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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ตัง้ อยู่ที่ 119/1 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตาบลบ้านใหม่ อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร 0-2961-8891-3 โทรสาร 0-2583-6158
website http://www.hwn.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 20
ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา เขตพื้นทีบ่ ริการของโรงเรียน แยกเป็น
พื้นที่บริการของโรงเรียน ได้แก่
ตาบลบ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด
ทุกหมู่
ตาบลคลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
ทุกหมู่
ตาบลบางตลาด
อ.ปากเกร็ด
ทุกหมู่
ตาบลบางพูด
อ.ปากเกร็ด
หมู่ 1 , 8 และหมู่ 9
ตาบลปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด
หมู่ 4 และหมู่ 5
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันจัน ทร์ที่ 4 มีน าคม พุทธศักราช 2535 ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5
รอบ
เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะและเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้ราลึกถึงคุณความดี
พระองค์ท่านสืบไปอีกทั้งเป็นจุดสกัดไม่ให้นักเรียนในเขตปริมณฑลเข้าไปเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนในซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครได้อีกส่วนหนึ่งด้วย
การเตรียมการก่อตั้งโรงเรียน โดยนายโกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (ตาแหน่งขณะนั้น)
ได้มอบหมาย นายกว้าง รอบคอบ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (ตาแหน่งขณะนั้น) ดาเนินการประสาน
การก่อตั้งและได้ติดต่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บริเวณหนองสามสาม ถนนศรีสมาน ติด
ทางเข้าสวนสมเด็จ พระศรีน คริน ทร์ นนทบุรี หมู่ 3 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการดาเนินงานต่าง ๆ เช่น การสูบน้าออกจาก
พื้นที่โดยกรมชลประทานปากเกร็ดและนายดิเรก ถึงฝั่ง นายอาเภอปากเกร็ด การถมที่ดินในบริเวณ
ก่อสร้าง โดยนายล่า สุขใจ มีคหบดีประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ในการดาเนินการ 9 ล้านบาท สมทบกับ
งบประมาณทางราชการ ใช้ชื่อโรงเรียนตามที่ได้รับพระราชทานนาม คานาหน้าโรงเรียน เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถว่า “นวมินทราชินูทิศ” ตามด้วยโรงเรียนพี่เลี้ยง
(ขณะนั้น) คือ หอวัง และสถานที่ตั้งคือ จังหวัดนนทบุรี จึงได้ชื่อว่า “ นวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี”
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เครื่องหมายประจาโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน พระนามาภิไธย “สก” ภายใต้พระมหามงกุฎ มีชื่อโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นามพระราชทานนาหน้าชื่อ หอวัง นนทบุรี
คติพจน์ของโรงเรียน
สุสฺสูส ลภเต ปญญ ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา
สัญลักษณ์อักษรย่อ

เอกลักษณ์และคาขวัญประจาโรงเรียน
รักศักดิ์ศรี

มีคุณธรรม

นาวิชาการ

สืบสานงานพระราชดาริ

อัตลักษณ์และอุดมการณ์
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

เป็นศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
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สีประจาโรงเรียน
น้าตาล - เหลือง
สีน้าตาล หมายถึง เลือดเข้มข้น ความเข้มแข็ง จิตใจหนักแน่น ประหยัด เรียบง่าย
และสุภาพ
สีเหลือง หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์ และการยึดมั่นในคุณธรรม
เป็นแนวดาเนินชีวิต
สีน้าตาล-เหลือง หมายถึง แนวดาเนินการที่โรงเรียนจะสร้างบุคลากรให้มีจิตใจหนักแน่น มี
เหตุผล มีความอดทน สามารถปรับตัวเข้าได้กับสถานการณ์ พัฒนาทั้งในด้านสติปัญญา มีความรู้ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และประกอบด้วยลักษณะนิสัยได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุภาพ รู้จักการดาเนินชีวิตที่เรียบ
ง่ายและประหยัด มีการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมที่จะให้เกิดความร่วมมือรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นการหล่อหลอมบุคลิกภาพนักเรียนปัจจุบันให้ดีที่สุด
ดังเช่นศิษย์เก่าหอวังนนท์ที่ได้สร้าง
เกียรติยศให้ปรากฏเป็นที่นิยมยกย่อง และมีความสาเร็จในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรแห่งคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
ดารงตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ภาคภูมิใจในสถาบันและสืบสานงานพระราชดาริ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคภูมิใจในสถาบัน
สืบสานงานพระราชดาริ
3. โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. องค์กรมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
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นโยบาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดาเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนจบหลักสูตร
 ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ
 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 ส่งเสริมและให้โอกาสความร่วมมือในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง โรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาและ
สิ่งแวดล้อม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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2. ข้อมูลผู้บริหาร
2.1 ผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ จารุสาร
ผู้อานวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน – ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5522311 E-mail : dna2546@hotmail.com
2.2

