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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการที่มุ่งสู่การเป็น
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้รับ
รางวัลพระราชทานในปีการศึกษา 2562 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้อานวยการ, รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 8 กลุ่ม,หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปี
การศึกษา 2562 รวมจานวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึก
ข้อมูลจากเอกสาร โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ใช้
การวิเคราะห์ เนื้ อหาจากการสั มภาษณ์ และการศึกษาเอกสาร และนาเสนอเป็นความเรียง
จากนั้นจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นภาพรวม
ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนให้ความสาคัญกับการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดังนี้
1) ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงตามความต้องการของ
นักเรียน โดยหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 2)
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เสริมทักษะด้านต่างๆตรงตามความต้องการของนักเรียน 3) โรงเรียน
ส่งเสริมให้ครู ผลิต แลกเปลี่ยนการใช้สื่อการเรียนรู้ มีการส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมให้
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ โดยจัดเป็นโครงการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 4) โรงเรียน
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดประเมินผล รายงานผลการประเมิน และนา
ผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน
ค าส าคั ญ : การบริ ห ารหลั ก สู ต รและงานวิ ช าการ; โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่ ; รางวั ล
พระราชทาน
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Abstract
This research aims to study curriculum management and academic work
aimed at becoming an educational establishment. “Royal Award: A case study of
a large secondary school that received a royal award in B.E. 2562 Academic Year.”
Key informants are the Director, Deputy Director of the Academic Management
Group, Head of 8 learning subject groups, and Head of learner development
activities who have worked in a large secondary school that received the royal
award in B.E. 2562 Academic Year, totaled 11 people. The research instruments
were interviews and document-based data records by analyzing the data from the
interview, and the study of information from documents. The content analysis was
from interviews and study of documents to present as an essay. Then, all the data
was analyzed in overall.
The findings revealed that: the school attached great importance to the
curriculum and academic administration with systematic planning. As follows: 1)
The administrators and related parties worked together to create an educational
curriculum that had met the needs of student. The curriculum was up-to-date
and consistent with the policy of the Ministry of Education. 2) The school organizes
the activities to enhance skills that met the needs of student. 3) The school
encouraged teachers to produce and exchange learning materials. There were
promotion, support, and activities to respond to learning as a project and
development of learning resources within the school. 4) The school encouraged
teachers to get understanding of the assessment, assessment report, and usage
the assessment results to develop students.
Keywords: Curriculum and Academic Administration; Large Secondary School;
Royal Award

บทนา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระราชทานพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เกี่ยวข้องได้น้อมไปปฏิบัติให้บัง
เกิดผล ซึ่งประกอบด้วยแนวพระบรมราโชบาย 4 ประการ คือ ประการแรก การมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประการที่สอง การมีพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม ประการที่สาม การมีงาน
ทา - มีอาชีพ และประการสุดท้ายคือการเป็นพลเมืองที่ดี จากพระบรมราโชบายดังกล่าวปรากฏ
ให้เห็นความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 มุ่งให้มีการกระจายอานาจให้
สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ การวัดและประเมินผลได้อย่างมี
คุณภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 27 ได้กล่าวถึงการนาหลักสูตรไปใช้ โดย
กาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ คือ ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิก าร ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความ
ต้ อ งการของสั ง คมชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มและประเมิ น ผลสถานภาพ
สถานศึกษา เพื่อกาหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วน
ร่วมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ มีหลักสูตรเป็น
ข้อกาหนดและแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และนาไปพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสั ง คมและประเทศชาติ ดั ง ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งการบริห าร
หลั ก สู ต รนี้ เ องเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการก าหนดความส าเร็ จ ของการจั ด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ตามที่หลักสูตรกาหนด
ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนั้น เป็นการส่งเสริมและกระตุ้น
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สถานศึกษาที่
มีสิทธิเข้ารับการประเมินและคัดเลือกจะต้องทาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพใน
5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านบริหารและจัด
การศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และด้านความดีเด่ นของสถานศึกษา
โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลนั้น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอันนามาซึ่งความสาเร็จ สามารถผ่าน
การคัดเลื อกตามเกณฑ์การพิจ ารณาสถานศึกษารางวัล พระราชทาน(กระทรวงศึกษาธิการ,
2562)
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการที่มุ่ง
สู่การเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่
ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นด้านที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการรับการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2.การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่ง
เรียนรู้ 4.ระบบการวัดและประเมินผล(กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) เนื่องจากการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนั้น โรงเรียนมีความจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีความ
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ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางนาไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริหารหลั กสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ขึ้นไป ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมิ น สถานศึ ก ษารางวั ล พระราชทาน อี ก ทั้ ง เป็ น การน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ โรงเรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารหลั ก สู ต รและงานวิ ช าการที่ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น สถานศึ ก ษารางวั ล
พระราชทาน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้รับรางวัลพระราชทานใน
ปีการศึกษา 2562
.

