคโนโลนยีสารสนเทศเพ่ือ
การสืบค้นและพัฒนาศักยภาพของตนเอง โรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
นักเรียน มีการบูรณาการรเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ โครงการค่ายบูรณาการกลุ่มสาระฯ ทั้งยังมีการ
แนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ ได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ และหน่วยงานให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานสูงขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น  มีทัศนคติที่
ดี มีความสุขกับการปฎิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning  Behavior) เกิดสังคม
การเรียนรู้ระหว่าง ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน (Learning  Society) และเสริมสร้างความความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างครูระดับหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานของตนผ่านการศึกษาอบรมดู
งาน/ดูแลนักเรียน และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป  บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าความรู้มาปรับใช้ในการ
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ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่
ก าหนด พัฒนาเทคนิคการสอน ส่งเสริมผู้เรียนให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีทักษะกระบวนคิด สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดีและมีความสุข ดังเห็นได้จาก โครงการพัฒนาครู  360 องศา  เป็นต้น 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ บริการผลิต 
ส าเนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือประกอบการเรียนการสอน    ครูและบุคลากรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้
วัสดุ-อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ทันเหตุการณ์ ทันสมัย ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  มีการ
ปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนรวมถึงสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย อาทิ บริการระบบเสียงและระบบฉายภาพห้อง
ประชุมของโรงเรียน ผลิตและส าเนาสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน สร้างหลังคาระหว่างอาคารอารีย์ถึงรั้วถนน
ประมวญ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียน เป็นต้น 
 

     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน  
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

*** 
ผลการประเมิน

(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้ปฏิบตั ิ
 

ไม่ 
ปฏิบตั ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

  86 315 270 85.77 ดีเลิศ 
 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

    272 86.22  

 1.2  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริง 

    270 85.62  

 1.3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ  

    - -  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ
ผลงาน 

    270 85.62  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    270 85.62  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

  86 315 269 85.29 ดีเลิศ 
 

 1.1 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

    270 85.82  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู้ 

    268 85.02  

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

    268 85.02  
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3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   86 315 269 85.32 ดีเลิศ 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  

    269 85.32  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรูร้่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

    269 85.32  

4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  86 315 268 85.20 ดีเลิศ 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

       

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวธิีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้

       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

       

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ 

       

5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

  86 315 267 84.82 ดีเลิศ 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

       

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลบัไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

       

                     สรุปผลการประเมิน    =      ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จ านวนประเด็นพิจารณา 

85.28 ดีเลิศ 

 

แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 
ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    ก าลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเยี่ยม  

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   

กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฎิบัติงานตามบมบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยด าเนิน
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โรงเรียน มีการส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
วิชาการท่ีหลากหลายโดยนักเรียนสามารถเลือกศึกษาในรายวิชาที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระและเป็นวิชาที่สามารถ
น าไปต่อยอดได้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ  การประเมินคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาในระดับดีเยี่ยมมาโดยตลอดได้รับการรับรองจาก (ส านักรับรองมาตรฐาน
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และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน)  และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศท่ีเปิดหลักสูตรการ
เรียนกาสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน EIP (English Immersion Program) ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2538 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นต้นแบบ (Best  Practice) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีคุณ
ลักษะและศักยภาพความเป็นสากล หล่อหลอมให้ด าเนินชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานและมีความลงตัว ทั้งด้านวิชาการ 
กิจกรรมและคุณธรรม มีความเป็นผู้น าที่มีความกล้าหาญทางคุณธรรม และมีส านึกความรับผิดชอบ การวัดและ
การประเมินผล มีการนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ครูพัฒนาตนเองด้วยการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อ ท าให้ครูมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บริหารจัดการการเรียนการสอนร่วมกัน เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่
หลากหลายทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร รักการอ่าน ท างานเป็นทีม แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานที่  ด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนจนนักเรียนสามารถน าไปใช้พัฒนาตนเอง ส่งผลให้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียนในเรื่องการเรียนและคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามความสามารถและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในทุกรายวิชาพร้อมทั้งบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยะรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย น าการวิจัย
ในชั้นเรียนมาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม อย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญผ่านโครงการ / งาน / กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
ค่ ายบู รณาการทั กษะ ชีวิ ต  Puey Ranger 
Junior Bcc กล้า น า ท า ดี   

นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะ
ในการแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น  และใฝ่
เรียนรู้ตลอดเวลา   นักเรียนรู้คุณค่า ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการท างานเป็นทีมและมีความเป็น
ผู้น า -ผู้ตามที่ดี  และได้เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์แบบบูรณาการจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

โครงการ แรงคิดมิติใหม่ นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการมีทักษะกระบวนการคิดตาม
ศักยภาพ มีทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน สามารถตั้งค าถามเพื่อการสื่อสาร รัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการ
เข้าร่วมแข่งขัน 

BCC Challenge   ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 – 6  ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่
หลากหลายทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร รักการอ่าน ท างานเป็นทีม 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูต้่างๆ สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

โครงการสังคมสัญจร BCC Happy Trip ผู้ เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  3  – 6 ได้รับความรู้และประสบการณ์
หลากหลาย ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานที่  เห็นคุณค่าในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และ น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และ
สังคม 
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ค่ายบูรณาการ ป.6“ห้องเรียนธรรมชาติ” ผู้เรียนร่วมกิจกรรมที่สร้างทัศนคติและคุณลักษณะเชิงบวก  ผู้เรียนรู้คุณค่า 
ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  ผู้เรียนมี
การท างานเป็นทีมและส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือช่วยเหลือกัน มีบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่สนุกโดยนักเรียนมีส่วนร่วม 

โครงการ  Best  of  the  Best (On Stage) 
2019 

ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษา มีเจตนคติที่ดี เห็นคุณค่าของทักษะภาษา
เพื่อการสื่อสาร  ผู้เรียนได้เพิ่มพูนค าศัพท์ ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้และท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบที่ดีในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย เห็น
คุณค่าภาษาอังกฤษในการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจของตนเอง  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

Three R-Camp 2019 : ค่าย Super จิ๋วพิทักษ์
โลก  

ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้การใช้ทักษะทางภาษา ได้เรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีนนอกห้องเรียน ฝึกท างานร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความสุข ตระหนักรู้การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่าของวิถีไทย
แบบบูรณาการและได้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
และผู้เรียนเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าในความเป็น
ไทย 

พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีน ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพการใช้ภาษาจีน น าไปสู่ทักษะการสื่อสาร เกิด
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตามความถนัด ความสนใจ มีความสุขในการฝึกฝน เรียนรู้การใช้ภาษาจีนผ่าน
กิจกรรมและภาระงานท่ีเหมาะสม ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

Development a Weakness child to 
Strength of Technology (DWST) 

นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น และน ามาสร้างสรรค์ผลงาน 
ออกแบบช้ินงาน น าเสนอผลงาน นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้และน าซอฟต์แวร์
มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งภายในห้องเรียนและ
การแข่งขันกับภายนอกได้ 

โครงการเปิดโลกเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ; 
นครนายก เรียนรู้ชีวิตแบบ Slow Life  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการด้วยความ
ภาคภูมิใจ และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม   

Space conference : น าเสนอผลงาน  BCC 
SAT-1 ณ 10th TSME-ICoME 2019 พัทยา  

ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
ทักษะการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ตร สามารถสื่อสารและ
น าแสนอผลงานต่อสาธารณะชนได้อย่างดี 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ )INNOVATION) นักเรียนท่ีร่วมโครงการสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล มีทักษะการคิดระดับสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิด สร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ เปิดแผนการเรียนการสอน Space 
Program 

นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ  และทักษะด้านเทคโนโลยีอวกาศ  
สามารถสร้างดาวเทียมและน าเสนอผลงานสู่บุคคลภายนอก  มีทักษะศตวรรษ
ที่ 21  และโรงเรียนมีหลักสูตร Space Engineer Program  ที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาของโลก ส่งผลให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับทางด้านการเป็นหนึ่งในผู้น า
ด้านการศึกษาในระดับโรงเรียน 

วิทยาศาสตร์มหาสนุก Science Fun Fair   นักเรียน เกิดประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีความคิดริเริ่ม 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการด้วยความภาคภูมิใจ 

โครงการตกผลึกด้วยความคิดวิทยาศาสตร์  ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะการสร้างนวัตกรรม 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารและน าเสนอผลงานต่อสาธารณะชนได้อย่างดี 

SMART CAMP : Pass the Happiness For-
ward 

นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้และการท างานร่วมกับผู้อื่น เกิดความผูกพันเป็นหนึ่ง
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เดียวกัน นักเรียนน าความรู้  ทักษะและกระบวนการไปใช้ในการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ มีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์  และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ 
นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
โดยผ่านการท ากิจกรรมที่หลากหลาย เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็น
ไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 

โครงการ Talent League ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ 
สรุปความคิดรวบยอด และมีความคิดแบบองค์รวม ผู้เรียนสามารถสบืค้นข้อมลู 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้รอบตัวทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

ห้องเรียนต่างแดน  นักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถสื่อสารได้ นักเรียนยอมรับ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มี
ความเอื้ออาทร มีน้ าใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนได้รับประสบการ์
ตรงจากการเรียนและใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การมี
ศักยภาพเป็นพลโลก  ค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเอง มีความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน รอบรู้ เป็นนักคิด รู้จักตัดสินใจด้วยเหตุผล มีวินัยในตนเอง มีน้ าใจเอื้อ
อาทรต่อผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

งานแสดงนิทรรศการศิลปะดีเด่น นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการแสดงผลงานศิลปะ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เกิดแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ มีผลงานศิลปะเป็นท่ี
ประจักษ์ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจ ในการร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ สามารถสร้างผลงานการ
วาดภาพ และส่งภาพเข้าประกวดในโครงการ เกิดความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนที่ผลงานได้จัดแสดงนิทรรศการ 

EIP See the World 
 

นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  มีบุคลิกภาพของการเป็น
ผุ้น าและผู้ตามที่ดี  มีทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างใน
ต่างประเทศด้วยตนเอง และสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากปฎิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนมีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ดี  มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและสามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว  มีการท างานเป็นทีม  ร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน  
มีอิสระในการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์  

ค่ายศึกษาพัฒนาลูก บีซีซี นักเรียนมีอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณนักเรียนได้รับระสบการณ์จากการเข้าค่าย และ
เกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ มี โ ล ก ทั ศ น์ ที่
กว้างไกล และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (สโมสรอินเตอร์
แรคท์)  

นักเรียนรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและเห็นคุณค่าของชีวิตเพื่อนมนุษย์ มี
ความสามัคคี สามารถร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง  และได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจริงของชาวชนบท  นักเรียนมีความ
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น  เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีทัศนคตทิี่ดีในการช่วยเหลอืสงัคม 

BCC รักษ์สิ่งแวดล้อม ครู  บุคลากรและนักเรียน เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเกดิขึน้
ในปัจจุบันและสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
สามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและน้ าได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ร่วมมือกันรณรงค์ เป็นแกนน า และต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  ทั้งยังสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดปัญหา
ภาวะโลกร้อนได้ 

BCC E-TV นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BCC E-TV ได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือ
ห้องเรียน พัฒนาตนเอง และน าไปใช้ได้จริงในอนาคตผู้รับบริการได้รับความพงึ



65 
 

 

 

พอใจในการรับชมรายการต่างๆ ของโครงการ BCC E-TV  และเพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้น่าสนใจ 

บีซีซี รักการอ่าน ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู  
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ผู้เรียนได้เข้าใช้บริการ 
และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดตามความสนใจ เกิดความประทับใจ และ
ความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด 

ห้องสมุดสัญจร  นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รู้จักเสียสละและแบ่งปัน มี
คุณธรรม มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สังคม ห้องสมุดในโรงเรียนต่างจังหวัดมีทรัพยากรหนังสือและสื่อ เหมาะสม
ส าหรับผู้อ่าน 

 
 ครูร้อยละ 100 มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน งานศูนย์เทคโนโลยีมีการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี จัดท าระบบโครงข่ายติดตั้งอุปกรณ์ทั้งแบบมีสายและไร้สาย เพ่ือให้ผู้เรียนและครูผู้สอน 
ตลอดจนหน่วยงานสนุบสนุนการสอนอ่ืนๆ สามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการเรียนการเรียนรู้และใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทั่วถึงและครอบคลุม ครูผู้สอนเน้นการจัดกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอน
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ทุกคน
มีส่วนร่วม มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและชุมชน มีกิจกรรม / วิชาเลือก ตามความสนใจ ในโปรแกรม
พหุปัญญา (Multiple Intelligences Program : MIP) รายวิชาเพ่ิมเติมตามความสนใจ (Free Elective : FE) 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน ครูมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการคิด การปฎิบัติจริง ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีทั้งยังใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ
ผลงาน มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งให้นักเรียนมรฃีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และครูมีผลงานการวิจัยสถานศึกษา ได้รับการตรวจประเมิน และน าเสนอผลงานกับหน่วยงาน
ภายนอก  
 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอกและชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน อาทิ โบสถ์สืบสัมพันธวงศ์ 
พระราชวังสวนจิตรลดา พิพิธภณฑ์สถานแห่งชาติ ครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อย
ละ 100 ครูได้รับการนิเทศเพ่ือติดตามการเรียนการสอนอยู่เสมอ มีการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการสอนและแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
 
 

 

 

 

 

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
สุภาพบุรุษ บีซีซี : ความจงรักภักดี ความซ่ือสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ   ความรักสามัคคี 

       
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวน
น ักเรียน/ครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

1 สุภาพบุรุษ บีซีซี : ความจงรักภักดี ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ   ความรัก
สามัคค ี

  86 5835 5036 86.31 ยอดเยี่ยม 

 1.ผู้เรียนมีความส านึกคณุต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ โรงเรียน และผู้มพีระคุณ 

     87.56  

  2.ผู้เรียนมีการกระท าท่ีจริงใจ ซื่อตรง ท้ังต่อ
หน้าและลับหลัง 

     85.56 
 

 3.ผู้เรียนมีวินัยและมสี านึกความรบัผิดชอบต่อ
การกระท าของตน 

     85.46 
 

 4.ผู้เรียนมีความผูกพันเป็นหนึ่งเดยีวกัน เพื่อ
สร้างสรรคส์ิ่งดีงาม 

     86.66 
 

สรุปผลการประเมิน 86.31 ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
  สร้างผู้น าที่มีคุณธรรมสุภาพบุรุษ บีซีซี  
       

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏบิัตงิาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวน
น ักเรียน/ครู
ผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได ้

 
ปฏิบตั ิ

 
ไม่

ปฏิบตั ิ

1 สร้างผู้น าที่มีคุณธรรมสุภาพบุรุษ บีซีซี   86 5,835 5,060 86.72 ยอดเยี่ยม 

 1.ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของ“สุภาพบรุุษ บีซีซี”      86.82  

  2.ผู้เรียนมีบุคลิกภาพของการเป็นผู้น า และผู้
ตามที่ด ี

     86.62 
 

สรุปผลการประเมิน 86.72 ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า 
                  เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา 
                ก าหนด ดีเลิศ 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ ดีเลิศ 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ ดีเลิศ 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง  
                 และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมี

คุณธรรม 
ดีเลิศ 

ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน และ
การท างานหรืองานอาชีพ ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ดีเลิศ 
ผู้เรยีนมีคณุลักษณะและค่านิยมทีด่ี สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด                   

เป็นแบบอย่างได ้ ดีเลิศ 

ผู้เรยีนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มสี่วนรว่มในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญาไทย ดีเลิศ 

ผู้เรยีนสามารถอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
ผู้เรยีนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศกึษาก าหนด ดีเลิศ 
ผู้เรยีนยอมรับเหตผุลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ด ี ดีเลิศ 
ผู้เรยีนไมเ่พิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยูร่่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน

และสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา     

สถานศึกษามีเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 
                 บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ

แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลง 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
                   ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ 
                    ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง

ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจรงิ และเป็นแบบอย่างได้ 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ 
                   ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดใหม้ีชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อพัฒนางาน 
ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ 
                    อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและ 
                    การจัดการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและมเีครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรบัผิดชอบต่อผลการ 
  จัดการศึกษาให้มีคณุภาพและไดม้าตรฐาน 

ดีเลิศ 

ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน  
  และเปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องมสี่วนร่วม 

ดีเลิศ 

โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการเรียนรู้กับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นในประเทศ 
                     มากกว่า 3 องค์กร 

ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการเรียนรู้กับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนใน  
ต่างประเทศอยา่งน้อย 2 ประเทศ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ 
                   หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจดัการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจดักิจกรรม

ได้จริง และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร ่

ดีเลิศ 

ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

ดีเลิศ 

ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวดัและ 
                   ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู้ ให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผูเ้รียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ดีเลิศ 

มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนโดยเนน้การมีปฏสิัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ 
                    เรียนรู้ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

ดีเลิศ 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรบัปรุง 
                   การจัดการเรียนรู้  ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลู

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
ดีเลิศ 

มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
ประเด็นพิจารณา  สุภาพบุรุษ บีซีซี : ความจงรักภักดี ความซ่ือสัตยส์ุจริต ความ

รับผิดชอบ ความรักสามัคคี 
   

 

ผู้เรยีนมีความส านึกคณุต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โรงเรียน และผูม้ีพระคุณ ยอดเยี่ยม 
ผู้เรยีนมีการกระท าท่ีจริงใจ ซื่อตรง ท้ังต่อหน้าและลับหลัง ดีเลิศ 
ผู้เรยีนมีวินัยและมสี านึกความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน ดีเลิศ 
ผู้เรยีนมีความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างสรรคส์ิ่งดีงาม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
ประเด็นพิจารณา  สร้างผู้น าที่มีคุณธรรม     
ผู้เรยีนมีอัตลักษณ์ของ “สุภาพบรุษุ บีซีซี” ยอดเยี่ยม 
ผู้เรยีนมีบุคลิกภาพของการเป็นผูน้ า และผูต้ามที่ด ี ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
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 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้ว่าอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 4.23 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4.31 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 4.26 ดีเลิศ 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 4.33 ดีเลิศ 
  

 
 ทั้งนี้ สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  ตามกลไกของระบบประกันคุณภาพการศึกษา  กล่าวคือการปรับปรุงพัฒนาตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  อย่างต่อเนื่อง  เริ่มจากขั้นวางแผน ลงมือปฏิบัติ กระทั่งขั้นการตรวจสอบและประเมินผล  ซึ่งนับว่ามี
ความส าคัญ  เพื่อน าไปสู่การปรับพัฒนาโดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์  อยู่ใน
เกณฑ์การประเมินระดับใด  ถ้าบรรลุวัตถุประสงค์  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี–ดีเยี่ยม  ก็รักษาไว้  จัดท า
เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  แต่ถ้าผลการประเมินไม่บรรลุวัตถุประสงค์  หรืออยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง –พอใช้  จะ
น ามาพิจารณา  วิเคราะห์  เพ่ือการวางแผนปรับพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป  โดยมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพภายในโรงเรียน  ให้เจริญก้าวหน้าตามบริบทของสถานศึกษาเพ่ือผลการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
จุดเด่น 
 
จุดเด่นด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 โรงเรียนจัดการศึกษาอยู่บนพ้ืนฐานของคริสตศาสนา มุ่งพัฒนาให้เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นน าที่ดีที่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศไทย ในปี พ.ศ.  2561-2563 มีวิสัยทัศน์ว่า “กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนแห่งความสุข” 
นักเรียนของโรงเรียนเป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกต้องการให้เข้า
ศึกษาต่อ โดยท าความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับนานาประเทศ เพ่ือเป็นโอกาสให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างออกไป ครูมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่เป็นสากล (World - Class 
Learning)  สิ่งที่ บีซีซี ได้ลงมือท าและพัฒนาการศึกษา ก็เพ่ือหวังว่านักเรียนของเราที่ส าเร็จการศึกษาจะมีความ
ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ หลักสูตรและโปรแกรมการเรียนของ บีซีซี ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และต่อเนื่องสอดคล้องมาสู่ระดับมัธยมศึกษา โดยมีทิศทางและ
เป้าหมายทางการศึกษาที่สามารถไว้วางใจกับการพัฒนาหลักสูตรของ บีซีซี ที่จะสามารถท าให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง 
จนกระทั่งต่อยอดความรู้ และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมั่นใจ และภาคถูมิใจ  โรงเรียนกรุงเทพคริส
เตียนวิทยาลัยประสบความส าเร็จจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ และการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติมา
อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวในขณะนี้ที่มีผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ เป็นเวลา 10 ปี ติดต่อกัน จากสาขาวิชา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา 
และดาราศาสตร์ ทั้งยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติหลายรายการส า คัญ เช่น 
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คณิตศาสตร์นานาชาติ Asia International Mathematics Olympiad (AIMO 2019)  International Mathe-
matical Olympiad (IMO 2019)  Asian Physics Olympiad (APhO 2019)  ฟิสิกส์สัประยุทธ์ International 
Young Physicists Tournament (IYPT 2019 ) คณิ ตศ าสตร์ โ อลิ มปิ ก เ อ เ ชี ย  Southeast Mathematics 
Olympiad (SMO 2019)  โครงงานวิทยาศาสตร์ GENIUS Olympiad 2019  นวัตกรรม Seoul International 
Invention Fair (SIIF 219)  สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The 47th International Exhibition of Invention of 
Geneva  โครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2019  หุ่นยนต์นานาชาติ International micro: coding 2019  
หุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Game 2019   เป็นต้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากโรงเรียนให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทางด้านวิชาการ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การแข่งขันระดับ
นานาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของโรงเรียน จึงท าให้ความส าเร็จปรากฏเป็นที่
ประจักษ์ทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถต่อ
ประเทศชาติ  
 นักเรียนมีทัศนคติและคุณลักษณะเชิงบวกผ่านทางการเรียนการสอน การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน มีความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ท าให้สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดวางแผนและคิดแก้ปัญหาเป็น นักเรียนทุกคนมี
สปิริตบีซีซี มีคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐานคริสตศาสนา มีค่านิยมที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
เคารพความแตกต่าง ช่วยเหลือกันและกันอย่างสุขใจ  
 
