
 

 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๒ 

ค าน า 
 

สารสนเทศมีบทบาทส าคัญตํอมนุษย์มากขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจ าเป็นต๎องใช๎
สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจเพื่อการพัฒนางานและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งในสังคมปัจจุบัน
สารสนเทศมีความซับซ๎อนและหลายรูปแบบเป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข๎าถึง
สารสนเทศต๎องใช๎ความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านมากยิ่งขึ้น 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้ได๎มีการรวบรวมข๎อมูล
จากกลํุมบริหาร/กลํุมงาน/กลํุมสาระการเรียนรู๎ ในด๎านท่ีเกี่ยวกับผลส าเร็จจากการจัดการศึกษา การใช๎
ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ การจ าแนกข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกนักเรียนเพื่อเป็น
แหลํงข๎อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและปรับปรุงทางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ขอขอบคุณคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ท่ีให๎ความรํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจน
สามารถท าให๎สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เลํมนี้ส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดีหวังวํา
สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตํอคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและผ๎ูท่ีสนใจ หากมีข๎อเสนอแนะอันจะท าให๎สารสนเทศฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ทางโรงเรียนยินดีท่ีจะรับข๎อเสนอนั้นเพื่อปรับปรุงสารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”            
ให๎ดีสมบูรณ์และมีคุณคํายิ่งขึ้นในโอกาสตํอไป 

 
 

 

                              งานระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ  
                 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๓ 

สารบญั 
 

          หน้า 
ค าน า            
สารบัญ                           
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลสถานศึกษา         ๑ 
 - ข๎อมูลพื้นฐาน          ๒ 
 - ประวัติโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑”      ๕ 
 - แผนท่ีท่ีต้ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”      ๗ 

- ข๎อมูลอาคารสถานท่ี         ๘ 
- ลักษณะของชุมชน         ๙ 
- รายนามผ๎ูบริหารโรงเรียนต้ังแตํเริ่มกํอตั้งถึงปัจจุบัน      ๑๐ 
- รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      ๑๑ 
- รายนามคณะกรรมการท่ีปรึกษาสมาคมศิษย์เกําโรงเรียนวัดนิเวศน์ฯและราชานุเคราะห์ ๑ ๑๒ 
- รายนามคณะกรรมการอ านวยการสมาคมศิษย์เกําโรงเรียนวัดนิเวศน์ฯและราชานุเคราะห์ ๑ ๑๓ 
- รายนามคณะกรรมการสมาคมผ๎ูปกครองและครูโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” ๑๔ 

ส่วนที่  ๒  สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหาร    ๑๕ 
 - สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร๎างการบริหาร     ๑๖ 

- แผนภูมิโครงสร๎างการบริหารโรงเรียน       ๑๙ 
- หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน      ๒๐ 
- แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น       ๕๖ 
- สถิติการใช๎ห๎องพยาบาล         ๕๗ 
- ข๎อมูลด๎านงบประมาณและทรัพยากร       ๕๙ 

ส่วนที่  ๓  เกียรติประวัติโรงเรียน         ๖๑ 
- เกียรติประวัติโรงเรียนและผลงานดีเดํนในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔      ๖๒ 

ส่วนที่  ๔  ข้อมูลนักเรียน         ๖๙ 
 - ข๎อมูลพื้นฐานนักเรียน                  ๗๐ 
- จ านวนและร๎อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ปีการศึกษา ๒๕๖๔             ๗๑ 
- จ านวนและร๎อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔           ๗๒ 
 - ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๖                     ๗๓ 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔              ๗๔   
- ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                         ๗๗ 

ส่วนที่  ๕  ข้อมูลครูและบุคลากร         ๗๙
 - จ านวนและร๎อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร             ๘๐ 

- จ านวนบุคลากรจ าแนกตามระดับการศึกษา               ๘๑ 
- จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหนํง                ๘๒ 
- ข๎อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”             ๘๓ 
- อายุราชการของครูประจ าการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”            ๙๖ 
- การพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓–๒๕๖๔               ๙๙ 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๔ 

สารบญั (ต่อ) 
 

            หน้า 
- การวิจัยในช้ันเรียน                 ๑๐๐ 
- ครูดีเดํน ปี ๒๕๖๔                           ๑๒๑ 

คณะกรรมการจัดท า                  ๑๒๒ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๕ 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๒ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

  

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

เขียว  หมายถึง  ความสุข  สดช่ืน 
ขาว  หมายถึง  ความบริสทุธิ์ทัง้กายวาจา 

รูปพระทีน่ัง่ไอศวรรยท์ิพยอาสน์พระราชวังบางปะอิน 

“ทนฺโต   เสฏโฺฐ   มนุสฺเสสุ” 

ผู้ฝกึฝนตนดแีล้วย่อมประเสริฐในหมู่มนษุย์ 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 

ตราประจ าโรงเรียน 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C


 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๓ 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
  ดอกราชาวดี 
 

    ดอกราชาวดมีีช่ือสามัญวํา  Buddleja paniculata wall 
    ช่ือวิทยาศาสตร์  Buddleia  paniculata 
    เป็นพืชในตระกูล  Buddlejaceae 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งใจเรยีน    เพียรท าด ี
มีวินยั     น้ าใจงาม 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 
 

  ค าขวญัโรงเรียน 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๔ 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ชื่อภาษาอังกฤษ  Bang Pa-in "Rachanukroh1" School 
อักษรย่อ  ร.น.๑ 
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ประเภท/ขนาด  ใหญํพิเศษ 
สถานที่ต้ัง  ๒๑๔ หมูํท่ี ๖ ต าบลบ๎านเลน อ าเภอบางปะอิน   

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๖๐ 
โทรศัพท์  ๐๓๕–๒๖๑๙๒๒ 
   ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน ตํอ ๑๐๑ 

    กลํุมบริหารวิชาการ ตํอ ๑0๒ 
    กลํุมกิจการนักเรียน ตํอ ๑0๓ 
    กลํุมบริหารงานบุคคล ตํอ ๑๐๔ 
    กลํุมบริหารงบประมาณและแผน ตํอ 10๕ 
    กลํุมบริหารท่ัวไป ตํอ 10๖ 
    งานแนะแนว ตํอ 10๗ 
    กลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ตํอ 10๘ 
    กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ตํอ 10๙ 
    กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ตํอ 1๑0 
    กลํุมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา ตํอ 1๑๑ 
    นักการภารโรง ตํอ 1๑๒ 
    ปูอมยาม ตํอ 1๑๓     

โทรสาร   ๐๓๕–๒๖๑๑๗๘ 
Web site    http://www.racha1.ac.th 
Line Official   Racha1school 
E-mail   saraban@racha1.ac.th 
Facebook   racha1school 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.racha.ac.th/
https://line.me/R/ti/p/%40542fksik
https://www.facebook.com/racha1school/


 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๕ 

 
 

 
 
 
 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เดิมต้ังอยูํท่ีวัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งได๎มีการจัดการศึกษามา
ต้ังแตํปีพุทธศักราช ๒๔๒๖ ภายใต๎การอนุเคราะห์ของเจ๎าอาวาส พระอมราภิลักขิต (อํอน โกมลวรรธนะ) 
เชํนเดียวกับพระอารามหลวงท่ัว ๆ ไป ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลท่ี ๕ มีพระบรม     
ราโชบายให๎พระอารามหลวงทุกแหํงในพระราชอาณาจักร สอนหนังสือไทยและสอนเลขตามหมายประกาศ     
ณ วันอังคาร เดือนแปด ขึ้นส่ีค่ า ปีกุน สัปดศก ศักราช๑๒๗๗ (วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๔๑๘) ในปีพุทธศักราช 
๒๔๒๖ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได๎เสด็จมาประดับจ าพรรษาท่ีวัดนิเวศธรรมประวัติ ทรงเห็นวําการ
เรียนในขณะนั้นไมํมีต าราสอนมาตรฐาน พระองค์จึงแตํงแบบเรียนเร็วทดลองใช๎สอนเด็กท่ีวัดนิเวศเป็นครั้งแรก 
แม๎วําสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงลาผนวชเมื่อครบพรรษา แตํการจัดศึกษาของโรงเรียนวัดนิเวศ
ยังคงด าเนินตํอมาโดยตลอด ในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวรัชกาลท่ี ๖ โปรดให๎มีการศึกษาประชาบาล
ขึ้นท่ัวประเทศ เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ ทรงราชการได๎เปล่ียนช่ือโรงเรียนนี้วํา “โรงเรียน
ประจ าอ าเภอบางปะอิน” ตํอมาได๎ขยายการศึกษาโดยเปิดสอนจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษามีท่ี ๔  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รั ชกาลท่ี ๘         
ได๎พระราชทานพระราชทรัพย์สํวนพระองค์ จ านวน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ๎วน) เป็นทุนสร๎างโรงเรียนแหํง
ใหมขํึ้นบนที่ดินทรัพย์สินสํวนพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็คือสถานท่ีต้ังโรงเรียนในปัจจุบัน ด๎วยเหตุท่ีโรงเรียนแหํงใหมํ
ได๎รับพระราชทานพระราชทรัพย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอานันทมหิดล ทางคณะเจ๎าหน๎าท่ีและ
กรรมการอ าเภอบางปะอินจึงได๎มีหนังสือขอพระราชทานโรงเรียนนี้วํา “โรงเรียนราชานุเคราะห์ ๑ พุทธศักราช 
๒๔๗๘” และได๎เปล่ียนเป็นโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ภายหลังในด๎านความเป็นมาของช่ือโรงเรียน
ได๎ต้ังให๎คล๎องกับพระนามของพระเจ๎าบรมวงค์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เพราะโรงเรียนนี้สืบเนื่องมาจาก
โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งสมเด็จทํานทรงด าเนินงานเมื่อทรงผนวช กรรมการจึงพร๎อมกันเลือกช่ือราชานุ
เคราะห์ และให๎เลขท่ีด๎วยวํา ๑ เพราะเผ่ือจะมีผ๎ูใดสร๎างส่ิงใดตํอไปอีกจะได๎ให๎เลขท่ีตํอไป ปัจจุบันโรงเรียน     
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์  ๑” ตั้งอยูํ เลขที่  ๒๑๔ หมูํ  ๖ ถนนปราสาททอง  ต าบลบ๎านเลน อ า เภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ี ๔๐ ไรํ และมีอาณาเขตติดตํอกับพระราชวังบางปะอิน 

ปีการศึกษา ๒๕๓๔ และ ๒๕๕๐ โรงเรียนได๎รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาด
ใหญํและในปี เ ดียวกันนี้นัก เ รี ยนระดับ ช้ันมัธยม ศึกษาตอนปลายไ ด๎รับรางวั ลพระราชทานจาก
กระทรวงศึกษาธิการ   

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได๎รับการรับรองเป็นโรงเรียนต๎นแบบโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล๎บ๎าน) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ๕๐๐ โรงเรียนแรกของประเทศไทยภายใต๎
การบริหารงานของนางจรรยา สุขประเสริฐ ผ๎ูบริหารสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนผํานการประเมินภายนอก (รอบสาม) โดยมีนายคมสัน เป่ียมชูชาติ  

เป็นผ๎ูบริหารสถานศึกษา    

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนได๎รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อ    
รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญํ  

ประวัติโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 
 

 

 

ประวัติโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 
๑" 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได๎ผ๎ูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรมใช๎หลักธรรมาภิบาล    
โดยมีนายประจวบโชค สร๎อยสม เป็นผ๎ูบริหารสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เปิดสอนท้ังหมด ๕๖ ห๎องเรียน แยกเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑          
จ านวน ๑๑ ห๎อง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๑๑ ห๎อง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๑๑ ห๎อง 
รวมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ๓๓ ห๎องเรียน และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๘ ห๎อง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๘ ห๎อง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๗ ห๎อง รวมระดับช้ันมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย ๒๓ ห๎องเรียน จ านวนนักเรียน ๒,๑๓๘ คน ผ๎ูบริหารสถานศึกษา ๕ คน ครู ๑๐๐ คน ลูกจ๎างประจ า   
๑ คน ครูอัตราจ๎างและลูกจ๎างช่ัวคราว ๒๑ คน หลักสูตรสถานศึกษาท่ีใช๎หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๗ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนที่ทีต่ั้งโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห ์๑" 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๘ 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ท่ี รายการ จ านวน 

๑ อาคารเรียน ๕  หลัง 
๒ อาคารประกอบ ๕  หลัง 
๓ ห๎องน้ า ๘  หลัง 
๔ หอประชุม ๒  หลัง 
๕ ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔  ห๎อง 
๖ ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ๓  ห๎อง 
๗ ห๎องปฏิบัติการพาณิชยกรม ๒  ห๎อง 
๘ ห๎องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑  ห๎อง 
๙ ห๎องปฏิบัติการเคมี ๑  ห๎อง 

๑๐ ห๎องปฏิบัติการชีวะ ๑  ห๎อง 
๑๑ ห๎อง Creative Classroom ๑  ห๎อง 
๑๒ ห๎อง Coding ๑  ห๎อง 
๑๓ ห๎อง Electronic Classroom ๔ ห๎อง 
๑๔ ห๎องสมุด ๑  ห๎อง 
๑๕ ห๎องพยาบาล ๑  ห๎อง 
๑๖ ห๎องดนตรีไทย ๑  ห๎อง 
๑๗ ห๎องดนตรีสากล ๒  ห๎อง 
๑๘ ห๎องนาฏศิลป์ ๑  ห๎อง 
๑๙ ห๎องแนะแนว ๒  ห๎อง 
๒๐ ห๎องจริยธรรม ๑  ห๎อง 
๒๑ ห๎องโสตทัศนศึกษา ๑  ห๎อง 
๒๒ โรงอาหาร ๒  หลัง 
๒๓ สนามฟุตบอล ๑  สนาม 
๒๔ สนามกีฬาอเนกประสงค์ ๑  สนาม 
๒๕ โดมราชาวดีภิรมย์ ๑  หลัง 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. ขนาดประชากร  :  ประมาณ  ๕๒,๑๘๘  คน  
   (แหลํงอ๎างอิงปี๒๕๖๓ :  https://stat.bora.dopa.go.th 
๒. ศาสนาประจ าท้องถ่ิน  :  ศาสนาพุทธ, ศาสนาอิสลาม, ศาสนาคริสต์ 
๓. อาชีพของผู้ปกครอง  :  รับราชการ, ค๎าขาย, เกษตรกรรม, รับจ๎างท่ัวไปและอื่นๆ   
๔. ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่  :  ระดับปานกลาง 
๕. สภาพสังคม  ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพท านา รับจ๎าง และพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม        
รายได๎เฉล่ียตํอปีประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท 
สถานที่ส าคัญในเขตอ าเภอบางปะอินที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  มีดังนี้ 

 พระราชวังบางปะอิน 
 วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ 
 วัดชุมพลนิกายาราม 
 วัดก าแพง 
 ตลาดโก๎งโค๎งบ๎านแสงโสม 
 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางปะอิน 
 สถานีรถไฟบางปะอิน 
 ท่ีวําการอ าเภอบางปะอิน 
 ส านักงานเทศบาลต าบลปราสาททอง 
 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบ๎านหว๎า 
 ห๎องสมุดประชาชน 
 โรงพยาบาลบางปะอิน 
 ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด 

 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะของชุมชน 

https://stat.bora.dopa.go.th/


 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๑๐ 

 
๒๔ 

ล าดับที่ รายนาม ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑. ขุนประจิดรุณเภท  (เพี้ยนขะฤกษ์) ๒๔๕๔ - ๒๔๖๐ 

๒. นายข า   ธรรมศิริ ๒๔๖๐ - ๒๔๖๔ 

๓. ขุนศรีสถิตศึกษากร (ปล่ัง  ศรีสถิต) ๒๔๖๕ - ๒๔๖๕ 

๔. นายสวัสด์ิ   พรรณทรัพย์ ๒๔๖๖ - ๒๔๗๑ 

๕. นายเพิ่ม   เนตรงาม ๒๔๗๑ - ๒๔๗๓ 

๖. พลโทพลพัฒน์   สุวรรณชฎ(สังวาลย์  สุวรรณชฎ) ๒๔๗๓ - ๒๔๗๔ 
๗. นายทองหลํอ   สาทรประภา ๒๔๗๔ - ๒๔๗๔ 

๘. นายรัตน์   อรุณ (รัตน์   จีนจู) ๒๔๗๔ - ๒๔๘๒ 
๙. นายวรากร   กัณตามระ ๒๔๘๒ - ๒๔๘๖ 

๑๐. นายบุญอวบ   บูรณะบุตร ๒๔๘๖ - ๒๔๙๕ 
๑๑. นายฟื้น   โรจนเสถียร ๒๔๙๕ - ๒๔๙๗ 
๑๒. นายเล่ือน   วุฑณยากร ๒๔๙๗ - ๒๕๐๓ 
๑๓. นายส าราญ   วงศ์ทองค า ๒๕๐๓ - ๒๕๑๙ 
๑๔. นายสังเวียน   ฉ่ าเฉลิม ๒๕๑๙ - ๒๕๒๕ 
๑๕. นายประจวบ   สมุทร ๒๕๒๕ - ๒๕๓๐ 
๑๖. นายจักกฤษณ์   ธีระอรรถ ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕ 
๑๗. นายสุวัฒน์   ปานมุข ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ 
๑๘. นายปลด   โพธิสวัสด์ิ ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙ 
๑๙. นายพิสิษฐ์   รื่นกวี ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓ 
๒๐. นางสาวกาญจนา   สอนงําย ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ 
๒๑. นายประสิทธิ์   พํวงภักดี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ 
๒๒. นายสมพิศ   ศุภพงษ์ ๒๕๔๕ - ๒๕๔๕ 
๒๓. นายอ านวย   เอกฐิน ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ 
๒๔. นางสาวประเสริฐ   อยูํนาน ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ 
๒๕. นางธนาลัย   ลิมปรัตนสีรี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ 
๒๖. นางจรรยา   สุขประเสริฐ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ 
๒๗. นายคมสัน   เปี่ยมชูชาติ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ 
๒๘. นายสุวิชช์ชัย   อังกูรสุรชัย ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
๒๙. นายประจวบโชค   สร๎อยสม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน 

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 
ตั้งแต่ก่อตั้งถงึปัจจบุัน 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๑๑ 

 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑. นายคมสัน   เปี่ยมชูชาติ ประธานกรรมการ 
๒. นายทรงชัย   ลิมปพฤกษ์ กรรมการ 
๓. นายวีระเดํน   จิตรีญาติ กรรมการ 
๔. นายจเร   หาสินทรัพย์ กรรมการ 
๕. นายธนะพัต   สายวรรณนะ กรรมการ 
๖. นางเอมอร   สมสืบ กรรมการ 
๗. นายบัณฑิต   อรุณเสถียร กรรมการ 
๘. พระครูสุธีปริยตยาภรณ์ กรรมการ 
๙. พระครูจักรธรรมนิวิฐ กรรมการ 

๑๐. นายจิรพันธุ์   ล้ิมวิโปติธนากูล กรรมการ 
๑๑. นางสาวภัทราวดี   กาญจนวรกุล กรรมการ 
๑๒. นางกาญจนี   เหลืองวัฒนนนัท์ กรรมการ 
๑๓. นางสาวทิพวัลย์   สาระคาญ กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุเมธา   ทองเสริมสุข กรรมการ 
๑๕. นายประจวบโชค  สร๎อยสม กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑. นายจักรกฤษณ์   ธีระอรรถ ประธานกรรมการ 
๒. นายประสิทธิ์   พํวงภักดี รองประธานกรรมการ 
๓. นายส ารวม   ไวยโอรส รองประธานกรรมการ 
๔. นายณัฎฐ์ณพล     บูรณะชีพธ ารง  กรรมการ 
๕. นายอาทิตย์  ภาคอินทรีย์ กรรมการ 
๖. นายณรงค์  เล็กประเสริฐ กรรมการ 
๗. นายประเสริฐ  นาคนิคาม กรรมการ 
๘. นายสมนึก  แสนสมบูรณ์สุข กรรมการ 
๙. นายวันชัย  จุฑานพรัตน์ กรรมการ 

๑๐. นายมนตรี  ยมนา กรรมการ 
๑๑. พ.อ.อ.สมศักดิ์  ลายเมฆ กรรมการ 
๑๒. นายธนศักดิ์ศิริ  โตไพบูลย์ กรรมการ 
๑๓. นายฉัตรชัย  ปัญธิเดช กรรมการ 
๑๔. นางสาวจุรีรัตน์  ธัยมาตร กรรมการ 
๑๕. นายภิญโญ  โมกขมรรคกุล กรรมการ 
๑๖. นางละเมียด  จันทรบุบผา กรรมการ 
๑๗. นางสาวสุเมธา  ทองเสริมสุข  กรรมการ 
๑๘. นายอัมพล  นัยศิริ กรรมการ 
๑๙. นายกรกฎ  ไกรสังเกตุ กรรมการ 
๒๐. นายอภิสิทธิ์  อัครวรรธนกุล กรรมการ 
๒๑. นายประมาณ  ต้ังตระกูลเจริญ กรรมการ 
๒๒. นายสมชาย  เจริญพานิชยิ่ง กรรมการ 
๒๓ นายธีรเดช  ภาชีรัตน์ กรรมการ 
๒๔ นายสรรเสริญ  อ่ าเกตุ กรรมการ 
๒๕ นางสาวศุทธีพร   สังข์ยุทธ กรรมการ 
๒๖ นายชูเกียรติ  เขียวฉอ๎อน กรรมการ 
๒๗ นายเจษฎา  บูรณะจารุ กรรมการและเลขานุการ 
๒๘ นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 
 