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ วิจั ย ใช้ร ะเบี ย บวิธีวิ จั ย เชิงคุณภาพ ใช้การเก็บข้อมูล จากผู้ ให้ ข้อมูล ส าคัญโดยการ
สัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารจากแบบบันทึกข้อมูลจากเอกสารเพื่อเป็นการตรวจสอบ และ
ยืนยันความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยมีผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ประกอบด้วย ผู้อานวยการ, รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวน 8 กลุ่ม, และหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานปี 2562 จานวน 1 โรง รวมจานวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น 11 คน
และทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และนามาประกอบการ
วิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ง นี้ ประกอบด้ ว ย แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ง
โครงสร้าง(Semi-Structured Interview) และแบบศึกษาเอกสาร ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่ าน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ความตรง
ความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ ผลการตรวจสอบมี ความครอบคลุม ความตรง ความ
ถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตนเอง โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด้วยแบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก
ข้อมูลจากเอกสาร ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
นาเสนอเรียบเรียงเป็นความเรียง.
.

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการที่มุ่งสู่การเป็นสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้รับรางวัลพระราชทานใน
ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 4 ด้านโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
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1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.1การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม
ท้องถิ่น และผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้ องทุ กฝ่ า ย เพื่อทราบจุดเด่น และจุ ดที่ ควรพั ฒ นาแล้ ว นาผลการ
วิเคราะห์มาวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินความต้องการจาเป็นใน
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของนัก เรียนในอนาคต เพื่อนามากาหนดโครงสร้างการ
เรี ย นรู้ และเวลาเรี ย น มีการประเมิน ความต้ องการของผู้ ป กครอง และชุมชนในการพั ฒ นา
นักเรียนเพื่อนามาใช้กาหนดกิจกรรมและโครงการมีการศึกษามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่
กาหนดเกี่ย วกับคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวทางในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.2 การน าผลการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ค วามยื ด หยุ่น และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
โดยครู นั กเรี ย น ผู้ ป กครอง และชุมชนร่ ว มกาหนดเป้าหมาย มีการจัดทาแผนการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายตามศักยภาพและความต้องการของนักเรียน มีสาระเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียน
ในวิชาที่สนใจ
1.3 การนาหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ขั้นตอนตามที่กาหนดบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ จุดมุ่งหมายของแต่ละรายวิชา
โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จัดทา
คาอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามเป้าหมาย
1.4 การจัดทาแผนและดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเพื่อวางแผนการ
นิเทศอย่างต่อเนื่อง กาหนดสาระสาคัญของการนิเทศ กากับติดตามที่ชัดเจน เพื่อให้ดาเนินการ
ได้ตามแผน สร้างเครื่องมือทาการนิเทศ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลและร่องรอยการนิเทศเพื่อรับ
การนิเทศจากภายในและภายนอกโรงเรียนโดยดาเนินการ ให้ครูในแต่ละกลุ่ มสาระการเรียนรู้
ร่วมกันนิเทศ กากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน และให้ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ประเมินการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา
1.5 สรุ ป ผลการนิ เทศ กากับ ติดตาม และประเมิน นาผลมาปรับปรุ ง และ
พัฒนาหลักสูตรอย่ างต่อเนื่ องโดยใช้กระบวนการวิจั ยเพื่อพัฒนานาไปสู่ความยั่งยืนและเป็น
แบบอย่ างในวงกว้ างมีก าร ดาเนิ น การส ารวจความคิ ดเห็ น และความพึ ง พอใจจากนั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อหลักสูตรสถานศึกษา มีการนาข้อมูลผลการดาเนินการ
นิเทศติดตามผล และรายงานของโรงเรียนมาวิเคราะห์การดาเนินการใช้หลั กสูตรสถานศึกษา
เพื่อให้ปรับปรุงหลักสูตรได้ตลอดเวลาของการดาเนินงาน
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2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.1 การน าผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ความต้ อ งการของนัก เรีย นเป็น