รองผู้อานวยการโรงเรียน มีจานวน 4 คน
นายบงกช ยุวนะเตมีย์
รองผู้อานวยการกลุ่มการบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5224741 E-mail : bongkot_y@hotmail.com

นายธีรพล จานงนิจ
รองผู้อานวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0179889
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นางสาวธนัดดา ขีดเขียน
รองผู้อานวยการกลุ่มการบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6181932 E-mail : ying_3922@hotmail.com

นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมสุเมธ
รองผู้อานวยการกลุ่มการบริหารงานวิชาการ
วุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7051875 E-mail : kittisak2411@gmail.com

องค์กรที่มีส่วนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

1

นายประทุม

นวลเขียว

ประธานกรรมการ

2

รศ.สาโรจน์

นิลดา

กรรมการ

3

นายบุญชู

พุ่มเจริญ

กรรมการ

4

นายสน

ศรีบุญเรือง

กรรมการ

5

นายพิศาล

จอโภชาอุดม

กรรมการ

6

พลโทอภิชาต

อุ่นอ่อน

กรรมการ

7

ผศ.ดร.จุไรรัตน์

สุดรุ่ง

กรรมการ

8

พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์

กรรมการ

9

พระครูสิริคุณากร

กรรมการ

10

นางสุมิตรา

จันทร์เพ็ญ

กรรมการ

11

นายประยูร

ฟักสังข์

กรรมการ
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ที่

ชื่อ - สกุล

12

ว่าที่ร้อยตรีบารุง

นอบน้อม

ตาแหน่ง
กรรมการ

13

นางสาวปรียารัตน์

หนูคง

กรรมการ

14
15

นายนฤดม
อ๊อกชู
ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
หอวัง นนทบุรี

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1

นายประสิทธิ์

มีแต้ม

นายกสมาคม

2

นายโชคดี

วิหคเหิร

อุปนายกคนที่ 1

3

นายสน

ศรีบุญเรือง

อุปนายกคนที่ 2

4

นายสมสิทธิ์

มูลสถาน

อุปนายกคนที่ 3

5

นายประทุม

นวลเขียว

อุปนายกคนที่ 4

6

นายบงกช

ยุวนะเตมีย์

เลขานุการ

7

นายสุรศักดิ์

สุภาคม

8

นางนันทิยา

พรหมมีชัย

9

นายสมชาย

คารักษ์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

10

นางวรลักษณ์

กุสมุ าลย์

ผู้ช่วยนายทะเบียน

11

นางสาวธนัดดา

ขีดเขียน

ปฏิคม

12

นายชาตรี

ศิรวิ ัฒน์

ผู้ช่วยปฏิคม

13

นางวรรณพร

เทียนทอง

เหรัญญิก

14

นางกัญญา

สุทธมนัสวงษ์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

15

นางมะลิ

จรุงเกียรติ

ประชาสัมพันธ์

16

นายวานิตร์

ทัดทาน

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

17

นางสุดใจ

กิจสถิต

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

18

พ.ท.สายทอง

ปลัดกอง

กรรมการ

19

นายกษิเดช

สมหวัง

กรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
นายทะเบียน
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ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

20

นายชัยวรงค์

แสนศรี

กรรมการ

21

นายแสนจันทร์

กว้างขวาง

กรรมการ

22

นายสุรเดช

อยู่วัฒนา

กรรมการ

23

นายอเนก

เพิงสงเคราะห์

กรรมการ

24

นายยศ

เกษกุล

กรรมการ

25

นายภูชิต

ฉัตรไพบูรณ์

กรรมการ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง

ตาแหน่ง

ดร. สมสิทธิ์

มูลสถาน

นาย
นาย
นาง
ร.ท.
นาง
นาย
นาง
พ.ต.
นาง
นาย

ศิริวัฒน์
สมหวัง
กุสุมาลย์
สุขปรีดา
อุเมโนะ
แสนศรี
บุตรเวส
สายเสมา
กลันทานนท์
วัฒนเสย