รายนามคณะกรรมการทีป่รกึษาสมาคมศิษย์เก่า 
โรงเรียนวัดนิเวศน์ฯและโรงเรียนบางปะอิน "ราชานเุคราะห์ ๑" 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๑๓ 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

๑. นายยุทธนา   ก๎อนทอง ประธานกรรมการ 
๒. นายรัตนะ   พันธุ์สวัสด์ิ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวบุญเรียม   พรรณหาญ รองประธานกรรมการ 
๔. นายสมทรง   ลีวัฒนะ รองประธานกรรมการ 
๕. นายวิชัย   ไวยทิ รองประธานกรรมการ 
๖. นายประจวบโชค  สร๎อยสม รองประธานกรรมการ 
๗. นายส าราญ   ธรรมสุนทรา กรรมการ 
๘. นายวันชัย   ภาคอินทรีย์ กรรมการ 
๙. นายประมวล   พงษ์หาญ กรรมการ 

๑๐. นายพีรพัจน์   หวังวีระ กรรมการ 
๑๑. น.ท.สมประสงค์   รุจิศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. น.ต.พิสิษฐ์   ก๎อนทอง กรรมการ 
๑๓. นายวรชันท์   หลักกรด กรรมการ 
๑๔. นายไพบูลย์   รุจิพุฒิ กรรมการ 
๑๕. นายอาทิตย์   ภาคอินทรีย์ กรรมการ 
๑๖. นายอภิโชติ   ผลภาวร กรรมการ 
๑๗. พ.ต.อ.เอนก  พงษ์สวัสด์ิ กรรมการ 
๑๘. นางกุลวณิชย์   แก๎วสถิต กรรมการ 
๑๙. นางวิไลพร   เนื่องค ามา กรรมการ 
๒๐. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ กรรมการ 
๒๑. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี กรรมการ 
๒๒. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ  กรรมการ 
๒๓. นางรัตติกาล   พันธุ์กระว ี กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางนงพงา   อิสสอาด กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการอ านวยการสมาคมศิษย์เก่า 
โรงเรียนวัดนิเวศน์ฯและโรงเรียนบางปะอิน "ราชานเุคราะห์ ๑" 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๑๔ 

 
 
 
 
 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑. นายณัฎฐ์ณพล     บูรณะชีพธ ารง นายกสมาคมฯ 
๒. นายประจวบโชค   สร๎อยสม อุปนายก 
๓. นายสุรชัย   ตรีไพบูลย์ เลขาธิการ 
๔. นางสาวกัญญารัตน์   ศิลาแยง  เหรัญญิก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๑๕ 

 

สภาพบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหาร 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๑๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เทิดไท้องค์ราชัน มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  

โดยใช้เครือข่ายชุมชนสู่ความเป็นพลโลก 
 
 
 
 
 

 

๑. ปลูกฝังให๎นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
๒. เสริมสร๎างนักเรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง ด ารงตนอยูํในสังคมอยํางมีความสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถด๎าน
เทคโนโลยีและส่ือสารได๎ 2 ภาษา 
๔. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะในการออกแบบการเรียนรู๎ มีการจัดการ
เรียนการสอนอยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๕. สํงเสริมการสร๎างเครือขํายชุมชน รํวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 

ความรู้คู่คุณธรรม เลิศล้้าจิตอาสา 
 

 
 
 
 
 

 “ลูกราชา สงํางาม มีศักดิ์ศรี ใต๎รํมพระบารมีองค์อานันท์” 
 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 

อัตลักษณ์ (IDENTITY) 

 

เอกลักษณ์ 
 

สภาพการบริหารและการจัดการการตามโครงสร้างการบริหาร 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๑๗ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ด้านนักเรียน 
๑. นักเรียนเป็นคนดี คนเกํง มีความศรัทธาและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. นักเรียนได๎รับการพัฒนาด๎านสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีภูมิค๎ุมกันในการด าเนินตนอยูํในสังคมอยํางมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎อยูํในระดับดี มีทักษะและความสามารถ
ด๎านภาษา มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก๎ปัญหา สามารถใช๎เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง มีจิตสาธารณะ มีส านึกและความรับผิดชอบตํอสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
 
ด้านครู 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอยํางงท่ีดี มีความศรัทธาและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
๒. ครูปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยเทียบเคียงคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น 

  
ด้านบริหารจัดการ 
๑. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ โดยใช๎หลักธรรมาภิบาลและการมีสํวนรํวมจาก
ทุกภาคสํวนของสังคมเพิ่มมากขึ้น 
 
ด้านชุมชน 

ชุมชนเช่ือมั่น ศรัทธาให๎ความชํวยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์(Corporate  Objectives) 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๑๘ 

 
 
 

 
 
 
 

๑. มีความศรัทธาและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒. ด ารงตนอยูํในสังคมอยํางมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน 
๔. พัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียน สํูความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการใช๎ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตํางประเทศท่ีสองในการส่ือสาร ใช๎เทคโนโลยีแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีทักษะการคิด
ขั้นสูง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคมให๎กับผ๎ูเรียน 
๕. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให๎เข๎มแข็งเป็นท่ียอมรับและพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นศูนย์กลาง 
บริการเป็นเลิศทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเข๎าสํูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๖. พัฒนาสํงเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ สพฐ. 
(OBECQA) 
๗. สร๎างเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนให๎มีทักษะวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๘. ระดมสรรพก าลังสร๎างระบบเครือขํายอุปถัมภ์การศึกษาท่ีเข๎มแข็ง ซึ่งเกิดจากพลังของการมีสํวน
รํวมของชุมชน องค์กร ประชาคม ในรูปแบบของผ๎ูอุปถัมภ์ ผ๎ูรํวมคิด รํวมปฏิบัติและรํวมพัฒนา
โรงเรียน 
 
 

กลยุทธ์โรงเรยีนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 



 

 

๑. งานระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 
๒. งานประสานงานเครือขํายทางการศึกษา 
๓. งานวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
๔. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๕. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
๖. งานประชาสัมพันธ์ 
๗. งานประสานราชการ 
๘. งานสวัสดิการ 
๙. งานกิจการนักเรียน 
  ๙.๑ งานปูองกัน  แก๎ปัญหายาเสพติด  เอดส์ 
  ๙.๒ งานสํงเสริมสุขภาพสวัสดิภาพและโภชนาการ 
  ๙.๓ งานประชาธิปไตยและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ๙.๔ งานสํงเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
  ๙.๕ งานระเบียบวินัยและสํงเสริมพัฒนาความประพฤติ/ 
        สารวัตรนักเรียน 
  ๙.๖ งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

  ๙.๗ งานเวรรักษาการณ์ 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบรหิารโรงเรยีนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

       

 
 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ 

๑. กลุํมงานวางแผนงานด๎านวิชาการ 
๒. กลุํมงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ  
    เรียนร๎ู 
๓. งานวัดผล  ประเมินผล  และทะเบียน 
    นักเรียน 
๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. งานพัฒนาแหลํงเรียนร๎ู  และห๎องสมุด 
๖. งานนิเทศการศึกษา 
๗. งานแนะแนว 
๘. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
    และมาตรฐานการศึกษา 
๙. งานเครือขํายทางการศึกษา 
๑๐. งานพัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยี    
      การศึกษา 
๑๑. งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
๑๒. งานรับนักเรียน 
 
 

๑. กลุํมงานวางแผนอัตราก าลัง  สรรหา 
    และบรรจุแตํงต้ัง  ย๎ายข๎าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
๒. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและการ   
    เลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. งานวินัยและการลงโทษ 
๔. งานจัดท าทะเบียนประวัติและ 
    เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
๕. งานยกยํอง สํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
๖. งานธุรการ/งานสารบรรณ 
๗. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา  
    ชั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เกําราชา – นิเวศ  
    และงานมูลนิธิสํงเสริมการศึกษา 
 
 
 

ผู้ปกครองเครือข่าย         

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน รองผู้อ านวยการโรงเรยีน รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

สมาคมศิษย์เก่าวัดนิเวศน์และราชานุเคราะห์ ๑ 

๑. กลุํมงานแผนและงบประมาณ 
๒. งานตรวจสอบ  ติดตามและรายงาน    
    การใช๎งบประมาณ 
๓. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๔. กลุํมงานพัสดุและสินทรัพย์ 
๕. กลุํมงานการเงิน 
๖. งานจัดระบบควบคุมภายใน 
๗. งานยานพาหนะ 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”    ๑๙ 



 

 

 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 
สนับสนนุการสอน 

รายชื่อหัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนบุคลากร 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ย/คน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

(รายปี) 
บริหารสถานศึกษา ประจวบโชค สร๎อยสม ๕ ๑๙ 
คณิตศาสตร์ นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ   ๑๒ ๓๗ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์ ๒๓ ๓๘ 
ภาษาไทย นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี ๙ ๔๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยูํ ๑๘ ๓๕ 

ภาษาตํางประเทศ นางสาวพรเพ็ญ พุํมสะอาด ๑๕ ๔๕ 
การงานอาชีพ นางสาวอริยา กันทะวงค์ ๘ ๓๗ 
ศิลปะ นางสาวสมาพร สมสืบ ๗ ๓๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา นายรัชชุพงษ์ แก๎วจันทร์ ๘ ๔๓ 
สนับสนุนการสอน นางนงพงา อิสสอาด ๔ ๓๕ 

รวม ๑๐๙ ๓๖๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 

๑. ข้อมูลรายช่ือหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  จ านวนบคุลากรทางการศกึษา 
    และจ านวนคาบในกลุม่สาระการเรียนรู ้ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”    ๒๐ 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๒๑ 

 
 

 
โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ (รายปี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.1-ม.3 
รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 

    
 
 
 

  120 (3 นก.) 

   
 
 
 

  120 (3 นก.) 

   
 
 
 

  120 (3 นก.) 

 
360 (9 นก.) 

คณิตศาสตร์   120 (3 นก.)   120 (3 นก.)   120 (3 นก.) 360 (9 นก.) 
วิทยาศาสตร์   160 (4 นก.)   160 (4 นก.)   160 (4 นก.) 480 (12 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

○ ประวัติศาสตร์ 
○ ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
○ หน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
    การด าเนินชีวิตในสังคม 
○ ภูมิศาสตร ์
○ เศรษฐศาสตร์ 

160 (4 นก.) 
  40 (1 นก.) 
 
 
 120  (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
  40 (1 นก.) 
 
 
 120  (3 นก.) 

160 (4 นก.) 
  40 (1 นก.) 
 
 
 120  (3 นก.) 

480 (12 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
 

360 (9 นก.) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา  80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
ศิลปะ  80 (2 นก.)  80 (2 นก.)  80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  40 (1 นก.)  40 (1 นก.)  40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 360 (9 นก.) 
 รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)  880 (22 นก.)  880 (22 นก.)  880 (22นก.) 2,640 (66นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม 
○ วิทยาศาสตร ์
○ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
○ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
○ ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุุน/ภาษาเกาหล ี
○ เลือกตามความถนัด/สนใจ 
○ การศึกษาค๎นควา๎และสร๎างองคค์วามรู๎ (IS) 

 
40 (1 นก.) 
60 (1.5 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

- 

 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

- 

 
160 (4 นก.) 

180 (4.5 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
120 (3 นก.) 
  80 (2 นก.) 

 รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 220 (5.5 นก.) 280 (7 นก.) 280 (7 นก.) 780 (19.5 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

* กิจกรรมแนะแนว 
* กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
      - ชมรม ชุมนุม 
* กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

(บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียนตลอดปีการศึกษา) 

 
40 
 

40 
40 

 
40 
 

40 
40 

 
40 
 

40 
40 

  
120 

 
120 
120 

 รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120         360 
รวมเวลาเรียน      1,220                1,280                1,280                 3,780 

6 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศกึษา ระดบัชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 

 

 

๒. โครงสร้างเวลาเรียน 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๒๒ 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ (รายภาค) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิตในภาคเรียนต่าง ๆ 

รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2  

1. รายวิชาพื้นฐาน        
   1) ภาษาไทย 1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  1.5  9.0 (360) 
   2) คณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 (360) 
   3) วิทยาศาสตร์ 

  ○ การออกแบบและเทคโนโลยี 
          ○ วิทยาการค านวณ  

2.0 
0.5 
- 

2.0 
- 

0.5 

2.0 
0.5 
- 

2.0 
- 

0.5 

2.0 
0.5 
- 

2.0 
- 

0.5 

12.0 (480) 
1.5 (60) 
1.5 (60) 

   4) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 (480) 

        ○ ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 (120) 
        ○ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

 
   1.5 

 
 

1.5 

 
 

1.5 

 
 

1.5 

 
 

1.5 

 
 

1.5 

 
 

9.0 (360) 
 ○ หน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
     การด าเนินชีวิตในสังคม                              

        ○ ภูมิศาสตร ์
        ○ เศรษฐศาสตร์ 
   5) สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 (240) 
   6) ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 (240) 
   7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 (120) 
         ○ การงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 (120) 
   8) ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 (360) 

รวมหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 (2,640) 
2.  รายวิชาเพิ่มเติม        
   1) วิทยาศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 4.0 (160) 
   2) สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 4.5 (180) 

   3) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   4) ภาษาจีน/ภาษาญ่ีปุุน 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 

3.0 (120) 
3.0 (120) 

   5) เลือกตามความถนัด/สนใจ 
   6) การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์
ความรู๎ (IS) 

0.5 
- 

0.5 
- 

0.5 
1.0 

0.5 
1.0 

0.5 
- 

0.5 
- 

3.0 (120) 
2.0 (80) 

รวมหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติม 2.5 3.0 3.5 3.5 4.0 3.0 19.5 (780) 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
   กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 120 
   กิจกรรมนักเรียน        
     - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 20 20 20 20 20 20 120 
     - ชมรม ชุมนุม  20 20 20 20 20 20 120 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

    (บูรณาการกับกิจกรรมนักเรียนตลอดปี
การศึกษา) 

       

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 360 
รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น 13.5 14.0 14.5 14.5 15.0 14.0 85.5 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,220 1,280 1,280 3,780 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๒๓ 

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”    
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ  

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รหัส สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง 

รหัส 
สาระ หนว่ยกิต / ชั่วโมง 

 รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน 

ท21101 ภาษาไทย  1.5 60 ท21102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21103 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21102 
การออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 

0.5 20 ว21104 
วิทยาการค านวณ 1 

0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 60 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21102 พลศึกษา  0.5 20 พ21104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ21101 ศิลปะ  1.0 40 ศ21102 ศิลปะ  1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง21102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ21102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รวม 11.0 440 รวม 11.0 440 
 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ส20231 หน๎าท่ีพลเมอืง 0.5 20 ส20232 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 
 ส20202 อาเซียนศึกษา 0.5 20 

อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1 0.5 20 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 1 
0.5 20 

จ20201 
ญ20201 
ต20201 

ภาษาจีน 1  
ภาษาญ่ีปุุน 1 
ภาษาเกาหลี 1 

0.5 20 
จ20202 
ญ20202 
ต20202 

ภาษาจีน 2  
ภาษาญ่ีปุุน 2 
ภาษาเกาหลี 2 

0.5 20 

ว20241 คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น 1 0.5 20 ว20283 คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น 2 0.5 20 
ท20201 ห๎องสมุด 1 0.5 20 ท20202 ห๎องสมุด 2 0.5 20 

วิชาเลือก  ตามความถนัด / สนใจ 0.5 20 วิชาเลือก  ตามความถนัด / สนใจ 0.5 20 
รวม 2.5 100 รวม 3.0 120 

รวมหน่วยการเรียน/เวลารวม 13.5 540 รวมหน่วยการเรียน/ชั่วโมง 14.0 560 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม 60 ชม. รวมเวลาเรียนกิจกรรม 60 ชม. 
รวมเวลาเรียน 600 รวมเวลาเรียน 620 

* กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,220 ชม. 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๒๔ 

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”    
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส 
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง 

รหัส 
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน 

ท21101 ภาษาไทย  1.5 60 ท21102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค21101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21103 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21102 
การออกแบบและเทคโนโลยี 
1 

0.5 20 ว21104 
วิทยาการค านวณ 1 

0.5 20 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 60 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ21102 พลศึกษา  0.5 20 พ21104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ21101 ศิลปะ  1.0 40 ศ21102 ศิลปะ  1.0 40 
ง21101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง21102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ21102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รวม 11.0 440 รวม 11.0 440 
 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 40 ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
2 

1.0  40 

ว20211 
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
1 

1.0 40 
ว20212  วิทยาศาสตร์ปฏบิัติการ 

2 1.0 40 

ว21241 
คอมพิวเตอร์สร๎างสรรค ์
1 

0.5 20 
ว21242 คอมพิวเตอร์สร๎างสรรค ์

2 
0.5 20 

อ21201 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 0.5 20 อ21202 ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวัน 
0.5 20 

ต21201 ภาษาเกาหลี 1 0.5 20 ต21202 ภาษาเกาหลี 2 0.5 20 
ส20231 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส20232 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 

รวม 4.0 160 รวม 4.0 160 
รวมหน่วยการเรียน/เวลารวม 15.0 600 รวมหน่วยการเรียน/เวลารวม 15.0 600 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม 60 ชม. รวมเวลาเรียนกิจกรรม 60 ชม. 
รวมเวลาเรียน 660 รวมเวลาเรียน 660 

* กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,320 ชม. 

 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๒๕ 

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”    
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ  

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 รายวิชาพื้นฐาน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทย  1.5 60 ท22102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22103 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22102 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 0.5 20 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 60 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ22102 พลศึกษา  0.5 20 พ22104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ22101 ศิลปะ  1.0 40 ศ22102 ศิลปะ  1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง22102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ22102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 
ส20233 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส20234 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 

อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 3 0.5 20 อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 4 
0.5 20 

จ20203 
ญ20203 
ต20203 

ภาษาจีน 3  
ภาษาญ่ีปุุนเบื้องต๎น 3 
ภาษาเกาหลี 3 

0.5 20 
จ20204 
ญ20204 
ต20204 

ภาษาจีน 4  
ภาษาญี่ปุุนเบื้องต๎น 4 
ภาษาเกาหลี 4 

0.5 20 

ว20243 คอมพิวเตอร์กราฟิก 0.5 20 ว20244 การพัฒนาเว็บไซต์ 0.5 20 
I20201 การศึกษาค๎นคว๎าและ

สร๎างองค์ความรู๎ (IS1) 
1.0 40 I20202 การศึกษาค๎นคว๎า

และสร๎างองค์ความรู๎ 
(IS2) 

1.0 40 

วิชาเลือก ตามความถนัด / สนใจ 0.5 20 วิชาเลือก ตามความถนัด / สนใจ 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 
* กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,280 ชม. 

 
 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๒๖ 

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”    
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส 
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง 

รหัส 
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน 

ท22101 ภาษาไทย  1.5 60 ท22102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค22101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22103 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 
ว22102 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 60 
ส22102 ประวัตศิาสตร ์3 0.5 20 ส22104 ประวัตศิาสตร ์4 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5 20 พ22103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ22102 พลศึกษา  0.5 20 พ22104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ22101 ศิลปะ  1.0 40 ศ22102 ศิลปะ  1.0 40 
ง22101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง22102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ22101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ22102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รวม 11.0 440 รวม 11.0 440 
 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 40 ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0  40 
ว20217 วิทยาศาสตรแ์ละความงาม 1.0 40 ว20281  วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1.0 40 
ว22243 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ 1 0.5 20 ว22244 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ 2 0.5 20 
อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0.5 20 อ22202 ภาษาอังกฤษอําน - เขียน 0.5 20 
ต21203 ภาษาเกาหลีเบื้องต๎น 3 0.5 20 ต21204 ภาษาเกาหลีเบื้องต๎น 4 0.5 20 
ส20233 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส20234 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 
I20201 การศึกษาคน๎คว๎าและ

สร๎างองค์ความรู๎ IS1) 
1.0 40 I20202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

รวม 5.0 200 รวม 5.0 200 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม 60 ชม. รวมเวลาเรียนกิจกรรม 60 ชม. 
รวมเวลาเรียน 660 รวมเวลาเรียน 660 

* กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,320 ชม. 

 
 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๒๗ 

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”    
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนปกติ  

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส 
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง 

รหัส 
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน 

ท23101 ภาษาไทย  1.5 60 ท23102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23103 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 
ว23102 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 20 ว23104 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 60 
ส23102 ประวัตศิาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัตศิาสตร์ 6 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา  0.5 20 พ23104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ23101 ศิลปะ  1.0 40 ศ23102 ศิลปะ  1.0 40 
ง23101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง23102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ23102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รวม 11.0 440 รวม 11.0 440 
 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ส20235 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส20236 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 
อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6  0.5 20 
จ20205 
ญ20205 
ต20205 

ภาษาจีน 5  
ภาษาญ่ีปุุนเบื้องตน๎ 5 
ภาษาเกาหลี 5 

0.5 20 
จ20206 
ญ20206 
ต20206 

ภาษาจีน 6  
ภาษาญ่ีปุุนเบื้องตน๎ 6 
ภาษาเกาหลี 6 

0.5 20 

ว20215 
 

ส20201  

เชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม (ห๎องคูํ) 
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ห๎องคี่) 

1.0 40 

ว20215 
 

ส20201  

เชื้อเพลิงเพ่ือการ
คมนาคม (ห๎องคี่) 
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ห๎องคูํ) 

1.0 40 

ว20284 การสร๎างงานแอนิเมชนั 1.0 40 ว20285 การออกแบบกราฟิก 1.0 40 
วิชาเลือก ตามความถนัด / สนใจ 0.5 20 วิชาเลือก ตามความถนัด / สนใจ 0.5 20 

รวม 4.0 160 รวม 4.0 160 
รวมหน่วยการเรียน/เวลารวม 15.0 600 รวมหน่วยการเรียน/เวลารวม 15.0 600 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม 60 ชม. รวมเวลาเรียนกิจกรรม 60 ชม. 
รวมเวลาเรียน 660 รวมเวลาเรียน 660 

* กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา 
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,320 ชม. 