จุดเด่นด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม 
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตามความสนใจ ความถนัด และพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  มีทักษะการคิดระดับสูง ด้าน
กระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมจริยธรรม  พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองและพลโลกอย่าง
มีความสุข โดยการเปิดห้องเรียน Innovationในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดแผนการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 15 สาขา ( BCC NEXT ) คือ  

Track ที ่1 แพทยศาสตร์ และกลุ่มสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
Track ที ่2 วิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ 
Track ที ่3 วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป 
Track ที ่4 วิศวกรรมหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ 
Track ที ่5 วิศวกรรมอวกาศ 
Track ที ่6 วิศวกรรมอวกาศ 
Track ที ่7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
Track ที ่8 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี 
Track ที ่9 สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ (เลือกเรียนคณิตศาสตร์ หรือภาษาจีน/ญี่ปุ่น) 
Track ที ่10 อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (เลือกเรียนภาษาจีน/ญี่ปุ่น) 
Track ที ่11 ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม ศิลปะการแสดง (เลือกเรียนคณิตศาสตร์ หรือภาษาจีน/ 
  ญี่ปุ่น หรือวิชาการทั่วไป) 
Track ที ่12 นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (เลือกเรียนคณิตศาสตร์ หรือภาษาจีน/ญี่ปุ่น  
  หรือวิชาการท่ัวไป) 
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Track ที ่13 ศิลปะการอาหาร (เลือกเรียนคณิตศาสตร์ หรือภาษาจีน/ญี่ปุ่น หรือวิชาการท่ัวไป) 
Track ที ่14 ดุริยางคศิลป์  
Track ที ่15 พลศึกษา (ส าหรับนักกีฬาทุนของโรงเรียน) 
 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ ได้พัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพ และหน่วยงานให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานสูงขึ้น มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น  มีทัศนคติที่ดี มี
ความสุขกับการปฎิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning  Behavior) เกิดสังคมการ
เรียนรู้ระหว่าง ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน (Learning  Society) ครูจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด พัฒนาเทคนิคการสอน มีการท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มี
ทักษะกระบวนคิด สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดีและมีความสุข  โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ 
สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการเรียนรู้กับ
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยท าความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) 
กับนานาประเทศ เพ่ือเป็นโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างออกไป  มีห้องเรียนต่างแดน Study 
Abroad Program โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนต่างประเทศ BCC Summer Camp Study Abroad and BCC 
Summer Camp Programmes  
 
จุดเด่นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฎิบั ติ
จริง มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมีการ
จัดอบรม ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเสมอ ครูมีการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นราบบุคคลและมีระบบติดตาม 
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและน าผลการประเมินมาปรับพัฒนาตัวเองให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 
 

 จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ด้ า น คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ผู้เรียน 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้  และผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สู งขึ้น พัฒนา
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนให้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้นักเรียน
ฝึกปฎิบัติจริงสร้างช้ินงานโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าแฟ้มสะสมผลงานโดยให้
ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร
จัดการ 

เพิ่มความเข็มแข็งของเครือช่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเขี่ยวข้องในการจัด
การศึ กษาของโรง เรี ยนให้มีส่ วนร่ วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 

ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน และวิจัยฉบับสถานศึกษา 
ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การบริหารโครงการ 
กิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของสถานศึกษาให้ทั่วถึง 
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ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร
จัดการเรียนการสอน
ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
ส าคัญ 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มากยิ่งข้ึน เน้นให้ครูท าวิจัยสถานศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงรู้ คุณค่ าการอนุ รั กษ์พลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียน
การสอนของครูอย่างต่อเนื่อง  

 
 
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 

สถานศึกษา 
 

- BCC NEXT หลักสูตรของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัล  Creativity for 
Sharing (CS Award) สาขา The One  จากงาน Adman Awards 2019 เป็นงานประกาศ
เกียรติยศด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2019  
จัดโดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

- การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับ
รางวัลชนะเลิศโครงการนิยมไทยดีเด่น ประจ าปี 2562 ประเภทส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย รับ
ถ้วยประทานจาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จัดโดย สมาคม
นิยมไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 

    ผู้บริหาร 
       -   นางเนาวรัตน์ จันทร์จิเรศรัศมี ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ  ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น 

  ผู้เสียสละอุทิศตนดูแลเอาใจใส่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2562   
  ของกลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 มอบโดย ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เมื่อวันที่ 21  
  กุมภาพันธ์ 2020  ณ หอประชุม โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 

 
คร ู

- นางสาวอลิสา ไสยกิจ  นายชัยนันท์ เตระวิชชนันท์  นางสาวรักษพร แก้วบุญเรือน  และ 
นางสาวปราณิศา กิ่งกังวาลย์  ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจ าปี
การศึกษา 2561  ของกลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9  มอบโดย ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020  ณ หอประชุม โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 

- นายนพดล รุ่งเรืองธนาผล ได้รับคัดเลือกเป็น "นิสิตเก่าดีเด่น ประเภท นิสิตเก่าดีเด่นรุ่นใหม่ 
(อายุไม่เกิน 35 ปี)" ประจ าปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2562  และ  ได้รับรางวัล Category Awards Winner สาขา Pattern 
Recognition การจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ ในงาน Microsoft Innovative Teachers 
Leadership Awards 2019 จั ด โดย  ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ าน
กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างวันที่ 10-12 
มิถุนายน 2563   ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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นักเรียน 
- รางวัลนักเรียนที่ท าผลงานด้านวิชาการประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และด้านกิจกรรม

ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562       กล่าวโดยสรุป คือ 
 ผลงานด้านวิชาการประถมศึกษา     จ านวน     47  คน 
 ผลงานด้านวิชาการมัธยมศึกษา    จ านวน    115  คน 
 ผลงานด้านกิจกรรมประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน    305  คน 

 
 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาต ิ

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถิ่น/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. เครื่องฟอกอากาศไร้ฝุ่นแบบพกพา จากการประกวด
นวัตกรรมSeoul International Invention Fair (SIIF 
2019) 

   

2. ระบบกรวยอัจฉริยะ (Intelligent Traffic Cone 
System จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The 
47th International Exhibition of Invention of Ge-
neva 

   

3. โครงงานเรื่อง “Isolation of Cellulolytic Bacteria 
from Termite Combs of Microtermes sp. to Re-
duce Pollution from Burning Rice Stubble” รางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์รายการ GE-
NIUS Olympiad 2019 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 
2019  ณ เมือง Oswego รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์  : 02 637 1852 
bcc_christian@bcc1852.com  

www.bcc.ac.th 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
 
มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 
มาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   
ประเด็นพิจารณา  : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา 
ก าหนด 

1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

 1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
 1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง  

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และการ

ท างานหรืองานอาชีพ 
 

ประเด็นพิจารณา  : คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
 1.7 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด เป็นแบบอย่าง 

ได้ 
1.8 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
 1.9 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1.10 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 1.11 ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  
 1.12 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและ 

สังคม   
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มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ประเด็นพิจารณา 
 
 2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา 
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และ 
เป็นแบบอย่างได้ 

 2.3 สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

 2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ 
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

 2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

 2.6      สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 2.7 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ 
  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 2.8 ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน  
  และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 2.9 โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการเรียนรู้กับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนในประเทศ 

มากกว่า 3 องค์กร 
 2.10 โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการเรียนรู้กับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนในต่างประเทศ 

อย่างน้อย 2 ประเทศ  
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มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
ประเด็นพิจารณา 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ 

หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 3.3 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.4 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ 
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 3.5 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้  ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 3.6 มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ของผู้เรียน    
  ( สุภาพบุรุษ บีซีซี : ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี ) 
ประเด็นพิจารณา 
 4.1 ผู้เรียนมีความส านึกคุณต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โรงเรียน และผู้มีพระคุณ 
 4.2 ผู้เรียนมีการกระท าที่จริงใจ ซื่อตรง ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 4.3 ผู้เรียนมีวินัยและมีส านึกความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
 4.4 ผู้เรียนมีความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 
 
มาตรฐานที่ 5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
  ( สร้างผู้น าที่มีคุณธรรม ) 
ประเด็นพิจารณา 
 5.1 ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของ “สุภาพบุรุษ บีซีซี” 
 5.2 ผู้เรียนมีบุคลิกภาพของการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 
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มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่า 
                  เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 86 

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา 
                ก าหนด 86 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
                ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 86 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 86 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง  
                 และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมี

คุณธรรม 
86 

ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน และ
การท างานหรืองานอาชีพ 86 

ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ดีเลิศ 
ผู้เรยีนมีคณุลักษณะและค่านิยมทีด่ี สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด                   

เป็นแบบอย่างได ้ 86 

ผู้เรยีนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มสี่วนรว่มในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญาไทย 86 

ผู้เรยีนสามารถอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 86 
ผู้เรยีนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศกึษาก าหนด 86 
ผู้เรยีนยอมรับเหตผุลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ด ี 86 
ผู้เรยีนไมเ่พิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยูร่่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน

และสังคม 86 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา     

สถานศึกษามีเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 
                 บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ

แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลง 

86 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
                   ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ 
                    ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง

ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

86 

สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร 
                สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจรงิ และเป็นแบบอย่างได้ 

86 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ 
                   ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดใหม้ีชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อพัฒนางาน 
86 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ 
                    อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

86 

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและ 
                    การจัดการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

86 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและมเีครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรบัผิดชอบต่อผลการ 
  จัดการศึกษาให้มีคณุภาพและไดม้าตรฐาน 

86 

ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน  
  และเปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องมสี่วนร่วม 

86 

โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการเรียนรู้กับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นในประเทศ 
                     มากกว่า 3 องค์กร 

86 

โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการเรียนรู้กับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นใน  
ต่างประเทศอยา่งน้อย 2 ประเทศ 

86 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ 
                   หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจดัการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจดักิจกรรม

ได้จริง และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร ่

86 

ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

86 

ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวดัและ 
                   ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู้ ให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผูเ้รียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
86 

มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนโดยเนน้การมีปฏสิัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ 
                    เรียนรู้ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

86 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรบัปรุง 
                   การจัดการเรียนรู้  ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลู

สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
86 

มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 86 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ  

3.1 ระดับ 5   ร้อยละ 90.00 – 100.00  = ยอดเยี่ยม  
3.2 ระดับ 4   ร้อยละ 75.00 - 89.99 = ดีเลิศ  
3.3 ระดับ 3   ร้อยละ 60.00 - 74.99 = ดี  
3.4 ระดับ 2   ร้อยละ 50.00 - 59.99 = ปานกลาง 
3.5 ระดับ 1  ร้อยละ  0.00 - 49.99 = ก าลังพัฒนา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา 
 
 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  เมื่อวันที่ 6–8 
กุมภาพันธ์ 2555   

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 

ประถมและมัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.58 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.42 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.01 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.87 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 13.44 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์   พันธกิจ  

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 91.32 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 ใช่ 
 ใช่ 
 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา               ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
ค าสั่งที่ 11 / ปีการศึกษา 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

……………………………………….…………………………………………………………………………… 
เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย                  

ปีการศึกษา 2562   ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  พร้อมรับการประกันคุณภาพภายนอก         
ซึ่งสถานศึกษาต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (มาตรา 
47–49)  จึงแต่งตั้งบุคลากรต่อไปนี้เป็นกรรมการ 

 
1. ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต   กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล   

(ผู้แทนคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์) 
2. นายศุภกิจ  จิตคล่องทรัพย์  ประธาน 
3. ดร.วัชรพงษ์  อภิญญานุรังสี  รองประธาน 
4. ดร.บรรจง  ชมภูวงศ์   กรรมการ 
5. นายสุรินทร์  อนุชิราชีวะ  กรรมการ 
6. นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์  กรรมการ 
7. นางจินตนา  ปรีชาจารย์  กรรมการ 
8. นายสุรเชษฐ  วรพันธนายุต  กรรมการ 
9. ศจ.ชาติชาย  จารุวาท ี  กรรมการ  (ผู้แทนผู้ปกครอง) 
10. ผป.กู้ศักดิ์  สารกิตติพันธ์  กรรมการ  (ผู้แทนศิษย์เก่าฯ) 
11. นางสาวปอละเตียง ซาเหลา   กรรมการด าเนินการและประสานงาน 
12. นางสาววราลักษณ์ ไชยรัตน์   กรรมการ 
13. นางสาวสุดฤทัย สัจติประเสริฐ  กรรมการ 
14. นางมนวิภา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
15. นางสาวโกสุม รุ่งลักษมีศรี  กรรมการ 
16. นางรัตนาภรณ์ สุภาสืบ   กรรมการ 
17. นางเนาวรัตน์ จันทร์จิเรศรัศมี   กรรมการ 
18. นายนฤดล   มัธยัสถ์สุข   กรรมการ 
19. นายพันธุ์ยุทธ มีชาญเชาว์  กรรมการ 
20. นางนวลจันทร์ บุญจุรีนาค  กรรมการ 
21. นางสุภีวรรณ ลิ้มสุวรรณ  กรรมการ 
22. นางชูชีว ี  ม่วงวิโรจน ์  กรรมการ 
23. นายวศวิศว์  ปุณณะสุขขีรมณ์  กรรมการ 
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24. นายวิชัย  สีสุด   กรรมการ 
25. นายนิคม  เพ็งสมยา  กรรมการ 
26. นางรุ่งนภา  ตัณฑวิวัฒน์  กรรมการ 
27. นางสุรัชนี  ตราบดี   กรรมการ 
28. นางสาวปราณิศา กิ่งกัลวาลย์  กรรมการ 
29. นายประทีป  ชวณิช   กรรมการ 
30. นายอุทิศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการ 
31. นายวัฒนกิจ  สิทธิสถิตอังกูร  กรรมการ 
32. นางนวลฉวี  ด าริห์   กรรมการ 
33. นายณัธพล  ถิรวิจิตรกุล  กรรมการ 
34. นางสาวสัณฐิตา ตันประเสริฐ  กรรมการ 
35. นายสุธี  กว้านสกุล  กรรมการ 
36. นายธนูชัย  พัวพันธ์พงษ์  กรรมการ 
37. นางสาวแย้มลาวัลย์ ประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
38. นางอังคณา  วจนะอุดมเกษม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ด าเนินงานตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คือ วางแผน 
ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี สรุปและรายงานผล เพ่ือการจัดท ารายงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (SAR) รายงานประจ าปี (ANNUAL REPORT) เพ่ือรับการประกัน
คุณภาพภายนอกซึ่งสถานศึกษาต้องรับการประเมินฯ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
           ประกาศมา ณ วันที่  9  กรกฎาคม  2562 

     ลงชื่อ 
 
                 (นายศุภกิจ   จิตคลอ่งทรัพย์) 
                   ผู้อ านวยการ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 
 

ปีการศึกษา 2562 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  
ปีการศึกษา 2562 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  (คาบ/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 1000 

ท11101  ภาษาไทย 200 
ค11101  คณิตศาสตร์ 200 
ว11104  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80                                                     
ว11105  วิทยาการค านวณ 20 
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส11102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101  สุขศึกษา และพลศึกษา 80 
ศ11101  ศิลปะและดนตรี 80 
ง11104  การงานอาชีพ 20 
อ11102  ภาษาอังกฤษ 200 

           รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 240 
อ11202   ภาษาอังกฤษ 40 
ว11201  วิทยาศาสตร์ 40 
ง11201  งานบ้าน 40 
จ11201  ภาษาจีน 80 
พ11201  ว่ายน้ า 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- อบรมจริยธรรม 

 
40 
30 

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,360 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
ปีการศึกษา 2562 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  (คาบ/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 1000 

ท12101  ภาษาไทย 200 
ค12101  คณิตศาสตร์ 200 
ว12104  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ว12105  วิทยาการค านวณ 20 
ส12101  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส12102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ12101  สุขศึกษา และพลศึกษา 80 
ศ12101  ศิลปะและดนตรี 80 
ง12101  การงานอาชีพ  20 
อ12102  ภาษาอังกฤษ 200 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 240 
อ12202   ภาษาอังกฤษ 40 
ว12201  วิทยาศาสตร์ 40 
ง12201  งานบ้าน 40 
จ12201  ภาษาจีน 80 
พ12201  ว่ายน้ า 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- อบรมจริยธรรม 

 
40 
30 

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,360 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  
ปีการศึกษา 2562 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  (คาบ/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 1000 

ท13101  ภาษาไทย 200 
ค13101  คณิตศาสตร์ 200 
ว13101  วิทยาศาสตร์ 80 
ส13101  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส13102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101  สุขศึกษา และพลศึกษา 80 
ศ13101  ศิลปะและดนตรี 80 
ง13101  การงานอาชีพ และคอมพิวเตอร์ 40 
อ13102  ภาษาอังกฤษ 200 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 240 
อ13202   ภาษาอังกฤษ 40 
ว13201  วิทยาศาสตร์ 40 
ง13201  งานบ้าน 40 
จ13201  ภาษาจีน 80 
พ13201  ว่ายน้ า 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- อบรมจริยธรรม 

 
40 
30 

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,360 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4    
ปีการศึกษา 2562 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  (คาบ/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท14101  ภาษาไทย 160 
ค14101  คณิตศาสตร์ 160 
ว14102  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ว14103  วิทยาการค านวณ 40 
ส14101  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 80 

ส14102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101  สุขศึกษา และพลศึกษา 80 
ศ14101  ศิลปะและดนตรี 80 
ง14102  การงานอาชีพ 40 
อ14101  ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 320 
อ14201   ภาษาอังกฤษ 160 
ว14201  วิทยาศาสตร์ 80 
จ14201  ภาษาจีน 80 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 200 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- กิจกรรมMIP 
- อบรมจริยธรรม 

 
40 
80 
30 

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,360 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  
ปีการศึกษา 2561 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  (คาบ/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท15101  ภาษาไทย 160 
ค15101  คณิตศาสตร์ 160 
ว15101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ว15103  วิทยาการค านวณ 40 
ส15101  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส15102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101  สุขศึกษา และพลศึกษา 80 
ศ15101  ศิลปะและดนตรี 80 
ง15101  การงานอาชีพ  40 
อ15101  ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 320 
อ15201   ภาษาอังกฤษ 160 
ว15201  วิทยาศาสตร์ 80 
จ15201  ภาษาจีน 80 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 200 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- กิจกรรมMIP 
- อบรมจริยธรรม 

 
40 
80 
30 

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,360 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  
ปีการศึกษา 2562 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  (คาบ/ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท16101  ภาษาไทย 160 
ค16101  คณิตศาสตร์ 160 
ว16101  วิทยาศาสตร์ 80 
ส16101  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส16102  ประวัติศาสตร์ 40 
พ16101  สุขศึกษา และพลศึกษา 80 
ศ16101  ศิลปะและดนตรี 80 
ง16101  การงานอาชีพ และคอมพิวเตอร์ 80 
อ16101  ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 320 
อ16201   ภาษาอังกฤษ 160 
ว16201  วิทยาศาสตร์ 80 
จ16201  ภาษาจีน 80 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 200 
กิจกรรมแนะแนว 40 
กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ 
- กิจกรรม MIP 
- อบรมจริยธรรม 

 
40 
80 
30 

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,360 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระ สัดส่วนเวลาเรียน  (คาบ) / ปี 
 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาการค านวณ 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. ประวัติศาสตร์ 
6. สุขศึกษา และพลศึกษา 
7. ศิลปะและดนตรี 
8. การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ 

การงานอาชีพ 
9. ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) 

                     

1000 
200 
200 

- 
80 
20 
80 
40 
80 
80 
- 

20 
200 

 

1000 
200 
200 

- 
80 
20 
80 
40 
80 
80 
- 

20 
200 

 

1000 
200 
200 
80 
- 
- 

80 
40 
80 
80 
40 
- 

200 
 

840 
160 
160 

- 
80 
40 
80 
40 
80 
80 
- 

40 
80 
 

840 
160 
160 

- 
80 
40 
80 
40 
80 
80 
- 

40 
80 
 

840 
160 
160 
80 
- 
- 

80 
40 
80 
80 
80 
- 

80 
 

2. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1.ภาษาอังกฤษ 
2.วิทยาศาสตร์ 
3.งานบ้าน 
4.ภาษาจีน 
       5.ว่ายน้ า                         

240 
40 
40 
40 
80 
40 

240 
40 
40 
40 
80 
40 

240 
40 
40 
40 
80 
40 

320 
160 
80 
- 

   80 
     - 

320 
160 
80 
- 

   80 
     - 

320 
160 
80 
- 

80 
- 

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 200 200 200 
รวม 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3 
ปีการศึกษา 2562 

 
 เวลาเรียน    คาบ/ สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 
 สาระ 

พ้ืนฐาน 
สาระ 

เพ่ิมเติม 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผู้เรียน 

สาระ 
พ้ืนฐาน 

สาระ 
เพ่ิมเติม 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผู้เรียน 

สาระ 
พ้ืนฐาน 

สาระ 
เพ่ิมเติม 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผู้เรียน 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4.  สังคมศึกษาฯ 
    ประวัติศาสตร์ 
5.  สุขศึกษา 
      พลศึกษา 
6.  การงานอาชีพ 
     คอมพิวเตอร์ 
7.  ศิลปะ 
      ดนตร ี
8.  
ภาษาต่างประเทศ 
     อังกฤษ 
     จีน 