ประธาน
รองประธานคนที่ 1 (งานกิจกรรม)
รองประธานคนที่ 2 (งานวิชาการ)
ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายทะเบียน
ปฏิคม
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ชาตรี
กษิเดช
วรลักษณ์
พิศัลย์
จิราภรณ์
ชัยวรงค์
ศรัญญา
บุรินทร์
เพ็ญศรี
ศิลปชัย

นาง ดวงเนตร
นาง ฐิตารีย์

ธนโสภณชัยกุล
เอี่ยมทัพ
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คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ลาดับ
ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
1 พ.ต. บุรินทร์
สายเสมา
2 นาง นภา
เส็งสาย
3 ร.ท. พิศัลย์
สุขปรีดา
4 น.ส. เนตรนภิส ศรีรัตนา
5 น.ส. สุกัญญา
เสริฐสังวาลย์

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1 นาง เพ็ญศรี
2 นาง พวงรัตน์
3 น.ส. ฐิตารีย์
4 นาง คชาภรณ์
5 นาง ศรัญญา

กลันทานนท์
พืชนะ
เอี่ยมทัพ
พึ่งสุธา
บุตรเวส

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1 นาง จิราภรณ์
2 นาย วัฒนา
3 นาง วรลักษณ์
4 น.ส. กรรัตน์
5 นาย ชลัช

อุเมโนะ
ท้วมปาน
กุสุมาลย์
แก้วอมตวงศ์
มงคลบุตร

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ลาดับ
ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
1 นาย
กษิเดช
สมหวัง
2 นาย
ชัยยุทธ
แตงมณี
3 นาย
ชาตรี
ศิริวัฒน์
4 นาง
กุลิสรา
ติชะนะ
5 ว่าที่ร.ต. จัตุรสร
ปราโมช ณ อยุธยา

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1
2
3
4
5

นาง
นาย
นาง
จ.ส.อ.
นาง

ดวงเนตร
เอนก
ศรัญญา
หงษ์ทอง
สุดใจ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศิลปชัย
1 นาย
สมสิทธิ์
2 ดร.
3
4
5

นาย
นาง
นาง

ชัยวรงค์
พิริยาภรณ์
สุภาพร

ธนโสภณชัยกุล
เพิงสงเคราะห์
บุตรเวส
มีเนตร
กิจสถิตย์

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์

วัฒนเสย
มูลสถาน

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์

แสนศรี
จารุมัยพร
ทศพะรินทร์
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คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้น
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นายภานุพงษ์
จาเริญดี
นางจริยา
ทับแถม
น.ส.ผ่องศรี
แซ่เลี่ยว
นางสิริเพ็ญ
เปิดชั้น
นางอรุณศรี
กิติสกล
พ.ต.บุรินทร์
สายเสมา
นายปฑิจิต
เต็มไพโรจน์
น.ส.เนตรนภิส
ศรีรัตนา
นางรจนา
อุษณกุล
นายทวีพงษ์
งามจารัส
ร.ท.พิศัลย์
สุขปรีดา
พ.อ.อ.กรภัชฑ์
ศัยกุลฎ์
ร.ท.วีรภัทร
จรสาย
น.ส.นันทภัค
ปรีดานนท์
นายไพฑูรย์
นิติสาโรภาส
น.ส.ชนาเพ็ญ
ตัณฑ์สวิภาค
นายสมชาย
ทองเลิศ
นางสุนิชชา
ปานกลับ
น.ส.ทศวัน
วิชชา
น.ส.ดวงแข
น้อยเพ็ง
นางสุจิตรา
พงสุระ
น.ส.พิรนุช
สุขปัญญา
น.ส.อังคณา
ต๋าแปง
นายธนวัฒน์
ไชยรัตน์
นางณัฐิฏา
สุนทรเมือง

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
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ชั้น
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/7
ม.1/7
ม.1/7
ม.1/7
ม.1/7
ม.1/8
ม.1/8
ม.1/8
ม.1/8
ม.1/8
ม.1/9
ม.1/9
ม.1/9
ม.1/9
ม.1/9
ม.1/10
ม.1/10
ม.1/10
ม.1/10
ม.1/10
ม.1/11
ม.1/11
ม.1/11
ม.1/11
ม.1/11