 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๒๘ 

โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”    
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์) 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

รหัส 
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง 

รหัส 
สาระ หน่วยกิต / ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต เวลาเรียน 

ท23101 ภาษาไทย  1.5 60 ท23102 ภาษาไทย  1.5 60 
ค23101 คณิตศาสตร์  1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์  1.5 60 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 60 ว23103 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23102 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 3 0.5 20 ว23104 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5 60 
ส23102 ประวัตศิาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัตศิาสตร์ 6 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 20 พ23103 สุขศึกษา 0.5 20 
พ23102 พลศึกษา  0.5 20 พ23104 พลศึกษา  0.5 20 
ศ23101 ศิลปะ  1.0 40 ศ23102 ศิลปะ  1.0 40 
ง23101 การงานอาชีพฯ  0.5 20 ง23102 การงานอาชีพฯ  0.5 20 
อ23101 ภาษาอังกฤษ  1.5 60 อ23102   ภาษาอังกฤษ   1.5 60 

รวม 11.0 440 รวม 11.0 440 
 รายวิชาเพิ่มเติม    รายวิชาเพิ่มเติม   

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 40 ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.0  40 
ว23216 พลังงานทดแทนกับการใช๎

ประโยชน์ฯ 
1.0 40 ว23217  เชื้อเพลิงเพ่ือการ

คมนาคม 
1.0 40 

ว23245 อัลกอริทึม 0.5 20 ว23246 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น 

0.5 20 

อ23201 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

0.5 20 
อ23202 อังกฤษรอบรู ๎ 0.5 20 

ต21205 ภาษาเกาหลีเบื้องต๎น 5 0.5 20 ต21206 ภาษาเกาหลีเบื้องต๎น 6 0.5 20 
ส20235 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 ส20236 หน๎าท่ีพลเมือง 0.5 20 

รวม 4.0 160 รวม 4.0 160 
รวมหน่วยการเรียน/เวลารวม 15.0 600 รวมหน่วยการเรียน/เวลารวม 15.0 600 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 
   ชุมนุม 20    ชุมนุม 20 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม 60 ชม. รวมเวลาเรียนกิจกรรม 60 ชม. 
รวมเวลาเรียน 660 รวมเวลาเรียน 660 

* กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  
รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,320 ชม. 

 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๒๙ 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แยกตามแผนการเรียน)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

วิทย-์คณิต 
(ม.4-ม.6) 

คณิต-ภาษา 
(ม.4-ม.6) 

ศิลป์-ญี่ปุ่น 
(ม.4-ม.6) 

ศิลป์-จีน 
(ม.4-ม.6) 

ทั่วไป 
(ม.4-ม.6) 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 

 
240 (6 นก.) 

 
240 (6 นก.) 

 
240 (6 นก.) 

 
240 (6 นก.) 

 
240 (6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

○ ประวัติศาสตร์ 
○ ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
○ หน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรม   
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
○ ภูมิศาสตร ์
○ เศรษฐศาสตร์ 

 
80 (2 นก.) 

 
 
  240 (6 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
 
240 (6 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
 
240 (6 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
 
240 (6 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
 
240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 240 (6 นก.) 
 รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 1,640 (41 นก.) 1,640 (41 นก.) 1,640 (41 นก.) 1,640 (41 นก.) 1,640 (41 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
○ ภาษาไทย 
○ วิทยาศาสตร์ 
○ คณิตศาสตร ์
○ สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
○ ภาษาตํางประเทศ 
○ ศิลปะ 
○ สุขศึกษาและพลศึกษา 
○ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 
○ การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎าง   
องค์ความรู๎ (IS) 

 
- 

1,560 (39 นก.) 

 360 (9 นก.) 
  80 (2 นก.) 
480 (12 นก.) 

- 
- 
- 

80 (2 นก.) 

 
320 (8 นก.) 
240 (6 นก.) 

360 (9 นก.) 
 240 (6 นก.) 
960 (24 นก.) 

- 
- 

80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
280 (7 นก.) 
240 (6 นก.) 

- 
 320 (8 นก.)  
960 (24 นก.) 
40 (1 นก.)- 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
280 (7 นก.) 
240 (6 นก.) 

- 
320 (8 นก.) 

  960 (24 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
- 

240 (6 นก.) 
- 

  80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 
80 (2 นก.) 

720 (18 นก.) 
720 (18 นก.) 
80 (2 นก.) 

 รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)          5 2,560 (64นก.)  7 2,280 (57นก.)    7 2,040 (51นก.) 2,040 (51นก.) 2,000 (50นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
○ กิจกรรมแนะแนว 
○ กิจกรรมชมรม ชุมนุม  

 
120                             
120 

 
120                             
120 

 
120                             
120 

 
120 
120 

 
120 
120 

     * กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
     สาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) 120 120 120 120 120 

 รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 360 360 360 360 360 

รวมเวลาเรียน 4,560 4,280 4,040 4,040 4,000 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศกึษา ระดบัชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๓๐ 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ห้องเรียนพิเศษความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายปี)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.4 - ม.6 
รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 

 
80 (2 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
80 (2 นก.) 

 
240 (6 นก.) 

คณิตศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

○ ประวัติศาสตร์ 
○ ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
○ หน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
การด าเนิน  
    ชีวิตในสังคม 
○ ภูมิศาสตร ์
○ เศรษฐศาสตร์ 

120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 
  80 (2 นก.) 

 

120 (3 นก.) 
40 (1 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 
 

80 (2 นก.) 
- 

 
 

80 (2 นก.) 
 

320 (8 นก.) 
80 (2 นก.) 

 
 

240 (6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
 รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13 นก.) 1,640 (41 นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
○ วิทยาศาสตร์ 
○ คณิตศาสตร ์
○ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
○ คอมพิวเตอร์ 
○ ภาษาตํางประเทศ 
    - ภาษาอังกฤษ 
    - ภาษาเกาหล ี
○ การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค ์
    ความรู๎ (IS) 
o เลือกโครงงานตามความสนใจ 

 
480 (12 นก.) 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) 
 
 
- 
 
- 

 
520 (13 นก.) 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 
 
- 

 
460 (11.5 นก.) 
160 (4 นก.) 
40 (1 นก.) 
40 (1 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
 
- 
 

80 (2 นก.) 

 
1,460 (36.5 นก.) 

480 (12 นก.) 
80 (2 นก.) 

100 (2.5 นก.) 
120 (3 นก.) 

 
 

80 (2 นก.) 
 

80 (2 นก.) 

 รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)          840 (21 นก.) 960 (24 นก.) 840 (2 1นก.) 2,640 (66 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
○ กิจกรรมแนะแนว 
○ กิจกรรมชมรม ชุมนุม  

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
120 
120 

      * กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) 

40 40 40 120 

 รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน 1,560 1,640 1,480 4,640 

 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๓๑ 

โครงสร้างเวลาเรียน 
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายภาค) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หน่วยกิตในภาคเรียนต่าง ๆ 

รวม มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพื้นฐาน        
   1) ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
   2) คณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
   3) วิทยาศาสตร์ 

○ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
○ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
○ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

 
1.0 
- 
- 

 
1.0 
- 
- 

 
- 

1.0 
- 

 
- 

1.0 
- 

 
- 
- 

1.0 

 
- 
- 

1.0 

 
2.0 
2.0 
2.0 

   4) สังคมศึกษา ศาสนา และ 
   วัฒนธรรม 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 8.0 

   5) สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 
   6) ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 
   7) การงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 
   8) ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)        
        ○ ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 41.0 
2.  รายวิชาเพิ่มเติม        
  1) คณิตศาสตร์ 
      ○ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
      ○ โครงงานคณิตศาสตร์** 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
- 

 
2.0 
1.0* 

 
2.0 
1.0* 

 
12.0 
2.0* 

  2) วิทยาศาสตร ์
      ○ ฟิสิกส์ 
      ○ เคมี 
      ○ ชีววิทยา 
      ○ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
      ○ การออกแบบและเทคโนโลยี 
      ○ วิทยาการค านวณ 
      ○ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต๎น** 
      ○ โครงงานวิทยาศาสตร์** 
      ○ คอมพิวเตอร์ 
      ○ โครงงานคอมพิวเตอร์**  

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
0.5 
- 
- 
- 

0.5 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
- 

0.5 
- 
- 

0.5 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
0.5 
- 

1.0 
- 

0.5 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
- 

0.5 
- 
- 

0.5 
- 

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
- 

0.5 
- 

1.0* 
0.5 
1.0* 

 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
- 
- 
- 

1.0* 
0.5 
1.0* 

 
9.0 
9.0 
9.0 
6.0 
1.0 
1.5 
1.0 
2.0* 
0.5 
2.0* 

  3) ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ -  
  ภาษาเกาหลี) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

  4) การศึกษาค๎นคว๎าและสรา๎งองค์ความรู๎ 
  5) สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

- 
0.5 

- 
0.5 

1.0 
0.5 

1.0 
0.5 

- 
- 

- 
- 

2.0 
2.0 

รวมหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติม 10.5 10.5 12.5 11.5 10.5 10.5 66.0 
รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น 17.5 17.5 19.5 18.5 17.5 17.5 107.0 

หมายเหตุ  * รายวิชาโครงสร๎างให๎เลือกเรียนจากกลุํมสาระใดสาระหน่ึงจากกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
      วิทยาศาสตร์ หรือการเรียนรู๎การงานพ้ืนฐานอาชีพ 
   ** เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมโปรแกรมเสริม พสวท. 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๓๒ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 10.5 420 รายวิชาเพิ่มเติม 11.5 460 
ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.5 60 ว31202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60 
ว31221 เคมี 1 1.5 60 ว31222 เคมี 2 1.5 60 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 60 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 60 
ว31261 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว31262 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ว31281 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 

0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว31271 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี 0.5 20 ว31272 การใช๎โปรแกรมประยุกต์ 1.0 40 
    ว32273 การพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ฯ 
0.5 20 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 
ส30231 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 20 
อ31201 อังกฤษในชีวิตประจ าวัน 1 1.0 40 อ31202 อังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 1.0 40 
ต31211 พื้นฐานภาษาเกาหลี 1 0.5 20 ต31212 พื้นฐานภาษาเกาหลี 2 0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 760 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 800 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,560 ชม. 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๓๓ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 – 4/3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 10.5 420 รายวิชาเพิ่มเติม 10.5 420 
ว30201 ฟิสิกส์ 1 1.5 60 ว30202 ฟิสิกส์ 2 1.5 60 
ว30221 เคมี 1 1.5 60 ว30222 เคมี 2 1.5 60 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 60 ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 60 
ว31261 โลกดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว31262 โลกดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ว31281 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 1 

0.5 20 ว31282 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 2 

0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 0.5 20 
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 
ส30231 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 20 
อ30211 อังกฤษฟัง - พูด 1 1.0 40 อ30212 อังกฤษฟัง - พูด 2 1.0 40 
จ30201 ภาษาจีน 1 1.0 40 จ30202 ภาษาจีน 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 760 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 760 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,520 ชม. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๓๔ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
     แผนการเรียนคณิต - ภาษา  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 
ท30201 การฟัง - การพูด 1 1.0 40 ท30202 การอําน - การเขียน 1 1.0 40 
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 60 ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 60 
ส30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ส30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40 
ว31281 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 0.5 20 
ส30231 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 20 
อ30211 อังกฤษฟัง - พูด 1 1.0 40 อ30212 อังกฤษฟัง - พูด 2 1.0 40 
ต30201 ภาษาเกาหลี 1 1.0 40 ต30202 ภาษาเกาหลี 2 1.0 40 
ต30207 ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 1 1.0 40 ต30208 ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 2 1.0 40 
ต30211 ภาษาเกาหลีอาํน - เขียน 1 1.0 40 ต30212 ภาษาเกาหลีอาํน - เขียน 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 700 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 700 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,400 ชม. 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๓๕ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
ท30201 การฟัง - การพูด 1 1.0 40 ท30202 การอําน - การเขียน 1 1.0 40 
ส30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ส30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40 
ส30231 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 20 
พ30210 กิจกรรมเข๎าจังหวะ 1 1.0 40 พ30211 กิจกรรมเข๎าจังหวะ 2 1.0 40 
ว31281 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 0.5 20 
ญ30201 ภาษาญี่ปุุน 1 1.0 40 ญ30202 ภาษาญี่ปุุน 2 1.0 40 
ญ30207 ภาษาญี่ปุุนอําน - เขียน 1 1.0 40 ญ30208 ภาษาญี่ปุุนอําน - เขียน 2 1.0 40 
ญ30209 ภาษาและวัฒนธรรมญีปุุ่น 1 1.0 40 ญ30210 ภาษาและวัฒนธรรมญีปุุ่น 2 1.0 40 
ญ30215 ภาษาญี่ปุุนฟัง - พูด 1 1.0 40 ญ30216 ภาษาญี่ปุุนฟัง - พูด 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๓๖ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
ท30201 การฟัง การพูด 1 1.0 40 ท30202 การอําน การเขียน 1 1.0 40 
ส30201 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 40 ส30202 อาเซียนศึกษา 1.0 40 
ส30231 หน๎าที่พลเมือง 1 0.5 20 ส30232 หน๎าที่พลเมือง 2 0.5 20 
พ30210 กิจกรรมเข๎าจังหวะ 1 1.0 40 พ30211 กิจกรรมเข๎าจังหวะ 2 1.0 40 
ว31281 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 0.5 20 
จ30201 ภาษาจีน 1 1.0 40 จ30202 ภาษาจีน 2 1.0 40 
จ30207 ภาษาจีนเบื้องต๎น 1 1.0 40 จ30208 ภาษาจีนเบื้องต๎น 2 1.0 40 
จ30209 ภาษาจีนฟัง - พูด 1 1.0 40 จ30210 ภาษาจีนฟัง - พูด  1.0 40 
จ30211 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 1.0 40 จ30212 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

 

  

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๓๗ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนพละ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
ว31281 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 0.5 20 
ส30231 หน๎าที่พลเมือง 0.5 20 ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 20 
จ30201 ภาษาจีน 1 1.0 40 จ30202 ภาษาจีน 2 1.0 40 
พ30201 มวยไทย 1 1.0 40 พ30219 แบดมินตัน 1.0 40 
พ30204  มวยสากล 1 1.0 40 พ30225 เทเบิลเทนนิส 1 1.0 40 
พ30207 บาสเกตบอล 1 1.0 40 พ30235 รักบี้ 1 1.0 40 
พ30210 กิจกรรมเข๎าจังหวะ 1 1.0 40 พ30211 กิจกรรมเข๎าจังหวะ 2 1.0 40 
พ30216 ฟุตบอล 1 1.0 40 พ30213 ฟุตซอล 1 1.0 40 
พ30228 เซปักตะกร๎อ 1 1.0 40 พ30241 เปตอง 1 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 
 

 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๓๘ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนอุตสาหกรรมและพานิชย์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
ว31281 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 0.5 20 
ส30231 หน๎าที่พลเมือง 0.5 20 ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 20 
จ30201 ภาษาจีน 1 1.0 40 จ30202 ภาษาจีน 2 1.0 40 
ง30223 งานเขียนแบบ 1 1.0 40 ง30224 งานเขียนแบบ 2 1.0 40 
ง30229 ชํางผลิตปูนซีเมนต์ 1 1.0 40 ง30230 ชํางผลิตปูนซีเมนต์ 2 1.0 40 
ง30232 ชํางกระจก 1 1.0 40 ง30233 ชํางกระจก 2 1.0 40 
ง30250 ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา 1.0 40 ง30247 บัญชีกิจการบริการ 1.0 40 
ง30237 การร๎อยมาลัย 1.0 40 ง30276 การสํงเสริมการขาย 1.0 40 
ง30203 อาหารท๎องถิ่น 1.0 40 ง30277 เทคนิคการน าเสนอ 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

 

 

 

  

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๓๙ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
  ห้องเรียนปกติ  แผนการเรียนคหกรมและเกษตร  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท31101 ภาษาไทย 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 40 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31103 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ31101 ศิลปะ 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง31102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
ว31281 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ว31282 วิทยาการค านวณ 1 0.5 20 

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 0.5 20 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 0.5 20 
ส30231 หน๎าที่พลเมือง 0.5 20 ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 20 
จ30201 ภาษาจีน 1 1.0 40 จ30202 ภาษาจีน 2 1.0 40 
ง30234 งานประดิษฐ์ดอกไม๎ 1.0 40 ง30205 อาหารพื้นเมือง 1.0 40 
ง30239 งานเย็บปักถักร๎อย 1.0 40 ง30238 งานดอกไม๎ ใบตอง 1.0 40 
ง30204 ชํางถนอมอาหาร 1.0 40 ง30241 งานผลิตภัณฑ์การสาน 1.0 40 
ง30222 การจัดสวนแก๎วสวนถาด 1.0 40 ง30209 การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ 1.0 40 
ง30210 การผลิตพันธุ์ไม ๎ 1.0 40 ง30211 การปลูกผักทั่วไป 1.0 40 
ง30212 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1.0 40 ง30258 การปลูกพืชผักเกษตร

อินทรีย์ 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๔๐ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 12.5 500 รายวิชาเพิ่มเติม 11.5 460 
ว32203 ฟิสิกส์ 3 1.5 60 ว32204 ฟิสิกส์ 4 1.5 60 
ว32223 เคมี 3 1.5 60 ว32224 เคมี 4 1.5 60 
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
ว32263 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 3 
1.0 40 ว32264 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 4 
1.0 40 

ว32283 การออกแบบและ
เทคโนโลยี 3 

0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30293 ระเบียบวิจัยเบื้องต๎น 1.0 40 -    
ว32273  การพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์
พกพา 

0.5 20 ว32274 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 0.5 20 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 80 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 80 
I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและ

สร๎างองค์ความรู๎ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

อ32201 อังกฤษมัคคุเทศก ์ 1.0 40 อ32202 ภาษากับวฒันธรรม 1.0 40 
ต32213 ภาษาเกาหลใีน

ชีวิตประจ าวัน 1 
0.5 20 ต32214 ภาษาเกาหลใีน

ชีวิตประจ าวัน 2 
0.5 20 

ส30233 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 840 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 800 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,640 ชม. 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๔๑ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 – 5/3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 11.5 460 รายวิชาเพิ่มเติม 11.5 460 
ว30203 ฟิสิกส์ 3 1.5 60 ว30204 ฟิสิกส์ 4 1.5 60 
ว30223 เคมี 3 1.5 60 ว30224 เคมี 4 1.5 60 
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 60 ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 60 
ว32263 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 3 
1.0 40 ว32264 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 4 
1.0 40 

ว32283 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 
ว30288 การสร๎างและตัดตํอวดีิโอ 0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.5 20 
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  2.0 80 ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 80 
ส30233 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 20 
อ30213 อังกฤษฟัง - พูด 3 1.0 40 อ30214 อังกฤษฟัง - พูด 4 1.0 40 
จ30203 ภาษาจีน 3 1.0 40 จ30204 ภาษาจีน 4 1.0 40 
I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและ

สร๎างองค์ความรู๎ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 800 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 800 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,600 ชม. 

 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๔๒ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    แผนการเรียนคณิต - ภาษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 400 รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 400 
ท30203 การฟัง การพูด 2 1.0 40 ท30204 การอําน การเขียน 2 1.0 40 
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 60 ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 60 
ส30233 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 20 
ว32283 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30288 การสร๎างและตัดตํอวิดีโอ 0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

0.5 20 

ง30244 ระเบียบการเงิน 1 1.0 40 ง30245 ระเบียบการเงิน 2 1.0 40 
อ30213 อังกฤษฟัง - พูด 3 1.0 40 อ30214 อังกฤษฟัง - พูด 4 1.0 40 
ต30203 ภาษาเกาหลี 3 1.0 40 ต30204 ภาษาเกาหลี 4 1.0 40 
ต30209 ภาษาและวัฒนธรรม

เกาหลี 1 
1.0 40 ต30210 ภาษาและวัฒนธรรม

เกาหลี 2 
1.0 40 

ต30213 ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 3 1.0 40 ต30214 ภาษาเกาหลีฟัง -  พูด 4 1.0 40 
I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและ

สร๎างองค์ความรู๎ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 740 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 740 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,480 ชม. 