รายบุคคล และสารวจผ่านแบบประเมิน SDQ (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) รวมทั้งสารวจ
ความคิ ด เห็ น ของผู้ ป กครอง ท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนมาก าหนดกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รให้ เ หมาะสม
สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของนักเรียนและบริบทของท้องถิ่น จากนั้นจึงนาผลการ
สารวจมาวิเคราะห์ และนาผลที่ได้มาประชุมเพื่อปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ดีขึ้น และจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมในประเด็ นที่โรงเรียนยังไม่มีเพื่อให้กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความ
ครอบคลุมประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
2.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการ
พัฒนารอบด้าน ทั้งการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ทักษะการจัดการ และงาน
อาชีพโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการทาเป็นโครงการในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผ่านแผนการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหาร
2.3 โรงเรี ย นมี รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ท้ า ทาย สร้ า งสรรค์
น่าสนใจ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนมีการกาหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
หลากหลายทั้งฝ่ายบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม โดยมีเนื้อหาที่บูรณา
การในหลายรายวิชาเพื่อนามาปรับใช้ในชีวิตของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ใน
สาขาที่ตนเองถนัด และกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงาน
2.4 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและมีการสรุปผลการดาเนินงาน
และนาผลสรุปของการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกครั้งที่จัดกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนร่วมกันทากิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างมีความสุข
2.5 การที่นักเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และ/หรือมีการพัฒนาต่อ
ยอดที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต โครงงานการศึ กษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและทาชิ้นงานที่นักเรียนสนใจ ดังนั้นจึง
ทาให้ได้ชิ้นงานที่มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในหลายมิติ
3. สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
3.1 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความต้องการใช้ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มีการวิเคราะห์
สรุปผล เพื่อใช้ในการออกแบบ วางแผน และดาเนินการจัดหาและผลิตโรงเรียน ให้ความสาคัญ
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นั ก เรี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ดี ขึ้ น เป็ น ความรู้ ที่ ยั่ ง ยื น น าความรู้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลทาให้โรงเรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น
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3.2 การออกแบบ วางแผน และดาเนินการจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โรงเรียนมีการวางแผน สารวจความต้องการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการ
พัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีการศึกษา โรงเรียนได้พัฒนาครูในด้านการ
ผลิตสื่อ โดยความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชน แนะนาวิทยากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์
และร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีการประเมินสื่อการ
สอนที่สร้างขึ้นโดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และการประเมินโดยนักเรียน
3.3 การจัดบริการและบ ารุงรักษาสื่ อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่ ง
เรียนรู้อย่างเป็นระบบโรงเรียนมีการส ารวจการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ปรับปรุง บารุง
รักษา ให้สามารถใช้งานได้ดีทุกภาคการศึกษา เช่น สารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เครื่องเสียง สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกในใช้เทคโนโลยี
หากเกิดความช ารุ ดเสี ย หายหรื อ เกิด การขัด ข้ องขึ้นสามารถแจ้ง ให้ เจ้ าหน้ าที่ มาด าเนิ น การ
ช่วยเหลือแก้ไขได้ทันที โดยโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนไว้บริการให้แก่ครู นักเรียน
เพื่อตอบสนองและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
3.4 การส่ งเสริ มสนั บ สนุ นให้ ครูใช้สื่ อเทคโนโลยี เ พื่อ การเรียนรู้ และแหล่ ง
เรี ย นรู้ ทั้ ง ที่ มี ใ นสถานศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน ครู ทุ ก คนน าสื่ อ ไปใช้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ
เป้ าหมาย สาระการเรีย นรู้ วิธีการจั ดการเรียนรู้และวัยของนักเรียนโรงเรียนได้จัดปรับปรุง
ห้องเรียนทุกห้องให้ทันสมัย มีเครื่องโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ที่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองให้ครูได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ได้จากการจัดหา จัดซื้อ
และสื่อที่ครูสร้างขึ้น อย่างเต็มศักยภาพ มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
3.5 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
ที่ได้รับการยอมรับเป็นนวัตกรรม สู่แวดวงวิชาการผ่านรูปแบบและวิธีการที่มีความหลากหลาย
ครูเข้ารับการอบรมเพื่อจัดทาสื่อ เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ ได้นาสื่อที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ และ
ให้เพื่อนครูที่ร่วมสอนในรายวิชาเดียวกันร่วมใช้ มีการประเมินผลการใช้ โรงเรียนมอบหมายงาน
กลุ่มให้นักเรียนทาสื่อการเรียนการสอน และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นจนเป็นที่
พอใจได้รับการยอมรับ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตโดยให้ครูได้ใช้ร่วมกัน มีการเผยแพร่
สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นให้บุคคลภายนอกได้ใช้ การจัดนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อ
การเรียนการสอน การเสนอนวัตกรรมทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
4. ระบบการวัดและประเมินผล
4.1 การสร้างและพัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือที่หลากหลายสาหรับวัดและประเมินผลที่ส อดคล้ องกับผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และ
เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละวิชา โดยวัดและประเมินผลสภาพที่แท้ จริงของนักเรียน มีทั้ง
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การประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน
จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพตามกระบวนการสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้ครอบคลุมการวัดและประเมินผลทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะกระบวนการ และ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.2 โรงเรียนมีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดทา สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินโรงเรียนได้จัดทาระเบียบ
การวัดและประเมินผลของโรงเรียนโดยความร่วมมือของครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเป็น
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ใ นการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี
คุณลั กษณะตามเป้ าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลั กสู ตรสถานศึกษาตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน จัดให้มีการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินการจบ
หลักสูตรของสถานศึกษาที่ผู้เรียนต้องผ่าน
4.3 ระบบการสร้ า งและพั ฒ นาเครื่อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลการเรีย นรู้ที่มี
คุณภาพ หลากหลายรูปแบบโดยสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด และมีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ สามารถนามาใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วตรงความ
ต้องการในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ มีการวิเคราะห์ข้อสอบให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรี ยน
ตลอดจนการใช้โปรแกรม ตรวจข้อสอบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4.4 การจัดทาเอกสารประกอบการวัดและประเมินผลเพื่อสรุปรายงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องโรงเรียน มีการกาหนดนโยบายและรูปแบบการ
รายงานผลการเรียนเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ทราบข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วน ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจร่วมกันและมั่นใจในผลการเรียนที่นาเสนอ มีการจัดทาเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โดยครูทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทาแบบบันทึกผล
การเรียนประจารายวิชา รายงานต่อกลุ่มบริหารวิชาการ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทาแบบ
สรุปผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ รายงานต่อกลุ่มบริหารวิชาการ
4.5 การนาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู และกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าของนักเรียนรายบุคคลทุกระดับชั้น อีกทั้ง
นาสถิติผลการเรียนภาพรวมทั้งโรงเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตลอดจนใช้ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) มาวางแผนพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมิน
การใช้หลักสูตร โรงเรียนมีแผนงานนิเทศการสอน อย่างชัดเจน จัดทาเป็นโครงการนิเทศการ
สอนไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการนิเทศภายในโดย ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน มี
การให้คาแนะนาครูผู้สอน โดยกาหนดช่วงเวลานิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 – 4 ครั้ง และมี
การติดตามผล การพัฒนาโดยหัวหน้างาน ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ด้วยกระบวนการดังกล่าวเป็นส่วน
สาคัญในการทาให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพ และทาให้ นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือสูงกว่า เกณฑ์ ดังนั้นหากโรงเรียน
สามารถพัฒนาเทคนิคและวิธีการนิเทศการสอนที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของครูผู้ ส อน
รวมถึงการจัดกิจกรรมนิเทศที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับธรรมชาติ ของวิชา จะทาให้
การนิเทศการสอนและการนาผลการนิเทศไปใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ดังที่
พรรณทรี โชคไพศาล (2553) กล่าวถึงพฤติกรรมการนิเทศของผู้นิเทศในด้านการใช้ กิจกรรม
นิเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูผู้นิเทศควรใช้กิจกรรมนิเทศเพื่อช่วยให้ครูได้รับความรู้
เพิ่มเติม และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. การจั ด กิจ กรรมเสริ มหลักสูต ร โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยดาเนินการตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดเป็นกิจกรรม
ชมรมให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ โดยสารวจความสนใจของนักเรียนแต่ละปีการศึกษา
เพื่อจัดกิจกรรมชมรม และมีการจัดการเรียนการ สอนแบบโครงงาน จากความสนใจของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะการ สืบค้นข้อมูลและทักษะการทางานเป็น
กลุ่ม จัดกิจกรรมตามโอกาส และกิจกรรม วันสาคัญต่างๆของ โรงเรียน สอดคล้องกับ เบญจ
วรรณ กี่สุขพันธ์ (2549) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นการ บูรณาการให้นักเรียนได้
เชื่อมโยงระหว่างห้องเรียนกับโลกภายนอก เป็นลักษณะการแสวงหาความรู้ ด้วยการสร้างจุด
สนใจจากการค้นพบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถนาไปใช้ จัดการเรียนรู้ได้ ทุกระดับ ทุก
กลุ่มสาระวิชาในลักษณะเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับการจัด กิจกรรมพัฒนา
นักเรียนที่มีความหลากหลายของโรงเรียน ทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาครบทั้ง 3 ด้าน คือ
พุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
3. สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนจัดหาและผลิตสื่อและ เทคโนโลยีมีแผนงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ มีการสารวจความ
ต้องการใช้สื่อการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา เพื่อวางแผนในการจัดซื้อให้ตรงตามความต้องการของ
ครูผู้สอน มีการส่งเสริมครูผู้สอนด้านการพัฒนา และผลิตสื่อการเรียนรู้โดยกาหนดการอบรมการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรม ไว้ในแผนปฏิบัติงานเพื่อให้ ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้
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และผลิตสื่อการเรียนรู้ ดังที่ ประเสริฐ บริโปร (2545) กล่าวว่า การใช้สื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ การใช้สื่อการเรียนรู้ และขั้นตอนในการใช้สื่อ ตลอดจนการ
รักษาสื่อ สาหรับการส่งเสริมและสนับสนุน การใช้สื่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีส่วนงานจัดเตรียม
และซื้อวัสดุที่ใช้ผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงมีห้อง สื่อการเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนสามารถยืมใช้สื่อการ
เรียนรู้ตามความต้องการที่ตรงกับแผนการจัดการเรียนการรู้ ทั้งสื่อการเรียนรู้โดยทั่วไป รวมถึง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆด้วย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาและส่งเสริม
ครูผู้สอนในด้านวัสดุ สื่อการเรียนรู้ ตอบสนองต่อความต้องการใช้ และส่งผลต่อประสิทธิ ภาพใน
การใช้แผนการจัดการ เรียนรู้ของครูผู้สอนทาให้นักเรียนเกิดความสนใจ โดยเฉพาะนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาที่สื่อการเรียนรู้เป็นสิ่งกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
4. ระบบการวั ด และประเมิ น ผล โรงเรี ย นมี ก ารด าเนิ น การตามระเบี ย บการวั ด
ประเมินผลหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทาคู่มือการวัดและ
ประเมิน ผล ครอบคลุ ม ทุกเรื่ อง มีการประชุมชี้แจงแนวทางในการวัดและประเมินผล และ
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบตามแนวทางการดาเนินการของโรงเรียนในการ
ประชุม ผู้ปกครองประจาปีการศึกษา ซึ่งผู้วิ จัยเห็นว่า การชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผล
จั ดทาคู่มือการวัดและประเมิ น ผล เป็ น สร้ างความเข้าใจแก่ครูผู้ ส อนเพื่อ ดาเนิน การวั ด และ