5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
 
5 
- 

- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
 
1 
2 

ลูกเสือ 
      1 
 

เสรมิ 
จริยธรรม 

1 
 

แนะ
แนว 
1 
 
 
 
 

5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
 
5 
- 

- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
 
1 
2 

ลูกเสือ 
      1 
 

เสรมิ 
จริยธรรม 

 
1 
 

แนะ
แนว 
1 
 
 
 
 

5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
 
5 
- 

- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
 
1 
2 

ลูกเสือ 
      1 
 

เสรมิ 
จริยธรรม 

1 
 

แนะ
แนว 
1 
 
 
 
 

รวม 
 

25 6 3 25 6 3 25 6 3 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 
ปีการศึกษา 2562 

 
 เวลาเรียน   คาบ / สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.4 ป.5 ป.6 
 สาระ 

พ้ืนฐาน 
สาระ 

เพ่ิมเติม 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผู้เรียน 

สาระ 
พ้ืนฐาน 

สาระ 
เพ่ิมเติม 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผู้เรียน 

สาระ 
พ้ืนฐาน 

สาระ 
เพ่ิมเติม 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผู้เรียน 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4.  สังคมศึกษาฯ 
    ประวัติศาสตร์ 
5.  สุขศึกษา 
      พลศึกษา 
6.  การงานอาชีพ 
      คอมพิวเตอร์ 
7.  ศิลปะ 
      ดนตร ี
8.  
ภาษาต่างประเทศ 
     อังกฤษ 
     จีน 

4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
2 
- 

- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
4 
2 

ลูกเสือ 
      1 
 

เสรมิ 
จริยธรรม 

1 
 

แนะ
แนว 
1 
 

กิจกรรม
ตาม
ความ
สนใจ 

2 
 

4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
2 
- 

- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
4 
2 

ลูกเสือ 
      1 
 

เสรมิ 
จริยธรรม 

1 
 

แนะแนว 
1 
 
 

กิจกรรม
ตาม
ความ
สนใจ 

2 
 

4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
2 
- 

- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
4 
2 

ลูกเสือ 
      1 
 

เสรมิ 
จริยธรรม 

1 
 

แนะ
แนว 
1 
 

กิจกรรม
ตาม
ความ
สนใจ 

2 
 

รวม 
 

21 8 5 21 8 5 21 8 5 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



94 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 
 

ปีการศึกษา 2562 
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โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 
 

กลุ่มที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน  

รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
คณิตศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.5 1.0 1.0 1.5 1.5 
วิทยาการค านวณ 0.5 0.5 0.5 0.5   
สังคมศึกษาฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
ประวัติศาสตร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
การงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 
ภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 

 
 

กลุ่มที่ 2  รายวิชาเพ่ิมเติม (เพ่ิมเน้นตามนโยบายโรงเรียน) 

รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
คอมพิวเตอร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ทักษะภาษาจีน 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
รวมท้ังสิ้น 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

 
 

กลุ่มที่ 3กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
รายวิชา ระยะเวลาเรียน 

กิจกรรมแนะแนว  40คาบเรียนต่อปีการศึกษา 
กิจกรรมชุมนมุ/ลูกเสือ 2คาบเรียนต่อสัปดาห์  

กลุ่มที่ 4 กิจกรรมที่สถานศึกษาจดัตามความพร้อมและจุดเน้น 
รายวิชา ระยะเวลาเรียน 

กิจกรรมเสริมจริยธรรม 40คาบเรียนต่อปีการศึกษา 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู ้ 40 -80คาบเรียนต่อปีการศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  
 
กลุ่มที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน  

รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
คณิตศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 - - 
วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 - - 1.5 
วิทยาการค านวณ/ออกแบบ 1.0 0.5     
สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 - - - 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

1.0 1.0 1.0 - - - 

ภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 - - 
รวม 10.0 10.0 9.0 5.5 3.5 5.0 

 

กลุ่มที่ 2  รายวิชาเพ่ิมเติม  

รายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 7.0 7.0 10.5 12.5 11.0 
รวมท้ังสิ้น 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 

 

 
กลุ่มที่ 3กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

รายวิชา ระยะเวลาเรียน 
กิจกรรมแนะแนว  40คาบเรียนต่อปีการศึกษา 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 4 คาบเรียนต่อสัปดาห์  

 
กลุ่มที่ 4 กิจกรรมที่สถานศึกษาจดัตามความพร้อมและจุดเน้น 

รายวิชา ระยะเวลาเรียน 
กิจกรรมเสริมจริยธรรม 40คาบเรียนต่อปีการศึกษา 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู ้ 40 -80คาบเรียนต่อปีการศึกษา 
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โครงสร้าง BCC NEXT 
 

 

 Track  แพทย์ศาสตร์และสาขาสาธารณสุข 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

  -    -   

       

       

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ว 32284 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์   1.0  ว 32285 เทคโนโลยีชีวภาพ 1.0 

    ว 32286 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา 1.0 

    
ว 32287 
 

ประสบการณ์เชิงวิชาชีพทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขศาสตร ์ 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวชิา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 
ว 33283 
 

วิทยาศาสตร์เพื่อการสอบความถนดั
ทางการแพทย์ 1 1.0  

ว 33284 
 

วิทยาศาสตร์เพื่อการสอบความ
ถนัดทางการแพทย์ 2 1.0 
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 Track  วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

  -    -   

       

       

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ว 32283 
 

ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม
ทางวิทยาศาสตร ์ 1.0  

ว 32288 
 

การออกแบบวิศวกรรมชีวภาพ
เบื้องต้น   1.0 

    
ว 32289 
 

ปฏิบัติการการออกแบบวิศวกรรม
ชีวภาพเบื้องต้น 2.0 

       

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 
ว 33207 
 

ฟิสิกส์เพื่อการสอบความถนดัทาง
วิศวกรรม 1 1.0  

ว 33208 
 

ฟิสิกส์เพื่อการสอบความถนดัทาง
วิศวกรรม 2 1.0 
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Track  วิศวกรรมศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

  -    -   

       

       

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ว 32241 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรม1   1.0  ว 32242 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรม2 1.0 

ว 32207 
 

อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น 

1.0 
  

ว 32209 
 

พื้นฐานวิศวกรรม 
 

1.0 
 

ง 32203 การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี 1.0  ว 32208 ปฏิบัติการฟสิิกสส์ าหรับวิศวกรรม 2.0 

    ศ 32229 การเขียนแบบเบื้องต้น 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 
ว 33207 
 

ฟิสิกส์เพื่อการสอบความถนดัทาง
วิศวกรรม 1 1.5  

ว 33208 
 

ฟิสิกส์เพื่อการสอบความถนดัทาง
วิศวกรรม 2 1.5 

ว 33221 
 

เคมีเพื่อการสอบความถนดัทาง
วิศวกรรม 1 1.5  

ว 33222 
 

เคมีเพื่อการสอบความถนัดทาง
วิศวกรรม 2 1.0 
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Track วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละคอมพิวเตอร์  

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

 -    -  

       

       

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ว 32241  ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรม 1 1.0  ว 32242 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรม 2 1.0 
ว 32292 
 

การเขียนโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

1.0 
  

ว 32295 
 

วิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 

1.0 
 

ว 32293 ภาษาโปรแกรม 1 1.0  ว 32294 ภาษาโปรแกรม 2 1.0 

    ว 32296 อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่ง 1.0 

    ว 32297 โครงงานหุ่นยนต์ 1 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 
ว 33287 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
หุ่นยนต์ 1  

1.0 
  

ว 33288 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
หุ่นยนต์ 2 

1.0 
 

ว 33285 เทคโนโลยีหุ่นยนต ์ 1.0  ว 33290 โครงงานหุ่นยนต์ 2 1.5 

ว 33289 สมรรถนะทางหุ่นยนต ์ 1.0     

ว 33286 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต ์ 1.0     
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Track วิศวกรรมการบินและอวกาศ   

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

 ว 31269  พื้นฐานวิศวกรรมอวกาศ 1    1.0   ว 31270  พื้นฐานวิศวกรรมอวกาศ 2   1.0 

       

       

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ว 32261 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอวกาศ 1    1.0  ว 32262 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอวกาศ  2    2.0 

    ว 32263 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอวกาศ  3    1.0 

       

       

มัธยมศึกษาปีที ่6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ว 33261 
 

วิศวกรรมการบินและอวกาศ 
 

1.0 
  

ว 32262 
 

ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับวิศวกรรม
การบินและอวกาศ    

1.0 
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Track  วิทยาศาสตร์ 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

  -    -   

       

       

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ว 32284 
 

ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์   
 

1.0 
  

ว 32299 
 

ประสบการณ์เชิงวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์   1.0 

    ว 32280 เทคโนโลยีชีวภาพ 1.0 

    ว 32227 เคมีเพื่อความถนดัทางวิทยาศาสตร์ 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 
ว 33209 
 

ฟิสิกส์เพื่อความถนดัทาง
วิทยาศาสตร์  (PAT2) 

1.0 
  

ว 33241 
 

ชีววิทยาเพื่อความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ (PAT2) 

1.0 
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Track   สถาปัตยกรรมศาสตร์  

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนที่ 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

 -    -   

       

       

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ว 32221 เคมีส าหรับสถาปัตย์ 1   1.0   ว 32222 เคมีส าหรับสถาปัตย์ 2  1.0 

ว 32291 ระบบโครงสร้างทางสถาปัตย์  1.0   ว 30239 วิทยาศาสตร์เชิงสรา้งสรรค ์ 1.0 

ศ 32229 พื้นฐานการออกแบบ  1  1.0  ศ 32233 ออกแบบกราฟฟริก  1.0 

     ศ 32230 พื้นฐานการออกแบบ  2 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

 ศ 33232 แฟ้มสะสมผลงานทางสถาปตัย ์ 1.0   ศ 33237 การสื่อสารทางศิลปะ 1.0 

 ศ 33533 โครงงานส าหรับสถาปตัย์  1.0   ศ 33234 ความถนัดทางสถาปัตย์ (PAT4) 1.0 

 ศ 33235 การเขียนแบบสภาพแวดล้อม 1 1.0   ศ 33236 การเขียนแบบสภาพแวดล้อม 2 1.0 
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  Track สังคมศาสตร ์รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

 ส 30227 
 ประสบการณ์วิชาชีพ
สังคมศาสตร ์  1.0   ส 30207  กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้  1.0 

ส 30269 นิติปรัชญา 1.0  ส 30237  รัฐศาสตร์เบื้องต้น 2 1.0 

ส 30231 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 1 1.0  ส 30234   ประเด็นและปญัหาทางสังคม 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ส 33202 การวิพากษ์เชิงสังคมวิทยา 1.0  อ 30228 เทคนิคการน าเสนอผลงาน 1.0 

ส 30216 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1.0  ส 30259 
การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้ 1.0 

ส 30220 กฎหมายอาญา 1.0  ส 33203 วิธีพิจารณาความอาญา 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ส 30240 โครงงานทางสังคมศึกษา 2.0  ส 33204 
นิติศาสตร์เพื่อการสอบเข้า
มหาวิทยาลยั 1.5 

ส 30232 เหตุการณ์โลกปัจจบัน 1.0  ส 33205 
รัฐศาสตร์เพื่อการสอบเข้า
มหาวิทยาลยั 1.5 

 

 

 



105 
 

 

 

 

 

Track อักษรศาสตร์  ศิลปศาสตร์  มนุษยศาสตร์(จีน-ญี่ปุ่น) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   
หน่วย
กิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

อ 30267  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 1.0    อ 30225 
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  1.0 

จ 30228    
ญ 30208 

ความรู้ทั่วไปประเทศจีน1/
ความรู้ทั่วไปประเทศญี่ปุ่น 1 1.0  

จ 30233      
ญ 30212 

ความรู้ทั่วไปประเทศจีน2/
ความรู้ทั่วไปประเทศญี่ปุ่น 2 1.0 

 ท 30221  ภาษาไทยไอที 1.0  ท 30231 
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ
สื่อสาร 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   
หน่วย
กิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

อ 30207 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 1.0  อ 30224 ภาษาอังกฤษจากข่าว 1.0 

จ 30231 
ญ 30211 

ภาษาจนีกับโลกอนาคต/ญี่ปุ่น
ศึกษา1 1.0  

จ 30232 
ญxxxxx 

ภาษาจีนในโลกอนาคต 2/     
ญี่ปุ่นศึกษา 2 1.0 

ท 30206 ภาษาไทยในสื่อมวลชน 1.0  ท 30203 การพูดต่อหน้าที่ประชุมชน 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   
หน่วย
กิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

อ 30257 
ค าศัพท์เพื่อการสอบเข้า
มหาวิทยาลยั 1.0  อ 30227 การอ่านบทความภาษาอังกฤษ 1.0 

จ 30223 
ญxxxxx 

เตรียมความพร้อมเอการสอบ
วัดระดับ 1 1.0  

จxxxxx  
ญxxxxx 

เตรียมความพร้อมเอการสอบ
วัดระดับ 2 1.0 

ท 30201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0  ท 30229 ภาษาในสังคมไทย 1.0 
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Track บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี  

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

ค 302** เปิดโลกธุรกิจ 1.0    ค 30227 เทคนิคการน าเสนอผลงาน 1 1.0  

ค 30233 การบัญชีและการลงทุนส่วนบุคคล 1.0  ค 30226 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 1.0 

จ 30221 ภาษาจีนธุรกิจเบื้องต้น 1 1.0  จ ภาษาจีนธุรกิจเบื้องต้น 2 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

ค 30228 การตลาดเบื้องต้น 1.0  อ 30228 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน
ภาษาอังกฤษ   1.0 

ค 30229 การบริหารส าหรับผู้ประกอบการ 2.0  ค 30231 แผนธุรกิจ 1 1.0 

    จ 302** ภาษาจีนธุรกิจเบื้องต้น 3 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

ค 30232 แผนธุรกิจ 2 2.0  ค 302** วิธีด าเนินธุรกิจ 2.0 

ค 30230 สถิติส าหรับธรุกิจ 1.0  ส กฎหมายทางธุรกิจ 1.0 
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Track  ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม ประติมากรรม 

 

 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ศ 30213  วาดเส้น 1  1.0   ศ 30214  วาดเส้น 2  1.0 

ศ 30201 จิตรกรรม 1 1.0  ศ 30202 จิตรกรรม 2 1.0 

ศ 30203 ประตมิากรรม 1 1.0  ศ 30204 ประตมิากรรม 2 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ศ 30253 จิตรกรรม 3  1.0  ศ 30254 จิตรกรรม 4  1.0 

ศ 30209 เทคนิคภาพพิมพ1์ 1.0  ศ 30215 ศิลปะการออกแบบ1 1.0 

ศ 30207 เทคนิคการสร้างภาพ1 1.0  ศ 30208 เทคนิคการสร้างภาพ2 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ศ 30255 จิตรกรรม 5  1.0  ศ 30239 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 1  1.0 

ศ 30217 ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 1.0  ศ 30241 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก1 1.0 

ศ 30259 ออกแบบตกแต่งภายใน1 1.0  ศ PORTFOLIO 1.0 
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Track นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ศ 30255 สื่อและการสื่อสารในปัจจุบัน 1.0   ศ 31235 ทฤษฎีภาพยนตร ์ 1.0 

ศ 30254 กลวิธีการเล่าเรื่อง 1.0  ศ 31236 การแสดงส าหรบัภาพยนตร ์ 1.0 

ง 31209 
การถ่ายภาพเคลื่อนไหวในงาน
ภาพยนตร ์ 1.0  ง 31220 แนวคิดการพัฒนาภาพยนตร ์ 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ศ 32239 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 1.0  ศ 32241 การเขียนบทภาพยนตรเ์บื้องต้น 1.0 

ศ 32240 
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารมวลชน 1.0  ศ 32242 การรายงานข่าว 1.0 

ง 32208 การผลิตภาพยนต ์ 1.0  ง 32209 การผลิตภาพยนตร์ชุด 1.0 

    ง 32210 การประยุกต์ใช้สื่อดิจติอล 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ศ 33238 การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 1.0  ศ 33241 การวิจารณ์ภาพยนตร ์ 1.0 

ศ 33239 สารจากสื่อบันเทิง 1.0  ศ 33240 สารจากสื่อบันเทิง 2 1.0 

ง 33207 การจัดสัมมนาภาพยนต์1 1.0  ง 33208 การจัดสัมมนาภาพยนต์2 1.0 
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Track ศิลปะการประกอบอาหาร 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ง 30277 อาหารยุโรป 1.0   ง 30273 ขนมหวาน-ขนมอบ 1 1.0 

ง 30215 ขนมหวานเพื่อธุรกิจ 1.0  ง 30225 ความปลอดภัยทางอาหาร 1.0 

ง 30267 การประกอบอาหารเบื้องต้น 1.0  ง 30279 วิทยาศาสตร์การอาหาร 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ง 30220 อาหารฝรั่งเศส 1.0  ง 30232 อุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น 1.0 

ง 30288 แฟนซีเค้ก 1.0  ง 30219 อาหารนานาชาต ิ 1.0 

ง 30223 ธุรกิจอาหาร 1.0  อ 30279 English for Culinary Arts 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีที ่6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ง 30216 ขนมไทย 1.0  ง 30272 อาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น  1.0 

ง 30279 อาหารจีนเบื้องต้น 1.0  ง 30276 ช็อกโกแลต 1.0 

ง 30205 อาหารไทยจานหลัก 1.0  ง 33207 Food Exhibition 1.0 
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 Track พลศึกษา 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

พ 30241    สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 1  1.0   พ 30241  สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 2 1.0  

พ 30243 เกมส์และนันทนาการ 1 1.0  พ 30243 เกมส์และนันทนาการ 2 1.0 

พ 30245 การตัดสินกีฬาเบื้องต้น 1 1.0  พ 30245 การตัดสินกีฬาเบื้องต้น 2 1.0 

 

      

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

พ 30251 สมรรถภาพทางกลไก1 1.0  พ 30251 สมรรถภาพทางกลไก 2 1.0 

พ 30255 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ1 1.0  พ 30255 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 2 1.0 

    พ 30257 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรบั
นักกีฬา 2 1.0 

พ 30259 หลักการออกก าลังกายเบื้องต้น 1 1.0  พ 30259 หลักการออกก าลังกายเบื้องต้น 2 1.0 

    พ 30271 โภชนาการส าหรับนักกีฬา 2 1.0 

 
      

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

พ 30261 หลักการฝึกกีฬา 1 1.0  พ 30261 หลักการฝึกกีฬา 2 1.0 

พ 30267 ศัพท์ทางการกีฬา 1 1.0  พ 30267 ศัพท์ทางการกีฬา 2 1.0 

พ 30269 การฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬา 1 1.0  พ 30269 การฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬา 2 1.0 

พ 30273 หลักการฝึกด้วยน้ าหนัก 1 1.0  พ 30273 หลักการฝึกด้วยน้ าหนัก 2 1.0 
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Track ดุริยางคศิลป์ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ศ 31230 วิชาปฏิบัติดนตรีและรวมวง 1   1.0   ศ 31231 วิชาปฏิบัติดนตรีและรวมวง 2   1.0 

ศ 31207 ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 1 1.0  ศ 31208 ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 2 1.0 

ศ 31232 เปิดโลกทัศน์ทางดนตรี 1.0  ศ 31233 สังคีตนิยม 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 
ศ 32235 วิชาปฏิบัติดนตรีและรวมวง 3   1.0  ศ 32236 วิชาปฏิบัติดนตรีและรวมวง 4   1.0 

ศ 32207 ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 3 1.0  ศ 32208 ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 4 1.0 

ศ 32237 ประวัติดนตรี 1 1.0  ศ 32238 ประวัติดนตรี 2 1.0 

       

มัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ภาคเรยีนที่ 1  ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต   รหัสวิชา   รายวิชา   หน่วยกิต 

ศ 33227 
วิชาปฏิบัติดนตรีและรวมวง 5 

1.0  ศ 33228 
วิชาปฏิบัติดนตรีและรวมวง 6 

1.0 

ศ 33229 ประวัติดนตรี 3 1.0  ศ 33213 เทคโนโลยีดนตรี  1+2 1.0 

ศ 33230 ผู้ประกอบทางดนตรี 1.0  ศ 33231 
การประพันธ์ดนตรีประกอบ
ภาพยนต์เบื้องต้น 1.0 
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รายช่ือนักเรียนที่น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน  ปีการศึกษา  2562 
 

ผลงานด้านวิชาการ  ประถมศึกษา    
 

1.     เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร     ป.6/10 
1.     รางวัลเหรียญทอง ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษา ประจ าปี 2562 

         International  Teenagers  Mathematics  Olympiad  2019  (ITMO 2019) ณ  เมืองลัคเนา   
          สาธารณรัฐอินเดีย 
 2.     รางวัลเหรียญทอง ตัวแทนประเทศไทยการแข่งขันนานาชาติ  รายการ ASMO  International 2019 
                   ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 3.     ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีม การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

       พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ   ครั้งท่ี 16  ปีการศึกษา 2561 
 4.     รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Asian  Science  &  Mathematics  Olympiad  (ASMO) 2019  
 5.     รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 20  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
         พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 
 6.     รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์  Thailand  Mathematics  Contest  (TMC) ครั้งท่ี 7 
 7.     รางวัลชนะเลิศประเภททีม การแข่งขันคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 8.     รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ โดย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 9.     รางวัลเหรียญเงิน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  วิชาคณิตศาสตร์ 
 10.    รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ  การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งท่ี 21   
2.     เด็กชายวชิรวัฒน ์  อังคทะวานิช    ป.6/10 
 1.     รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคณิตศาสตร์  Thailand  Mathematics  Contest  (TMC) ครั้งท่ี 7  
 2.     รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์  Singapore  and  Asian  Schools  Math  Olympiad   

       (SASMO)  2019 
 3.     รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคณิตศาสตร์  Hong  Kong  International  Mathematical  Olympiad   