 

  

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๔๓ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
ท30203 การฟัง การพูด 2 1.0 40 ท30204 การอําน การเขียน 2 1.0 40 
ส30233 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 20 
ว32283 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30288 การสร๎างและตัดตํอวิดีโอ 0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

0.5 20 

ง30275 งานระเบียบการเงิน 1 1.0 40 ง30276 งานระเบียบการเงิน 2 1.0 40 
ญ30203 ภาษาญี่ปุุน 3 1.0 40 ญ30204 ภาษาญี่ปุุน 4 1.0 40 
ญ30211 ภาษาญี่ปุุนใน

ชีวิตประจ าวัน 1 
1.0 40 ญ30212 ภาษาญี่ปุุนใน

ชีวิตประจ าวัน 2 
1.0 40 

ญ30213 ภาษาญี่ปุุนทํองเที่ยว 1 1.0 40 ญ30214 ภาษาญี่ปุุนทํองเที่ยว 2 1.0 40 
ญ30217 ภาษาญี่ปุุนรอบรู๎ 1 1.0 40 ญ30218 ภาษาญี่ปุุนรอบรู๎ 2 1.0 40 
I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและ

สร๎างองค์ความรู๎ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ 

(IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๔๔ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
ท30203 การฟัง การพูด 2 1.0 40 ท30204 การอําน การเขียน 2 1.0 40 
ส30233 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 20 
ว32283 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30288 การสร๎างและตัดตํอ
วิดีโอ 

0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

0.5 20 

ง30275 งานระเบียบการเงิน 1 1.0 40 ง30276 งานระเบียบการเงิน 2 1.0 40 
จ30203 ภาษาจีน 3 1.0 40 จ30204 ภาษาจีน 4 1.0 40 
จ30213 ภาษาจีนอําน - เขียน 1 1.0 40 จ30214 ภาษาจีนอําน - เขียน 2 1.0 40 
จ30215 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 40 จ30216 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  1.0 40 
จ30217 หลักภาษาจีน 1 1.0 40 จ30218 หลักภาษาจีน 2 1.0 40 
I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและ

สร๎างองค์ความรู๎ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๔๕ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนพละ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
ส30233 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 20 
ว32283 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30288 การสร๎างและตัดตํอ
วิดีโอ 

0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

0.5 20 

พ30202 มวยไทย 2 1.0 40 พ30220 แบดมินตัน 2 1.0 40 
พ30205  มวยสากล 2 1.0 40 พ30226 เทเบิลเทนนิส 2 1.0 40 
พ30208 บาสเกตบอล 2 1.0 40 พ30236 รักบี้ 2 1.0 40 
พ30244 กรีฑา 1 1.0 40 พ30238 แฮนด์บอล 1 1.0 40 
พ30217 ฟุตบอล 2 1.0 40 พ30214 ฟุตซอล 2 1.0 40 
พ30229 เซปักตะกร๎อ 2 1.0 40 พ30242 เปตอง 2 1.0 40 
I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและ

สร๎างองค์ความรู๎ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

 

 

  

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๔๖ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนอุตสาหกรรมและพานิชย์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
ส30233 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 20 
ว32283 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30288 การสร๎างและตัดตํอ
วิดีโอ 

0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

0.5 20 

ง30225 งานเขียนแบบ 3 1.0 40 ง30226 ชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟาู 
1 

1.0 40 

ง30268 ชํางไฟฟูาภายในบ๎าน 1 1.0 40 ง30269 ชํางไฟฟูาภายในบ๎าน 2 1.0 40 
ง30270 งานชํางไม ๎ 1.0 40 ง30271 งานชํางไม๎เครื่องเรือน 1.0 40 
ง30244 ระเบียบการเงิน 1 1.0 40 ง30245 ระเบียบการเงิน 2 1.0 40 
ง30278 การวิจัยการตลาด 1.0 40 ง30280 การสร๎างตราสินค๎า 1.0 40 
ง30279 กลยุทธ์การตลาด 1.0 40 ง30281 การบริหารการตลาด 1.0 40 
I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและ

สร๎างองค์ความรู๎ (IS1) 
1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ

น าเสนอ (IS2) 
1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๔๗ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนคหกรรมและเกษตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 280 
ท32101 ภาษาไทย 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 40 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา  1.0 40 ส32103 สังคมศึกษา  1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 0.5 20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง32102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 
ส30233 หน๎าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน๎าที่พลเมือง 4 0.5 20 
ว32283 การออกแบบและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 ว32284 วิทยาการค านวณ 2 0.5 20 

ว30288 การสร๎างและตัดตํอ
วิดีโอ 

0.5 20 ว30289 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

0.5 20 

ง30235 งานประดิษฐ์วัสดุ 1.0 40 ง30201 ขนมอบ 1.0 40 
ง30202 ขนมไทย 1.0 40 ง30243 โครงงานอาชีพ 2 1.0 40 
ง30251 งานจีบผ๎า 1 1.0 40 ง30252 การจีบผ๎า 2 1.0 40 
ง30242  โครงงานอาชีพ 1 1.0 40 ง30260 การเพาะเห็ด 1.0 40 
ง30257 หลักการปลูกพืชสวน 1.0 40 ง30261 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 1.0 40 
ง30259 การปลูกกล๎วยไม ๎ 1.0 40 ง30262 การปลูกไม๎ผลประเภท

ล๎มลุก 
1.0 40 

I30201 การศึกษาค๎นคว๎าและ
สร๎างองค์ความรู๎ (IS1) 

1.0 40 I30202 การสื่อสารและการ
น าเสนอ (IS2) 

1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,360 ชม. 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๔๘ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 12.5 500 รายวิชาเพิ่มเติม 11.5 460 
ว33205 ฟิสิกส์ 5 1.5 60 ว33206 ฟิสิกส์ 6 1.5 60 
ว33225 เคมี 5 1.5 60 ว33226 เคมี 6 1.5 60 
ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 60 ว33246 ชีววิทยา 6 1.5 60 
ว33265 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 5 
1.0 40 ว33266 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 6 
1.0 40 

ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว33216 คอมพิวเตอร์สัมมนา 0.5 20 
ว30294 *โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 

1.0 40 
ว30295 *โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 

1.0 40 ว33275  *โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ว33276 *โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 
ค30298 *โครงงานคณิตศาสตร์ 1 ค30299 *โครงงานคณิตศาสตร์ 2 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 80 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2.0 80 
อ33201 อังกฤษวิเคราะห ์ 1.0 40 อ33202 อังกฤษมุํงสูํมหาวิทยาลัย 1.0 40 
ต32215 ภาษาเกาหลีเพื่อการ

สื่อสาร 1 
0.5 20 ต32216 ภาษาเกาหลีเพื่อการ

สื่อสาร 2 
0.5 20 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 740 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 740 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,480 ชม. 

 

 

  

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๔๙ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 – 6/3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 400 รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 
ว30205 ฟิสิกส์ 5 1.5 60 ว30206 ฟิสิกส์ 6 1.5 60 
ว30225 เคมี 5 1.5 60 ว30226 เคมี 6 1.5 60 
ว30245 ชีววิทยา 5 1.5 60 ว30246 ชีววิทยา 6 1.5 60 
ว33265 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 5 
1.0 40 ว32266 โลก ดาราศาสตร์ และ

อวกาศ 6 
1.0 40 

ว32285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30298 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 0.5 20 
ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 20 ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 80 
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  1.5 80 อ30216 อังกฤษฟัง - พูด 6 1.0 40 
อ30215 อังกฤษฟัง - พูด 5 1.0 40 จ30206 ภาษาจีน 6 1.0 40 
จ30205 ภาษาจีน 5 1.0 40     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 720 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 700 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,420 ชม. 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๕๐ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    แผนการเรียนคณิต - ภาษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 380 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 
ท30206 การฟัง - การพูด 3 1.0 40 ท30207 การอําน - การเขียน 3 1.0 40 
ท30208 วรรณคดีมรดก 1.0 40 ท30209 ภาษากับวฒันธรรม 1.0 40 
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 60 ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 60 
ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ๎ 1.0 40 ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40 
ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30298 โครงงานคอมพิวเตอร์ 8 0.5 20 
ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 20     
อ30215 อังกฤษฟัง - พูด 5 1.0 40 อ30216 อังกฤษฟัง - พูด 6 1.0 40 
ต30205 ภาษาเกาหลี 5 1.0 40 ต30206 ภาษาเกาหลี 6 1.0 40 
ต30215 ภาษาเกาหลีเพื่อการ 

ทํองเที่ยว 1 
1.0 40 ต30216 ภาษาเกาหลีเพื่อการ 

ทํองเที่ยว 2 
1.0 40 

ต30217 ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 5 1.0 40 ต30218 ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 6 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 700 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 680 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,380 ชม. 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๕๑ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 
ท30206 การฟัง - การพูด 3 1.0 40 ท30207 การอําน - การเขียน 3 1.0 40 
ส30205 กฎหมายที่ประชาชนควรรู ๎ 1.0 40 ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40 
ส30202 ศาสนาสากล 1 1.0 40 ส30203 ศาสนาสากล 2 1.0 40 
พ30231 เพศศึกษาเบื้องต๎น 1 0.5 20 พ30232 เพศศึกษาเบื้องต๎น 2 0.5 20 
ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30291 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 0.5 20 
ญ30205 ภาษาญี่ปุุน 5 1.0 40 ญ30206 ภาษาญี่ปุุน 6 1.0 40 
ญ30221 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการ

สื่อสาร 1 
1.0 40 ญ30222 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการ

สื่อสาร 2 
1.0 40 

ญ30223 ภาษาญี่ปุุนอําน - เขียน 3 1.0 40 ญ30224 ภาษาญี่ปุุนอําน - เขียน 4 1.0 40 
ญ30225 สนทนาภาษาญี่ปุุน 1 1.0 40 ญ30226 สนทนาภาษาญี่ปุุน 2 1.0 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,280 ชม. 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๕๒ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 340 รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 
ท30206 การฟัง - การพูด 3 1.0 40 ท30207 การอําน - การเขียน 3 1.0 40 
ส30205 กฎหมายที่ประชาชน

ควรรู ๎
1.0 40 ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1.0 40 

ส30202 ศาสนาสากล 1 1.0 40 ส30203 ศาสนาสากล 2 1.0 40 
พ30231 เพศศึกษาเบื้องต๎น 1 0.5 20 พ30232 เพศศึกษาเบื้องต๎น 2 0.5 20 
ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30298 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 0.5 20 
ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 20     
จ30205 ภาษาจีน 5 1.0 40 จ30206 ภาษาจีน 6 1.0 40 
จ30219 ภาษาจีนเพื่อการ

ทํองเที่ยว 1 
1.0 40 จ30220 ภาษาจีนเพื่อการ

ทํองเที่ยว 2 
1.0 40 

จ30221 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน 1 

1.0 40 จ30222 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน 2  

1.0 40 

จ30223 ภาษาจีนรอบรู๎ 1 1.0 40 จ30224 ภาษาจีนรอบรู๎ 2 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 660 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,300 ชม. 

 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๕๓ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนพละ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 
ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30298 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 0.5 20 
ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 20 พ30234 เพศศึกษารอบด๎าน 2 1.0 40 
พ30233 เพศศึกษารอบด๎าน 1 1.0 40 พ30221 แบดมินตัน 3 1.0 40 
พ30206 มวยไทย 3 1.0 40 พ30227 เทเบิลเทนนิส 3 1.0 40 
พ30206 มวยสากล 3 1.0 40 พ30214 ฟุตซอล 3 1.0 40 
พ30209 บาสเกตบอล 3 1.0 40 พ30237 รักบี้ 3 1.0 40 
พ30218 ฟุตบอล 3 1.0 40 พ30243 เปตอง 3 1.0 40 
พ30230 เซปักตะกร๎อ 3 1.0 40 พ30239 แฮนด์บอล 2 1.0 40 
พ30245 กรีฑา 2 1.0 40     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 620 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,260 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๕๔ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนอุตสาหกรรมและพานิชย์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 
ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30298 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 0.5 20 
ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 20 พ30234 เพศศึกษารอบด๎าน 2 1.0 40 
พ30233 เพศศึกษารอบด๎าน 1 1.0 40 ง30228 ชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟาู 3 1.0 40 
ง30227 ชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟาู 2 1.0 40 ง30273 ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 2 1.0 40 
ง30272 ชํางอิเล็กทรอนิกส์ 1 1.0 40 ง30275 ชํางเชื่อมโลหะ 2 1.0 40 
ง30274 ชํางเชื่อมโลหะ 1 1.0 40 ง30284 การจัดการขาย 1.0 40 
ง30246 งานบัญชีกิจการจ าหนําย

สินค๎า 
1.0 40 ง30286 สัมมนาอาชีพ 1.0 40 

ง30282 เลขานุการกับการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

1.0 40 ง30285 กฎหมายแรงงานและการ
ประกันภัย 

1.0 40 

ง30283 ความรู๎เบื้องต๎นของธุรกิจ
ค๎าปลีก 

1.0 40     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 620 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,260 ชม. 
 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๕๕ 

โครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา  ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
    ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนคหกรรมและเกษตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม หน่วยกติ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 รายวิชาพื้นฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทย 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร ์ 1.0 40 
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 1 
1.0 40 ว33102 วิทยาศาสตร์โลกและ

อวกาศ 2 
1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33103 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 0.5 20 
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 อ33102 ภาษาอังกฤษ 1.0 40 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 
ว33285 วิทยาการค านวณ 3 0.5 20 ว30298 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 0.5 20 
ว30297 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 20 พ30234 เพศศึกษารอบด๎าน 2 1.0 40 
พ30233 เพศศึกษารอบด๎าน 1 1.0 40 ง30206 การผลิตเครื่องด่ืม 1.0 40 
ง30207 เครื่องหอมไทย 1.0 40 ง30254 ขนมพื้นเมือง 2 1.0 40 
ง30253 ขนมพื้นเมือง 1 1.0 40 ง30256 ศิลปะการพับผา๎ 2 1.0 40 
ง30255 ศิลปะการพับผา๎ 1 1.0 40 ง30265 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 1.0 40 
ง30221 การจัดสวน 1.0 40 ง30267 การเลี้ยงชันโรง 1.0 40 
ง30263 การปลูกขา๎วโพดหวานเพื่อ

การค๎า 
1.0 40 ง30266 การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ

เพื่อการค๎า 
1.0 40 

ง30264 การเพาะเลี้ยงไส๎เดือนและ 
ท าปุ๋ยหมัก 

1.0 40     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ชม. 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมชุมนุม 20  กิจกรรมชุมนุม 20 

 สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20  สํงเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 20 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 640 รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต 620 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (บูรณาการ) ตลอดปีการศึกษา  

รวมเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 1,260 ชม. 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๕๖ 

 

 
 
 

แหลง่เรียนรูภ้ายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรยีน 
 

ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

๑ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
อานันทมหิดล (รัชกาลท่ี ๘) 

๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คลอง ๕ รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

๒ ห๎องปฏิบัติการกลํุมสาระฯ ๒ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ๎าอยูํหัว จังหวัดปทุมธานี 

๓ สวนวิทยาศาสตร์ ๓ ศูนย์การเรียนรู๎การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย  
จังหวัดนนทบุรี 

๔ สวนกาญจนาภิเษก ๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕ ศูนย์เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๕ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖ ห๎องสมุด ๖ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๗ ห๎องจริยธรรม ๗ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๘ ห๎อง Coding ๘ พิพิธภัณฑสถานเจ๎าสามพระยา 
๙ ห๎อง Creative Classroom ๙ วัดส าคัญ ๆ ในจังหวัดพระนครอยุธยา 
๑๐ ห๎อง Electronic Classroom ๑๐ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา 
๑๑ ห๎องเรียนภาษาญี่ปุุน ๑๑ พระราชวังบางปะอนิ 
๑๒ ห๎องเรียนภาษาเกาหลี ๑๒ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ 
๑๓ ห๎องเรียนภาษาจีน ๑๓ วัดชุมพลนิกายาราม 
๑๔ ห๎องอินเตอร์เน็ต ๑๔ วัดก าแพง 
๑๕ ห๎องดนตรีไทย ๑๕ วัดวิเวกวายุพัด 
๑๖ ห๎องดนตรีสากล ๑๖ วัดทองบํอ 
๑๗ พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน ๑๗ ตลาดโก๎งโค๎งบ๎านแสงโสม 
๑๘ สนามฟุตบอล ๑๘ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางปะอิน 
๑๙ สนามกีฬาอเนกประสงค์ ๑๙ ท่ีวําการอ าเภอบางปะอิน 
๒๐ โรงอาหาร ๒๐ ส านักงานเทศบาลต าบลปราสาททอง 
๒๑ โดมราชาวดีภิรมย์ ๒๑ โรงพยาบาลบางปะอิน 
๒๒ ร๎านค๎าสวัสดิการ ๒๒ ห๎องสมุดประชาชน 
  ๒๓ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๒๔ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒๕ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

  ๒๖ สถานีรถไฟบางปะอิน 
 

 

แหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. รวม 

นักเรียนชาย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๖ ๒๔ ๒๐ ๙๐ 

นักเรียนหญิง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๗ ๕๖ ๓๒ ๑๙๕ 

รวมนักเรียนที่ป่วย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕๓ ๘๐ ๕๒ ๒๘๕ 

กราฟและสถิติการเข้ารับบริการห้องพยาบาลของนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สรุปการเข้ารับบรกิารห้องพยาบาลของนกัเรียนชายและนักเรียนหญิง 

สถิติการใชห้้องพยาบาลปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๕๘ 

 
 
 
  

ท่ี สาเหตุ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. รวม 

๑ ไมํสบาย ไข ๎ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕ ๗ ๑๑ ๓๓ 

๒ ปวดศีรษะ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๘ ๒๘ ๒๓ ๑๐๙ 

๓ ท๎องเสีย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๗ ๒ ๑๘ 

๔ ปวดประจ าเดือน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๑๒ ๒๐ ๔๓ 

๕ ปวดท๎อง จุกเสียด ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๑ ๐ ๑๗ ๓๘ 

๖ เป็นหวัด ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๙ ๔ ๒๔ 

๗ ท าแผล ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๖ ๐ ๑๐ 

๘ อุบัติเหตุ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑ ๓ 

๙ ตาอักเสบ ล๎างตา ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๒ ๓ ๙ 

๑๐ อาการแพ๎ คัน เป็นผ่ืน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๖ ๐ ๑๓ 

๑๑ สํงโรงพยาบาล ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๒ 

๑๒ นอนห๎องพยาบาล ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๐ ๐ ๔ 

๑๓ อื่นๆ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๑๕ ๑ ๓๖ 
 
 
 

 
 

สถิตินกัเรียนที่เข้ารบับรกิารห้องพยาบาลจ าแนกตามสาเหตุ ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 

กราฟและสถิตนิกัเรยีนทีเ่ข้ารับบรกิารห้องพยาบาลจ าแนกตามสาเหตุ ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

๑. ข้อมูลรายได้สถานศึกษา  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๖๐ 

 
 

 
 

 
 

กลุํมบริหาร… 

กลุํมบริหารทั่วไป

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สุขศึกษาและพล… 

ภาษาตํางประเทศ

คอมพิวเตอร์

7,096,213 
3,782,456 

7,329,050 
2,797,800 

187,380 
253,600 
326,000 
426,935 
390,000 

298,689 
3,021,200 

255,000 
3,331,900 

4,604,241 

3,348,457 

6,138,248 392,641 

59,236 

127,771 

231,520 
297,183 

106,200 

99,273 

442,247 
296,910 

218,096 

งบประมาณท่ีใช๎ งบประมาณท่ีจัดสรร

 
กลุ่ม/งาน งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่จัดสรร 

กลุ่มบริหารวิชาการ 4,435,443.26 6,610,603.00 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2,799,305.00 2,740,657.00 
กลุ่มบริหารทั่วไป 7,588,502.91 6,631,289.00 
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน 135,000 185,000 
คณิตศาสตร์ 353,718.60 421,000.00 
ภาษาไทย 715,179.50 817,000.00 
วิทยาศาสตร์ 887,982.00 900,000.00 
ศิลปะ 606,390.00 717,000.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 217,511.00 390,000.00 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 198,642.00 270,000.00 
ภาษาต่างประเทศ 1,829,246.00 2,919,000.00 

๒. การจดัสรรงบประมาณของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศกึษา 
๒๕๖๔ 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๖๑ 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๖๒ 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

บางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 

- ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลระดับทอง ล าดับท่ี ๒ 
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบ
ดูแลชํวยเหลือนั ก เรียน ระ ดับเขตพื้น ท่ี
การ ศึกษาระ ดับมัธยมศึกษาขนาดใหญํ 
ประจ าปี  ๒๕๖๔ ณ วัน ท่ี ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ท่ี
การ ศึกษามั ธยม ศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

 - ได๎รับเกียรติบัตรพร๎อมเงินสดจ านวน 
๗๐,๐๐๐ บาท รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
การแขํงขันเกมออนไลน์ “HDF Cyger Wiz 
เกมลํา ท๎า จริง” ภายใต๎โครงการ “Healthy 
Digital Family เสพส่ือ ใช๎สติ มีสไตล์       
ให๎สตรอง” ผํานระบบออนไลน์ (Zoom)     
ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวด
ส่ือวีดีทัศน์ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ “ส่ือ
สร๎างสรรค์ปั้นอนาคตไทย ๔.๐” สํูการเป็นผ๎ู
เรียนรู๎ ผ๎ูรํวมสร๎างสรรค์นวัตกรรม และเป็น
พลเมืองท่ีเข๎มแข็งตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ประเภทหนํวยงาน/องค์กร กลํุม
มัธยมศึกษาตอนต๎น  

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ 

 - ได๎รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
ระ ดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญํ  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 

รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 

 

เกียรติประวัติโรงเรียนผลงานดีเด่นในรอบปี ๒๕๖๔ 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๖๓ 

 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

1 นายประจวบโชค สร๎อยสม - ได๎รับเกียรติบัตรผ๎ูบริหารดี ประจ าปี ๒๕๖๔ ส านักงาน สกสค. 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒ วําท่ีร๎อยตรี สมรักษ์ แทนลาน - ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณรองผ๎ูอ านวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาผ๎ูปฏิบั ติหน๎าท่ีดีเดํน 
ประจ าปี ๒๕๖๔  

สมาคมรองผ๎ูอ านวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาแหํง
ประเทศไทย (ส.ร.ม.ท) 

๓ 
 
 
 

นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์ 
 

- ได๎รับโลยกยํองเชิดชูเกียรติในฐานะรอง
ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษาดีเดํน ประจ าปี 
๒๕๖๓ 

สมาคมรองผ๎ูอ านวยการ
สถานศึกษาการศึกษาข้ัน
พื้นฐานแหํงประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ล าปาง  
  - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลผ๎ูบริหารสถานศึกษา

ดีของแผํนดินขั้นพื้นฐาน วันท่ี ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

มูลนิธิครูดีของแผํนดิน 
 

๔ นางสาววนิดา กาบสุวรรณ - ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณรองผ๎ูอ านวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาผ๎ูปฏิบั ติหน๎าท่ีดีเดํน 
ประจ าปี ๒๕๖๔  

สมาคมรองผ๎ูอ านวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาแหํง
ประเทศไทย (ส.ร.ม.ท) 

  - ได๎รับโลํยกยํองเชิดชูเกียรติในฐานะรอง
ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษาดีเดํน ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

สมาคมรองผ๎ูอ านวยการ
สถานศึกษาการศึกษาข้ัน
พื้นฐานแหํงประเทศไทย 

(ส.ร.ก.ศ.) 
๕ วําที่ร๎อยตรีหญิง กรชนก ธรรมิภักด์ิ - ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณรองผ๎ูอ านวยการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาผ๎ูปฏิบั ติหน๎าท่ีดี เดํน 
ประจ าปี ๒๕๖๔  

สมาคมรองผ๎ูอ านวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาแหํง
ประเทศไทย (ส.ร.ม.ท) 

  - ได๎รับโลํยกยํองเชิดชูเกียรติในฐานะรอง
ผ๎ูอ านวยการสถานศึกษาดีเดํน ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

สมาคมรองผ๎ูอ านวยการ
สถานศึกษาการศึกษาข้ัน
พื้นฐานแหํงประเทศไทย 

(ส.ร.ก.ศ.) 
  - ได๎รับเกียรติบัตรผ๎ูบริหารดี ประจ าปี ๒๕๖๔ สมาคมผ๎ูบริหาร

สถานศึกษา            
อ าเภอบางปะอิน 

 
 

 
 
 

รางวัลที่ผู้บริหารศึกษาได้รับ 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๖๔ 

 
        
 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑ นางสาวชญาภา ลีวรรณ - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัล TOP Volunteer 
Awad 2021 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 

ศูนย์ให๎ค าปรึกษากิจกรรม
เพื่อสังคม 

  - ไ ด๎รับเกียรติบัตรรางวัลไอเดียการสอน          
วิทย์ยายุทธ-insKru แบํงปันไอเดียการจัดการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์สํูห๎องเรียนท่ัวประเทศ 
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 

ส า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร สภ า
การศึกษา 
 

  - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัล HDF Cyber Wiz 
เกมลําท๎าจริงรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ 
วันท่ี 21 กันยายน 2564 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

  - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 
19 พ.ศ.2565 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย วันท่ี 30 กันยายน  2564 

ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ท่ี
การ ศึกษามั ธยม ศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

  - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลบุคคลผ๎ูสร๎างสรรค์
พัฒนาสังคมดีเดํนแหํงปี ประจ าปี 2564 
วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 

ส ภ า อ ง ค์ ก ร ย า ว ช น
สร๎างสรรค์พัฒนาสังคม 
 

  - ไ ด๎รับเกียร ติบัตรรางวัลอาสาสมัครใน
ศตวรรษที่ 21 วันท่ี 13 ตุลาคม 2564 

ส ภ า อ ง ค์ ก ร ย า ว ช น
สร๎างสรรค์พัฒนาสังคม 

  - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลบุคคลผ๎ูเป็นจิตอาสา
สร๎ า ง เสริ มประสบการณ์ ชีวิ ต  วัน ท่ี  18 
ตุลาคม 2564 

ส โ มส ร เ ส ริ ม ศัก ยภ าพ
เยาวชนสํูความเป็นสากล 
แหํงประเทศไทย 

  - ไ ด๎รับเกียรติบัตรรางวัลทูตสภาองค์กร
เยาวชนสร๎างสรรค์พัฒนาสังคม ประเภท
บุคคลท่ัวไป วันท่ี 18 ตุลาคม2564 

ส ภ า อ ง ค์ ก ร ย า ว ช น
สร๎างสรรค์พัฒนาสังคม 
 

  - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลนิทานดีดีเพื่อน๎อง
แอลดี วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย
และสร๎างสรรค์  

  - ไ ด๎รับเกียรติบัตรรางวัลผ๎ูแทนเขตพื้น ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
รางวัลนวัตกรรมสร๎างสรรค์คนดี ด๎านการ
จัดการเรียนการสอน “วัยใสใสํใจโลก” วันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2564 

ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ท่ี
การ ศึกษามั ธยม ศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

รางวัลที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๖๕ 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

  

- ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลผ๎ูปฏิบัติงานสํงเสริม
คว ามประพฤตินั ก เ รี ยนและนัก ศึกษา 
ประจ าปี  256๔  ประเภทเจ๎าหน๎ า ท่ี
ผ๎ูปฏิบัติงานสํงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ระดับดี วันท่ี 29 ธันวาคม 
2564 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

  

- ได๎รับโลํประกาศเกียรติคุณรางวัลครูดีไมํมี
อบายมุข (ปี ท่ี  ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ส านักงานเครือขํายองค์กรงดเหล๎า ส านัก
พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และเครือขํายครูดีไมํมีอบายมุข 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒ นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลครูดีของแผํนดิน   
ขั้นพื้ นฐาน โครงการเครือขํายครู ดีของ
แผํนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 
วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 

มูลนิธิครูดีของแผํนดิน 
 

๓ นางสาวสุรีย์ ทนคง - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลครูดีของแผํนดิน  
ขั้นพื้ นฐาน โครงการเครือขํายครู ดีของ
แผํนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 
วันท่ี ๖ กันยายน 2564 

มูลนิธิครูดีของแผํนดิน 
 

๔ นางสาวอริยา กันทะวงค์ 
 

- ได๎รับเกียรติบัตรรางวัล Top olunterrteer 
Award 2021 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 

ศูนย์ให๎ค าปรึกษากิจกรรม
เพื่อสังคมองค์กร
สาธารณประโยชน์ 

๕ นางสาวนัฐพร ภูวงษ์ 
 

- ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลศูนย์ให๎ค าปรึกษา
กิจกรรมเพื่อสังคมองค์กรสาธารณประโยชน์ 
วันท่ี 2 กรกฎาคม2564 

องค์กรสาธารณประโยชน์ 
 

  - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลครูดีของแผํนดินขั้น
พื้นฐาน วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ประธานมูลนิธิครู ดีของ
แผํนดิน 

๖ นางสาววิชญาพร อุํนมี 
 

- ไ ด๎รับเกียร ติบัตรรางวัลครู ดี ในดวงใจ      
ครั้งท่ี 19 พ.ศ.2565 ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น วันท่ี 30 กันยายน  2564 

ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ท่ี
การ ศึกษามั ธยม ศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

๗ นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลครูดีของแผํนดินขั้น
พื้นฐานโครงการเครือขํายครูดีของแผํนดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท วัน ท่ี        
1 ตุลาคม 2564 

มูลนิธิครูดีของแผํนดิน 
 

 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๖๖ 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๘ นางสาวพิชามญช์ุ กุศล 
 

- ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
ท่ี 3 เหรียญทองแดง การแขํงขันประกวด
คลิปวิ ดีโอรีวิว  "ของดีประจ าจังหวัด " 
โครงการแขํงขันทักษะภาษาเกาหลีออนไลน์ 
ปีการศึกษา 2564 วันท่ี 18 สิงหาคม
2564 
 

ศูนย์เครือขํายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาเกาหลี
ภ า ค ก ล า ง แ ล ะ ภ า ค
ตะวันตก โรงเรียนราชโบ
ริ ก า นุ เ ค ร าะ ห์ รํ ว มกั บ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ท่ี
การ ศึกษามั ธยม ศึกษา
ราชบุรี 

๙ นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยูํ 
 

- ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ
ท่ี  ๒ การแขํงขันตอบปัญหาธรรมะ วัน
ค๎ุมครองโลก วันท่ี 22 เมษายน 2564  

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

๑๐ นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัล TOP Volunteer 
Award 2021 วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ศูนย์ให๎ค าปรึกษากิจกรรม
เพื่อสังคม 

๑๑ นายนัฐวุฒิ สายันต์ - ไ ด๎รับเกียรติบัตรรางวัลขวัญใจมหาชน 
พร๎อมเงินรางวัล จ านวน ๒ ,๐๐๐ บาท 
โครงการประกวดร๎องเพลงพร๎อมจัดท า       
มิวสิกวิดีโอเพลงครูไทยยิ้มได๎เมื่อภัยมา วันท่ี 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๖๗ 

  
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑ นายภีรพัฒน์  เมืองสินปกรณ์ - ไ ด๎ รั บ คัด เ ลือก เป็น “ ทูตแหํ ง ความ ดี ” 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ภายใต๎โครงการ “๙ เดือน 
๙ ๙๙ ฑูตแหํงความดีเพื่อความก๎าวหน๎าอยําง
ยั่งยืน” วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

สภาศิลปินสร๎างสรรค์
สังคม 

 

  - ได๎รับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง ล าดับท่ี ๕ การ
ป ร ะ ก ว ด บ ร ร เ ล ง ด น ต รี ไ ท ย ศ ร ท อ ง 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ เครื่องมือขลํุยเพียงออ 
ระดับมัธยมศึกษา  

มูลนิธิหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

๒ นางสาวนิศารัตน์ ภูํสุวรรณ์ 
 

- ไ ด๎รับรางวัลเยาวชนดีเดํนในโอกาสวัน
เยาวชนแหํงชาติ วันท่ี 19 สิงหาคม ๒๕64 

สภาศิลปินสร๎างสรรค์
สังคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๓ นายชัยโรจน์  โยคี 
 

- ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 
3 เหรียญทอง การแขํงขันประกวดคลิปวิดีโอ
รีวิว "ของดีประจ าจังหวัด" โครงการแขํงขัน
ทักษะภาษาเกาหลีออนไลน์ ปีการศึกษา 
2564 วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 

กระทรวงการทํองเท่ียว 
และกีฬา 

๔ นางสาวธนัญญา  อํวมจ๎อย 
 

- ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 
3 เหรียญทองแดง การแขํงขันประกวดคลิป
วิดีโอรีวิว "ของดีประจ าจังหวัด" โครงการ
แ ขํ ง ขั น ทั ก ษ ะ ภ า ษ า เ ก า ห ลี อ อ น ไ ล น์             
ปีการศึกษา 2564 วันท่ี 18 สิงหาคม 
2564 

กระทรวงการทํองเท่ียว 
และกีฬา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลที่นักเรียนได้รับ 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๖๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๕ ๑.เด็กชายทินภัทร ตรีกล่ัน 
๒.เด็กชายกฤษณะ ดวงดารา 
๓.เด็กชายกรกต เสมาเงิน 
๔.เด็กชายกิตติทัต ถามณีศรี 

- ได๎รับเหรียญรางวัลชนะเลิศการแขํงขันกีฬา
เซปักตะกร๎อเพื่อความเป็นเลิศ “กรุงเกํา
เกมส์” ประจ าปี 2564 วันท่ี 19 กันยายน 
2564 
- ได๎รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี  1 
การแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อเพื่อความเป็น
เลิศ “กรุงเกําเกมส์” ประจ าปี 2564 วันท่ี 
19 กันยายน  2564 
 

การทํอง เ ท่ียวและกีฬา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๖ 1. นางสาวกนกวรรณ  หนองทองทา    
2.นางสาวจิรนันท์  วรรณโชติ 
3.นางสาวพิมพ์ลดา  ธีระไพรพฤกษ์  

- ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 
๒ การแขํงขันตอบปัญหาธรรมะวันค๎ุมครอง
โลก วันท่ี 22 เมษายน 2564 

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท่ี ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

๘ นางสาวกรกนก พิศมัย - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ระดับชาติ
พร๎อมทุนการศึกษาจ านวน ๑,๕๐๐ บาท การ
แขํงขันตอบปัญหาธรรมะ “ทางก๎าวหน๎า” 
ครั้งท่ี ๓๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชมรมพุทธศาสตร์สากลใน
อุปถัมภ์สมเด็จพระมหา-
รัชมังคลาจารย์ 

๙ นายกฤตเมธ ทองเลี่ยมนาค - ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลสุดยอดเด็กดีเดํนด๎าน
นวัตกรรมการศึกษาและวิชาการเนื่องในวัน
เด็กแหํงชาติ ประจ าปี๒๕๖๕ ภายใต๎โครงการ 
“เกียรติคุณต๎นแบบท่ีดีของสังคมไทย” วันท่ี 
๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

สภาองค์กรเยาวชน
สร๎างสรรค์พัฒนาสังคม 

 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๖๙ 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๗๐ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” จัดการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  1๑ : 1๑ : 1๑ รวม 3๓ ห๎องเรียน 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๘ : ๗ : ๗ รวม ๒๒ ห๎องเรียน 

 
 
 
 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,2๘๑ ๕๙.๙๒ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8๕๗ ๔๐.๐๘ 

รวม ๒,๑๓๘ ๑๐๐ 
 

        
 

 

๕๙.๙๒๔๐.๐๘

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
 

 
                                                                                    (ข๎อมูล ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 
 

การจัดช้ันเรียน 

แผนภูมแิสดงร้อยละของนกัเรียนจ าแนกตามระดบัช้ัน 
ปกีารศึกษา 256๔ 

ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนปีการศึกษา ๒๕6๔ 
 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนปกีารศึกษา  25๖๔ จ าแนกตามระดบั 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๗๑ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระดบัช้ัน จ านวนห้อง จ านวน (คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ๑๑  436  ๒๐.๓๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑ 42๗ ๑๙.๙๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๔๑๘ ๑๙.๕๕ 

รวม ๓๓ 1,2๘๑ ๕๙.๙๑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภูมแิสดงร้อยละของนกัเรียนระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ 
ปกีารศึกษา 256๔ 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ 
ปกีารศึกษา  25๖๔  จ าแนกตามระดบัช้ัน 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๗๒ 

 
 
 
 
 
 

 

ระดับชั้น จ านวนห้อง จ านวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๘ 29๘ ๑๓.๙๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗ 28๕ ๑๓.๓๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๗ 2๗๔ ๑๒.๘๑ 

รวม ๒๒ 8๕๗ ๔๐.๐๘ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมแิสดงร้อยละของนกัเรียนระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
ปกีารศึกษา 256๔ 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
ปกีารศึกษา  25๖๔ จ าแนกตามระดบัช้ัน 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๗๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๗๔ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

ร้อยละของนกัเรียนที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดบั ๓ ข้ึนไป                                                
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศกึษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4   

 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาตํางประเทศ

2562 ๔๙.๖๕ ๒๑.๘๕ ๓๘.๑๕ ๕๐.๗๕ ๘๕.๗ ๗๘.๓๕ ๘๒.๖ ๔๖.๗๕

2563 57.65 38.66 39.53 51.87 93.98 71.30 78.63 40.70

2564 59.51 46.4 45.62 57.02 92.62 71.58 78.34 49.74



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๗๕ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนที่ไดร้ะดบั ๓ ข้ึนไป 
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศกึษา ๒๕62 – ๒๕๖4 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๗๖ 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลการอ่าน คดิวิเคราะห์ เขียนของนักเรียนทีไ่ดร้ะดบั ๓ ข้ึนไป 

ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่  ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๗๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.85 28.28 20.92 30.40 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.95 30.35 24.53 31.16 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศกึษาปทีี ่3 
ปกีารศึกษา 25๖4 ระดบัโรงเรียนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

 

๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๗๘ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET)  
ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 3 ประจ าปีการศกึษา 25๖๒ – 256๔ 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๗๙ 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๘๐ 

 
 
 
 
 

 

ประเภทบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
ฝุายบริหาร ๕ ๓.๙๑ 
ครูประจ าการ ๑๐๑ 78.๙๑ 
ลูกจ๎างประจ า ๑ ๐.๗๘ 
ลูกจ๎างช่ัวคราว (ครูอัตราจ๎าง) ๕ ๓.๙๑ 
ลูกจ๎างช่ัวคราว (คนงาน) ๑๓ ๑๐.๑๕ 
พนักงานขับรถยนต์ ๑ 0.๗8 
ลูกจ๎างช่ัวคราว (รปภ.) ๒ 1.๕6 

รวม ๑๒๘ ๑๐๐ 
 

ตารางและกราฟเปรียบเทียบจ านวนบคุลากรครปูระจ าการและครูอัตราจ้าง 
ปกีารศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

   
 ประเภท 

จ านวน / ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ครูประจ าการ ๙๙ ๙๗ ๑๐๑ 
ครูอัตราจ๎าง ๕ ๗ ๕ 

รวม ๑๐๔ ๑๐4 ๑๐๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของบคุลากรจ าแนกตามประเภทบคุลากร 
 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๘๑ 

 

 
 

 
ประเภทบคุลากร จ านวนครู(คน) ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

ฝุายบริหาร 5 − 5 - 
สนับสนุนการสอน 4 2 2 - 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖ 1๔ 2 - 
ภาษาตํางประเทศ ๑๕ 13 2 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๓ 1๘ ๔ ๑ 
ภาษาไทย ๙ ๖ ๓ - 
คณิตศาสตร์ ๑๒ ๙ ๓ - 
ศิลปะ ๗ 5 2 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ ๕ ๒ - 
การงานอาชีพ ๘ ๗ 1 - 

รวม 10๖ 7๙ 2๖ ๑ 
คิดเปน็ร้อยละ 100 ๗๔.๕๓ 2๔.๕๓ ๐.๙๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางและแผนภูมิจ านวนครจู าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

 

แผนภูมิจ านวนครจู าแนกตามระดบัการศกึษา 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๘๒ 

 
 

 
 

 

ประเภทบุคลากร 
จ านวนครู 

 (คน) 
ต าแหน่งครู/อันดับ 

ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ 
ฝุายบริหาร 5 - - 4 1 
สนับสนุนการสอน 4 - ๒ − ๒ 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๖ ๒ ๑๐ 1 ๓ 
ภาษาตํางประเทศ ๑๕ ๒ ๑๑ - ๒ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๓ ๑ 1๔ 6 ๒ 
ภาษาไทย ๙ ๑ 3 3 ๒ 
คณิตศาสตร์ ๑๒ 1 ๖ ๔ ๑ 
ศิลปะ ๗ ๑ ๑ 3 ๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ ๒ ๕ - - 
การงานอาชีพ ๘ ๓ ๕ - - 

รวม 1๐๖ ๑๓ ๕๗ ๒๑ 1๕ 
คิดเปน็ร้อยละ ๑๐๐ 1๒.๒๖ 5๓.๗๗ ๑๙.๘๑ 1๔.๑๕ 

 

 
 
 

ตารางและแผนภูมแิสดงจ านวนครจู าแนกตามต าแหน่ง 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลข

ประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี/เดือน) 
วุฒิ วิชาเอก 

ฝ่ายบริหาร 

๑ นายประจวบโชค สร๎อยสม ผ๎ูอ านวยการ คศ.๒ ๓๘๙๑๖ ค.ม. การบริหารการศึกษา ๒๒/๐๖/๒๕๓๐ ๒๗/๐๘/๒๕๐๖ ๓๐/๐๙/๒๕๖๖ ๓๔ปี๙เดือน 

๒ นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์ รองผ๎ูอ านวยการ คศ.๓ ๓๘๙๑๗ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ๒๕/๐๖/๒๕๕๑ ๒๐/๐๒/๒๕๒๘ ๓๐/๐๙/๒๕๘๘ ๑๓ปี๙เดือน 

๓ นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผ๎ูอ านวยการ คศ.๒ ๓๙๕๑๓ กศ.ม. วัดผลการศึกษา ๔/๐๑/๒๕๕๕ ๑๖/๐๒/๒๕๒๕ ๓๐/๐๙/๒๕๘๕ ๑๐ปี๒เดือน 
    ค.ม. การบริหารการศึกษา     

๔ วําท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน รองผ๎ูอ านวยการ คศ.๒ 389๑๘ ค.ม. การบริหารการศึกษา ๒๐/๐๕/๒๕๕๖ 25/๐3/2529 ๓๐/๐๙/2589 ๘ปี๑๐เดือน 

๕ วําท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักด์ิ รองผ๎ูอ านวยการ คศ.๒ ๑๑๑๑๒๘ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๕/๐๕/๒๕๕๗ ๑๗/๐๗/๒๕๓๒ ๓๐/๐๙/๒๕๙๒ ๗ปี๑๐เดือน 
 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลครแูละบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา  25๖๔ 
 

ข้อมูลครูและบคุลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๘๓ 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๘๔ 

ล าดับ ชื่อ– นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี/เดือน) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสนับสนุนการสอน 

๑ นางนงพงา อิสสอาด ครู คศ.๓ 53328 ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ๒๙/๑๒/๒๕๓๕ 16/๐4/2510 ๓๐/๐๙/2570 ๒๙ปี๓เดือน 
๒ นางสาวพรทิพย์ อุดร ครู คศ.๓ 38952 ค.ม. การจัดการเรียนรู๎ ๐๕/๐๙/๒๕๓๗ 25/10/2511 ๓๐/๐๙/2572 ๒๗ปี๖เดือน 

๓ นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู คศ.๑ 2769 ศศ.ม. 
จิตวิทยาการศึกษาและการ 
แนะแนว 