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นายไพศาล
นักดนตรี
นายณัฐพงศ์
นาคะวัจนะ
นายรุ่งโรจน์
สุดแสน
นายสุทธิพงศ์
พรหมปรีชาเลิศ
น.ส.วิจิตรา
ทรัพย์ประดิษฐ์
พ.อ.อ.อนุชิต
สุขโต
นายศักดิ์นรินทร์ ชาดี
น.ส.จิดาภา
สะลิตพิรัตน์
นางธิตยา
ศรีเพชร
นายรุจิโรจน์
อิ่มจันทร์
พ.ท.สุภัทร
พุ่มประดับ
นางยุวรินทร์
สมิตะสิริ
นางนภา
เส็งสาย
นางอรุณรุ่ง
ต้นกันภัย
นางนฤมล
ถนอมงาม
ว่าที่ ร.ต.เศษฐพัส โยธินะเวคิน
น.ส.ชัชกร
แสงอุทัย
น.ส.รัตนาวรรณ ขาวผ่อง
น.ส.ปัญจพร
บุนนาค
นายสุรชัย
เพชรน้อย
นายพีรณัฐ
มาตรสุริวงศ์
นายวิสูตร
แก้ววิศิษฎ์
นางสุดา
ธีรวรุตม์
นางชญาดา
แก้วเกิดมี
นายดารงค์รักษ์ เพริศพริ้ง
น.ส.อสมาภรณ์ วงษ์เพ็ง
นายณภัทร
นาคา
นางชนาพร
สุวรรณสิน
นางสุนันทา
แรมลี
นางจีระนันท์
ยิ้มเผือก

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
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ชั้น
ม.1/12
ม.1/12
ม.1/12
ม.1/12
ม.1/12
ม.1/12

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นายเรวัฒน์
การเสนารักษ์
นายเรวัฒน์
การเสนารักษ์
นางปราณี
ศรีอิ่ม
น.ส.สุกัญญา
เสริฐสังวาลย์
น.ส.สุพรรณี
แป้นจันทร์
นางกานติ์วิพา
คงเทพ

ตาแหน่ง
ประธาน
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้น
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/4
ม.2/4

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
น.ส.ฐิตารีย์
เอี่ยมทัพ
นางณัฏยา
พรหมเจริญ
นางฐิฏาภรณ์
สุพรรณ
นายภารวิทย์
วิเชียรเพชร
นางลาพูน
อิ่มบุญสุ
นางดวงแข
มานะกิจ
นางนงนุช
พงษ์ไทย
นางคชาภรณ์
พึ่งสุธา
นางฐิติภัทร์
ภาณุไพศาล
ร.ต.อ.รัถย์ศานต์ ประจิตร์
พ.อ.(พ)โสฬส
นิ่มเจริญ
ร.ท.สมพร
เพ็ชร์ปุ่น
นางเยาวมาลย์
เยาวรัตน์
นายสมบัติ
มะลิซ้อน
นางฉันทนา
ศรีจินดา
นางธนัญชา
เงินงาม
พันโทจริง
ทีเกาะ
น.ส.ศิวพร
มาลิ
นายปัณณทัต
ทับเมืองกุลทร
นางกมลพร
หลงสมบุญ

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
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ชั้น
ม.2/5
ม.2/5
ม.2/5
ม.2/5
ม.2/5
ม.2/6
ม.2/6
ม.2/6
ม.2/6
ม.2/6
ม.2/7
ม.2/7
ม.2/7
ม.2/7
ม.2/7
ม.2/8
ม.2/8
ม.2/8
ม.2/8
ม.2/8
ม.2/9
ม.2/9
ม.2/9
ม.2/9
ม.2/9
ม.2/10
ม.2/10
ม.2/10
ม.2/10
ม.2/10