       (HKIMO) 2019 
 4.     รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันคณิตศาสตร์  Kangaroo  Math  Thailand  2019 
 5.     รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ โดย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6.     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโปรแกรม Drone  Swarm  Programming  การให้โดรนบินตามจังหวะ 
         เพลง ในรายการ Drone  Odyssey  Challenge  2019  ณ  ประเทศสิงคโปร์ 
 7.     รางวัลชมเชย  การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ (Mini  Gundum) ยุวชนชิงชนะเลิศ ประจ าปี 2562 
 8.     รางวัลชมเชย  การแข่งขันหุ่นยนต์  Mini  Logistic  Bot  ยุวชนชิงชนะเลิศ ประจ าปี 2562 

9.     รางวัลชมเชย  ตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน  International  Mathematics  Wizard  Challenge (IMWIC) 
           2019  ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย 
 10.   รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น  ปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล  และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องใน 
         วันเด็กแห่งชาติ ณ  ตึกสันติไมตรีท าเนียบรัฐบาล 
3.     เด็กชายสิรวุฒิ  อัศวรุจิกุล    ป.6/10 
 1.      รางวัลเหรียญทองแดง  ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ASMOPSS  2019   
         ณ  เมืองทังเกอรัง  ประเทศอินโดนีเซีย 
 2.     รางวัลเหรียญทองแดง  ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Simoc  Math  Olympiad Contest  
         2019 โดย SMO  Education  group  ณ  ประเทศสิงคโปร์ 
 3.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Southeast  Mathematical  Olympiad  (SEAMO)  โดย องค์การ 

        พัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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 4.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน  Asian  Science  &  Mathematics  Olympiad  (ASMO) 2019   
 5.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Thailand  International  Math  Olympics (TIMO) 2019 
 6.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ American  Mathematics  Olympiad  (AMO) 2019 
 7.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 20  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
         พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 
 8.     รางวัลโล่และเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Math – Eng  Contest  ครั้งท่ี 5  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
          พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 
 9.    รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ โดย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
4.     เด็กชายนวพล  สุจริตกุล     ป.1/5 
 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  คร้ังที่ 20  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
       กรมสมเด็จพระเทพฯ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
5.     เด็กชายเอกเอื้อ  เอกอภิวงศกุล    ป.2/7 
 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Thailand  International  Mathematical  Olympiad 2019 
6.     เด็กชายธนกฤต  เจษฎาจินต์    ป.2/8 
 1.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 20  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

       พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 
 2.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Math – Eng  Contest  ครั้งท่ี 5  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
          พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 
7.     เด็กชายตะวัน  มานวธงชัย    ป.2/9 
 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Hong Kong  International  Mathematical  Olympiad  2019 
8.     เด็กชายภาคิน  ล ี     ป.2/9 
 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Hong Kong  International  Mathematical  Olympiad  2019 
9.     เด็กชายวุฒิภัทร  หล่อทองค า    ป.2/10 
           รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
 กรมสมเด็จพระเทพฯ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
10.     เด็กชายกรณ์  สิริธนกุล     ป.3/6   
 1.     รางวัลเหรียญทองและรางวัลถ้วยแชมเปี้ยน (คะแนนรวมสูงสุด)  ตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน International   

       Mathematics  Wizard  Challenge  (IMWIC) 2019 ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย 
 2.     รางวัลเหรียญเงิน  ตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน World  mathematics  Invitational  (WMI) 2019   
           ณ  เมืองฟูกุโอกะ  ประเทศญี่ปุ่น 
 3.     รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน World  Talent  Invitational  Mathematics  Examinations  2019 
            ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.     รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน International  Talent  Mathematics  Contest  (ITMC) 2019   
 5.     รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน  Asian  Science & Mathematics  Olympiad  (ASMO) 2019 
 6.     รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Math – Eng  Contest  ครั้งท่ี 5  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
                   พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 
 7.     รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

        และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
8.     รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษ  Asmo  Thai   Science   Maths  &  English   2019 
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 9.     รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ  การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 21 
 10.     รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ ล าดับที่ 7 การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งท่ี 12 
11.     เด็กชายสิริพงษ์  เลี้ยงบุญเลิศชัย    ป.3/6 
 1.     รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาไทย  ในโครงการประกวดพูดสุนทรพจน์เพื่อการ 
          เปลี่ยนแปลงโลก ครั้งท่ี 6  โดยโรงเรียนสอนการพูดจอมพลและมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต 
 2.     รางวัลชนะเลิศ การประกวดพิธีกรตัวน้อย  โครงการ Toonee  Smart  Kids  Mc  Search  2019  
12.     เด็กชายธรรม  ธนะสุขถาวร    ป.3/6 

  รางวัลเหรียญทองประเภททีม เหรียญเงินประเภทบุคคล การแข่งขันภาษาอังกฤษ Asmo  Thai   Science  Maths  &  
             English   2019 
13.     เด็กชายปุณณพัฒน์  เสริมสิทธิสิน    ป.3/6 
 รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 
14.     เด็กชายชยุต  เอกโรจนกุล    ป.3/7 
 รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ  การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 21 
15.     เด็กชายพีชายุทธ  อ่างมณีกุล    ป.3/9 
 รางวัลเหรียญทอง   โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4    
16.     เด็กชายอริยวิชญ์  ตรัยไชยาพร    ป.4/1 
 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี20ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
         กรมสมเด็จพระเทพฯ 
17.     เด็กชายชวินท์  สิทธิราช     ป.4/2 
 1.      รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน  Guangdong – HongKong - Macao Greater Bay Area  Mathematical Olympiad 
 2.     รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันคณิตศาสตร์ Thailand  Mathematics  ครั้งท่ี 7 
 3.      รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน Thailand  International  Mathematical  Olympiad  (TIMO) 
18.     เด็กชายธนดล  รัตยาภาษ    ป.4/6 
 1.     รางวัลเหรียญเงิน  ตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน International  Mathematics  Contest (IMC) 2019 
         ณ  ประเทศสิงคโปร์ 
 2.     รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน World  Talent  Invitational  Mathematics  Examinations  2019 

       ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
3.     รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 20  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ               
       พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 

 4.     รางวัลเหรียญทอง  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  วิชาคณิตศาสตร์ 
 5.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Thailand  Mathematics  Contest  (TMC)  ครั้งท่ี 7 
 6.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Southeast  Asian  Mathematical  Olympiad  (SEAMO) 
 7.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Hong  Kong  International  Mathematical  Olympiad (HKIMO) 
 8.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์  Thailand  International  Mathematical  Olympiad  (TIMO) 
19.     เด็กชายชลการ  แก้วจินดา    ป.4/6 
  เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Qooco  Asia  Spelling  Cup  2019 ณ  เมืองฟุกุโอกะ      
         ประเทศญี่ปุ่น 
20.     เด็กชายธีทัต  โอสถศิลป์    ป.4/7 
 1.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน World  Talent  Invitational  Mathematics  Examinations  2019 

       ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.     รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
                   กรมสมเด็จพระเทพฯ 



115 
 

 

 

 3.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Math–Eng Contest  ครั้งท่ี5ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
       กรมสมเด็จพระเทพฯ 

 4.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ International  Singapore  Maths  Competition  (ISMC) 2019 
 5.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์  Australian  Mathematics  Competitions  (AMC) 2019 
 6.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันภาษาอังกฤษ  Thailand  English  Skills  Evaluation  Test (TESET) 

7.     รางวัลเหรียญทองประเภททีม เหรียญเงินประเภทบุคคล  การแข่งขันภาษาอังกฤษ Asmo  Thai   Science    
       Maths  &  English   2019 

 8.     รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Kangaroo  Math  Thailand  2019 
 9.     รางวัลเหรียญเงิน  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  วิชาคณิตศาสตร์ 
21.     เด็กชายภาวัต  เลิศสุกิจจา    ป.4/7 
 1.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน World  Talent  Invitational  Mathematics  Examinations  2019 
                   ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณติศาสตร์ ครั้งที่20ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
                   กรมสมเด็จพระเทพฯ 
 3.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน  Asian  Science  &  Mathematics  Olympiad  (ASMO) 2019 
 4.     รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) 
 5.     รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Southeast  Asian Mathematical  Olympiad (SEAMO) 2019 
 6.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Guangdong – Hong Kong –Macao Greater  Bay  Area 
        Mathematical  Olympiad  (Big Bay Bei)  2019 
22.     เด็กชายธัชชัย  อภินัยนาถ    ป.4/7 
 1.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน  Asian  Science  &  Mathematics  Olympiad  (ASMO) 2019 
 2.     รางวัลเหรียญทองแดง  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  วิชาคณิตศาสตร์ 
23.     เด็กชายพินิจนัย  ศศิวงศ์ภักดี    ป.4/7 
  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 20  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
         กรมสมเด็จพระเทพฯ 
24.     เด็กชายอัฑฒวัชร์  เมธีธนวัฒน ์    ป.4/7 

รางวัลเหรียญเงิน  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  วิชาวิทยาศาสตร์ 
25.     เด็กชายจิรัฏฐ์  สุมิตรเหมาะ    ป.4/7 
 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Qooco  Asia  Spelling  Cup  2019 ณ  เมืองฟุกุโอกะ   
         ประเทศญี่ปุ่น 
26.     เด็กชายอัยยะวิช  งามขจรวิวัฒน์    ป.4/10 

1.     รางวัลเหรียญทองประเภททีม เหรียญทองแดงประเภทบุคคล การแข่งขันภาษาอังกฤษ Asmo  Thai   Science     
        Maths  &  English   2019 

 2.     รางวัลเหรียญเงิน ประเภททีม รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล  การแข่งขันวิทยาศาสตร์ Asmo  Thai    
        Science   Maths  &  English   2019 

27.     เด็กชายฐริพัชร  ศรีวิเชียร     ป.4/10 
 1.     รางวัลชนะเลิศถ้วยนายกรัฐมนตรี  การแข่งขันจินตคณิต Princess  Cup  Smart  Brain  International   
         Championship 
 2.     เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Qooco  Asia  Spelling Cup 2019 ณ เมืองฟุกุโอกะ   

       ประเทศญี่ปุ่น 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
28.     เด็กชายนรวร  จงวุฒิชัย     ป.5/6 
 รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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29.     เด็กชายพชรพล  พังจุนันท์     ป.5/6 
 รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
30.     เด็กชายกษม  ใช้คล่องกิจ    ป.5/9 
 1.     รางวัลเหรียญ Diamond  การแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์  Japan  International  Science  and 

        Mathematics  Olympiads  Autumn  2019 
 2.     รางวัลเหรียญเงิน  ตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน Asia  International  Mathematical  Olympiad  (AIMO) 2019 
          ณ  ประเทศไต้หวัน 
 3.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขนั World  Talent  Invitational  Mathematics  Examinations  2019 
                   ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
31.     เด็กชายนทีสิชณ์  สันติวิภานนท์    ป.5/10 
 1.     รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์ Math - Eng Contest  คร้ังที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

        กรมสมเด็จพระเทพฯ 
 2.     รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันคณิตศาสตร์  Australian  Mathematics  Competitions  (AMC) 2019 
 3.     รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน World  Talent  Invitational  Mathematics  Examinations  2019 
          ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.     รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันคณิตศาสตร์  Thailand  Mathematics  Contest  (TMC) ครั้งท่ี 7 
 5.     รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน Asian  Science  &  Mathematics  Olympiad  (ASMO) 2019  
 6.     รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ โดย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
        พื้นฐาน 
32.     เด็กชายกวีวัฒน์  ธนสิทธ์ินภิศกุล    ป.5/10 
 1.     รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน Hong  Kong  International  Mathematical  Olympiad  (HKIMO)  2019 
 2.     รางวัลเหรียญทองแดง  การแขง่ขัน  Guangdong – HongKong - Macao  Greater  Bay  Area  Mathematical   

       Olympiad 
 3.     รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Thailand  International  Mathematical  Olympiad  (TIMO)  
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
33.     เด็กชายสิปปภาส  สุทธินันท์     ป.6/1 
 1.     รางวัลชนะเลิศ  โครงการต้นแบบการสร้างห้องอาบน้ าบนยานอวกาศภายใต้หัวข้อท่ีก าหนด (Spacebath) 
 2.     รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย (WRO) 2019 
34.     เด็กชายชนินทร์  เจริญรุ่งศิริ    ป.6/2 
 1.     รางวัลเหรียญทอง  ตัวแทนประเทศไทยการแข่งขัน Asian  Science  &  Mathematics  Olympiad  for   

        Primary And  Secondary  Schools  (ASMOPSS)  2019  วิชาวิทยาศาสตร์  ณ  ประเทศอินโดนีเซีย 
 2.     รางวัลเหรียญทอง พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ การแข่งขัน 
  วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งท่ี 15 
 3.     รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน  Asian  Science  &  Mathematics  Olympiad  (ASMO) 2019   
 4.     รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5.     รางวัลเหรียญทองแดง  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  วิชาวิทยาศาสตร์ 
 6.     รางวัลคะแนนสูงสุดรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งท่ี 15 
35.     เด็กชายปิยพัทธ ์  เกียรติกังวาฬไกล    ป.6/2 
 รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ ล าดับที่ 4  การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งท่ี 12 
36.     เด็กชายชยุต  เตรียมศิริวรกุล    ป.6/2 
 รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
37.     เด็กชายปวริศ  อุดมเดชวัฒน    ป.6/2 
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 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
38.     เด็กชายชยพัทธ์  ไกรเกรียงศรี    ป.6/2 
 รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
39.     เด็กชายภาสวิชญ์  กุลแก้วกรพินธ ์    ป.6/6 
 1.     รางวัลเหรียญทอง พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ การแข่งขัน 
  วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งท่ี 15 
 2.    รางวัลคะแนนสูงสุดรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งท่ี 15 
 3.     รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน  Asian  Science  &  Mathematics  Olympiad  (ASMO) 2019   
40.     เด็กชายคุณภาช  โรจนาประดับ    ป.6/6 
 1.     รางวัลเหรียญทองแดง  ตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน International  Mathematics  Contest  (IMC)  2019 
          ณ  ประเทศสิงคโปร์ 
 2.     รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 20  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

       พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 
41.     เด็กชายกันตภณ  สุภัทโร     ป.6/6 
  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
 กรมสมเด็จพระเทพฯ 
42.     เด็กชายชวัลวัตถ์  สันติกุลานนท์    ป.6/6 
  รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
43.     เด็กชายชานน  ตั้งศรีสกุล     ป.6/7 

1.     รางวัลเหรียญทอง  ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร ์The  14th  World  Mathfusion  Olympiad  World 
       Final (WMO) 2019   โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

 2.     รางวัลเหรียญทอง  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  วิชาคณิตศาสตร์ 
3.      รางวัลเหรียญทองแดง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  วิชาวิทยาศาสตร์ 

 4.     รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
         พื้นฐาน 
 5.     รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 21 
44.     เด็กชายอัครชาติ  จุฬามณี     ป.6/7 
 1.     รางวัลเหรียญทอง พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ การแข่งขัน 
         วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งท่ี 15 
 2.     รางวัลคะแนนสูงสุดรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งท่ี 15 
 3.     รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
45.     เด็กชายสัญพัชญ์  อัครจีราวัฒน์    ป.6/8 
 1.     รางวัลเหรียญทองประเภททีม การแข่งขันภาษาอังกฤษ Asmo  Thai   Science   Maths  &  English   2019 
 2.     รางวัลเหรียญเงินประเภททีม  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Asmo  Thai   Science   Maths  &  English   2019 
46.     เด็กชายธนวัตน์  จาง     ป.6/8 
  รางวัลเหรียญทองประเภททีม เหรียญทองประเภทบุคคล การแข่งขันภาษาอังกฤษ Asmo  Thai  Science   Maths  &   
          English   2019 
47.     เด็กชายกาย   อริญชย์ กนกากร     ป.6/9 
 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขันภาษาอังกฤษ Asmo  Thai   Science   Maths  &  English   2019 
  
ผลงานด้านวิชาการ  มัธยมศึกษา 
     1.     นายพิชญุตม์       แสงรุ่งคงคา   ห้อง   511 
 1.    รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2562 International Mathematical  
       Olympiad  (IMO 2019) ณ สหราชอาณาจักร 
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2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สสวท.  เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ     
ปี 2563 

3. รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับประเทศ การแข่งขันความสามารถ ทางคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2562 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

4. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับภาคนครหลวง การแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ประจ าปี 2562 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

5. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับประเทศ การแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ประจ าปี 2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

6. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับภูมิภาค การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

2. นายณฐนน เทอดไพรสันต์   ห้อง  611 
1. รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2562 International Mathematical 

Olympiad (IMO 2019) ณ สหราชอาณาจักร  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ     

ปี 2563  
3. รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับประเทศ การแข่งขันความสามารถ ทางคณิตศาสตร์

ประจ าปี 2562  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า         
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

4. โล่รางวัลชนะเลิศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีม ระดับภาคนครหลวง  การแข่งขันความสามารถ      
ทางคณิตศาสตร์ประจ าปี 2562  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  

5. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับประเทศ การแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ประจ าปี 2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

6. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับภูมิภาค การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. นายธิติพัทธ ์ จันทราพิรัตน์   ห้อง   61 
1. เกียรติคุณประกาศ  การแข่งขันฟิสิกส์ ระดับทวีปเอเชีย ปี 2562 Asian Physics Olympiad (APhO 2019)  ณ 

เครือรัฐออสเตรเลีย 
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 

2563  
3. รางวัลชนะเลิศ สาขาฟิสิกส์  การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งท่ี 18    โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา 
4. นายกมนทรรศน ์   สวัสดิกุลวัฒน ์   BCC รุ่น 166 

1. รางวัลเหรียญทองแดง   การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ International Young Physicists Tournament (IYPT 
2019) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์  

2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เดือนมกราคม 2562 
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 3 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เดือนมกราคม 2562 
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5. นายพันธกานต์ บุญเลี้ยง   ห้อง  512 
1. รางวัลเหรียญทองแดง   การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ International Young Physicists Tournament (IYPT 

2019)  ณ สาธารณรัฐโปแลนด์   
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เดือนมกราคม 2562   
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 3 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เดือนมกราคม 2562 

6. นายวรภาส มีจิตรไพศาล   ห้อง   511 
1. ผู้แทนประเทศ   การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย Southeast Mathematics Olympiad (SMO 2019)  ณ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน   
2. รางวัลเหรียญเพชร  การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ World Mathematics Invitational (WMI 2019) ณ 

ประเทศญี่ปุ่น  
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ    

ปี 2563  
4. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ    

ปี 2563   
5. รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับประเทศ การแข่งขันความสามารถ ทางคณิตศาสตร์

ประจ าปี 2562   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

6. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีม  ระดับภาคนครหลวง  การแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ประจ าปี 2562 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

7. นายรัชชานนท์ เพชรช ู   ห้อง  511 
1. ผู้แทนประเทศ   การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย  Southeast  Mathematics Olympiad (SMO 2019)        

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ    

ปี 2563   
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ    

ปี 2563   
4. รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับประเทศ การแข่งขันความสามารถ ทางคณิตศาสตร์

ประจ าปี 2562  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า         
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

5. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับภาคนครหลวง การแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ประจ าปี 2562 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  

6. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับประเทศ การแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ประจ าปี 2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   

7. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับภูมิภาค การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

8. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 69 
9. รางวัลเหรียญทอง  โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ASMO THAI COMPETITION 

2019 
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8. นายอธิศ  เตชะนิธิสวัสดิ์   ห้อง  611 
1. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างประเทศ รายการ GENIUS Olympiad 2019               

ณ สหรัฐอเมริกา  
2. ผู้แทนประเทศไทย   การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2019 ณ สหรัฐอเมริกา   
3. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019  
4. รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019  
5. รางวัลชนะเลิศ ระดับระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019 

9. นายพิวัฒน์ ศุภวิทยา   ห้อง  411 
1. รางวัลเหรียญทองแดง   การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The 47th International Exhibition of 

Invention of Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส 
2. ผู้แทนประเทศไทย   การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2019 ณ สหรัฐอเมริกา 
3. รางวัลชมเชย  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างประเทศ รายการ GENIUS Olympiad 2019 ณ 

สหรัฐอเมริกา 
4. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019  
5. รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019  
6. รางวัลชนะเลิศ ระดับระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019 

10. นายศิวกร ชาญชโลธร   ห้อง   611 
1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างประเทศ รายการ GENIUS Olympiad 2019 ณ 

สหรัฐอเมริกา  
2. ผ่านเข้าสู่การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ เดือนเมษายน 2562  
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2563  
4. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างปร ะเทศ          

ปี 2563 
11. นายวศิน เธียรวุฒิ   ห้อง   52 

1. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ รายการ GENIUS Olympiad 2019  
ณ สหรัฐอเมริกา  

2. ผ่านเข้าสู่การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ เดือนมิถุนายน 2562  
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2563  
4. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2563  
5. รางวัลชนะเลิศ  สาขาเคมี การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่  18 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา 
12. เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์   ห้อง  310 

1. รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ South African International Mathematics 
Competition (SAIMC 2019) ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  

2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ     
ปี 2563  

3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ    
ปี 2563  
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4. รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสต ร์ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562  

5. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 

6. รางวัลเหรียญทอง  วิชคณิตศาสตร์  การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET)  ระดับมัธยมศึกษา 

7. รางวัลเหรียญทอง  ประเภทบุคคล  วิชาคณิตศาสตร์   การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 
Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 

8. รางวัลเหรียญทอง  ประเภทบุคคลและประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ   การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; 
Mathematics Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 

13. เด็กชายวริทธิ ์ วิริยประสิทธ์ิชัย   ห้อง  310 
1. รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ South African International Mathematics 