๑๕/๐๑/๒๕๕๙ ๐6/๐9/2525 ๓๐/๐๙/2585 ๖ปี๒เดือน 

๔ นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ ครู คศ.๑ 39177 วท.บ. จิตวิทยาพัฒนาการ ๐๑/๑๐/๒๕๖๑ ๐7/12/2535 ๓๐/๐๙/259๖ ๓ปี๕เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๘๕ 

ล าดับ ชื่อ– นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี/เดือน) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑ นางอารีวรรณ แนํประโคน ครู คศ.๓ 38927 ค.บ. สังคมศึกษา ๑๑/๑๑/๒๕๓๔ 17/๐4/2509 ๓๐/๐๙/2569 ๓๐ปี๔เดือน 
๒ นายประสพชัย แนํประโคน ครู คศ.๓ 38925 ค.บ. สังคมศึกษา ๐๑/๐๗/๒๕๓๖ ๐6/๐2/2507 ๓๐/๐๙/2567 ๒๘ปี๘เดือน 
๓ นางสุกัลยา เสือจ าศิลป์ ครู คศ.๓ 63422 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ๐๙/๑๑/๒๕๓๗ 13/๐2/2514 ๓๐/๐๙/2574 ๒๗ปี๔เดือน 
๔ นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู คศ.๒ 74297 พธ.ม. การบริหารการศึกษา ๐๑/๑๒/๒๕๕๔ 15/๐2/2529 ๓๐/๐๙/2589 ๑๐ปี๓เดือน 
๕ นางสาวโสภิต สุจิตตกุล ครู คศ.๑ ๓๘๙๗๔ ค.บ. สังคมศึกษา ๑๕/๐๕/๒๕๕๘ ๑๙/๐๕/๒๕๓๓ ๓๐/๐๙/๒๕๙๓ ๖ปี๑๐เดือน 
๖ นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง ครู คศ.๑ 108056 ศศ.บ. สังคมศึกษา ๑๓/๑๑/๒๕๕๘ 16/๐5/2534 ๓๐/๐๙/259๔ ๖ปี๔เดือน 
๗ นายวันเฉลิม อุลิศ ครู คศ.๑ ๓๘๙๗๐ ค.บ. สังคมศึกษา ๓๐/๑๒/2558 ๐๕/๑๒/๒๕๓๔ ๓๐/๐๙/๒๕๙๕ ๖ปี๓เดือน 
๘ นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยูํ ครู คศ.๑ 58650 ศศ.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง ๑๗/๐๘/๒๕๕๙ ๐1/10/2524 ๓๐/๐๙/2584 ๕ปี๗เดือน 
๙ นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์ ครู คศ.๑ 41886 ค.บ. สังคมศึกษา ๒๕/๐๗/๒๕๖๐ 12/๐6/2535 ๓๐/๐๙/259๕ ๔ปี๘เดือน 

๑๐ นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย ครู คศ.๑ 993 กธ.บ. การเงินการธนาคาร ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ ๐8/12/2518 ๓๐/๐๙/25๗๙ ๔ปี๘เดือน 
๑๑ นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ ครู คศ.๑ 67898  ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป ๒๘/๑๒/๒๕๖๐ ๐5/๐7/2521 ๓๐/๐๙/258๑ ๔ปี๓เดือน 
๑๒ จําสิบเอกธนพล สูงกลาง ครูผ๎ูชํวย 1540 ค.บ. สังคมศึกษา ๐๑/๑๑/๒๕๖๑ 19/๐2/2537 ๓๐/๐๙/2597 ๓ปี๔เดือน 
๑๓ นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย ครูผ๎ูชํวย ๔๔๑๒๙ ศศ.บ. ภูมิศาสตร์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒ ๒9/๐๕/253๓ ๓๐/๐๙/259๓ ๒ปี๑๑เดือน 
๑๔ นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสด์ิ ครูผ๎ูชํวย ๓๘๙๓๗ ร.พ. รัฐศาสตร ์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๒ 1๔/๑๑/25๒7 ๓๐/๐๙/25๘๘ ๒ปี๑๑เดือน 

๑๕ นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผ๎ูชํวย ๔๘๕๑๑ ค.บ. สังคมศึกษา ๐๒/๑๐/๒๕๖๒ 1๕/๐๘/2537 ๓๐/๐๙/2597 ๒ปี๕เดือน 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๘๖ 

ล าดับ ชื่อ– นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี/เดือน) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๖ นายพรพิชิต พันธ์บัวหลวง ครูผ๎ูชํวย ๓๘๙๗๕ ค.บ. สังคมศึกษา ๒๒/๑๒/25๖๔ ๐๔/๐๓/๒๕๓๖ ๓๐/๐๙/๒๕๙๖ ๓เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๘๗ 

ดับดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี/เดือน) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑ นางปาริชาติ ยมวรรณ ครู คศ.๓ 38982 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๐๗/๐๙/๒๕๓๐ 20/๐7/2505 ๓๐/๐๙/2565 ๓๔ปี๖เดือน 

๒ นางสาวพรเพ็ญ พุํมสะอาด ครู คศ.๓ 38959 กศ.ม. 
หลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ 
๑๖/๑๒/๒๕๓๔ 17/๐7/2512 ๓๐/๐๙/2572 ๓๐ปี๓เดือน 

๓ นายฉัตรดาว ฉันทะ ครู คศ.๑ 38939 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๐๘/๑๒/๒๕๕๘ 25/๐7/2530 ๓๐/๐๙/2590 ๖ปี๓เดือน 

๔ นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์ ครู คศ.๑ 2751 ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล 
๑๕/๐๑/๒๕๕๙ 15/๐6/2528 ๓๐/๐๙/2588 ๖ปี๒เดือน 

๕ นายปราณ์รณ กาญจนากร ครู คศ.๑ 1199 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙ ๐3/10/2525 ๓๐/๐๙/25๘๖ ๕ปี๕เดือน 
๖ นางสาวศิริวรรณ โอริส ครู คศ.๑ 40749 กศ.บ. การสอนภาษาญี่ปุุน ๐๕/๐๕/๒๕๖๐ 12/๐5/2536 ๓๐/๐๙/259๖ ๔ปี๑๐เดือน 
๗ นางสาววิชญาพร อุํนม ี ครู คศ.๑ 4911 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ๐๕/๐๕/๒๕๖๐ 26/๐2/2537 ๓๐/๐๙/259๗ ๔ปี๑๐เดือน 
๘ นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครู คศ.๑ 6095 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุุน ๐๑/๐๘/๒๕๖๐ ๐8/๐5/2534 ๓๐/๐๙/259๔ ๔ปี๗เดือน 
๙ นางสาวพิชามญช์ุ กุศล ครู คศ.๑ 4064 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี ๐๑/๐๘/๒๕๖๐ ๐8/11/2529 ๓๐/๐๙/259๐ ๔ปี๗เดือน 

๑๐ นางสาวนุชาภา สํงสวัสด์ิ ครู คศ.๑ 297 ศศ.บ. 
ภาษาจีนธุรกิจระหวําง

ประเทศ 
๒๘/๑๒/๒๕๖๐ 19/๐1/2534 ๓๐/๐๙/2594 ๔ปี๓เดือน 

๑๑ นางสาวยุวดี สุภาเรือง ครูผ๎ูชํวย ๓๘๙๓๕ ค.บ. ภาษาจีน ๒/๐๔/๒๕๖๒ ๓/๐1/253๗ ๓๐/๐๙/2597 ๒ปี๑๑เดือน 
๑๒ นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง ครูผ๎ูชํวย ๓๙๐๐๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๒/๐๔/๒๕๖๒ ๒/๐๓/253๗ ๓๐/๐๙/2597 ๒ปี๑๑เดือน 

 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๘๘ 

ดับดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี/เดือน) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑๓ นายวีรวัฒน์ ลงผิว ครูผ๎ูชํวย ๓๙๖๐๐ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๒/๐๔/๒๕๖๒ ๒๐/๑1/253๗ ๓๐/๐๙/259๘ ๒ปี๑๑เดือน 
๑๔ นางสาววรรณสิริ นาคเรือง ครูผ๎ูชํวย ๓๘๙๘๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ๐๑/๐๖/๒๕๖๓ ๑๔/๐๘/253๖ ๓๐/๐๙/259๖ ๑ปี๙เดือน 
๑๕ นางนปภา ไตํเป็นสุข ครูผ๎ูชํวย ๓๘๙๕๗ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๐๑/๐๖/๒๕๖๓ ๑๑/๐๓/2531 ๓๐/๐๙/2591 ๑ปี๙เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๘๙ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี/เดือน) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑ นายศักรินทร์ วงษ์แหยม ครู คศ.๓ 122770 ค.บ. วิทยาศาสตร์ ๐๑/๐๙/๒๕๓๕ ๐7/๐9/2511 ๓๐/๐๙/2571 ๒๙ปี๖เดือน 
๒ นางจิตรีย์ รุํงวัฒนาวุฒิรักษ ์ ครู คศ.๓ 38931 ค.บ. เคมี ๒๔/๐๑/๒๕๔๓ 10/๐4/2518 ๓๐/๐๙/2578 ๒๒ปี๒เดือน 
๓ นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญรัตน์ ครู คศ.๒ 38976 ค.บ. ฟิสิกส์ ๑๖/๐๙/๒๕๕๓ 20/๐5/2523 ๓๐/๐๙/2583 ๑๑ปี๖เดือน 
๔ นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์ ครู คศ.๒ 38965 ค.บ. ฟิสิกส์ ๒๒/๐๗/๒๕๕๔ 12/๐2/2524 ๓๐/๐๙/2584 ๑๐ปี๘เดือน 
๕ นางสาวอาภรณ์ สายจันดี ครู คศ.๒ 38958 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๐๑/๑๑/๒๕๕๖ 22/11/2532 ๓๐/๐๙/2593 ๘ปี๔เดือน 
๖ นางจิตร์สมา สมงาม ครู คศ.๒ 39679 ศศ.ม. การสอนวิทยาศษสตร์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๖ 21/๐2/2524 ๓๐/๐๙/2584 ๘ปี๑๑เดือน 
๗ นางสาวสุวรรณา สุดปรึก ครู คศ.๑ 38938 พธ.ด. พุทธบริหารการศึกษา ๐๕/๐๑/๒๕๕๘ 25/๐6/2533 ๓๐/๐๙/2593 ๗ปี๒เดือน 
๘ นายภูวดล ส าลี ครู คศ.๑ 2049 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ๒๖/๐๕/๒๕๕๘ ๐3/๐4/2533 ๓๐/๐๙/2593 ๖ปี๑๐เดือน 
๙ นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญํยอด ครู คศ.๑ 370 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ๐๑/๐๙/๒๕๕๙ ๐2/๐4/2532 ๓๐/๐๙/2592 ๕ปี๖เดือน 

๑๐ นายศิวกร กรึงไกร ครู คศ.๑ 570 กศ.บ. การสอนฟิสิกส์ ๑๗/๑๐/๒๕๕๙ ๐6/๐5/2536 ๓๐/๐๙/2596 ๕ปี๕เดือน 
๑๑ นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู คศ.๑ 47188 ค.บ. เคมี ๐๓/๑๑/๒๕๕๙ ๐4/๐1/2535 ๓๐/๐๙/2595 ๕ปี๔เดือน 
๑๒ นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์ ครู คศ.๑ 68753 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒๐/๐๗/๒๕๖๐ 21/๐2/2535 ๓๐/๐๙/2595 ๔ปี๘เดือน 
๑๓ นายเสกสรรค์  สุขมา ครู คศ.๑ 38936 วท.บ. เคมี ๒๗/๐๙/๒๕๖๐ 15/11/2525 ๓๐/๐๙/258๖ ๔ปี๖เดือน 
๑๔ นางสาววิจิตรา อํอนสกุล ครู คศ.๑ 38922 วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒๘/๑๒/๒๕๖๐ 16/10/2531 ๓๐/๐๙/259๒ ๔ปี๓เดือน 

 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๙๐ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี/เดือน) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๕ นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง ครูผ๎ูชํวย 323199 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๐๑/๑๑/๒๕๖๑ 31/10/2537 ๓๐/๐๙/2598 ๓ปี๔เดือน 
๑๖ นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา ครูผ๎ูชํวย 38995 ค.บ. ฟิสิกส์ ๐๑/๑๑/๒๕๖๑ 28/๐3/2537 ๓๐/๐๙/259๗ ๓ปี๔เดือน 
๑๗ นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์ ครู คศ.๑ 1700 ค.บ. คอมพิวเตอร์ ๑๐/๐๘/๒๕๕๐ ๐6/11/2523 ๓๐/๐๙/2584 ๑๔ปี๗เดือน 
๑๘ นางสาวชญาภา ลีวรรณ ครู คศ.๒ 39668 ค.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๐๙/๑๐/๒๕๕๕ 22/12/2530 ๓๐/๐๙/2591 ๙ปี๕เดือน 
๑๙ นายพีระศิลป์ เอกฐิน ครู คศ.๑ 39843 ศษ.ม. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๕/๑๐/๒๕๕๙ 20/๐6/2536 ๓๐/๐๙/2596 ๕ปี๕เดือน 
๒๐ นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม ครู คศ.๑ 39336 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ 17/12/2535 ๓๐/๐๙/259๖ ๔ปี๘เดือน 
๒๑ นางสาวกัญญา อินทร์กอง ครู คศ.๑ 38966 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ 30/๐9/2532 ๓๐/๐๙/259๒ ๔ปี๘เดือน 
๒๒ นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน ครู คศ.๑ 3622 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๘/๑๒/๒๕๖๐ 14/๐9/2529 ๓๐/๐๙/2589 ๔ปี๘เดือน 
๒๓ นายธนกฤต วํองธัญญากรณ์ ครูผ๎ูชํวย ๓๘๙๒๖ อส.บ. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ๒๒/๑๒/๒๕๖๔ 1๓/๐๓/252๘ ๓๐/๐๙/258๘ ๓เดือน 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๙๑ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี/เดือน) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑ นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ ครู คศ.๓ 62185 ค.บ. ภาษาไทย ๒๘/๐๙/๒๕๓๗ 28/๐7/2505 ๓๐/๐๙/2565 ๒๗ปี๖เดือน 
๒ นายปล้ืม ปรีชา ครู คศ.๓ 38945 ศศ.บ. ภาษาไทย ๐๑/๐๗/๒๕๓๗ ๐7/๐3/2514 ๓๐/๐๙/257๔ ๒๗ปี๘เดือน 
๓ นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู คศ.๒ 2088 ศษ.บ. ภาษาไทย ๑๕/๐๕/๒๕๕๒ 30/12/2528 ๓๐/๐๙/2589 ๑๒ปี๑๐เดือน 

๔ นางสาวสุรีย์ ทนคง ครู คศ.๒ 39456 ค.บ. ภาษาไทย ๑๑/๐๔/๒๕๕๕ 13/๐3/2523 ๓๐/๐๙/2583 ๙ปี๑๑เดือน 
๕ นางจุไรภรณ์ พงษไ์ชย ครู คศ.๑ 33999 ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ๑๖/๐๓/๒๕๕๘ 19/10/2525 ๓๐/๐๙/258๖ ๗ปี 
๖ นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู คศ.๒ ๗๑๕๗ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๙/๐๕/๒๕๕๗ ๒๘/๐๙/25๓๓ ๓๐/๐๙/259๓ ๗ปี๑๐เดือน 
๗ นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี ครู คศ.๑ 619 (ส) ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๓/๑๑/๒๕๕๘ 22/11/2534 ๓๐/๐๙/2595 ๖ปี๔เดือน 
๘ นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา ครู คศ.๑ 39000 ค.บ. ภาษาไทย ๐๑/๑๐/๒๕๖๑ ๐4/๐5/2537 ๓๐/๐๙/259๗ ๓ปี๕เดือน 
๙ นายนัฐวุฒิ สายันต์ ครูผ๎ูชํวย ๓๙๐๒๒ ค.บ. การสอนภาษาไทย ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๐๑/๐๒/253๙ ๓๐/๐๙/259๙ ๑ปี๔เดือน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๙๒ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี/เดือน) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑ นางจิดาภา จูหว๎า ครู คศ.๒ 38949 วท.บ. คณิตศาสตร์ ๐๗/๐๓/๒๕๓๑ 14/๐6/2506 ๓๐/๐๙/2566 ๓๔ปี 
๒ นายอัศวิน ศรีบัว ครู คศ.๓ 38924 กศ.บ. คณิตศาสตร์ ๑๘/๑๑/๒๕๓๔ 10/๐5/2511 ๓๐/๐๙/2571 ๓๐ปี๔เดือน 

๓ นางพรรณี เกตุถาวร ครู คศ.๒ 74305 ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ ๒๓/๐๗/๒๕๕๕ 24/๐9/2518 ๓๐/๐๙/257๘ ๙ปี๘เดือน 
๔ นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ ิ ครู คศ.๑ ๓๓๗๗๙ ค.ม. หลักสูตรการสอน ๒๐/๑๐/๒๕๕๗ 10/๐๔/25๒๑ ๓๐/๐๙/2๕๘๑ ๗ปี๕เดือน 
๕ นายชยกร อมรเวช ครู คศ.๑ 38962 ค.บ. คณิตศาสตร์ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ ๐7/๐5/2535 ๓๐/๐๙/259๕ ๔ปี๘เดือน 
๖ นางสาวจุฑาทิพ ดีละม๎าย ครู คศ.๑ 38990 ค.บ. คณิตศาสตร์ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ 31/12/2536 ๓๐/๐๙/259๗ ๔ปี๘เดือน 
๗ นางสาวทุเรียน ไวยบุรี ครู คศ.๑ 38991 วท.บ. คณิตศาสตร์ ๒๘/๑๒/๒๕๖๐ 20/11/2525 ๓๐/๐๙/258๖ ๔ปี๓เดือน 
๘ นางสาวอุมาพร ขาวแขก ครู คศ.๑ 38951 ค.บ. คณิตศาสตร์ ๒๔/๐๔/๒๕๖๑ 20/๐5/2534 ๓๐/๐๙/259๔ ๓ปี๑๑เดือน 
๙ นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์ ครู คศ.๑ 38957 ค.บ. คณิตศาสตร์ ๐๑/๑๐/๒๕๖๑ 10/12/2534 ๓๐/๐๙/259๕ ๓ปี๕เดือน 

๑๐ นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร ครูผ๎ูชํวย ๖๓๐๘๒ ศษ. บ. คณิตศาสตร์ 18/11/๒๕๖๓ 2๔/๑๑/253๙ ๓๐/๐๙/2๖๐๐ ๑ปี๔เดือน 

๑๑ นางชุลีกร เพชรทองบุญ ครู คศ.๒ ๓๙๗๓๒ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา ๐๓/๐๗/๒๕๕๘ 2๗/๐๘/253๐ ๓๐/๐๙/2๕๙๐ ๖ปี๘เดือน 
๑๒ นางสาวปัทมา กรีถาวร ครู คศ.๑ ๓๙๖๔๘ กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ ๐1/๐๓/๒๕๕๙ ๐๖/๑๒/253๔ ๓๐/๐๙/2๕๙๕ ๖ปี 

 
 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๙๓ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี/เดือน) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑ นางสุดาพร ยิ้มสิน ครู คศ.๒ 31468 ค.บ. ศิลปศึกษา ๐๖/๐๓/๒๕๒๙ ๐7/๐7/2505 ๓๐/๐๙/2565 ๓๖ปี 
๒ นายศุภมงคล อินทร์สนอง ครู คศ.๒ 64287 ศษ.บ. ดุริยางค์ไทย ๐๑/๐๖/๒๕๓๒ ๐8/๐5/2507 ๓๐/๐๙/2567 ๓๒ปี๙เดือน 
๓ นายเกษม เมาลิทอง ครู คศ.๓ 39285 ค.บ. ดนตรีสากล ๒๙/๑๑/๒๕๓๖ 20/๐1/2513 ๓๐/๐๙/2573 ๒๘ปี๔เดือน 
๔ นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ   ครู คศ.๒ 55 ค.ม. การบริหารการศึกษา ๐๑/๐๙/๒๕๕๔ 27/๐5/2524 ๓๐/๐๙/2584 ๑๐ปี๖เดือน 
๕ นางสาวสมาพร สมสืบ ครู คศ.๒ 1781 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๒๖/๐๙/๒๕๕๕ ๐9/๐6/2531 ๓๐/๐๙/2591 ๙ปี๖เดือน 
๖ นางสาวภริตา โอชารส ครูผ๎ูชํวย ๑๒๒๓ ค.บ. ดนตรีศึกษา ๐๘/๐๕/๒๕๖๒ 2๗/๐๘/25๓๗ ๓๐/๐๙/25๙๗ ๒ปี๑๐เดือน 
๗ นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์ ครูผ๎ูชํวย ๘๑๗๗๕ ศษ.บ. ศิลปศึกษา ๑๘/๑๑/๒๕๖๓ ๐๔/๐๔/25๓๙ ๓๐/๐๙/25๙๙ ๑ปี๔เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   ๙๔ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี/เดือน) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑ นายธีระวฒัน์ เพ็ชร์วาร ี ครู คศ.๑ 38943 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๐๘/๑๒/๒๕๕๘ 10/๐4/2522 ๓๐/๐๙/2582 ๖ปี๓เดือน 
๒ นายรัชชุพงษ์ แก๎วจันทร์ ครู คศ.๑ 2810 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๕/๐๑/๒๕๕๙ 11/๐3/2534 ๓๐/๐๙/25๙4 ๖ปี๒เดือน 

๓ นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครู คศ.๑ 68752 ค.บ. 
พลศึกษาและการจัดการ