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นางเพ็ญศรี
กลันทานนท์
นางจารุวรรณ
สมสุข
นางพวงรัตน์
พืชนะ
น.ส.รมิดา
อุ่นศรี
นางสายใจ
สัมฤทธิ์
นางน้าทิพย์
วิจิตร
นางนงลักษณ์
จรัสกาจรกูล
น.ส.ไพรสน
พันกันทะ
นางพวงเพ็ญ
เหมือนชอบ
นางสรัญญา
ภูมิศักดิ์
นายอนันต์
ผาสุข
นางลัดดา
ภิญโญ
นางพริมพัทธ์
พิเศษฤทธิ์
นางโสภาพร
สัมโย
น.ส.นันทรี
ยูระวงษ์
นางศรัญญา
บุตรเวส
นางบุษกร
ทองอนันต์
นางนิภาพร
เยื่อจันทร์
นางณิชกานต์
ศรีสุข
นางอรุณี
อุปพงษ์
พ.อ.วีรชัย
ทวานนท์
นายนพคุณ
สิงห์เฉลิม
นายสมชาย
แซ่หยุ่น
นางสุดารัตน์
ศรมยุรา
รอ.หญิงชุติมา
ทองวัชระ
นางวิศรุตา
ทับแสง
นายธงชัย
เหลืองทอง
นางกัณณิกา
สารถี
นางจรุงจิตต์
สุรเณร
น.ส.อรุณศรี
ฉันทพิชญานันท์

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
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ชั้น
ม.2/11
ม.2/11
ม.2/11
ม.2/11
ม.2/11
ม.2/12
ม.2/12
ม.2/12
ม.2/12
ม.2/12

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นางพีชญา
ณ นคร
นางวนาพร
ทองจันทนาม
น.ส.จิรภา
ประสงค์
นายธราเทพ
แก้วเพ็ชร์
ดร.โศรดา
กนกทานนท์
นางสรัญญา
คุรุศักดาพงศ์
นางกัญญาภัค
ไทยลี่
นางรัชนิดาพร
ไชยประณิธาน
นางวิไลวรรณ
ภิญญะวัย
นางสุพัชรินทร์
ชาญช่างเหล็ก

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้น
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นายสุเทพ
ประโยชน์ดี
นายฐานันดร์
คาประเสริฐ
น.ส.วัลลภา
ธนัชพุฒิกร
น.ส.รุจิวรรณ
วงศ์บุบผา
นายสมชาย
เกรียงธนากิจ
นางสุภาภรณ์
นกยูงทอง
นายนิพล
วิวาห์เสาวภรณ์กิจ
นายณรงค์
ชลประคอง
นางสมทรง
เพียรเก็บ
นางอภิญญา
ผาสุข
นายสงบ
บุญวัฒนโชติ
น.ส.ทัศวรรณ
วังคะฮาด
น.ส.รัชตา
สาระสิทธิ์
นางพัชราภรณ์
สังขพงษ์
น.ส.อมรา
ขอดสันเทียะ

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
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ชั้น
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/7
ม.3/7
ม.3/7
ม.3/7
ม3/8
ม3/8
ม3/8
ม3/8
ม3/8
ม.3/9
ม.3/9
ม.3/9
ม.3/9
ม.3/9

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นายนรินทร์
ศรีสมบัติ
นางพรพรรณ
เพิ่มสวัสดิ์
นางณัฐพร
ชื่นใจ
นางกัญชลี
พัฒนาไพบูลย์กุล
นางพจนา
สารีคา
นายอ่อน
เดชยศดี
จ.ส.อ.วัชรพงษ์
นกพึ่ง
นางปนัดดา
ชัยยะ
น.ส.ทิพวรรณ
บุญยม
นางวิราวรรณ
อ้นสืบสาย
นางวรลักษณ์
กุสุมาลย์
นางสุรัญชา
สุจริต
นายชลัช
มงคลบุตร
นางปูชิตา
เวชวิฐาน
นางจาลอง
การะเกษ
นายพงศ์เกียรติ ตรีวิเชียร
นางวรรษมน
คาแก้ว
นางวัฒนา
ท้วมปาน
น.ส.พัชรีวรรณ
จามรี
น.ส.ศุภลักษณ์
ศุภกิจชัย
นายจิตพงษ์
อุประคา
นายชรินทร์
เรืองวังสรรค์
น.ส.กรรัตน์
แก้วอมตวงศ์
น.ส.อัจฉรา
ศรีสุนาครัว
น.ส.น้องนุช
ศักดินาเกียรติกุล
นางปวีณา
กลิ่นเอี่ยม
นายทศพล
สมประสงค์กิจ
นางนฤมล
ผู้เลื่องลือ
นางเกศกนก
สายสิญจน์
น.ส.มนสิชา
ชูชาติไทย

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
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ชั้น
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/10
ม.3/11
ม.3/11
ม.3/11
ม.3/11
ม.3/11