Competition (SAIMC 2019) ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้   
2. ผ่านเข้าสู่การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ เดือนมิถุนายน 2562   
3. รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562  
4. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 
5. รางวัลเหรียญทอง  วิชาคณิตศาสตร์  การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษา 
6. รางวัลเหรียญทอง  ประเภทบุคคล  วิชาคณิตศาสตร์   การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 

Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
14. เด็กชายสิรภพ ตั้งวรเกษม   ห้อง  37 

1. รางวัลชมเชย   การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ รายการ GENIUS Olympiad 2019 ณ สหรัฐอเมริกา  
2. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019  
3. รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  YSC 2019  
4. รางวัลชนะเลิศ ระดับระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019 
5. รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ   การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 

Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
15. เด็กชายเปรมินทร์ เลิศพงษ ์   ห้อง  37 

1. รางวัลชมเชย  การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างประเทศ รายการ GENIUS Olympiad 2019 ณ 
สหรัฐอเมริกา  

2. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019  
3. รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019  
4. รางวัลชนะเลิศ ระดับระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019 

16. เด็กชายสรวิชญ์ เฮงสุวนิช   ห้อง  310 
1. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น International Teenagers 

Mathematics Olympiad (ITMO 2019) ณ สาธารณรัฐอินเดีย  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนตุลาคม 2562  
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3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนมีนาคม 2563  
4. รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562  
5. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 
6. รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล  วิชาคณิตศาสตร์   การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 

Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
17. เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธ ิ   ห้อง  210 

1. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น International Teenagers 
Mathematics Olympiad 2019 (ITMO 2019) ณ สาธารณรัฐอินเดีย  

2. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ  Asia Science and Mathematics Olympiad (ASMO 
2019)  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

3. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ International Mathematics Contest (IMC 2019)   
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

4. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนตุลาคม 2562  
5. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนมีนาคม 2563  
6. รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปี 2562   
7. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 
8. รางวัลเหรียญทองและคะแนนสูงสุด  การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2019 ITMC-International Talent 

Mathematics Contest ราชอาณาจักรไทย 
9.  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 20 ระดับมัธยมศึกษา 
10. รางวัลเหรียญทอง  การสอบแข่งขันประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 17  
11. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน TU Math Test 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
12. รางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ Nakhonsawan S-M-E Contest  
13. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความสามารถคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 23 ระดับมัธยมศึกษา 
14. รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล  วิชาคณิตศาสตร์   การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 

Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
18. เด็กชายศิทธา ตันติกุล    ห้อง  37 

1. รางวัลเหรียญทอง    การแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา Hanoi Open Mathematics 
Competition (HOMC 2019) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

2. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ  Asia Science and Mathematics Olympiad (ASMO 
2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. ผ่านเข้าสู่การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ เดือนมิถุนายน 2562  
4. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ    

ปี 2563  
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5. รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การสอบแข่ งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562  

6. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 

19. นายศุภสิทธ์ิ พัน    ห้อง   411 
รางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The 47th International Exhibition of Invention 
of Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส 

20. เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร   ห้อง  19 
1. รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก Po Leung Kuk Mathematics World Contest (PMWC 2019)   

ณ  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  
2. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Asia International Mathematics Olympiad (AIMO 

2019)  ณ ประเทศไต้หวัน  
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนตุลาคม 2562  
4. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนมีนาคม 2563  
5. รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ประเภททีม ระดับประเทศ การแข่งขันความสามารถ ทางคณิตศาสตร์ประจ าปี 

2562 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

6. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ประเภททีม ระดับภาคนครหลวง การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2562  

7. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ประเภททีม ระดับประเทศ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ประจ าปี 
2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   

8. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ประเภททีม ระดับภูมิภาค การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ประจ าปี 
2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

9. รางวัลเหรียญทองและโล่รางวัลผู้ท าคะแนนสูงสุด  การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

10. รางวัลเหรียญทอง  วิชาคณิตศาสตร์  การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET)  ระดับมัธยมศึกษา 

11. รางวัลเหรียญทองแดง   การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สสวท.) วิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

12. รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล  วิชาคณิตศาสตร์   การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 
Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 

21. เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม   ห้อง   19 
1. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ International 

Mathematics and Science Olympiad (IMSO 2019) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนตุลาคม 2562  
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนมีนาคม 2563  
4. รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ประเภททีม ระดับประเทศ การแข่งขันความสามารถ ทางคณิตศาสตร์ประจ าปี 

2562 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
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5. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ประเภททีม ระดับภาคนครหลวง การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2562 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  

6. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ประเภททีม ระดับประเทศ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   

7. โล่รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา ประเภททีม ระดับภูมิภาค การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ประจ าปี 
2562 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

8. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันวิชาการนานาชาติ ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ โดย สพฐ. 
9. รางวัลเหรียญทอง  การสอบคณิตศาสตร์ประเทศไทย Thailand Mathematics  
10. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สสวท.)   วิชา

วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
11. รางวัลเหรียญเงิน    การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สสวท.)   วิชาคณิต

ศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
12. รางวัลเหรียญทอง  ประเภทบุคคล  วิชาคณิตศาสตร์   การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 

Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
22. เด็กชายฐปนรรฆ์ โรจน์ขจรนภาลัย   ห้อง  15 

1. รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ International Mathematics Wizard Challenge (IMWiC 
2019)  ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย  

2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คอมพิวเตอร์ เดือนตุลาคม 2562  
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. คอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม 2562 

23. เด็กชายอชิรภัทร ลิ่มพันธ์   ห้อง  15 
1. รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ International Mathematics Wizard Challenge 

(IMWiC 2019)  ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 
2. รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 2562 ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ โดย สพฐ. 

24. เด็กชากฤตภาส    ธีรนุลักษณ์     ห้อง  15 
รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 2562 ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ โดย สพฐ. 

25. เด็กชายจิรเดช    บุญปัญญาธนาชัย      ห้อง  15 
รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 2562 ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ โดย สพฐ. 

26. เด็กชายภาคิน    เจนช่างกล      ห้อง  15 
รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 2562 ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ โดย สพฐ. 

27. เด็กชายชเนศ    อิงคสัมพันธ์      ห้อง   15 
รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 2562 ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ โดย สพฐ. 

28. เด็กชายเอกทัน     ตระกูลธนศาล      ห้อง   15 
   รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 2562 ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ โดย สพฐ. 

29. เด็กชายกิตติธรา หล่อวัฒนศิริกุล   ห้อง  16 
รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Game 2019 ประเภท Innovative Robot Junior ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

30. เด็กชายสุภณัท     อุดมเพทายกุล       ห้อง  17 
     รางวัลเหรียญเงิน    การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 2562 ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ โดย สพฐ. 

31. เด็กชายศุภวิชญ์    ม่วงสังข์       ห้อง  17 
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รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 2562 ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ โดย สพฐ. 
32. เด็กชายวุฒิภัทร    เปรมโคกสูง       ห้อง  17 

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 2562 ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ โดย สพฐ. 
33. เด็กชายณชพล   ชนะน้อย     ห้อง  18 

รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 2562 ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ โดย สพฐ. 
34. เด็กชายเกียน เซิน-เจฟฟ์   ตัน     ห้อง  18 

       รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ  การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics    
       Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 

35. เด็กชายชัยนันท ์ จีระศิริ   ห้อง  19 
1. รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Asia Science and Mathematics Olympaid for Primary 

School  (ASMOPSS 2019) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนตุลาคม 2562  
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนมีนาคม 2563 
4. รางวัลเหรียญทอง  วิชาคณิตศาสตร์  การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

(TEDET)  ระดับมัธยมศึกษา 
5. รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล  วิชาคณิตศาสตร์   การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 

Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
36. เด็กชายพลพิสิฏฐ์   ฤทธิ์ค ารพ    ห้อง   110 

รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ  การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 
Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
37. เด็กชายชวิศ อรรถสุขวัฒนา   ห้อง  26 

รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Game 2019 ประเภท Innovative Robot Junior     
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

38. เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช   ห้อง  210 
1. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ International Mathematics Wizard Challenge (IMWiC 

2019) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนตุลาคม 2562  
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Drone Swarm Programming ประเภททีมรุ่น Open Category รายการ 

Drone Odyssey Challenge 2019 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
4. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKOMO) 

2019 
5. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Singapore and Asian Schools Math Olympiad 2019 (SASMO) 
6. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ Kangaroo Math Thailand 2019 
7. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งท่ี 7 7th Thailand Mathematics Contest (TMC) 
8. รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  2562  วิชาคณิตศาสตร์  โดย สพฐ. 

39. เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช   ห้อง  210 
1. รางวัลเหรียญเงิน    การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Asia Science and Mathematics Olympaid (ASMO 

2019)  ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนตุลาคม 2562  
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3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนมีนาคม 2563  
4. รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562  
5. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 
40. เด็กชายภูวิศ เจริญพานิช  ห้อง   210 

1. รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ International Mathematics Wizard Challenge (IMWiC 
2019)  ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 

2. รางวัลเหรียญทองแดง    การแข่งขัน International Science Competition (VANDA 2019) 
3. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ 

41. เด็กชายรดิศ มั่นเจริญพร   ห้อง  210 
1. รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ International Mathematics Wizard Challenge 

(IMWiC 2019) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 
2. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ World Mathematics Invitational (WMI 2019) ณ ประเทศ

ญี่ปุ่น 
42. เด็กชายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ ์   ห้อง  210 

1. รางวัลเหรียญทอง    การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Asia International Mathematics Olympiad (AIMO 
2019) ณ ประเทศไต้หวัน  

2. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ  Asia Science and Mathematics Olympaid (ASMO 
2019)  ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คอมพิวเตอร์ เดือนตุลาคม 2562  
4. รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562  
5. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การสอบแข่งขันทางวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 
6. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน World Talent Invitational Mathematics Examination 2019 
7. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน International Talent invitational mathematics examination 2019  
8. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน Australian Mathematics Competition 2019 
9. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Kangaroo Math Thailand 2019 
10. รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล  วิชาคณิตศาสตร์  การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 

Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
43. เด็กชายกฤตยชญ์ มโนวัฒนกุล   ห้อง  210 

1. รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ International Mathematics Wizard Challenge (IMWiC 
2019)  ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย  

2. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ World Mathematics Invitational (WMI 2019) ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น 

44. เด็กชายกฤชตฤณ โอฬารรักษ์   ห้อง  210 
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1. รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ  International Mathematics Contest (IMC 2019)  ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์  

2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนตุลาคม 2562  
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนมีนาคม 2563 

45. เด็กชายทยุต   ทวินววิธ     ห้อง  210 
รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล  วิชาวิทยาศาสตร์    การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 
Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 

46. เด็กชายพงศ์ชนก   วนัชสุนทร     ห้อง  210 
1. รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล  วิชาวิทยาศาสตร์    การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 

Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1  สอวน. ดาราศาสตร์  

47. เด็กชายชินาติ    ปอดีเสมอ    ห้อง  210 
รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ  การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 
Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 

48. เด็กชายพงศ์ศรัณย์   วงศ์วิวัฒน์    ห้อง  210 
รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ  การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 
Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
49. เด็กชายไกรวิษย์ ไกยวงศ์   ห้อง  37 

รางวัลเหรียญเพชร  การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ World Mathematics Invitational (WMI 2019)  ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น 

50. เด็กชายธนกร   วงอารีย์     ห้อง  37 
รางวัล Project of the Year และรางวัล NSM President Award 2019 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์รายการ 
Prime Minister’s Science Award 2019 

51. เด็กชายอคิระ   พิพัฒน์ธาราสกุล    ห้อง  37 
1. รางวัลเหรียญทองประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ  การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp;Mathematics 

Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา  
2. รางวัล Project of the Year และรางวัล NSM President Award 2019 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์รายการ 

Prime Minister’s Science Award 2019 
52. เด็กชายสัณหณัฐ   เตชะวิบูลย์ศักดิ์     ห้อง 37 

1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนตุลาคม 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนมีนาคม 2563  

53. เด็กชายเจตณัฐ จินดาลักษณ์   ห้อง  37 
1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. ฟิสิกส์ เดือนตุลาคม 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนมีนาคม 2563 
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1  สอวน. ดาราศาสตร์   
4. รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ   การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 

Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
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54. เด็กชายชนสรณ์ จึงรุ่งเรืองถาวร   ห้อง  37 
1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนตุลาคม 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนมีนาคม 2563 

55. เด็กชายธนะมินทร์ สิทธ์ิเศรษฐกุล   ห้อง  37 
ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนตุลาคม 2562 

56. เด็กชายภวัต วชิระเธียรชัย   ห้อง  37 
1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนตุลาคม 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนมีนาคม 2563 

57. เด็กชายวาริช   กันฉาย    ห้อง  37 
รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ  การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 
Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 

58. เด็กชายณภัทร    จิวจินดา    ห้อง  38 
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ อันดับที่ 4  การแข่งขันเศรษฐศาตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งท่ี 11 

59. เด็กชายปาณัสม์     ด ารงศิริ       ห้อง  38 
   รางวัลเหรียญทอง  ประเภทบุคคล  และประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ   การแข่งขัน ASMO THAI Science  
 &amp; Mathematics Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 

60. เด็กชายกันต์กว ี คันธารวงสกุล   ห้อง  38 
1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนตุลาคม 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนมีนาคม 2563 
3. รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล  วิชาวิทยาศาสตร์  การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 

Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
61. เด็กชายรัฐนนท์   โมทายน     ห้อง  38 

1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1  สอวน. ดาราศาสตร์   
2. รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ  การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 

Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
62. นายณัฐเสฏฐ ลิ้มเลิศผลบุญ   ห้อง  38 

1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนตุลาคม 2562 
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนมีนาคม 2563 

63. เด็กชายปิยะนันท์ ลิมป์ปัทมปาณี   ห้อง  310 
1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนตุลาคม 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนมีนาคม 2563  
3. ผ่านเข้าสู่การสอบคัดเลือก ค่ายท่ี 2 สอวน. วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เดือนมีนาคม 256  
4. ผ่านเข้าค่ายอบรม คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น (IJSO 2019) เดือนมีนาคม 2562 
64. เด็กชายนนท์ปวิธ เอกบูรณะวัฒน ์   ห้อง  310 

1. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ International micro: coding 2019 ประเภท Maze Runner 
Robot ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

2. รางวัลเหรียญทองแดง   การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ International micro: coding 2019 ประเภท Ball 
Transporter ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
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3. รางวัลเหรียญทองแดง   การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ International Robot Olympiad 2019 ประเภท Mission 
Challenge ณ ราชอาณาจักรไทย 

65. เด็กชายธรินภัชญ์ สุชาติพงษ ์   ห้อง  310 
1. รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติ  Asia Science and Mathematics Olympiad (ASMO 

2019)  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนตุลาคม 2562  
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนมีนาคม 2563  
4. ผ่านเข้าค่ายอบรม คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น (IJSO 2019) เดือนมีนาคม 2562 
66. เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย   ห้อง  310 

1. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ World Mathematics Invitational (WMI 2019) ณ 
ประเทศญี่ปุ่น  

2. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Asia International Mathematics Olympiad (AIMO 
2019) ณ ประเทศไต้หวัน 

3. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Challenge for Future Mathematicians (CFM 2019) ณ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

4. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนตุลาคม 2562 
5. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. คณิตศาสตร์ เดือนมีนาคม 2562 

67. เด็กชายณธกฤษ   เหล่าประภัสสร    ห้อง  310 
รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ  การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 
Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 

68. เด็กชายภัคพล   วงษ์นิติรัตน์    ห้อง  311 
รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม  วิชาภาษาอังกฤษ  การแข่งขัน ASMO THAI Science &amp; Mathematics 
Competition ปี 2019 ระดับมัธยมศึกษา 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
69. นายไกรวิชญ์ จรสโรจน์กุล   ห้อง  41 

1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คอมพิวเตอร์ เดือนตุลาคม 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นที่ 20 สอวน. คอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม 2563  
3. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ประเภททีม   การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ประจ าปีการศึกษา 2562   
70. นายอัครพล จิระนภารัตน์   ห้อง  41 

ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นที่ 20 สอวน. ฟิสิกส์ เดือนตุลาคม 2562 
71. นายชัยวัฒน์ พินิจศักดิ์กุล   ห้อง  41 

ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนตุลาคม 2562 
72. นายถิระวัส  พินธุโสภณ     ห้อง  41 

ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1  สอวน. ดาราศาสตร์   
73. นายสุธีภัทท์ ลิมวิภูวัฒน ์   ห้อง  42 
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ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนตุลาคม 2562 
74. นายธนวัฒน์ ไพศาลขจี   ห้อง  42 

1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนตุลาคม 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนมีนาคม 2563 

75. เด็กชายณฐานิธ์ิ เทอดไพรสันต์   ห้อง  42 
1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนตุลาคม 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนมีนาคม 2563  
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น (IJSO 2019) เดือนมีนาคม 2562 
76. นายกมลวรรธ เอกเมธีพันธ ์   ห้อง  42 

ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนมีนาคม 2563 
77. นายปิยวัฒน ์ จันทราพิรัตน์   ห้อง  42 

ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. ฟิสิกส์ เดือนตุลาคม 2562 
78. นายพรรณทัต กนกวรานนท์   ห้อง  43 

1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. ฟิสิกส์ เดือนตุลาคม 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนมีนาคม 2563 

79. นายวิชญ์พล   เกษตรตระการ     ห้อง  45 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ประเภททีม การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ประจ าปีการศึกษา 2562   

80. นายวงศกร อดิเรกกิตติคุณ   ห้อง  411 
รางวัลเหรียญเงิน   การประกวดนวัตกรรม Seoul International Invention Fair (SIIF 219) ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

81. นายกฤตพล เมนอน   ห้อง  411 
1. รางวัลเหรียญทอง    การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ World Mathematics Invitational (WMI 2019) ณ 

ประเทศญี่ปุ่น 
2. รางวัลเหรียญทอง    การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ International Mathematics Wizard Challenge 

(IMWiC 2019)  ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย  
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายท่ี 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คอมพิวเตอร์ เดือนตุลาคม 2562 
4. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขัน World Talent Invitational Mathematics Examinations 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
82. นายธนพัฒน์ วิจิตรจามรี   ห้อง  51 

1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนตุลาคม 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนมีนาคม 2563 

83. นายวรานนท์ เชาว์สงวน   ห้อง  51 
1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คอมพิวเตอร์ เดือนตุลาคม 2562   
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. คอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม 2563 

84. นายธัญพิสิษฐ ์ สว่างเนตร   ห้อง  51 
ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนตุลาคม 2562 
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85. นายชนพร เวทการ   ห้อง  51 
ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนตุลาคม 2562 

86. นายปัถย ์ พงษ์วัฒนาสุข   ห้อง  51 
ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สอวน. ภูมิศาสตร์ เดือนธันวาคม 2562 

87. นายปุณณพัฒน์ ศรีตระกูลช่าง   ห้อง  52 
ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สอวน ภูมิศาสตร์. เดือนธันวาคม 2562 

88. นายภัทรเวทย์ ไชยวิรุณเจริญ   ห้อง  52  
ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนตุลาคม 2562 

89. นายณภัทร คงพลู   ห้อง  52 
ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนตุลาคม 2562 

90. นายธรรศ สุวนาคกุล   ห้อง  52 
1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนตุลาคม 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. เคมี เดือนมีนาคม 2563 

91. นายวชิรพัฒน์ งามค าพร้อม   ห้อง  52 
ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนมีนาคม 2563 

92. นายณัชธฤต กิติทวีเกียรติ   ห้อง  52 
1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนมีนาคม 2563  
2. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

93. นายธีราธร คุ้มสุพรรณ   ห้อง  52 
1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. ชีววิทยา เดือนมีนาคม 2563  
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเวชศาสตร์เขตเมือง  คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยา

บาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
3. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
4. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาพฤกษศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 14  ภาควิชา

พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

94. นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์   ห้อง  52 
1. ผ่านเข้าสู่การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ เดือนเมษายน 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิ กระหว่างประเทศ         

ปี 2563  
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ         

ปี 2563  
4. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์  และเวชศาสตร์เขตเมือง   คณะแพทยศาสตร์           

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
5. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
6. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหาพฤกษศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 14  ภาควิชา

พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ           
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
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95. นายนล สุภาสืบ   ห้อง  52 
1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2563  
2. ผ่านเขา้ค่ายอบรม ค่ายท่ี 2 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2563  
3. รางวัลชนะเลิศ สาขาเคมี การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 18 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา 
96. นายพชร โอฬารริกสุภัค   ห้อง   52 

รางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดนวัตกรรม Seoul International Invention Fair (SIIF 219)                          ณ 
สาธารณรัฐเกาหลี 

97. นายตราภูมิ ลาภธาดาพงศ์   ห้อง  54 
รางวัลเหรียญเงิน   การประกวดนวัตกรรม Seoul International Invention Fair (SIIF 219)                                ณ 
สาธารณรัฐเกาหลี 

98. นายพุทธิภณ ภูชินอานนท์   ห้อง  54 
รางวัลเหรียญเงิน   การประกวดนวัตกรรม Seoul International Invention Fair (SIIF 219)  ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

99. นายศุภเดช      ศิริเกียรติก าจร       ห้อง  59 
ตัวแทนคณะลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24  (24th World Scout Jamboree)                          ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

100. นายธีรภัค โกมลมณี   ห้อง  511 
1. รางวัลเหรียญเพชร   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ World Mathematics Invitational (WMI 2019)           

ณ ประเทศญี่ปุ่น 
2. รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ International Mathematics Contest (IMC 2019)          

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 รุ่นท่ี 20 สอวน. คอมพิวเตอร์ เดือนตุลาคม 2562  
4. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 รุ่นท่ี 20 สอวน. คอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม 2563 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
101. นายวิริทธ์ิพล ลิมปวิทยากุล   ห้อง  61 