ประเมินผลให้เป็นไปตาม แนวทางของโรงเรียน และเกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการวัดและประเมินผล ดังที่ Race & Pickford (2007) กล่าวว่า เมื่อครูผู้สอนเข้าใจระบบ
การวัดและประเมินผล รู้ปัญหาของการวัด ประเมินผล และการให้ข้อมูลย้อนกลับจะทาให้การ
วัด ประเมินผล และการให้ ข้อมูลย้อนกลับเป็นประโยชน์ต่อการสอนและการเรียนรู้ นาไปสู่การ
วัดและประเมินผลการเรียนที่มี ประสิทธิภาพ ดังที่ ฆนัท ธาตุท อง (2550) กล่าวว่า สถานศึกษา
ควรกาหนดการวัดผล ประเมินผล ของโรงเรียนขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายใช้เป็น แนวทางในการ
ดาเนินงาน
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องค์ความรู้จากการวิจัย
การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการที่มุ่งสู่การเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ภาพที่1 องค์ความรู้จากการวิจัย
จากแผนภาพ เป็นองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการที่มุ่งสู่การเป็น
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้รับ
รางวัลพระราชทานในปีการศึกษา 2562 สรุป ได้ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีการวิเคราะห์ความจาเป็นของสถานศึกษา
ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินความต้องการจาเป็นในการศึกษาต่อ มีการประเมิน
ความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้กาหนดกิจกรรมและโครงการ โดยมีการ
วางแผนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการจัดทา
แผนการเรียนรู้ที่หลากหลายตามศักยภาพและความต้องการของนักเรียน
2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูต ร โรงเรียนมีการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อหลั กสู ตร
ของโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนหรือความ
คิดเห็นของนักเรียนเป็นรายบุคคล ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการนาผล
การสารวจหลักสูตรจากแบบประเมินมาประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู จากนั้นจึงมีการ
จัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรขึ้น โดยมีการกาหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
3. สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนให้ความสาคัญในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาคุณภาพนักเรียนให้ มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีการวางแผน สารวจความต้องการของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในการพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีการศึกษา
4. ระบบการวัดและประเมินผล ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ที่ห ลากหลายและเหมาะสม โดยวัดและประเมินผลสภาพที่แท้จริง ของนัก เรียน โดยจัดทา
ระเบี ย บการวั ด และประเมิน ผลโดยความร่ ว มมื อ ของครู นักเรียน และผู้ ปกครอง เพื่อ เป็ น
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการพัฒนาระบบการสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
เงื่อนไขสู่ความสาเร็จ จากองค์ความรู้จากการวิจัยทาให้ทราบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมี
บทบาทในความเป็นผู้นาขององค์กรอย่างเด่นชัด ในเรื่องการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ของโรงเรียน อีกทั้งการตอบสนองและการมีส่วนร่วมที่ดีจากทุกภาคส่วน เช่น ผู้บริหาร ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทาให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนประสบ
ผลสาเร็จจนนาไปสู่การมีมาตรฐานที่ดี จนนาไปสู่การรับรางวัลพระราชทาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนวทางในการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
จากผลการวิจัยที่พบว่าโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการทุกด้าน จนนาไปสู่การได้รับรางวัลพระราชทาน ดังนั้น
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่อื่นๆจึงควรนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ดังนี้
1. ศึกษา นารูปแบบ และวิธีการของโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
บริบทของโรงเรียนนั้น เพื่อจะได้เป็นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเตรียมความพร้อมจน
นาไปสู่การเสนอสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานต่อไป
2. ศึกษา นารูปแบบ และวิธีการของโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
บริบทของโรงเรียนนั้น เพื่อจะได้เป็นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานโรงเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จในการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานที่เป็นปีการศึกษาปัจจุบัน
2. ควรมีการวิจัย ด้านคุณภาพนั กเรียน ด้านการบริหารและจัดการศึกษา ด้านการ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และด้ า นความดี เ ด่ น ของสถานศึ ก ษา ของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
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