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นางบุญสม
ไหมทอง
น.ส.ทรัพย์อนันต์ อื้อศรีวงศ์
นางสุภาพร
จามพัฒน์
น.ส.เรนู
ทนทะนาน
นายสืบพงษ์
โชคธนกุลชัย
นางจิราภรณ์
อุเมโนะ
นายศุภชัย
ชื่นใจ
นางสกาวรัตน์
พวงลัดดา
นางอัญชฎา
นวลประเสริฐ
นางวิภาวรรณ
ทิพย์ชูวงศ์

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้น
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/3
ม.4/3
ม.4/3
ม.4/3

นางพัชรี
นางรสสุคนธ์
นางสุมาลี
นางกรุณา
นางพรพิมพ์
นายกษิเดช
นางเนตร์ชนก
นายชัยโรจน์
นางธนัชพร
นางรจนก
นายวีระศักดิ์
พ.ต.อ.กิตติ
นางวัลภา
นายอดิศา
นางจิราภรณ์

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
สวาสิทธิเชย
เดือนแรม
โลธร
คายา
นันตา
สมหวัง
ไตรญาณสม
ร่วมรัก
สีตบุตร
ช่วงศรี
จวงวาณิชย์
สกุณี
บรรจงเกตุ
รบช้าง
วงศ์ตาหล้า

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
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ชั้น
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/5
ม.4/6
ม.4/6
ม.4/6
ม.4/6
ม.4/6
ม.4/7
ม.4/7
ม.4/7
ม.4/7
ม.4/7
ม.4/8
ม.4/8
ม.4/8
ม.4/8
ม.4/8

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นายทวี
ขันโบราณ
จ.ส.อ.กฤษฎา
บุดดา
นางพรสวรรค์
บุญเรืองมงคล
นายชานาญ
สาเร็จผล
จ.ส.อ.สุเทพ
กิจบุญส่ง
น.อ.สุกิจ
บุณย์เพิ่ม
น.ส.สิรินยา
ขาวสอาด
ว่าที่ ร.ต.จัตุรสร
ปราโมช ณ อยุธยา
น.ส.จุฑาธิปย์
ธรรมแสง
นางลาจวน
ดวงแก้วงาม
นางอมิตดา
สว่างศรี
นางฐิตาภัทร์
ชวนปรีชา
น.ส.พาพัท
เพียร
นายบุญชัย
ดนมินทร์
นางณัฐชริยาน
สุขสาขา
นายชาตรี
ศิริวัฒน์
ร.ต.ท.วีรพล
ผลเกิด
ด.ต.หญิงลัดดาวัลย์
พิทักษ์โสภณ
น.ส.ปวีณา
เจริญพร
น.ส.นรินทร์อร
ปุลินพิสิษฐ์
นายชัยยุทธ
แตงมณี
นางณัฐฐิญา
บุญเอก
นางอัมพวัน
แสงเจริญเกียรติ
นางนปภา
เรืองอ่อน
นางฐิตภัทร์
ภาณุไพศาล

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
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ชั้น
ม.4/9
ม.4/9
ม.4/9
ม.4/9
ม.4/9
ม.4/10
ม.4/10
ม.4/10
ม.4/10
ม.4/10
ม.4/11
ม.4/11
ม.4/11
ม.4/11
ม.4/11

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
ดาราเรือง
พันเอก(พิเศษ) สมศักดิ์
นางจุฑารัตน์
เรณู
นางวาสนา
บุตรละคร
น.ส.ณัฏฐณิชชา
เกษสกุล
นายธานินทร์
เชยบุบผา
นางกุลิสรา
ติชะนะ
นายอัครพงษ์
วิจิตธนไพศาล
นางโสภา
ช่วยคงคา
น.ส.ชัชฎาภรณ์
นันจันที
น.ส.วัญชรัตน์
ทองอุปการ
นางเสาวลักษณ์
ประเสริฐทรง
นางยรรยง
เทพานนท์
นางอรัญญา
หิรัญอนุสรณ์
นางประภา
มาลารักษ์
น.ส.สุรัสวดี
ปุยะติ

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้น
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2

นางสุดใจ
นางฉัตรริษา
นายเรวัฒ
นางสายทอง
น.ส.จันทนา
นางสุมนา
นายสุพจน์
นางชุติมา
นางอารียา
นายวิวิชชัย

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
กิจสถิตย์
เย็นทรวง
เหมือนหนู
ศรีอุทัย
ชัยรุ่งเรืองสิน
จันทร์เทวี
อุ่นภา
จันทร์ลอย
หฤทัยธรรม
เลิศบุญญาฤทธิ์