ผ่านเข้าสู่การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ เดือนมิถุนายน 2562 
102. นายตราภูมิ สกุลปิยวงศ ์   ห้อง  61 

ผ่านเข้าสู่การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ เดือนมิถุนายน 2562 
103. นายณัชพล ธนูรัตน์พงศ์   ห้อง  61 

ผ่านเข้าสู่การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ เดือนมิถุนายน 2562 
104. นายปราชญ์ บุญนัด   ห้อง  61 

1. ผ่านเข้าสู่การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ เดือนมิถุนายน 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ      

ปี 2563 
105. นายชลันธร จันมาธิกรกุล   ห้อง  61 
 ผ่านเข้าสู่การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ เดือนมิถุนายน 2562 
106. นายทัพพ์ไท เหลืองสุวรรณ   ห้อง  61 
 ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ  ปี 2563 
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107. นายศมพิชญ์ รัตนไพรสณฑ์   ห้อง  61 
1. ผ่านเข้าสู่การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ เดือนมิถุนายน 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2563 

108. นายชยานันต์ ถนอมเกียรติคุณ   ห้อง  61 
1. ผ่านเข้าสู่การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ เดือนมิถุนายน 2562  
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2563 

109. นายยุคลเดช อภิญญานนท์   ห้อง  61 
  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเวชศาสตร์เขตเมือง  คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยา

บาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
110. นายธีรวีร์ ผาติโสภณ   ห้อง  61 

1. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สอวน. ภูมิศาสตร์ เดือนธันวาคม 2562  
2. ผ่านเข้าสู่การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ เดือนธันวาคม 2562 

111. นายภัทรพล ชัยนิวัฒนา   ห้อง  61 
1. นักเรียนท่ีผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ เดือนธันวาคม 2562   
2. นักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่าง

ประเทศ ปี 2563  
3. รางวัลชนะเลิศ สาขาฟิสิกส์ การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 18 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา 
112. นายธิตพัทธ์   จันทราพิรัตน์     ห้อง  61 

รางวัลชนะเลิศ สาขาฟิสิกส์ การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 18 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 

113. นายมงคล จิรนิรามัย   ห้อง  62 
1. ผ่านเข้าสู่การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ เดือนเมษายน 2562   
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ         

ปี 2563   
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่ างประเทศ         

ปี 2563 
114. นายศุภกิตต์ ศุภนุกูลสมัย   ห้อง  62 

1. ผ่านเข้าสู่การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ เดือนเมษายน 2562   
2. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2563   
3. ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 2 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ         

ปี 2563 
115. นายณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์   ห้อง  611 

ผ่านเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ 1 สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 
2563 
 
 
 



134 
 

 

 

 
ผลงานด้านกิจกรรม  ฝ่ายประถมศึกษา และฝ่ายมัธยมศึกษา 

 

ประเภทดนตรี  
1. เด็กชายอธิภัทร          ปวรเดชาพงษ ์    ป. 3/10  

 รางวัล    GOLD PRIZE / เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน FINAL ROUND ณ ประเทศเกาหลีใต้  
        BRONZE PRIZE   
รายการ  2019 ASIA MUSIC COMPETITION FOR YOUNG ARTISTS BUSAN 2019  

รางวัล GOLD PRIZE IN VOCAL MUSICAL – CHILDREN CLASS A   
รายการ  THE 1St BANGKOK CLASSICAL MUSIC FESTIVAL  

2. เด็กชายอัครชัย          เชี่ยววิริยะกุล    ป. 5/8  
 รางวัล    ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  เดี่ยวเครื่องสายสากล    
รายการ  ประกวด ACT MUSIC FESTIVAL 2019 

3. เด็กชายวีร์ทิวัตถ ์          ศิริวัฒนากร     ห้อง 110  
 รางวัล นักเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ประจ าปีการศึกษา 2561 
รายการ  รางวัลนักเรียนพระราชทาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
 รางวัล 3rd PRIZE WINNER AWARD , CATEGORY A (UNDER 13 YEARS)  
รายการ  THE INTERNATIONAL ROBERT SCHUMANN COMPETITION DÜSSELDOF FOR  

YOUNG PIANISIS 2019 , DÜSSELDORF , GERMANY 
 รางวัล 2nd PRIZE WINNER AWARD (ASPIRING SCHOLAR CATEGORY)   
รายการ  SICILY INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL & COMPETITION 2019 , CATANIA , ITALY 
 รางวัล 2nd PRIZE WINNER AWARD , (YOUNGSTER CLASS A) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
รายการ  THE 6th MACAO ASIA PACIFIC YOUTH PIANO COMPETITION , MACAU 
 รางวัล PLATINUM TROPHY (HIGHEST SCORE FIRST PRIZE) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
รายการ  THE 1st BANGKOK CLASSICAL MUSIC FESTIVAL 2019 , BRIGHTON COLLEGE , BANGKOK 
 รางวัล 1st PRIZE AWARD PIANO SOLO AGE UNDER 15 YEARS 
รายการ  YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2019 (YTMF)  
 
 รางวัล เป็นตัวแทนประเทศไทย 
รายการ  YAMAHA INTERNATIONAL HIGHLIGHT CONCERT 2019 (YIHC) , SINGAPORE  
 รางวัล เป็นตัวแทนประเทศไทย 
รายการ  SYT 20th ANNIVERSARY CELEBRATION NANYANG ACADEMY OF FINE ARTS  

(SCHOOL OF YOUNG TALENTS) SINGAPORE  
4. นายปาณัสม์   ด ารงศิริ     ห้อง  38  

 รางวัล ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกนักดนตรีเครื่องดนตรีวิโอล่า  
รายการ  สอบคัดเลือกเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า 

กัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ดุริยางค ์
5. เด็กชายปุณยพัฒน์   อ านาจศศิธร    ป. 4/2 
6. เด็กชายปทิต    ธนสารไพบูลย์    ป. 4/5 
7. เด็กชายสรัลกรณ์   หนูเรขา     ป. 5/1 
8. เด็กชายณภัทร   ลี้ตระกูล     ป. 5/1 
9. เด็กชายธนดล   เจริญวุฒิกิจ    ป. 5/10 
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10. เด็กชายวิริทธิ์พล   ปรีชาธนะศักดิ์    ป. 6/1 
11. เด็กชายศุภากร   สมจินตนา    ป. 6/2 
12. เด็กชายธาวิน   วรรณวิจิตร    ป. 6/3 
13. เด็กชายชุติ    บัณฑิตวงษ์    ป. 6/3 
14. เด็กชายปรวีร์   เผ่าบุญเกิด    ป. 6/3  
15. เด็กชายศุวณัฐฐ์กฤษ   เชีย้วบางยาง     ป. 6/4 
16. เด็กชายจิรภัทรณ์   สุทธิศิลป์     ป. 6/5 
17. เด็กชายธนพิสิฐ   กนกมณีรัตน์    ป. 6/6 
18. เด็กชายณณุดล   เจียมวิจักษณ์    ป. 6/6 
19. เด็กชายกฤตภาส   วัชรประภาวงศ์    ป. 6/6 
20. เด็กชายพีรวัส   ตั้งกิจทนงศักดิ์    ป. 6/6 
21. เด็กชายวชิรวิชญ์    ชอบอรุณ     ป. 6/6 
22. เด็กชายกฤติธีศ์   เจริญเกตุ     ป. 6/6 
23. เด็กชายพีรณัฐ    สกุลมีทรัพย์    ป. 6/6 
24. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   ภัควัตธาดาพงศ์    ป. 6/6 
25. เด็กชายนิรินธน์   โกศิริอักษร    ป. 6/6 
26. เด็กชายชัยพิพัฒน์    ตรีระพงศ์พิชิต    ป. 6/7 
27. เด็กชายณฐกร   เริงฤทธิ ์     ป. 6/9 

 รางวัล   GOLD A (JUNIOR)  
รายการ  THAILAND INTERNATIONAL BAND AND ORCHESTRA FESTIVAL 2019  

 รางวัล   ชนะเลิศ  ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (WIND ENSENBLE) ป.1 – ป.6    
รายการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.) 

 รางวัล   ชนะเลิศ  ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (WIND ENSENBLE) ป.1 – ป.6    
รายการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก (สพฐ.) 

28. เด็กชายนภสินธุ์     ตั้งกิจทนงศักดิ์     ป. 4/2 
29. เด็กชายสิราวิชญ์     วลีเดช     ป. 4/3 
30. เด็กชายสิราวัชญ์    วลีเดช     ป. 4/3 
31. เด็กชายกัษณ     นามบุญเลี้ยง    ป. 4/4 
32. เด็กชายกันตวัฒน์     จิวเดช      ป. 4/4 
33. เด็กชายเก็จชภูมิ     ปัญญายุทธศักดิ์    ป. 4/6 
34. เด็กชายปภาวิน     ไกรภักดีกุล      ป. 4/8 
35. เด็กชายวงศพัทธ์    ตั้งจิตด าเนินการ     ป. 4/8 
36. เด็กชายอริย     พิสุทธิชานนท์    ป. 4/10 
37. เด็กชายมัชฌิมา     พิสุทธิชานนท์     ป. 6/8 

 รางวัล ความสามารถระดับเหรียญทอง  ประเภทวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  ประถมศึกษา 
รายการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.)  

38. เด็กชายนวิน  จิวจินดา     ป. 5/4 
39. เด็กชายนภัทร  อัศวมณีกุล    ป. 6/7 
40. เด็กชายศุภกร  อ านาจศศิธร    ห้อง  12 
41. เด็กชายณัฏฐ์กร  เจนก่อเกียรติกุล    ห้อง  12 
42. เด็กชายพลพจน ์  ทองแท้     ห้อง  12 
43. เด็กชายอติรุจ   กิตติกุลยุทธ์    ห้อง  13 
44. เด็กชายนิธิโรจน์  อาจเอี่ยม     ห้อง  14 
45. เด็กชายนภ   ดาวราย     ห้อง  14 
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46. เด็กชายพระคุณ  ตัณฑวิวัฒน์    ห้อง  15 
47. เด็กชายพัทธดนย์  ณรงค์ฤกษ์นาวิน    ห้อง  15 
48. เด็กชายฐภูมิกิตติ์  ชนะชัยไพบูลย์    ห้อง  16 
49. เด็กชายจิรเมศร์  เลิศธาตรีรัตน์    ห้อง  17 
50. เด็กชายนิธิกร  เชี่ยววิริยะกุล    ห้อง  110 
51. เด็กชายกฤติธ ี  ยังไพโรจน์    ห้อง  111 
52. เด็กชายชยภัทร  ลิ้มสุขศรีกุล    ห้อง  111 
53. เด็กชายจิรเมธ  ศิลาอ่อน     ห้อง  111 
54. เด็กชายณัทกร  อุ่ยเจริญ     ห้อง  21 
55. เด็กชายประวีร์  ภัทรวจี     ห้อง  21 
56. เด็กชายวรนิพิฐ  วรนันทวุฒิ    ห้อง  22 
57. เด็กชายณพนต์   อินทรสิงห์    ห้อง  22 
58. เด็กชายพงศกร  ล.วีระพรรค    ห้อง  22 
59. เด็กชายวิกรานต์  อารยะประยูร    ห้อง  22 
60. เด็กชายณัฎฐวี  วชิระเธียรชัย    ห้อง  24 
61. เด็กชายวรทย์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   ห้อง  26 
62. เด็กชายพสิษฐ ์  ฐิติรุ่งโรจน์กุล    ห้อง  26 
63. เด็กชายจารุตม์  บุนนาค     ห้อง  26 
64. เด็กชายรุ่งรพี  เจริญสุข     ห้อง  27 
65. เด็กชายฐิติภัทร  พันธุ์ขะวงศ์    ห้อง  27 
66. เด็กชายวิธวินท์  อนันตกุล     ห้อง  27 
67. เด็กชายธนวิชญ์   เมธีพานิช     ห้อง  27 
68. เด็กชายกรพล  ฉันทสกุลเดช    ห้อง  28 
69. เด็กชายสุรวินท ์  แซ่โค้ว     ห้อง  211 
70. เด็กชายปิติภัสสร์  อนุภัทรเหมรัตน์    ห้อง  32 
71. เด็กชายพุฒิพัฒน ์  อาจเอี่ยม     ห้อง  32 
72. เด็กชายธนเดช  เศรษฐีธร     ห้อง  32 
73. เด็กชายศิวัช  โสภาเจริญ    ห้อง  32 
74. เด็กชายฐิติวัฒน ์  โพธิกุล     ห้อง  32 
75. เด็กชายณัฐภูมิ  เด่นประเสริฐ    ห้อง  37 
76. นายธีระวัฒน ์  จงเสถียรภาพ    ห้อง  41 
77. นายรัฐนันท์   ณรงค์ฤกษ์นาวิน    ห้อง  42 
78. นายมหาสมุทร  อุ่นใจ     ห้อง  46 
79. นายวธรรม์   รุ่งเรือง     ห้อง  46 
80. นายสิปปกร   เหลืองมีกูล    ห้อง  47 
81. นายสธนธร   เศรษฐีธร     ห้อง  48 
82. นายชัยพัฒน ์  เกตุแก้ว     ห้อง  49 
83. นายจิณณะ   ศรีสถิตอนันต์    ห้อง  49 
84. นายกันน์   โปษยานนท์    ห้อง  410 
85. นายสรรเสริญ  พัฒนาสิทธิเสรี    ห้อง  410 
86. นายสาริทธ์ิ   รพีอาภากุล    ห้อง  51 
87. นายพุฒิพงค์  วิไลเลิศประดิษฐ์    ห้อง  57 
88. นายพชร   วัฒนกุล     ห้อง  57 
89. นายภูมิรพี   วงศ์อนุสรณ์    ห้อง  57 
90. นายภูมิพัฒน์  สาธกาทรัพย์กุล    ห้อง  58 
91. นายชนะชัย   ไวยธารี     ห้อง  58 
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92. นายธนเดช   โชคชัยสุวรรณ    ห้อง  65 
93. นายวาริ   อติอานนท์    ห้อง  68 

 รางวัล   เหรียญทอง  
รายการ  MUSIC AND MARCHING ARTS INTERNATIONAL 2019  
 รางวัล   ความสามารถระดับเหรียญทอง  
รายการ  2019  NIE ER YOUTH WIND BAND ART WEEK  
 รางวัล   ชนะเลิศ  ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  

ความสามารถระดับเหรียญทอง  
รายการ  THE 11TH THAILAND INDOOR MARCHING COMPETITION 2019  

94. เด็กชายเฉลิมรัช  ตั้งไตรภพ     ห้อง  16 
95. เด็กชายธนาธร   ปัญญาวุธวรกุล    ห้อง  16 
96. เด็กชายชัยวัฒฆ์    เฮงเจริญ     ห้อง  25     
97. เด็กชายสิปปกร   หิริกุล     ห้อง  27 
98. เด็กชายเตชินท์    เย็นสุขสรรค์    ห้อง  28 
99. นายกฤตย์ขจร    สรโยธิน     ห้อง  43 
100. นายบุลากร   ศิริ     ห้อง  46 
101. นายธนัชคง    ราญรอน     ห้อง  59     
102. นายฤทธิรงค ์  เหมือนทองจีน    ห้อง  59   

 รางวัล ความสามารถระดับเหรียญทอง  ประเภทวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  มัธยมศึกษา 
รายการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.)  

103. เด็กชายกรณ์  บุญยศิริกุล    ห้อง  111 
 รางวัล   เหรียญทอง  
รายการ  MUSIC AND MARCHING ARTS INTERNATIONAL 2019  

 รางวัล   เหรียญทอง  
รายการ  1ST THAILAND INTERNATIONAL BAND AND ORCHESTRA FRSTIVAL 2019 

104. เด็กชายสิปปวิชญ์  ตันตระเวณิชย์    ห้อง  111 
 รางวัล   เหรียญทอง  
รายการ  MUSIC AND MARCHING ARTS INTERNATIONAL 2019  

 รางวัล   ความสามารถระดับเหรียญทอง  
รายการ  2019  NIE ER YOUTH WIND BAND ART WEEK  

 รางวัล   ชนะเลิศ  ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  
ความสามารถระดับเหรียญทอง  

รายการ  THE 11TH THAILAND INDOOR MARCHING COMPETITION 2019  

 รางวัล ชนะเลิศ  
รายการ  KIDPRENEUR NINJAS TRAINING DAY BANGKOK 2019  

105. เด็กชายเดชายุทธ  ปัญญาวุธวรกุล    ห้อง  26 
106. เด็กชายภูเบศ  คมนา     ห้อง  28 

 รางวัล ความสามารถระดับเหรียญทอง  ประเภทเดี่ยวระนาดเอกและระนาดทุ้ม 
ความสามารถระดับเหรียญทอง ประเภทวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ 

รายการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.) 
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107. นายปราชญาพล  ตันติวรรณศีล    ห้อง  53 
108. นายธนธัช   ภู่เผ่าพันธ์     ห้อง  55 

 รางวัล   เหรียญทอง   
รายการ  MUSIC AND MARCHING ARTS INTERNATIONAL 2019  

 รางวัล   ความสามารถระดับเหรียญทอง  
รายการ 2019  NIE ER YOUTH WIND BAND ART WEEK  

 รางวัล ความสามารถระดับเหรียญทอง ประเภทวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ 
รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพฐ.) 
 
 

เลโก้ 
109. เด็กชายยศวินช์  เรืองสรรงามสิริ    ป. 3/9  

 รางวัล   SYNERGY AWARD 
รายการ  FLL JUNIOR ASIA PACIFIC OPEN CHAMPIONSHIPS 2019  

110. เด็กชายอภิวรรธน ์  เด่นพฤกษ์ธรรม    ป. 5/7  
 รางวัล   SYNERGY AWARD  
รายการ  FLL JUNIOR ASIA PACIFIC OPEN CHAMPIONSHIPS 2019  

111. เด็กชายอภิวิชญ์  เด่นพฤกษ์ธรรม    ห้อง  37  
 รางวัล   ชนะเลิศ  ROPOT DESIGN PROGRAMMING AWARD 
รายการ  FIRST®  LEGO® LEAGUE THAILAND 2018/19 “INTO ORBIT”  

 

อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 
112.      เด็กชายวชิรวัฒน ์  อังคทะวานิช    ป. 6/10  

 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1  
รายการ  DRONE ODYSSEY CHALENGE 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์  

 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภทอิเล็กโทน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
รายการ  แข่งขันทักษะดนตรีนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 2562   

113. เด็กชายวชิรวิทย ์  อังคทะวานิช    ห้อง  210  
 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1  
รายการ  DRONE ODYSSEY CHALENGE 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์  

 

ภาพยนตร์ 
114. นายศิวกร   รัตนภิญโญวงศ์    ห้อง  49  

 รางวัล  ชนะเลิศ  ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น  
รายการ  13th ASIAN INTERNATIONAL CHILDREN’S FILM FESTIVAL / JENESYS 2019  
 

สิ่งประดิษฐ ์
115. เด็กชายสิโรฒม์  จันทรัตติยากานต์    ป. 4/7  

 รางวัล   รองชนะเลิศ  เป็นตัวแทนประเทศไทยน าเสนอผลงานท่ีประเทศญี่ปุ่น 
รายการ  ประกวดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ HONDA SUPER IDEA CONTEST 2019 
   “คิด(ส์) กระหึ่มโลก”  
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หมากล้อม 
116. เด็กชายศุภกฤต  เนียมสอน    ป. 5/7 

 รางวัล เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง   
รายการ  1st SOUTHEAST ASIA GO CONGRESS ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภท FRIENDSHIP รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 
รายการ  แข่งขันหมากล้อม “ย่าโมโอเพ่น ครั้งท่ี 13” 
 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภท PRE–LOW KYU ประถม  สาย A 
รายการ  แข่งขันหมากล้อม HARBOR GO JUNIOR CHAMPIONSHIP 2019 

117. เด็กชายชัยนันท ์  จีระศิริ     ห้อง  19  
 รางวัล ชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี 
รายการ  แข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ประจ าปี 2562 

118. นายพชร   เทศวัง     ห้อง  51 
 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภททีมชาย 
รายการ  แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งขาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย์เกมส์ 
 รางวัล ชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี 
รายการ  แข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ประจ าปี 2562 
 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภททีมชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
รายการ  แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน  ของกรมพลศึกษา 

119. นายภคพล   เตชวิริยะ     ห้อง  51 
 รางวัล ชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี 
รายการ  แข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ประจ าปี 2562 
 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภททีมชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
รายการ  แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน  ของกรมพลศึกษา 

120. นายคฑาทอง  ธรรมโสภณสกุล    ห้อง  51  
 รางวัล ชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี 
รายการ  แข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ประจ าปี 2562 

121. นายธนพัฒน์  วิจิตรจามรี    ห้อง  51  
 รางวัล ชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี 
รายการ  แข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ประจ าปี 2562 

122. นายพีธศักดิ์   สุทธิอรรถศิลป์    ห้อง  55  
 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภททีม รุ่ น DAN 
รายการ  TGA GO TOURNAMENT 
 รางวัล ชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี 
รายการ  แข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ประจ าปี 2562 
 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภททีมชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
รายการ  แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน  ของกรมพลศึกษา 

 
ขับรถโกคาร์ท 
123. เด็กชายธรรมปพนณ์  จิตต์อารี     ป. 3/7  

 รางวัล   แชมป์ประจ าปี 2019(คะแนนรวม 3 สนาม)  รุ่นอายุ 8–10 ปี CADET B OVER ALL 
รายการ  SUPER KART THAILAND 2019 
 รางวัล   ชนะเลิศ CADET B 
รายการ  X30 IAME SERIES THAILAND 2019 FINAL 