กีฬา 
๒๖/๐๔/๒๕๖๑ 16/๐4/2535 ๓๐/๐๙/259๕ ๓ปี๑๑เดือน 

๔ นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแนํน ครูผ๎ูชํวย ๓๘๙๘๕ ศษ.บ. สุขศึกษา ๐๒/๐๔/๒๕๖๒ ๒๕/๐๒/253๕ ๓๐/๐๙/25๙๕ ๒ปี๑๑เดือน 
๕ นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ ์ ครูผ๎ูชํวย ๓๘๙๖๘ วทบ. สุขศึกษา ๒๖/๐๘/๒๕๖๒ ๒0/๐๗/25๑๖ ๓๐/๐๙/25๗๖ ๒ปี๗เดือน 
๖ วําท่ีร๎อยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผ๎ูชํวย ๓๘๙๗๓ ค.บ. พลศึกษา ๒๒/๑๒/๒๕๖๔ ๑๔/๑๐/25๓๕ ๓๐/๐๙/25๙๖ ๓เดือน 
๗ นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์ ครูผ๎ูชํวย ๓๘๙๔๗ ศษ.บ. พลศึกษา ๑๕/๐๓/๒๕๖๕ ๒๐/๐๖/25๔๐ ๓๐/๐๙/2๖๐๐ ๑๖วัน 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
เลขประจ า
ต าแหน่ง 

การศึกษาสูงสุด 
เร่ิมรับราชการ วัน/เดือน/ปีเกิด 

ปีที่เกษียณอาย ุ
ราชการ 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 
วุฒ ิ วิชาเอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๑ นางสาวอริยา กัณทะวงค์ ครู คศ.๑ 39477 ค.ม. การบริหารการศึกษา ๑๕/๐๑/๒๕๕๙ ๐1/๐7/2520 ๓๐/๐๙/2580 ๖ 
๒ นางสาวกฤติญา ทองประวัติ ครู คศ.๑ 39145 วท.บ. พืชไร ํ ๒๔/๐๗/๒๕๖๐ ๐1/๐5/2510 ๓๐/๐๙/257๐ ๔ 

๓ นางสาวนัฐพร ภูวงษ ์ ครู คศ.๑ 45158 วท.บ. 
อุตสาหกรรมอาหาร 

และการบริการ 
๐๑/๑๐/๒๕๖๑ ๐5/๐8/2528 ๓๐/๐๙/258๘ ๓ 

๔ นางสาวญดา แก๎วพาณิชย์ ครูผ๎ูชํวย 38986 คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ ๐๑/๑๑/๒๕๖๑ 24/๐5/2531 ๓๐/๐๙/259๑ ๓ 
๕ นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์ ครูผ๎ูชํวย ๓๘๙๔๖ วท.บ. พืชศาสตร์พืชสวน ๐๒/๐๔/๒๕๖๒ 2๖/๐๑/25๒๓ ๓๐/๐๙/25๘๓ ๓ 

๖ นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล ครูผ๎ูชํวย ๓๘๙๙๒ ค.อ.บ. วิศวกรรมการผลิต 
และอุตสาหการ 

๑๘/๑๑/๒๕๖๓ 2๓/๑๒/253๗ ๓๐/๐๙/259๘ ๑ 

๗ นางสาวทิพย์สุดา ทองมี 
ครูผ๎ูชํวย 

๔๕๒๖ ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

๒๘/๐๔/๒๕๖๔ ๐๓/๐๖/๒๕๓๘ ๓๐/๐๙/259๘ ๑ 

๘ น.ส.เมธาวี จันทรประภา ครูผ๎ูชํวย ๓๙๓๑๕ ค.อ.บ. ครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรมบัณฑิต 

๒๘/๐๔/๒๕๖๔ ๒๖/๐๑/๒๕๓๗ ๓๐/๐๙/259๗ ๑ 

 
                        ข๎อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕      
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ประเภทบุคลากร 
อายุราชการ 

จ านวน 
(ครู) 

ต่ ากว่า 
๑ ปี 

๑-๕ ปี ๖-๑๐ ปี ๑๑-๑๕ ปี ๑๖-๒๐ ปี ๒๑-๒๕ ปี ๒๖ -๓๐ปี ๓๑-๓๕ ปี ๓๖-๔๐ ปี 

ฝุายบริหาร 5 - - 3 1 - - - 1 - 
สนับสนุนการสอน 4 - ๑ ๑ - - - 2 - - 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1๖ ๑ ๘ ๔ - - - 3 - - 

ภาษาตํางประเทศ 15 - 11 ๒ - - - 1 1 - 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

23 
๑ 1๒ 6 ๒ 

- 
1 

1 - - 

ภาษาไทย ๙ - ๒ ๔ 1 - - ๒ - - 
คณิตศาสตร์ 12 - ๖ ๔ - - - 1 ๑ - 
ศิลปะ 7 - ๒ 2 - - - 1 2 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ ๒ ๓ ๒ - - - - - - 
การงานอาชีพ ๘ - ๗ ๑ - - - - - - 

รวม 10๖ ๔ ๕๒ ๒๙ ๔ - ๑ ๑๑ ๕ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางแสดงอายุราชการของครูประจ าการ 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 

 

แผนภูมแิสดงอายุราชการของครปูระจ าการ 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหนง่
อันดับ
(เลขที่) 

วุฒิ
การศึกษา 

ต าแหนง่ เริ่มจ้าง ว/ด/ป เกิด 
ปีที่เกษียณ 
อายุราชการ 

1 นายจตุรพล แสงอุทัย ๑๗๕๙๗ ม.๓ ส ๑ 11 ธ.ค.๒๕๓๘ ๑๙ก.ย.๒๕๑๔ ๒๕๗๕ 

 
 

 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครูผูส้อน 

กลุ่มสาระฯ 
ว/ด/ป/เร่ิมจ้าง 

วุฒ ิ วิชาเอก 
๑ นางสาวลักขณา ภาคโภคี ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ๑ ต.ค.๒๕๕๐ 
๒ นางสาวพรนิภา ศรีอรุณ บธ.บ. บริหารธุรกิจ ธุรการ ๑๕ มิ.ย.๒๕๕๒ 
๓ นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ ๒๒ เม.ย.๒๕๕๘ 
๔ นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ๑ เม.ย.๒๕๖๑ 
๕ นายธรรมนญู ระวงัใน ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 2 พ.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างประจ า 
 

 

ตารางแสดงข้อมูลครูอัตราจ้าง 
 

 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  98 
 

 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง ว/ด/ป/เร่ิมจ้าง 

๑ นายสมควร เอี่ยมสะอาด ป.4 คนงาน ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ 
๒ นายทองเพชร ค าดุล ป.4 คนงาน ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๖ 
๓ นายภูมิพิรัชย์ อํวมพันธ์ ป.4 คนงาน ๑ เม.ย. ๒๕๕๗ 
๔ นางสาวสุริยา ดงภูยาว ป.6 คนงาน ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ 
๕ นางสาวธิดารัตน์ ภาคไพรศรี ปวส. พนักงานถํายเอกสาร ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ 
๖ นายทวีศักด์ิ ร่ืนเวช ปวช. คนงาน ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 
๗ นายอดิศวร ขจรโชติพงษ์ ค.บ. ครชํูวยสอนดนตรีสากล ๑ ก.ค. ๒๕๖๒ 
๘ นายธัญวุฒน์ ไวยเมฆ ป.7 ชํางไฟฟูา 2 พ.ย. 2563 
9 นางสาวพัชญาดา เกิดแก๎ว ป.ตรี พน.บัญชี ๑ ตค. ๒๕๖๔ 
๑๐ นางสาววราภรณ์ เอี่ยมสอาด ม.๓ คนงาน ๓๐ มีค. ๒๕๖๔ 
๑๑ นางสังวล นนทวงษ์ ปวช. คนงาน ๑๙ เมย. ๒๕๖๔ 
๑๒ นายอัครพล พงษ์พืชน์ มศ.๓ คนงาน ๑๗ ธค.๒๕๖๔ 
๑3 นายวิชวน นัยสุภาพ ป.๔ คนงาน ๑๐ กพ. ๒๕๖๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง ว/ด/ป/เร่ิมจ้าง 

๑ นายวีนัส เกิดแกํน ม.3 เจ๎าหน๎าท่ีรักษาความปลอดภัย ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
๒ นายปรีชา อยํูคง ปวส. เจ๎าหน๎าท่ีรักษาความปลอดภัย ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง ว/ด/ป/เร่ิมจ้าง 

๑ นายอรรคพล เรืองจันทร์ ปวช. คนขับรถ 1 ต.ค.2556 
 

 

ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างชัว่คราว 
 

 

ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว   
(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 

 

ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว   
(พนักงานขับรถยนต์) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูและรายการที่เข้ารับการอบรมสัมมนา/ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
จ านวนครู รายการ จ านวนครู รายการ จ านวนครู รายการ 

สนับสนนุการสอน ๕ 30 4 10 4 ๔๖ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1๖ 41 15 9 1๖ ๗๕ 
ภาษาต่างประเทศ 13 88 15 4 15 ๑๐๓ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 82 23 17 2๕ ๒๓๐ 
ภาษาไทย 10 37 10 2 ๑๐ ๔๓ 
คณิตศาสตร์ 12 45 12 8 12 ๔๕ 
ศิลปะ 7 32 7 3 7 ๑๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 37 5 6 ๘ ๓๘ 
การงานอาชีพ 1๖ 119 6 - ๘ ๕๐ 

รวม ๑๐๓ 511 97 59 ๑๐๕ ๖๔๙ 

 

ตารางจ านวนครแูละบคุลากรที่เขา้รับการอบรมสมัมนา   
25๖๒ – 25๖๔ 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กราฟแสดงจ านวนการเข้าอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 (แยกตามกลุ่มสาระ)

สนับสนุนการสอน

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาตํางประเทศ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ศิลปะ

สุขศึกษาฯ

การงานอาชีพ
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สนับสนนุการสอน ๔ ๓.๘๕ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑๘ ๑๗.๓๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๕ ๑๔.๔๒ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๓ ๒๒.๑๒ 
ภาษาไทย ๙ ๘.๖๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๒ ๑๑.๕๔ 
ศิลปะ ๗ ๖.๗๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘ ๗.๖๙ 
การงานอาชีพ ๘ ๗.๖๙ 
                รวม 10๔  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางและกราฟแสดงร้อยละวิจัยในชัน้เรียนของข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
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กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑.นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี - ผลของการใช๎แพลตฟอร์ม Racha๑-online ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่องลิลิตตะเลงพําย โดยใช๎
กระบวนการ ๕ ขั้นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

๒.นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย - การพัฒนาบทเรียนออนไลน ์บนแพลตฟอร์ม Racha๑-online เรื่องโคลงภาพ
พระราชพงศาวดาร วิชา ท๒๒๑๐๑ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 - การพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Racha๑-Online เรื่องกลอน
ดอกสร๎อยร าพึงในปุาช๎า รายวิชาภาษาไทย ๔ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

๓.นางสาวสุรีย์ ทนคง - การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม                
Racha๑-online ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่องการวเิคราะห์ระดับภาษา 

 - การพัฒนาความสามารถด๎านการอํานจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โดยใช๎แบบฝึกทักษะ
การอํานจับใจความส าคัญประเภทบทความ 

๔.นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ - การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ด๎วยบทเรียนออนไลน์เรื่องนิราศภูเขาทอง 
เพื่อสํงเสริมการคิดวิเคราะห์รายวิชา ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 - การฝึกทักษะคัดลายมือเพื่อแก๎ปัญหานักเรียนเขียนอักษรไทยไมํถูกรูปแบบ 
๕.นางจุไรภรณ์ พงษไ์ชย - การจัดการเรียนรู๎ด๎วย แพลตฟอร์ม Racha๑-online รายวิชาภาษาไทย       

รหัสวิชา ท๓๓๑๐๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่อง อิทธิพลภาษาตํางประเทศในภาษาไทย ด๎วย

ชุดแบบฝึกอิทธิพลภาษาตํางประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 
 
 
 

ข้อมูลการวจิัยในชัน้เรียน  ปกีารศกึษา๒๕๖๔ 

การวิจัยในชั้นเรียน 
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รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๖.นายปล้ืม ปรีชา  - การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกรอํานออกเสียงค าควบกล้ าบทร๎อยกรองของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 - การแก๎ปญัหานักเรียนขาดทักษะในการแตํงค าประพันธ์ โดยใช๎แบบฝึก            

เสริมทักษะส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๗.นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา - การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การอํานจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง ค าประสม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
โรงเรียนบางปะอนิ "ราชานุเคราะห์ ๑" 

๘.นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์ - การใช๎เกมในการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 - การแก๎ปัญหาการขาดทักษะการคิดวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช๎โดย
ใช๎แพลตฟอร์ม Racha๑-online รํวมกับการใช๎โปรแกรม Quizizz 

๙.นายณัฐวุฒิ สายันต์ - การใช๎แบบฝึกพัฒนาทักษะการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๓                                
 - การใช๎แบบฝึกพัฒนาทักษะการอํานจับใจความ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   

ปีท่ี ๓ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 
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กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑.นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ ิ - การสอนซํอมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑                     
ท่ีเรียนวิชา ค๓๑๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ เรื่องเซต โดยใช๎บทเรียนออนไลน ์

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความนําจะเป็น           
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ด๎วยเอกสารประกอบการเรียนรํวมกับ   
การใช๎แพลตฟอร์ม Racha๑-online 

๒.นางพรรณี เกตุถาวร - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ               
โดยใช๎ส่ือประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕                                                    
โรงเรียนบางปะอนิ "ราชานุเคราะห์ ๑" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความนําจะเป็นของนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โดยใช๎ส่ือประสมรํวมกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎
แบบ Active Learning 

๓.นายชยกร อมรเวช - การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องสมการก าลังสองตัวแปรเดียว ด๎วยแพลตฟอร์ม 
Racha๑–online ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวแปรสํุมและการแจก
แจงความนําจะเป็น ด๎วยชุดการเรียนรํวมกับแพลตฟอร์ม Racha๑-online 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 

๔.นางจิดาภา จูหว๎า - การสอนซํอมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ท่ีเรียนวิชา         
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช๎บทเรียนออนไลน์ 

 - การสอนซํอมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ท่ีเรียนวิชา               
ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ เรื่อง จ านวนเชิงซ๎อน โดยใช๎บทเรียนออนไลน์ 

๕.นายอัศวิน ศรีบัว - การศึกษาผลการเรียนรู๎เกี่ยวกับสถิติและข๎อมูล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖               
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การศึกษาผลการเรียนรู๎เกี่ยวกับสถิติและข๎อมูล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖             
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 

๖..นางสาวจุฑาทิพ ดีละม๎าย - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ท่ีได๎รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเพื่อนชํวยเพื่อน เรื่อง พหุนาม 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราสํวนตรีโกณมิติ 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ ด๎วยเอกสารชุดการเรียนคณิตศาสตร์ 
รํวมกับการท ากิจกรรมกลํุมในรายวิชา ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖ ภาคเรียนท่ี ๒   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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รายช่ือครู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๗.นางสาวทุเรียน ไวยบุร ี - การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๐                   
โรงเรียนบางปะอนิ“ราชานุเคราะห์๑” ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพหุนาม 
๘..นางสาวอุมาพร ขาวแขก  - ความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องเลขยกก้าลัง ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบ จ้านวนเต็ม ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ ด้วยเอกสารประกอบการเรียนร่วมกับแพลตฟอร์ม 
Racha๑-online 

๙. นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓     
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓     
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

๑๐.นายพิชานนท์ เนาว์เพ็ชร - การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิต โดยใช้บทเรียนโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์     
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

๑๑.นางชุลีกร เพชรทองบุญ - การวิเคราะห์การแก๎โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเศษสํวนและทศนิยม        
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 - การพัฒนาทักษะการแก๎สมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 1 โรงเรียนบางปะอนิ "ราชานุเคราะห์ ๑" 

๑๒.นางสาวปัทมา กีถาวร  - การพัฒนาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณทศนิยม โดยใช๎แบบฝึกทักษะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 

 - การศึกษาผลการใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางปะอิน     
"ราชานุเคราะห์ ๑" 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑.นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องของไหล โดยวิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ
สืบเสาะหาความรู๎รํวมกับเทคนิคการเรียนแบบรํวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๖ 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๒ โดยใช๎
ส่ือแพลตฟอร์ม Racha๑-online เรื่องทรัพยากรเช้ือเพลิง 

๒.นางจิตร์สมา สมงาม - การใช๎ส่ือการสอน Quizizz บนแพลตฟอร์ม Racha๑-online เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว๓๓๒๔๕ ชีววิทยา ๕ ของนักเรียน             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา ๖ เรื่องความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิต โดยใช๎ Interactive Topworksheet ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปีท่ี ๖ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 

๓.นายศักรินทร์ วงษ์แหยม - การศึกษาพฤติกรรมการไมํสํงงาน / การบ๎าน รายวิชา ว๒๐๒๑๕ เช้ือเพลิงและ
พลังงานทดแทน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบางปะอนิ              
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม วิชาเช้ือเพลิงเพื่อ
การคมนาคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตามวิธีสอนแบบ MIAP 

๔.นางจิตรีย์ รุํงวัฒนาวุฒิรกัษ์ - การศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตํอการเรียนวิชาเคมี ๕                
ว๓๐๒๒๕ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 - การศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ท่ีมีตํอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช๎ Racha๑-online 

๕.นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงคบ์ุญรัตน์ - การศึกษาพฤติกรรมการสํงงานไมํตรงเวลาของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี       
๕/๑-๒-๓ โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - ความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอน วิชาฟิสิกส์ ๔ ในแพลตฟอร์ม         
Racha๑–online 

๖.นางสาวอาภรณ์ สายจันดี - การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานผสานเครือขํายสังคมออนไลน์ 
(Social media) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช๎ชุดการเรียน เรื่อง แรง
และการเคล่ือนท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” 
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๗.นางสาวสุวรรณา สุดปรึก - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓            
เรื่องการถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช๎บทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม     
Racha๑-online 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓               
ด๎วยส่ือการเรียนรู๎แพลตฟอร์ม Racha๑-online เรื่องไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

๘.นายภูวดล ส าลี - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา ๓ (ว๓๐๒๔๓) เรื่องการ
สังเคราะห์ด๎วยแสง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนบางปะอนิ        
"ราชานุเคราะห์ ๑" ท่ีได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แพลตฟอร์ม Online      
รํวมกับการใช๎เทคนิคเกม 

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา ๔ และทักษะการคิด
วิเคราะห์เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลือง ระบบภูมิค๎ุมกัน ด๎วยการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

๙.นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญํยอด - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแบํงเซลล์ รายวิชาชีววิทยา          
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ท่ีได๎รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน ์

 - "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา ๒ เรื่องยีนและโครโมโซม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”             
ท่ีได๎รับการทดสอบยํอย" 

๑๐.นายศิวกร กรึงไกร - การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบห๎องเรยีนกลับด๎าน (Flipped 
classroom) ด๎วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ ๑           
ผํานแพลตฟอร์ม Racha๑-online 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ ๒ เรื่องงานและพลังงาน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โดยใช๎การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎
รํวมกับการใช๎เกมส์ 

๑๑.นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีโดยใช๎ชุดการสอนออนไลน ์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒         
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี ๔ เรื่องคํูกรดเบสของนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โดยใช๎แบบฝึกทักษะรํวมกับการจัดการเรียนการสอนบน
แพลตฟอร์มRacha๑-online 
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๑๒.นางสาวศิรินภา มุลาลินน์ - การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ G (ทักษะการจ าแนก) 
 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช๎ชุดการเรียน        

เรื่อง บรรยากาศ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  โรงเรียนบางปะอิน               
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

๑๓.นายเสกสรรค์ สุขมา - การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียน วิชาเคมี ๑ โดยใช๎แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง“อนุภาคในอะตอม” ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียน วิชาเคมี ๒ โดยใช๎แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง“การเตรียมสารละลาย” ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียน       
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๔.นางสาววิจิตรา อํอนสกุล - ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรือ่งการล าเลียงสารเข๎า–ออก        
จากเซลล์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ โรงเรียนบางปะอิน               
“ราชานุเคราะห์ ๑” ท่ีได๎รับการทดสอบยํอย 

 - ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องชีวิตในส่ิงแวดล๎อมของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ท่ีได๎รับการ
ทดสอบยํอย 

๑๕.นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพยส์ง - การพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Racha๑–online โดยใช๎เทคโนโลยี
ส่ือประสม (multimedia technology) วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบรํางกาย
มนุษย์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์รํวมกับการเรียนบนแพลตฟอร์ม Racha๑-online เรื่องแรงและการ
เคล่ือนท่ีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

๑๖.นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา - การจัดกิจกรรมแบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วชิา ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ๑ เรื่องการขยายตัวของเอกภพ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 

 -  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ เรื่องการ
เคล่ือนท่ีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบ Active learning 

๑๗.นางสาวชญาภา ลีวรรณ - การพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Racha๑-online ด๎วยกระบวนการ
สอนรูปแบบ MIAP เรื่องวิทยาการค านวณ ๓ รายวิชา ว๓๓๒๘๕ วิทยาการ
ค านวณ ๓ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 - "การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการใช๎งานเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู๎ 
เรื่องโครงการครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙ “ท าความดีด๎วยหัวใจอยูํ
ท่ีไหนก็ท าได๎ : Do good deeds by heart, wherever you can.” ตามวิธีสอน
แบบ MIAP ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ " 
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๑๘.นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์ - การศึกษาพฤติกรรมในการใช๎อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วยส่ือการเรียนรู๎แพลตฟอร์ม Racha๑- online 