124. เด็กชายบุญยวีร์  ดีสุขสถิต     ป. 5/1  
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 รางวัล   ชนะเลิศ  แชมป์กลุ่ม  รุ่นอายุ 10 ปี 
รายการ  TRUE VISIONS – TOYOTA JUNIOR GO – KART TRAINING 2019 
 

ยิงธน ู
125. เด็กชายนนทกร  ธ ารงโชติคุณ    ห้อง 12 

 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภทคันธนูโค้งกลับทีม 
รายการ  เกษตร โอเพ่น  ครั้งท่ี 20 ประจ าปี 2562 
 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภทคันธนูโค้งกลับ ระดับทีมทั่วไป 
รายการ  แข่งขันกีฬายิงธนู “แพร่ โอเพ่น” ครั้งท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

ICE SKATE & ICE HOCKEY 
126. เด็กชายอัคระ  ทัศนเมธิน    ป. 2/6  

 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 7 ป ีYOUTH DIVISION 
รายการ  MEGA ICE 2019 HOCKEY 5’S HONG KONG – THE LARGEST ICE HOCKEY TOURNAMENT IN ASIA 

 รางวัล   รองชนะเลิศ  เหรียญเงิน  รุ่นอายุ 6 ปี 
รายการ   WARRIOR CUP ASIA YOUNG ICE HOCKEY LEAGUE ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 8 ป ีYOUTH DIVISION 
รายการ   PHUKET ICE HOCKEY TOURNAMENT 

127. เด็กชายธีธารณ์ธรรม  เหลืองอ่อน    ป.2/10  
 รางวัล   ชนะเลิศเหรียญทอง  รุ่นอายุ 9 ปี 
รายการ MEGA ICE 2019 HOCKEY 5’S HONG KONG – THE LARGEST ICE HOCKEY TOURNAMENT 

IN ASIA 
 รางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง  รุ่นอายุ 8 ป ี
รายการ   WARRIOR CUP ASIA YOUNG ICE HOCKEY LEAGUE ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 รางวัล  ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 8 ปี  / ผู้เล่นยอดเยี่ยม  
รายการ   TROPICAL FREEZE 
 รางวัล   ชนะเลิศ เหรียญทอง  รุ่นอายุ 8 ป ี

ชนะเลิศ PUCK CONTROL รุ่น 8 ป ี
รายการ   HOCKEY CLASSIC LAND OF SMILES 2019  

128. เด็กชายโยธิน  โยธินอุปไมย    ป.3/7  
 รางวัล   เหรียญทองแดง  รุ่นอายุ 8 ปี 
รายการ   SINGAPORE ICE DRAGONS CLASSIC INTERNATIONAL ICE HOCKEY TOURNAMENT 2019 

129. เด็กชายกษิดิส  ฉัตรทอง     ป. 3/10  
 รางวัล   GOLD MEDAL เหรียญทอง  ประเภททีม รุ่น U8 DIVISION  / MVP AWARD 
รายการ   TROPICAL FREEZE ICE HOCKEY TOURNAMENT 2019 
 รางวัล   GOLD MEDAL เหรียญทอง  ประเภททีม รุ่น U8 DIVISION  
รายการ   HOCKEY CLASSIC LAND OF SMILES 2019   

130. เด็กชายฉันทนิษฐ ์  วิริยะยุทธกร    ป. 3/10  
 รางวัล   ชนะเลิศ เหรียญทอง  รุ่นอายุ 8 ป ี
รายการ   JAMBOREE GAME 2019 

131. เด็กชายศิริพงษ ์  มีสติ     ป. 4/3  
 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 9 ป ี / เหรียญ MVP ผู้เล่นทรงคุณค่า 

รองชนะเลิศ  เหรียญเงิน  รุ่นอายุ 11 ปี DIVISION A 
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รายการ MEGA ICE 2019 HOCKEY 5’S HONG KONG – THE LARGEST ICE HOCKEY TOURNAMENT IN ASIA 
 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 10 ปี DIVISION A 

รองชนะเลิศอันดับสอง  เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 8 ปี 
รายการ   WARRIOR CUP ASIA YOUNG ICE HOCKEY LEAGUE ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 11 ปี   

รองชนะเลิศ  เหรียญเงิน  รุ่นอายุ 9 ปี  /  ผู้เล่นยอดเยี่ยม 
รายการ  SINGAPORE ICE DRAGONS CLASSIC INTERNATIONAL ICE HOCKEY TOURNAMENT 2019 
 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 10 ป ี/ เหรียญ MVP ผู้ทรงคุณค่า 

ถ้วยรางวัล MVP TROPHY ผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยมประจ าทัวร์นาเม้นต์ 
รายการ  HOCKEY CLASSIC LAND OF SMILES 2019  
 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 10 ปี DIVISION A / เหรียญ MVP ผู้ทรงคุณค่า 

ถ้วยรางวัล BEST FORWARD ผู้เล่นกองหน้ายอดเยี่ยม 
รายการ   2019 BANGKOK FLY ICE HOCKEY TOURNAMENT  

 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 10 ปี  /  เหรียญ MVP ผู้เล่นทรงคุณค่า 
รายการ   BEACH BASH TOURNAMENT 2019 

132. เด็กชายธนประเสริฐ  สินศิริทรัพย์    ป. 4/5  
 รางวัล  GOLD MEDAL CHAMPION U9 / MVP / BEST PLAYER  
รายการ   U9 YOUTH CHAMPIONSHIP ICE HOCKEY LEAGUE 2019 

 รางวัล  GOLD MEDAL CHAMPION U10 / BEST FORWARD TROPHY / BEST PLAYER  
รายการ   PHUKET ICE HOCKEY TOURNAMENT 2019 

 รางวัล   SILVER MEDEL U11 SQUIRTS B / BEST PLAYER  
รายการ MEGA ICE 2019 HOCKEY 5’S HONG KONG – THE LARGEST ICE HOCKEY TOURNAMENT IN ASIA 

133. เด็กชายธีรานนท์  อาจหาญ     ป. 4/8  
 รางวัล ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 7 ปี DIVISION 
รายการ   THAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP  

 รางวัล ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 7 ปี / BEST GOALIE 
ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 9 ปี 

รายการ   CHAMPIONSHIP ICE HOCKEY LEAGUE  

 รางวัล  ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 10 ปี  
รายการ   TROPICAL FREEZE ICE HOCKEY TOURNAMENT 2019 

 รางวัล   เป็นตัวแทนทีมชาติไทย  รุ่นอายุ 10 ปี 
รายการ   WARRIOR CUP ASIA YOUNG ICE HOCKEY LEAGUE ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

134. เด็กชายธีธรณ์ธันย ์  เหลืองอ่อน    ป.5/10  
 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 11 ปี 
รายการ  MEGA ICE 2019 HOCKEY 5’S HONG KONG – THE LARGEST ICE HOCKEY TOURNAMENT IN ASIA 

 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 10 ปี 
รายการ  WARRIOR CUP ASIA YOUNG ICE HOCKEY LEAGUE ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 10 และ 12 ปี  /  ผู้เล่นยอดเยี่ยมรุ่นอายุ 10 ปี 
รายการ  BEACH BASH TOURNAMENT 2019 
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 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 10 ปี / ผู้เล่นยอดเยี่ยมรุ่นอายุ 10 ป ี
ชนะเลิศ PUCK CONTROL รุ่น 10 ป ี

รายการ  HOCKEY CLASSIC LAND OF SMILES 2019  
135. เด็กชายธีธัชธันย ์  เหลืองอ่อน    ป.5/10  

 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 11 ปี 
รายการ  MEGA ICE 2019 HOCKEY 5’S HONG KONG – THE LARGEST ICE HOCKEY TOURNAMENT IN ASIA 
 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 10 ปี 
รายการ   WARRIOR CUP ASIA YOUNG ICE HOCKEY LEAGUE ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 10 ปี 

ชนะเลิศ PUCK CONTROL รุ่น 10 ป ี
รายการ   HOCKEY CLASSIC LAND OF SMILES 2019  

136. เด็กชายสมิต  ไทรทอง     ป. 6/1  
 รางวัล   ชนะเลิศ  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ี 
รายการ   2019 BANGKOK FLY ICE HOCKEY TOURNAMENT 
 รางวัล   ชนะเลิศ  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี / โล่รางวัล BEST DEFENCEMAN  
รายการ   CCM THAILAND 2019 
 รางวัล   ชนะเลิศ  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ี 
รายการ   THAILAND YOUTH ICE HOCKEY CHAMPION CHIP  
 รางวัล   ชนะเลิศ  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ี 
รายการ  TROPICAL FREEZE ICE HOCKEY TOURNAMENT 2019 
 รางวัล   รองชนะเลิศ  
รายการ   SINGAPORE ICE DRAGONS CLASSIC INTERNATIONAL ICE HOCKEY TOURNAMENT 2019 

137. เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิมป์ประสิทธิพร    ป. 6/1  
 รางวัล  ชนะเลิศ  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ี 
รายการ   2019 BANGKOK FLY ICE HOCKEY TOURNAMENT 
 รางวัล  ชนะเลิศ  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ี 
รายการ   CCM THAILAND 2019 
 รางวัล  ชนะเลิศ  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ี 
รายการ   TROPICAL FREEZE ICE HOCKEY TOURNAMENT 2019 

138. เด็กชายชานุวัฒน ์  อาจหาญ     ป. 6/8  
 รางวัล ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 12 ปี / THE BEST PLAYER 
รายการ   2019 BANGKOK FLY ICE HOCKEY TOURNAMENT  
 รางวัล  ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 12 ปี  
รายการ   TROPICAL FREEZE ICE HOCKEY TOURNAMENT 2019 
 รางวัล   เป็นตัวแทนทีมชาติไทย  รุ่นอายุ 12 ปี 
รายการ   ASIA YOUTH ICE HOCKEY LEAGUE (AYHL) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 รางวัล   เป็นตัวแทนทีมชาติไทย  รุ่นอายุ 12 ปี 
รายการ   ICE HOCKEY INTERNATIONAL PEE – WEE TOURNAMENT MELBOURNE 2019 

139. เด็กชายกฤตภาส  บุนนาค     ห้อง  18  
 รางวัล   CHAMPION U14 
รายการ  HOCKEY CLASSIC LAND OF SMILES 2019 

 รางวัล   CHAMPION U14 
รายการ  2019 BANGKOK FLY ICE HOCKEY TOURNAMENT  
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 รางวัล   2nd RUNNER UP U12 
รายการ   2019 AYHL ASIA YOUTH ICE HOCKEY LEAGUE ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

140. เด็กชายกีรติ  ยะมาลี     ห้อง  111  
 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 14 ปี  
รายการ  2019 BANGKOK FLY ICE HOCKEY TOURNAMENT  

 รางวัล   ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 14 ปี 
รายการ  HOCKEY CLASSIC LAND OF SMILES 2019  

 รางวัล  ชนะเลิศ  เหรียญทอง  รุ่นอายุ 14 ปี  
รายการ  TROPICAL FREEZE ICE HOCKEY TOURNAMENT 2019 

141. นายกันต ์   โศภนกิจ     ห้อง  511  
 รางวัล   เหรียญเงิน 3,000 เมตร   
รายการ   PHILIPPINES 2019  30TH SEAGAMES  

142. นายภานุรุจ   สุวชิรัตน์     ห้อง  611  
 รางวัล   เหรียญทอง   
รายการ   PHILIPPINES 2019  30TH SEAGAMES  

 รางวลั   เหรียญเงิน 
รายการ  ICE HOCKEY OLYMPIC PRE–QUALIFICATION GROUP O สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 รางวัล   เหรียญทองแดง 
รายการ  ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP DIVISION 3 QUALIFICATION สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ 

 
แบดมินตัน  
143. นายปุณณภพ  เกียรติกังวาฬไกล    ห้อง 44   

 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภทชายคู่  รุ่นอายุ 16 ปี 
รายการ  JORAKAY JUNIOR DADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 
 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภทชายคู่  รุ่นอายุ 18 ปี 
รายการ  JORAKAY JUNIOR DADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 

ตัวแทนประเทศไทย 
รายการ  ASIA JUNIOR SPORTS EXCHANGE GAMES 2019 
 รางวัล ชนะเลิศ  ประเภทชายคู่  รุ่นอายุ 16 ปี 
รายการ  FUTURE ARENA HANGYU BADMINTON OPEN 2019 

144. นายปัณณวิชญ์  ชัยนภาเวทย์    ห้อง 56   
 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1   
รายการ  BADMINTON ASSOCIATION OF FUJIAN PROVINCE (LYB) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2   
รายการ  BEIJING LONGJU SPORTS CO.LTD (LYB) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 รางวัล ชนะเลิศชายเดี่ยว  รุ่นอายุ 16 ปี  
ชนะเลิศชายคู่  รุ่นอายุ 16 ป ี

รายการ  BADMINTON JUNIOR TOURNAMANETS#1/2019 
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แฮนด์บอล 
145. นายฟีฟ่า   กรรณรงค์    ห้อง  49  

 รางวัล   ชนะเลิศ  และนักกีฬายอดเยี่ยม 
รายการ  แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์  

 
เทควันโด  
146. เด็กชายธีธัช   บัญหนองสา     ป. 1/1  

 รางวัล - GOLD MEDAL  พุมเซ่เดี่ยว  รุ่นอายุ 7–8 ปี ชาย สายขาว 
 - GOLD MEDAL  พุมเซ่คู่  รุ่นอายุ 7–8 ปี ชาย สายขาว 
 - GOLD MEDAL  พุมเซ่ทีม  รุ่นอายุ 7–8 ปี ชาย สายขาว 

รายการ  TIGER THAI 15th SONG KI YOUNG CUP 
147. เด็กชายวศินภัทร ์  ภูริภคธร      ป. 1/2  

 รางวัล GOLD MEDAL  รุ่นยุวชน–6 ปี ชาย E +26 กก. ประเภทต่อสู้ 
รายการ  THAITAE OPEN INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019 

 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 5–6 ปี ชาย 27+ กก.  ประเภทต่อสู้  รุ่น F  ระดับมือใหม่พิเศษ  
รายการ  เทศบาลเมืองพิมลราช  ต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่ 1  

148. เด็กชายปรรณ  คงธนาคมธัญกิจ     ป. 3/9   
 รางวัล ชนะเลิศ   รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย 30-34 ก.ก. ประเภท  ต่อสู้ 
รายการ   FRIENDSHIP  GREATER  VICYORY ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง  ธนบุรี 

 รางวัล ชนะเลิศ รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย 34+ ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   อิสลามสันติชน ชิงแชมป์เทควันโด ครั้งท่ี 4 ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน 

149. เด็กชายณัฏฐพล  คชาสกุล      ป. 4/1  
 รางวัล - GOLD MEDAL  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย สายเขียว  

- GOLD MEDAL  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11–12 ปี ชาย สายเขียว  
รายการ  BANGKOK TAEKWONDO 2019  

150. เด็กชายนิติภูมิ  อนุตตรกุล    ป. 4/4   
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย 34–37 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   BANGKOK INVITION CHAMPIONSHIPณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี 

 รางวัล ชนะเลิศ    รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย  38-42 ก.ก.  ประเภท  ต่อสู้ 
รายการ   Rsu ktk kwon taekwondo open  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

151. เด็กชายศุภรุจ  ฉัตรสกุลชัย    ป. 4/4 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย  41+ ก.ก. ประเภท  ต่อสู้ 
รายการ   FRIENDSHIP  GREATER  VICYORY  ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง  ธนบุรี 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย  41+ ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   อิสลามสันติชน ชิงแชมป์เทควันโด ครั้งท่ี 4  ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย  42+ ก.ก.  ประเภท  ต่อสู้ 
รายการ  Rsu ktk kwon taekwondo open  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

152. เด็กชายสุพศิน  หงส์พร้อมญาติ    ป. 4/5 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย  39+ ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   2019 INTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ณ ห้างเซ็นทรัล พระราม 2 
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 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย 41+ ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   อิสลามสันติชน ชิงแชมป์เทควันโด ครั้งท่ี 4  ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย 39+ ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 

รายการ THE BEST FIEHTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019 ณ ห้างเอสพลานาด งามวงศ์วาน 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย 39+  ก.ก.  ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   2019 KTK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP  ณ จังหวัดระยอง 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย38-42 ก.ก.  ประเภท  ต่อสู้   
รายการ   Rsu ktk kwon taekwondo open  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

153. เด็กชายสุกฤษฎิ์  หงส์พร้อมญาติ    ป. 4/5 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย 28-31 ก.ก.  ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   2019 KTK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP  ณ จังหวัดระยอง 

154. เด็กชายเคจานี เซส จอห์นสัน   ป. 5/1 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย  26-29 ก.ก.  ประเภท  ต่อสู้ 
รายการ   2019 Rsu ktk kwon taekwondo open  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

155. เด็กชายชีวานนท์  ทรัพย์ประพฤทธิ ์    ป. 5/7 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย  30-33 ก.ก. ประเภท  ต่อสู้ 
รายการ   FRIENDSHIP  GREATER  VICYORY  ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง  ธนบุรี 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย  32-25 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   2019 INTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ณ ห้างเซ็นทรัล พระราม 2 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย  30-34 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO SUPERFIGHT#6  ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 

156. เด็กชายรพีรัฐ  เกษมนิธิโชค    ป. 6/3  
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย  46-50 ก.ก. ประเภท  ต่อสู้ 
รายการ   FRIENDSHIP  GREATER  VICYORY  ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง  ธนบุรี 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย 50+ ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   อิสลามสันติชน ชิงแชมป์เทควันโด ครั้งท่ี 4  ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย 46+ ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ  THE BEST FIEHTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019 ณ ห้างเอสพลานาด งามวงศ์วาน 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย  45+ ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   2019 KTK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP  ณ จังหวัดระยอง 

157. เด็กชายชร  จารุพงศ์โสภณ     ป. 6/9 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย 36-39ก.ก. ประเภท  ต่อสู้ 
รายการ  FRIENDSHIP  GREATER  VICYORY  ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง  ธนบุรี 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย 36-39 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   BANGKOK INVITION CHAMPIONSHIP ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี 

158. เด็กชายวรพล  เอี่ยมจ้อย     ห้อง  12 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย  41-45 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   2019 INTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ณ ห้างเซ็นทรัล พระราม 2 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย  38-42 ก.ก.  ประเภท  ต่อสู้ 
รายการ   Rsu ktk kwon taekwondo open  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย  38-41  ก.ก.  ประเภท ต่อสู้ 
รายการ  2019 KTK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP  ณ จังหวัดระยอง 

159. เด็กชายกฤษฏ์  ตันสุริยวงศ์    ห้อง  14  
 รางวลั ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13 – 14 ปี ชาย 49–53 กก.  ประเภทต่อสู้   
รายการ JARAN CUP SAMUTPRAKAN OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019  
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13 – 14 ปี ชาย 49–53 กก.  ประเภทต่อสู้   
รายการ  CU SPORT CENTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019  
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 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13 – 14 ปี ชาย 49–53 กก.  ประเภทต่อสู้   
รายการ  11TH KASETSART TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019  

160. เด็กชายนพรุจ  ต่างใจ     ห้อง  23 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย  62+ ก.ก.  ประเภท  ต่อสู้ 
รายการ   Rsu ktk kwon taekwondo open  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย 54+ ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ  THE BEST FIEHTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019 ณ ห้างเอสพลานาด งามวงศ์วาน 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย   54+  ก.ก.  ประเภท ต่อสู้ 
รายการ  2019 KTK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP  ณ จงัหวัดระยอง 

161. นายอภิรัตน ์  อภิปุญญา    ห้อง  33 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย  43-47 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   BANGKOK INVITION CHAMPIONSHIP ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย  43-47 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO SUPERFIGHT#6  ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย  44-48 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   อิสลามสันติชน ชิงแชมป์เทควันโด ครั้งท่ี 4  ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย  45-50 ก.ก.  ประเภท  ต่อสู้ 
รายการ   Rsu ktk kwon taekwondo open  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย 45-48 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   THE BEST FIEHTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019 ณ ห้างเอสพลานาด งามวงศ์วาน 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย   45-48  ก.ก.  ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   2019 KTK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP  ณ จังหวัดระยอง 

162. นายระพิม   อัครเดชลือชา    ห้อง  34 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย 48-51 ก.ก. ประเภท  ต่อสู้ 
รายการ   FRIENDSHIP  GREATER  VICYORY  ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง  ธนบุรี 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย  48-51 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   2019 INTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ณ ห้างเซ็นทรัล พระราม 2 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย  51-55 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 

รายการ  BANGKOK INVITION CHAMPIONSHIP ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย  51-55 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO SUPERFIGHT#6  ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย  51-55  ก.ก.  ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   2019 KTK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP  ณ จังหวัดระยอง 

163. เดก็ชายปุญญวัจน์  จุนเจือทรัพย์    ห้อง  34 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย  43-47 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO SUPERFIGHT#6  ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1 
 รางวัล ชนะเลิศ  รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย  41-44 ก.ก. ประเภท ต่อสู้ 
รายการ   อิสลามสันติชน ชิงแชมป์เทควันโด ครั้งท่ี 4  ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน 
 

เรือใบ 
164. นายจักรภัทร  วิริยะกิตติ    ห้อง  511 

 รางวัล   เหรียญทอง   
รายการ   PHILIPPINES 2019  30TH SEAGAMES  
 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2  

 รายการ   ADMIRALS CUP 2019  



147 
 

 

 

 รางวัล - พระราชทานทางเสือเรือพระที่นั่งเวคา 
    - ชนะเลิศ แยก CLASS ประเภท INTERNATIONAL 420 

  - รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท COURSE 
 รายการ   2019 SATAHIP INTERNATIONAL REGATTA THAILAND  
 รางวัล ชนะเลิศ แชมป์ประเทศไทย  ประเภทเรือ INTERNATIONAL 420 

 รายการ   TOP OF THE GULF REGATTA 2019  
 รางวัล ชนะเลิศ  

 รายการ   PRACHUAP KHIRI KHAN REGATTA 2019  
 รางวัล ชนะเลิศ  ถ้วย CORONATION CUP INTERNATIONAL 420  

 รายการ   KOH PHANGAN REGATTA & THE INTERNATIONAL 420 CHAMPIONSHIP, SOUTHERN AREA  
 
กอล์ฟ 
165. เด็กชายฐณาณัฐ  การุญ     ป.4/10 

 รางวัล  ชนะเลิศ  CLASS BOYS 10  
รายการ  THAILAND KIDS GOLF CHAMPIONSHIP 2019 – 2020 
 รางวัล  ชนะเลิศ   CLASS D BOY  
รายการ  A – CLASS OPEN 

166. เด็กชายกฤติน  วิมลพุทธรัตน์    ป.5/7 
 รางวัล  ชนะเลิศ  กลุ่ม ดี ชาย  รุ่นอายุระหว่าง 9 – 10 ปี   
รายการ  โซฟิสติเคท – ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2019 
 รางวัล  ชนะเลิศ  กลุ่ม ดี ชาย  รุ่นอายุระหว่าง 9 – 10 ปี   
รายการ  เพียว – ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2019 

 
ว่ายน้ า 
167. นายจีระยุ   โพธิ์ค า     ห้อง 66 

 รางวัล   1  เหรียญทองแดง 
รายการ  แข่งขันว่ายน้ าเยาวชนทีมชาติไทยนักเรียนอาเซียน ครั้งท่ี 11 ประเทศอินโดนีเซีย 
 รางวัล  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน 
รายการ  กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย  ปี 2561 นครสวรรค์เกมส์   จังหวัดนครสวรรค์  
 รางวัล   12  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน  5  เหรียญทองแดง 
รายการต่างๆที่เข้าร่วมแข่งขัน 

168. เด็กชายเกรียงศักดิ์     คงสง     ห้อง 32   
 รางวัล  6   เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน  4   เหรียญทองแดง       
รายการ  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ 
รายการ  แข่งขันว่ายน้ าระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง (กรมพลศึกษา) 

169. เด็กชายพีรพัทธ ์     เศรษฐีชัยชนะ    ป. 6/5 
 รางวัล 35  เหรียญทอง  27  เหรียญเงิน  11  เหรียญทองแดง 

   ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมบุคคลชาย รุ่นอายุ 11 ปี  =  5  รายการ 
         ถ้วยบุคคลรุ่นอายุ  11  ปี   

รายการ  Bangkok Swimming 2019   ศูนย์กีฬาบางมด 
รายการ  เยาวชนระหว่างสโมสรสระจุฬาภรณ์  ห้องเกษตรศาสตร์  บางเขน 
รายการ  แข่งขันว่ายน้ าอัสสัมชัญ  สมุทรปราการ    โรงเรียนอัสสัมชัญ  สมุทรปราการ 
รายการ  กีฬานักเรียนกองทัพอากาศ  สระโรจนนิล  ดอนเมือง 
รายการ  ว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกรุงเทพ  สระประชานิเวศน์ 
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170. เด็กชายณเดชน์  คุ้มสดวก     ป. 1/5 
 รางวัล   5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน  6  เหรียญทองแดง 
รายการ  ACSP  Swimming  Championship  2019    อัสสัมชัญสมุทรปราการ  

171. เด็กชายกวิณ  คนึงกิจก้อง    ป. 2/3 
 รางวัล  2  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน  9  เหรียญทองแดง 
รายการ  ACSP  Swimming  Championship  2019    อัสสัมชัญ พระราม 2 

172. เด็กชายพสิิษฐ์  สิริวุฒิรักษ ์    ป. 2/5  
 รางวัล   1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน  5  เหรียญทองแดง 
รายการ   กีฬานักเรียนกองทัพอากาศ  ดอนเมือง 
รายการ   ACSP  Swimming  Championship  2019  อัสสัมชัญ พระราม 2 

173. เด็กชายฐนกร  เสรีวิริยะกุล    ป. 2/6 
 รางวัล  1  เหรียญทอง  
รายการ  ACEP  Swimming  Championship  2019  อัสสัมชัญพระราม 2    

174. เด็กชายนรัฐพล  รัตนไพรวรรณ    ป. 3/2  
 รางวัล   1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน  10  เหรียญทองแดง 
รายการ  ACSP  Swimming  Championship  2019    อัสสัมชัญ พระราม 2 

175. เด็กชายธนกฤต  ทองวินิจ     ป. 3/8 
 รางวัล  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน  2  เหรียญทองแดง 
รายการ  เดอะมอลล์แชมป์เปี้ยนชิพ  งามวงศ์วาน 

176. เด็กชายธีธัช  เจริญทรัพยานันท์       ป. 3/9 
 รางวัล   8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน  6  เหรียญทองแดง 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 ปี  =  1  รายการ  
รายการ  ACSP  Swimming  Championship  2019  สมุทรปราการ 

177. เด็กชายเศรษฐ์ศิริ  รุญญะมาลัย    ป. 3/9 
 รางวัล   1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน  1  เหรียญทองแดง 
รายการ  เดอะมอลล์แชมป์เปี้ยนชิพ  งามวงศ์วาน 

178. เด็กชายพลภัทร  ตันติวุฒิกุล    ป. 3/9 
 รางวัล   1  เหรียญทอง     1  เหรียญทองแดง 
รายการ  แข่งขันว่ายน้ าระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง (กรมพลศึกษา) 

179. เด็กชายอาชวินทร์   สุทธิวรชัย     ป. 4/3   
 รางวัล    18  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน  10  เหรียญทองแดง 

   ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 ปี  =  3  รายการ  
รายการ  พัทยาโอเพ่น ครั้งท่ี 16 
รายการ  เดอะมอลล์แชมป์เปี้ยนชิพ  งามวงศ์วาน 
รายการ  ACEP Swimming Championship 2019     

180. เด็กชายรัชเศรษฐ์  เศรษฐทวีศิริ    ป. 4/5  
 รางวัล  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน  4  เหรียญทองแดง 
รายการ  ACSP  Swimming  Championship  2019  สมุทรปราการ 

181. เด็กชายพินิจนัย  ศศิวงศ์ภักดี    ป. 4/7 
 รางวัล      3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน  2  เหรียญทองแดง 
รายการ  เดอะมอลล์แชมป์เปี้ยนชิพ  งามวงศ์วาน 

182. เด็กชายพฤณ  จันทาภากุล    ป. 4/7 
 รางวัล   1  เหรียญทอง   
รายการ  เดอะมอลล์แชมป์เปี้ยนชิพ  งามวงศ์วาน 

183. เด็กชายกฤษณ์     กิตติคุณสิงขร    ป. 4/9 
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 รางวัล 17  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน  8  เหรียญทองแดง 
   ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมบุคคลชาย รุ่นอายุ 10 ปี  =  1  รายการ 

รายการ  อัลปาก้า แชมป์เปี้ยนชิพ  2019   ราชบุรี 
184. เด็กชายศักดิโชติ     โฆษิตตาพานิช    ป. 5/4 

 รางวัล 1  เหรียญทอง   
รายการ  ACSP  Swimming  Championship  2019   อัสสัมชัญ พระราม 2 

185. เด็กชายภาณุวิชญ์  เอื้อแสวงบุญ    ป. 5/6 
 รางวัล 6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน  1  เหรียญทองแดง 

             ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมบุคคลชาย รุ่นอายุ 10 ปี  =  1  รายการ         
รายการ  เดอะมอลล์แชมป์เปี้ยนชิพ  งามวงศ์วาน 

186. เด็กชายรัตนพล  อุตสาหวรารัตน์    ป. 6/10 
 รางวัล   2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน  3  เหรียญทองแดง 
รายการ  โอเพ่นวอเตอร์ ครั้งท่ี 1และ 2 

187. เด็กชายสิรภพ     กัมพลานุวัตร    ห้อง  11 
 รางวัล   1  เหรียญทอง   
รายการ  Thailand Swimathon  World Class Open Water บ้านอ าเภอ สัตหีบ 

188. เด็กชายษมากร     ถวัลย์วุฒ ิ    ห้อง  13 
 รางวัล   11  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน  7  เหรียญทองแดง  

   ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมบุคคลชาย รุ่นอายุ 13 ปี  =  1  รายการ  
รายการ  ACSP  Swimming  Championship  2019    อัสสัมชัญ พระราม 2 

189. เด็กชายกล้านรงค ์   มณฑาทิพย์กุล    ห้อง  29 
 รางวัล   1   เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน  1  เหรียญทองแดง 
รายการ  แข่งขันว่ายน้ าระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง (กรมพลศึกษา) 

190. นายเทวฤทธ์ิ     เมษานุกรบุตร    ห้อง  43 
 รางวัล   4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน  3  เหรียญทองแดง 
รายการ  ACSP  Swimming  Championship  2019    อัสสัมชัญ พระราม 2 

191. นายเดชดานัย     เตชะพาณิชยกุล    ห้อง  46 
 รางวัล   6  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน       4  เหรียญทองแดง 

      ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมบุคคลชายรุ่นอายุ  15 ปี  =   1  รายการ   
รายการ  ACSP  Swimming  Championship  2019    อัสสัมชัญ พระราม 2 

192. นายวรานนท์     เชาว์สงวน    ห้อง  51 
 รางวัล   7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน  3  เหรียญทองแดง 

   ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมบุคคลชายรุ่นท่ัวไป  =   1  รายการ   
 รายการ  ACSP  Swimming  Championship  2019    อัสสัมชัญ พระราม 2 
193. นายชิษณุวัชร์     นิธิกุลชัยนันท์    ห้อง  56 

 รางวัล   2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน      
 รายการ  แข่งขันว่ายน้ าระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง (กรมพลศึกษา) 
194. นายจิรายุ      เพียรประเสริฐ    ห้อง  66 

 รางวัล   4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   
รายการ  แข่งขันว่ายน้ าระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง (กรมพลศึกษา) 

195. นายอภิชัย      ไชยเจริญ   ห้อง 66 
 รางวัล   3  เหรียญทอง  1   เหรียญเงิน  1  เหรียญทองแดง 
รายการ  แข่งขันว่ายน้ าระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง (กรมพลศึกษา) 
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ฟุตบอล 
 

รุ่นอายุ 9–11 ปี 
196. เด็กชายภูวกร    อิทธริ ัตนชาติ    ป. 3/1   
197. เด็กชายกิตติพัทธ์    เกียรติเอี่ยม    ป. 3/2   
198. เด็กชายวาริท   ฉันทสิทธิพร      ป. 3/2   
199. เด็กชายทินกฤต    เอกกุล     ป. 3/3   
200. เด็กชายศุภวิจักขณ์  วรรธนะประทีป      ป. 3/4   
201. เด็กชายพสุธา   เปาอินทร์     ป. 3/5   
202. เด็กชายณัฐกิตติ์  ธิติมงคล     ป. 3/5    
203. เด็กชายพีร์ลภัส   ลิมศรีเพชร    ป. 3/6   
204. เด็กชายพชร   โลหะวัฒนะกุล     ป. 4/1   
205. เด็กชายอติกันต ์   แซ่ตั้ง     ป. 4/1   
206. เด็กชายคเณศพัชร   แสละกุล     ป. 4/1   
207. เด็กชายธนัตถ ์  ขันติวัฒนา     ป. 4/2   
208. เด็กชายภาคิน   แววแสง     ป. 4/2   
209. เด็กชายสินทัพท์   แช่ลิ้ม           ป. 4/4   
210. เด็กชายจินต์กวี   คล้ายสินธุ ์    ป. 4/5   
211. เด็กชายชลพิภัช   แก้วธรรม     ป. 4/5   
212. เด็กชายธีธัช   อาชีวสุจริต    ป. 4/7   
213. เด็กชายพสิษฐ ์  อรุณรัตนากุล     ป. 4/8   
214. เด็กชายมงคลชัย   จรเสมอ      ป. 4/9   
215. เด็กชายอาชวิน   ชวเลิศสกุล     ป. 4/9   
216. เด็กชายณฐาภพ   ศิริรับโชค     ป. 4/9   
217. เด็กชายปุณโณ   หวังศิลปคุณ     ป. 5/1   
218. เด็กชายอิทธิเดช   จิตร์มงคลสุข     ป. 5/2   
219. เด็กชายภีมรภัสค์   วิวัฒน์ชัยโชค     ป. 5/3   
220. เด็กชายปุณยธร   เลี้ยงถนอม    ป. 5/4   
221. เด็กชายณัฐภัทร   ดิลกวราห์กุล     ป. 5/4   
222. เด็กชายวรายุส์    คิดดี     ป. 5/4   
223. เด็กชายบุณยสิทธ์ิ   วิจารจันทร์    ป. 5/5   
224. เด็กชายพสิษฐ ์  พสิษฐธ์นวัต     ป. 5/6   
225. เด็กชายณัฐกิตติ์   สมสิทธ์ิพร    ป. 5/7   
226. เด็กชายธนนน   เอี่ยมมโน     ป. 5/8   
227. เด็กชายอชิระ   ลือกิจนา     ป. 6/3   
228. เด็กชายวงศพัทธ ์  บุญธรรม      ป. 6/3   
229. เด็กชายภรภัทร   สหกิจชัชวาล    ป. 6/4   
230. เด็กชายธนธรณ์   บุญประเสริฐ     ป. 6/6   
231. เด็กชายกรวีร์   บุณยชาติพิสุทธ์ิ     ป. 6/7   
232. เด็กชายปฏิญญา    เลิศวิวัฒน์ตระกูล    ป. 6/9   

 
 รางวัล - ชนะเลิศ  รายการ “ACEP INVITATION 2019” รุ่นอายุ 9 ปี 

- ชนะเลิศ  รายการ “ACEP INVITATION 2019” รุ่นอายุ 11 ปี 
- ชนะเลิศ  รายการ OAZ 
- ชนะเลิศ  รายการ ASCOT 
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รุ่นอายุ  12 ป ี
233. เด็กชายวีรภัทร  ชาวคูเวียง    ป. 5/5  
234. เด็กชายณัฐกันต์  เอี่ยมสร้างกี้    ป. 6/3  
235. เด็กชายบ ารุง  แซ่เอี๋ยว     ป. 6/3  
236. เด็กชายพิชญะ  คงศรี     ป. 6/3  
237. เด็กชายกีรติสกุล  จันทโลก     ป. 6/3  
238. เด็กชายชยดล  อาทิตย์     ป. 6/4  
239. เด็กชายภคิน  ขอนผักแว่น    ป. 6/4  
240. เด็กชายวงศกร  บุญเกิด     ป. 6/4  
241. เด็กชายวริทธิ ์  ศรีงาม     ป. 6/4  
242. เด็กชายวันอัษมีย์  ดอเลาะ     ป. 6/4  
243. เด็กชายพชร  วังสวัสดิ์     ป. 6/5  
244. เด็กชายปรัชญา  ละอองดี     ป. 6/5  
245. เด็กชายวีช่ัน  อินอร่าม     ป. 6/5  
246. เด็กชายภากร  จ้อยกลิ่น     ห้อง  11  
247. เด็กชายภัทรพล  แก้ววงษ์ทอง    ห้อง  11  
248. เด็กชายเปี่ยมบุญ  พรหมกสิกร    ห้อง  11  
249. เด็กชายธนกร  ด้วงแพง     ห้อง  11  
250. เด็กชายเสฏฐพงศ์  สาธร     ห้อง  11  
251. เด็กชายณัฐกิตติ์  เสนาโนฤทธิ ์    ห้อง  12  
252. เด็กชายกันตินันท์  จ้อยบรรดิษฐ์    ห้อง  12  
253. เด็กชายเศรษฐี  มีเงิน     ห้อง  12  
254. เด็กชายสุรชัย  บุญชารี     ห้อง  12  
255. เด็กชายอชิตะ  นะวะทิตย์    ห้อง  12  
256. เด็กชายพงศธร  แก้วบุตรดา    ห้อง  13  
257. เด็กชายธนวัตน์  ดีเลิศ     ห้อง  13  
258. เด็กชายปุญญพัฒน ์  แสงธงชัย     ห้อง  13  
259. เด็กชายกุนชัย  ชนันท์ถาวร    ห้อง  14  

 รางวัล ชนะเลิศ  รับถ้วยพระราชทานสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี    

รายการ  แข่งขันฟุตบอลเยาวชน PTT  Group Cup  2019     
ชนะเลิศ  ฟุตบอลเยาวชน ปากคมคัพ   ประจ าปี 2562 เทศบาลนครตรัง จ.ตรัง 

 
รุ่นอายุ  14  ปี 
260. เด็กชายชาคริต   สิบรัมย์      ห้อง  22  
261. เด็กชายธิติวุฒิ   จินาอิ      ห้อง  22  
262. เด็กชายพรหมพิริยะ   ศรีสุวรรณ    ห้อง  23  
263. เด็กชายภัคพล   ฤทธิ์ไธสง     ห้อง  24  
264. เด็กชายพลอยตระการ  อาโปกุล     ห้อง  25  
265. เด็กชายเสฏฐพงศ์   ปิยะพฤกษพรรณ    ห้อง  31  
266. เด็กชายษษิณ   จันทนะสุคนธ์     ห้อง  31  
267. เด็กชายชัยสิทธิ์   ภาคาแพทย์     ห้อง  31  
268. เด็กชายยศกร   คมข า     ห้อง  31  
269. เด็กชายกรินทร์   โภชโน     ห้อง  31  
270. เด็กชายทวีทรัพย์   หนูข า      ห้อง  31  
271. เด็กชายนนทกร   พยุงศิลป์      ห้อง  31  
272. เด็กชายชุนตะ   ฮาเซกาวะ     ห้อง  31  
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273. เด็กชายวรวิช   สุวรรณมาลา     ห้อง  31  
274. เด็กชายณพัฐภ์   กุตนันท์      ห้อง  31  
275. เด็กชายกฤติเดช   อินธิเดช      ห้อง  31  
276. เด็กชายธีรเดช   สมตัว      ห้อง  31   
277. นายณรงศ์เกียรติ   สมโชค      ห้อง  32   
278. นายธนพัฒน์   รักชาติไทย     ห้อง  46  
279. นายณัฐกิตติ์   ศรีสมบัติ      ห้อง  46  

 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
รายการ  ฟุตบอลเยาวชนโลก NORWAY CUP 2019 

 
บาสเกตบอล 
รุ่นอายุ  14  ปี 
280. เด็กชายอิทธิกร   ศิริบุตร     ห้อง  21 
281. เด็กชายชินาธิป   ธูปหอม     ห้อง  21 
282. เด็กชายอภิสิทธ์ิ   ปานเพช็ร     ห้อง  21 
283. เด็กชายภูดิศ    วิทยะศุภร    ห้อง  21 
284. เด็กชายธนโชติ   เข็มกลัด     ห้อง  23 
285. เด็กชายณัฐฏิภูมิ   ทรัพย์วิมล    ห้อง  24 
286. เด็กชายธนาเดช   นาราสิงหนาท    ห้อง  24 
287. เด็กชายธรรษ    สุขประเสริฐ    ห้อง  24 
288. เด็กชายศรณ์ฉัตร์   โลมรัตน์     ห้อง  25 
289. เด็กชายธิติ    ชมสินทรัพย์    ห้อง  25 
290. เด็กชายจตุพล   วัฒนาไพศาลตระกูล   ห้อง  25 
291. เด็กชายอัครเทพ   โชติหิรัญเดชสกุล    ห้อง  28 

 รางวัล ชนะเลิศ  รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง   
รายการ  แข่งขันบาสเกตบอล สพฐ-MONO Champion Cup 2019 ครั้งที ่3  

 รางวัล ชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  
รายการ  แข่งขันบาสเกตบอล สพฐ-MONO Champion Cup 2019 ครั้งที ่3 
 

รุ่นอายุ  15  ปี 
292. นายธนกร    พานิชอัตรา    ห้อง  32 
293. นายถิรวัฒน์    ค ามา     ห้อง  32 
294. นายกฤตเมธ    อมรรัตนอนันต์    ห้อง  32 
295. นายเจมส์ เฮย์วอร์ด   เพรสคอท    ห้อง  32 
296. นายชาญณรงค์   พงศกรธร     ห้อง  32 
297. นายภควัต    อุ้ยพันธุ ์     ห้อง  32 
298. นายชวสิษฐ ์    ภัทรพงศ์พลิน    ห้อง  412 

 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
 รายการ  แข่งขันบาสเกตบอล 3 คน กีฬายุวชนโลก ครั้งท่ี 53 ระหว่างวันท่ี 7 – 15 กรกฎาคม 2562  

ณ เมืองอูฟา สหพันธรัฐรัสเซีย  

 รางวัล ชนะเลิศ 
รายการ  แข่งขันบาสเกตบอล TYBI  ครั้งท่ี 1 ป ี2562  
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รุ่นอายุ  16  ปี 
299. นายภาเธียร   ว่องสาทรกิจ     ห้อง  43 
300. นายจารุพัฒน์   ธนันชัยไพศาล     ห้อง  48 
301. นายธนสาร   ฝากไทยสงห์     ห้อง  48 
302. นายพีรภัทร   ชาวทอง      ห้อง  48 

 รางวัล ชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

รายการ  แข่งขัน PDS Street Bas 3x3  
 

รุ่นอายุ  17–18  ปี 
303. นายปองภพ   ทนทองค า     ห้อง  510 
304. นายกัณภพ   บุญประสาร     ห้อง  610 
305. นายภูวดล   บัวขาว       ห้อง  610 

 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2  
 รายการ  แข่งขันบาสเกตบอลกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งท่ี 11 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ค ารับรองคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบรายงาน

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน

โรงเรียน       ครั้งที่     12     /    2020          วันที่     20     เดือน      กรกฎาคม       พ.ศ. 2563   

มติ กน.ที่  189 / 2020 

                                      

 

 

            

           (นางวราภรณ์  ทรัพย์สมบูรณ์) 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ 

       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 

           โรงเรียกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
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