เรื่องการออกแบบและ การเขียนอัลกอริทึม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
รายวิชาวิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว๒๑๑๐๔  ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๙.นายพีระศิลป์ เอกฐิน - การพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Racha๑-online วิชาว ๒๑๑๐๓ 
การออกแบบและเทคโนโลยี 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วยส่ือการเรียนรู๎แพลตฟอร์ม Racha๑-online 
เรื่องการออกแบบและ การเขียนอัลกอริทึม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
รายวิชาวิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว๒๑๑๐๔  ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒๐.นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู๎เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการตัดตํอวิดีโอ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โดยใช๎วิธีสอนแบบช้ีแนะกับส่ือสังคมออนไลน์ 

 - ผลการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎บทเรียนออนไลน์เรื่อง การประมวลข๎อมูลให๎เป็น
สารสนเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

๒๑.นางสาวกัญญา อินทร์กอง - การแก๎ไขปัญหา การสํงงานวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช๎ทฤษฎีการสร๎าง
แรงจูงใจ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วยส่ือการเรียนรู๎แพลตฟอร์ม             
Racha๑-online เรื่องความรู๎เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา ว๒๐๒๔๔               
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒๒.นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน - การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา ว๒๒๒๔๓ คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน ๑           
บนแพลตฟอร์ม Racha๑-online รํวมกับการเรียนออนไลน์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรื่องการใช๎งานโปรแกรม Flash           
และการสร๎างสรรค์งานแอนิเมชัน ( Animation) 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒            
เรื่องการสร๎าง Symbol และ Instance โดยใช๎บทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม        
Racha๑-Online 

๒๓.นายธนกฤต วํองธัญญากรณ์ 
 

- การพัฒนาพฤติกรรมการใช๎งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการใช๎กิจกรรมคิดกํอนแชร์Interland : หุบเขาแหํงความใสํใจของ
หลักสูตร Be Internet Awesome กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑.นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยูํ - การใช้๎แบบฝึกทักษะผํานแพลตฟอร์ม Racha๑-online และการเสริมแรง 
 - การพัฒนาผลการเรียนโดยใช๎ E-book รายวิชา สังคมศึกษา เรื่องภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๒.นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง - การศึกษาผลของการใช๎ส่ือ Interactive Liveworksheets บนแพลตฟอร์ม 

Racha๑-online ท่ีมีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ 
 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู๎ผํานเกมการสอน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ ในรายวิชาสังคมศึกษา 
๓.นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล - ความพึงพอใจในการใช๎บทเรียนออนไลน์ เรื่องระบอบการเมืองการปกครองของ

ประเทศไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 - ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาคของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
๔.นางอารีวรรณ แนํประโคน - การพัฒนาสังคมปลูกฝังคํานิยมและความรับผิดชอบวิชาสังคมศึกษา         

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
 - การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส าหรับนักเรียน      

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๕.นายประสพชัย แนํประโคน - การใช๎ ICT และการเสริมแรงในการเรียนวิชาสังคมศึกษานักเรียน                 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 

 - การพัฒนาผลการเรียนรู๎ เรื่องทักษะภูมิศาสตร์ด๎วยการสอนโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๖.นางสุกัลยา เสือจ าศิลป์ - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎วยรูปแบบ Racha๑-online          
กับรูปแบบการเรียนการสอนปกติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์เรื่องวิกฤตการณ์ส่ิงแวดล๎อม โดยใช๎แพลตฟอร์ม             
Racha๑–online เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
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รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๗.นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์ - การศึกษาความพึงพอใจในการใช๎ส่ือ CONstitution LAB บนแพลตฟอร์ม
Racha๑-online ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ โรงเรียนบางปะอนิ 
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กรณีศึกษาสาระภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล๎อมทางกายภาพ    

กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก๎ไขปัญหาของนักเรียน     

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘.นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย - การประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์สากลบน
ฐานวิถีชีวิตใหมํของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

 - การประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์รายวิชาประวัติศาสตร์บนฐาน
วิถีชีวิตใหมํของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

๙.นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ - การพัฒนาผลการเรียนเรื่องบทบาทหน๎าท่ีของเยาวชนโดยใช๎ชุดการสอนเรื่องการ
เคารพสิทธิเสรีภาพโดยใช๎วิธีการเรียน Online บนแพลตฟอร์ม Racha๑-online 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 - การพัฒนาผลการเรียนเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต๎น โดยใช๎บทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่องความรู๎เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โดยใช๎วิธีการเรียน Online บน
แพลตฟอร์ม Racha๑-online ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑๐.จําสิบเอกธนพล สูงกลาง - การศึกษาผลของการใช๎ส่ืออินโฟกราฟิกบนแฟรตฟอร์ม Racha๑-online ท่ีมีตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๑ วิชาสังคมศึกษา 

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ส่ือประสม รายวิชาสังคมศึกษา 
เรื่องการผลิตสินค๎าและบริการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑          
โรงเรียนบางปะอนิ "ราชานุเคราะห์ ๑" 

๑๑.นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕  โดยใช๎การจัดการ
เรียนรู๎แบบห๎องเรียนกลับด๎าน (Flipped Classroom)  

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภค 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบห๎องเรียนกลับ
ด๎าน (Flipped Classroom) 
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รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑๒.นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสด์ิ - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เรื่องกฎหมายค๎ุมครองสิทธิของบุคคลด๎วยวิธีการสอบยํอยทุก
สัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหนํวยการเรียน 

 - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพฤติกรรมผ๎ูบริโภคโดยใช๎โปรแกรม 
power point ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๓.นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ส่ือประสม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ โรงเรียนบางปะอนิ "ราชานุเคราะห์ ๑" เรื่องสถาบันทาง
สังคมรายวิชาสังคมศึกษา 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การออมและการลงทุน ภายใต๎
สถานการณ์การแพรํระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)                    
โดยใช๎แอปพลิเคชัน Wordwall 

๑๔.นางสาวโสภิต สุจิตตกุล - การพัฒนาเกมการศึกษาบนแพลตฟอร์ม Word Wall โดยใช๎เทคนิคชํวยจ าเพื่อ
สํงเสริมความคงทนในการจ า เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิชา ส๒๒๑๐๒ 
ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 - การพัฒนาเกมการศึกษาบนแพลตฟอร์ม Word Wall โดยใช๎เทคนิคชํวยจ าเพื่อ
สํงเสริมความคงทนในความจ า เรื่องพัฒนาการของทวีปเอเชีย รายวิชา ส๒๒๑๐๔ 
ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

๑๕.นายวันเฉลิม อุลิต - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ด๎วยวิธีการสอบยํอย
ทุกสัปดาห์กับวิธีการทดสอบเมื่อจบหนํวยการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา 
ส๒๒๑๐๒ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 

 - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์สากล โดยใช๎
ชุดการสอน เรื่อง สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ และ ๕/๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบางปะอนิ         
"ราชานุเคราะห์ ๑" 

๑๖. นายพรพิชิต พันธ์บัวหลวง - "การใช๎ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาท่ีมีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑ " 

๑๖.นางสาวลักขณา ภาคโภคี - "การใช๎ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาท่ีมีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑ " 

 - การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมํสํงงาน/การบ๎านของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑๗.นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์นักเรียน    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ โดยใช๎วัฏจักรแหํงการเรียนรู๎ (๔ MAT)  

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องบุคคลส าคัญ       
ท่ีสร๎างสรรค์ชาติไทย โดยใช๎ Power Point เพื่อพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๔ 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑.นายรัชชุพงษ์ แก๎วจันทร์ - การใช๎ส่ือวีดีทัศน์ชํวยสอนเพื่อวัดระดับทักษะบาสเกตบอลของนักเรียน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๕/๗ โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การใช๎แบบทดสอบทักษะเพื่อพัฒนาการเลํนฟุตบอลของนักเรียน                          
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 

๒.นายธีระวฒัน์ เพ็ชร์วาร ี - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเสิร์ฟด๎วยข๎างเท๎าด๎านในส าหรับนักเรียน 
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๓ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเสริ์ฟด๎วยข๎างเท๎าด๎านในส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๓.นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร - การพัฒนาทักษะการเลย์อัพ (Lay Up) ในกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 - ผลของการจัดการเรียนรู๎พลศึกษาโดยใช๎รูปแบบSTAD ท่ีมีผลตํอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๔.นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแนํน - การพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดเรื่องระบบประสาทโดยการใช๎เทคนิค        
ผังกราฟิกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรยีนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  

 - การใช๎ส่ือการสอนเรื่องอันตรายจากสารเสพติด เพื่อสร๎างแรงจูงใจในการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๕.นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์ - ความพึงพอใจพฤติกรรมความเป็นเพื่อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
โรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - ความพึงพอใจของนักเรียนชํวงช้ันท่ี ๓ ช้ันม.๓/๒ ของโรงเรียนบางปะอนิ             
"ราชานุเคราะห์ ๑" ท่ีมีตํอการเรียนการสอนสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๖.วําท่ีร๎อยตรี ฮาซัน เดชเสถียร 
 

- การเปรียบเทียบความแมํนย าในการยิงประตูฟุตซอลกํอนและหลังการฝึกโดยใช๎
แบบฝึกความแมํนย าในการยิงประตูฟุตซอลของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๗.นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข       - การจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวเพื่อสํงเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจและสังคม    
ท่ีมีความบกพรํองทางกล๎ามเนื้อมัดใหญํในบทเรียนออนไลน ์

 - การจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวเพื่อสํงเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจและสังคม     
ท่ีมีความบกพรํองทางกล๎ามเนื้อมัดใหญํ 

๘.นายธรรมนญู ระวงัใน  -การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนของนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
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กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑.นางสุดาพร ยิ้มสิน - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะเรื่องนาฏยศัพท์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยการใช๎บทเรียนส่ือประสม 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร าวงมาตรฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา           
ปีท่ี ๒ 

๒.นายศุภมงคล อินทร์สนอง - ศึกษาการอํานโน๎ตไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ โรงเรียนบางปะอนิ 
“ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - ศึกษาการอํานโน๎ตไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓.นายเกษม เมาลิทอง - ศึกษาการอํานโน๎ตสากลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - ศึกษาการอํานโน๎ตสากล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบางปะอิน 
"ราชานุเคราะห์ ๑" 

๔.นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะเรื่องร าวงมาตรฐาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยการใช๎บทเรียนส่ือประสม 

 - การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์นาฏยศัพท์และภาษาทํา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๕.นางสาวสมาพร สมสืบ - การพัฒนาทักษะการเปุาขลํุยเพียงออในระบบเสียงสูง โดยใช๎คํูมือการเปุาขลํุย
เพียงออประกอบการเรียนการสอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียน
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - การพัฒนาทักษะการเปุาขลํุยเพียงออในระบบเสียงสูง โดยใช๎คํูมือการเปุาขลํุย
เพียงออประกอบการเรียนการสอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ โรงเรียน
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๖.นางสาวภริตา โอชารส  - การสร๎างชุดการสอนเรื่องการอํานโน๎ตสากลรายวิชาศิลปะ (ดนตรีสากล) ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”         
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - การพัฒนาส่ือการสอนเรื่องโน๎ตสากล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
โรงเรียนบางปะอนิ "ราชานุเคราะห์ ๑" 
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รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๗.นางสาวศุภศิริ สอนสิทธิ์ - การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ วิชาทัศนศิลป์โดยการจัดการเรียนรู๎แบบเน๎น
ประสบการณ์ (Experiential Learning) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทัศนศิลป์ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบ
ห๎องเรียนกลับด๎าน (Flipped Classroom) ผํานแพลตฟอร์ม Racha๑-online 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑.นางสาวอริยา กันทะวงค์ - การจัดการเรียนรู๎ด๎วยบทเรียนออนไลน์รายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
๒/๔ 

 - การสํงเสริมเจตคติในการสํงงานของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒/๔      
โดยการเสริมแรง 

๒.นางสาวกฤติญา ทองประวัติ - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิชา ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพด๎วยการ
เรียนโดยใช๎บทเรียนออนไลน์  

 - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชา ง ๓๓๑๐๒ การงานอาชีพด๎วยการเรียน
โดยใช๎บทเรียนออนไลน์ 

๓.นางสาวนัฐพร ภูวงษ ์ - ผลของการใช๎ Racha๑-online ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 
ในชํวงสถานการณ์โควิด-๑๙ 

 - การพัฒนาและสํงเสริมความมุํงมั่นในการท างานของนักเรียน 
๔.นางสาวญดา แก๎วพาณิชย์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการงานอาชีพโดยจัดการเรียนรู๎ด๎วย

บทเรียนออนไลน์ 
 - การใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ วิชาการงาน

อาชีพ เรื่อง ก๎าวสํูอาชีพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
 
 
 
 



 

 

สารสนเทศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  116 
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๕.นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์ - ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ห๎อง ๑ ห๎อง ๒ ห๎อง ๓     
ท่ีมีตํอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาการงานอาชีพ        
ภาคเรียนท่ี ๑/๖๔ ในชํวงการแพรํระบาดของเช้ือโควิด ๑๙ 

 
- ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔,๕/๕,๕/๖ ท่ีมีตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในชํวงการแพรํระบาดของเช้ือโควิด๑๙ 

๖.นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล - การจัดการเรียนรู๎ด๎วยบทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม  Racha๑-online 
รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบ ๒ เรื่อง การเขียนแบบภาพ
ฉาย ๓ ด๎านระบบมุมท่ี ๑ และ ๓ โดยใช๎ชุดแบบฝึกทักษะ 

๗.นางสาวทิพย์สุดา ทองมี - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ โดยผํานแพลตฟอร์ม Racha๑-online 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เรื่องการจัดการ
ผลผลิต วิชาการงานอาชีพ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบห๎องเรียนกลับด๎าน 
(Flipped Classroom) 

๘.นางสาวเมธาวี จันทรประภา - ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎แพลตฟอร์ม Racha๑-online 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ 

 - การพัฒนาทักษะการใชัมัลติมิเตอร์วัดไฟฟูาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี     
๖/๗ โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือด๎วยเทคนิค Think-Pair-Share 
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กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๑.นางสาวพรเพ็ญ พุํมสะอาด - กลยุทธ์การเรียนรู้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษา 
ปีท่ี ๖ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑" 

 - การพัฒนาทักษะการฟังในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
โดยใช้เพลง 

๒.นางสาวนุชาภา สํงสวัสด์ิ - การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์ม Racha๑-
online รายวิชาภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาทักษะการจดจ้าค้าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้แพลตฟอร์ม Racha๑-online 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

๓.นายปราณ์รณ กาญจนากร - การใช้ส่ือการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านค้าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

 - การใช้ส่ือการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านค้าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

๔.นางปาริชาติ ยมวรรณ - การพัฒนาผลสััมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Relative 
Pronoun and Conditional Form 

 -การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่องการอ่านฉลากยาของ
นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

๕.นายฉัตรดาว ฉันทะ - การพัฒนาทักษะการฟังในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    
๔/๔ โดยใช้เพลง 

 - การพัฒนาทักษะการฟังในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี        
๔/๔ โดยใช้เพลง 

๖.นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์ - การฝึกอ่านค้าอ่านใน dictionary ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียน
บางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค้าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
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รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 

๗.นางสาวศิริวรรณ โอริส - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการอ่านภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ส่ือนิทาน
พื้นบ้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 

 - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการจ้าค้า ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ 

๘.นางสาววิชญาพร อุํนม ี - ผลการใช้ส่ือโมชันกราฟิกเรื่อง Present Simple vs Present Continuous 
ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การศึกษาผลของการเรียนรู้ค้าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Vlog เป็นส่ือการเรียนรู้
ของนักเรียนช้ัน ม.๒/๑ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  

๙.นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน - การพัฒนาความสามารถในการอ่านศัพท์ตัวอักษรคันจิโดยการใช้ส่ือการ์ดรูปภาพ 
ของนักเรียนระดับช้ัน ม.๖/๕ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 - การพัฒนาความสามารถในการจดจ้าตัวอักษรคันจิโดยใช้การ์ดรูปภาพนักเรียน
ช้ัน ม.๖/๕ 

๑๐.นางสาวพิชามญช์ุ กุศล  - การส่งเสริมการท่องค้าศัพท์เรื่องอาชีพและสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนวิชา          
ต๓๐๒๐๗ ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗        
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 - ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแพลตฟอร์ม Racha๑-online ในรายวิชา      
ต๓๐๒๐๘ ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ๒ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ 

๑๑.นาวสาวยุวดี สุภาเรือง  - การพัฒนาทักษะการ เขี ยน ล้า ดับขีดภาษา จีน โดยใ ช้ ชุด ฝึก ล้า ดับขีด                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

 - การพัฒนาทักษะการฟังโดยใช้ Appication ในการสอนวิชาภาษาจีนส้าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

๑๒.นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง - การพัฒนาการอ่านออกเสียงท้ายค้ากริยาท่ีลงท้ายด้วย-ed โดยใช้ชุดฝึกการอ่าน
ออกเสียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๒/๔ 

 - การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี ๒ 
๑๓.นายวีรวัฒน์ ลงผิว  - การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบประเด็น

เรื่องของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑" 
 - การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้

ประเด็นเรื่องของนัก เรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ โรงเรียนบางปะอิน                  
"ราชานุเคราะห์ ๑" 
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รายชื่อครู ชื่อเร่ืองรายงานวิจัย 
๑๔.นางสาววรรณสิริ นาคเรือง  - การพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Present Perfect 

Tense ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
 - "การพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓" 
๑๕.นางนปภา ไตํเป็นสุข  - การศึกษาสภาพปัญหาการท่องค้าศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 
 - การศึกษาสภาพปัญหาการท่องค้าศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 

ฝ่ายสนบัสนนุการสอน 
 

รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 
๑.นางนงพงา อิสสอาด - ความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Racha๑-online 

รายวิชา ท๒๐๒๐๑ ห้องสมุด ๑ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 - ความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์รายวิชา ท๒๐๒๐๒ ห้องสมุด ๒                  

บนแพลตฟอร์ม Racha๑-online ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๒.นางสาวพรทิพย์ อุดร - การศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์บน

แพลตฟอร์ม Racha๑-online รายวิชากิจกรรมแนะแนว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ภาคเรียนท่ี ๑        
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 - การศึกษาความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม 
Racha๑-online รายวิชากิจกรรมแนะแนวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ 
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓.นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ - การพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียนด้วยเทคนิคการก้ากับตนเอง ส้าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 - การแก้ปัญหาการต้ังเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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รายช่ือคร ู ช่ือเรื่องรายงานวิจัย 
๔.นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ - การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชากิจกรรมแนะแนว  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
โดยการใช้แพลตฟอร์ม Racha๑-online 

 - ผลของการใช้สัญญาพฤติกรรมเพื่อพัฒนาการวางรองเท้าของนักเรียนให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
๑ นายปล้ืม ปรีชา ครูดีเดํน ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒ นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ ครูดีเดํน ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓ นางปาริชาติ ยมวรรณ ครูดีเดํน ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔ นางสุดาพร ยิ้มสิน ครูดีเดํน ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕ นายอัศวิน ศรีบัว ครูดีเดํน ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖ นางนงพงา อิสสอาด ครูดีเดํน ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๗ นางจิดาภา จูหว๎า ครูดีเดํน ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๘ นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ ิ ครูดีเดํน ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๙ นางสาวสุรีย์ ทนคง ครูดีเดํน ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐ นางจุไรภรณ์ พงษไ์ชย ครูดีเดํน ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๑ นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยูํ ครูดีเดํน ส านักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๒ นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสด์ิ ครูดีเดํน สมาคมผ๎ูบริหารสถานศึกษาบางปะอิน 
๑๓ นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์ ครูดีเดํน สมาคมผ๎ูบริหารสถานศึกษาบางปะอิน 
๑๔ นางสาวนัฐพร ภูวงษ ์ ครูดีเดํน สมาคมผ๎ูบริหารสถานศึกษาบางปะอิน 
๑๕ นายธนพล สูงกลาง ครูดีเดํน สมาคมผ๎ูบริหารสถานศึกษาบางปะอิน 
๑๖ นายเสกสรร สุขมา ครูดีเดํน สมาคมผ๎ูบริหารสถานศึกษาบางปะอิน 
๑๗ นางสาววิชญาพร อุํนม ี ครูดีเดํน สมาคมผ๎ูบริหารสถานศึกษาบางปะอิน 
๑๘ นางสาวนุชาภา สํงสวัสด์ิ ครูดีเดํน สมาคมผ๎ูบริหารสถานศึกษาบางปะอิน 
๑๙ นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์ ครูดีเดํน สมาคมผ๎ูบริหารสถานศึกษาบางปะอิน 
๒๐ นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ ครูดีเดํน สมาคมผ๎ูบริหารสถานศึกษาบางปะอิน 
๒๑ นายชยกร อมรเวช ครูดีเดํน สมาคมผ๎ูบริหารสถานศึกษาบางปะอิน 
๒๒ นายอดิศวร ขจรโชติพงศ์ บุคลากรดีเดํน สมาคมผ๎ูบริหารสถานศึกษาบางปะอิน 

 
 
 
 

รายชื่อครูดีเด่น ปีการศึกษา๒๕๖๔ 
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