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
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ชั้น
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/5
ม.5/5
ม.5/5
ม.5/5
ม.5/6
ม.5/6
ม.5/6
ม.5/6
ม.5/6
ม.5/7
ม.5/7
ม.5/7
ม.5/7
ม.5/7
ม.5/8
ม.5/8
ม.5/8
ม.5/8
ม.5/8

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นายเกียรตินภา จันทร์สว่าง
นายรังสรรค์
กมลเวคิน
นางนฤมล
ผู้เลื่องลือ
น.ส.ณัฐนันท์
ลิมะวรารัตน์
น.ส.ศรุตยา
ทรัพย์บัวทอง
จ.ส.อ.หงษ์ทอง
มีเนตร
ร.ต.มนตรี
มีประเทศ
นางศรัญญา
บุตรเวส
นางวนิยดา
สุริยะ
นางกัญญ์กนิษฐ์ ศิริคามเทพ
นายเอนก
เพิงสงเคราะห์
นายสุรศักดิ์
จงมโนประเสริฐ
ร.ต.อ.ศิรวัชร์
แก้วดุสิต
นางวาณี
ธรรมโม
นางกรสิริ
สาริกานนท์
จ.ส.อ.เฉลิมชัย
พูลเจริญ
นายสมบัติ
แสงแดง
นางจิราภรณ์
อุเมโนะ
นางจุฬาลักษณ์ รังกลาง
นางวาสนา
วันตา
นางพรผกา
ปลั่งศรี
นางพิไลพร
ดิษฐบรรจง
นางอริณชย์
บุญเรืองยศศิริ
นางณัทช์สมหทัย สุวรรณบุบผา
น.ส.สุวนุช
เย็นทรวง
นางรจนา
อุษณกุล
น.ส.อุรา
สุขสุวรรณ์
นางจารุณี
หงษ์วิชุลดา
นายธนวัฒน์
มูลเภา
น.ส.ภัททิยา
ภู่เจริญ

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
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ชั้น
ม.5/9
ม.5/9
ม.5/9
ม.5/9
ม.5/9
ม.5/10
ม.5/10
ม.5/10
ม.5/10
ม.5/10
ม.5/11
ม.5/11
ม.5/11
ม.5/11
ม.5/11

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
แก้วไสล
เห็มอ่อน
สมพันธ์
อัครเสวก
ป้านนาค
ธนโสภณชัยกุล
บัวมั่นภูสิทธิ์
ขวัญทอง
ไชยสิงห์
บุญเนตร
สหทิพยกุล
สานส่งศักดิ์
ปัญจกิจ
แสวงดี
ผาแสง

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นายชัยวรงค์
แสนศรี
นางนิเทศ
ธนังพิสุทธิ์
นางเนตรทราย
นนทเสม
นายพิศิษฐ์
ก้อนไพบูลย์
นางวาสนา
หอมหวล
นางฐานิดา
รักคา
นายนพคุณ
สิงห์เฉลิม
นายสรภพ
นามารักชาติ
นางณัฐนันท์
แช่มช้อย
นายนรินทร์
ประวัง

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์

พ.ต.นัฐพงษ์
ด.ต.บุญส่ง
น.ส.ทัศนียา
ด.ต.นนท์
นายภาคิน
นางดวงเนตร
นางสุชาฐิณี
นางอุรชา
นางนิภา
นางสุมิตรา
นางอลิสา
นางวีรวัลย์
นายชนะ
นางรุจิเรข
นางพัชรา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้น
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
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ชั้น
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นายศิลปชัย
วัฒนเสย
พ.ต.ท.พิทยากร เพชรรัตน์
นางอารีรัตน์
พงษ์สวัสดิ์
นายอภิชาติ
สุริโยทัย
นางสุดาลักษณ์ ตฤณเกษโกศณ
นางแก้วตา
ศรีบุรินทร์
นางพรพรรณ
เกียรติสุระยานนท์
นางปัณรัตน์
เจียมศักดิ์
นางสุจินดา
วีระกิจพานิช
นางมะลิ
กลั่นความดี
นายปฏิญญา
คุมมณี
น.ส.จุฑามาส
พวงทอง
นายนพน้อม
แก้วบุตรดา
นางวันเพ็ญ
แจ้งคต
นางวัลยดา
นุ่มพันธุ์
นางสุภาพร
ทศพะรินทร์
นายอภินันท์
ศิริพรทุม
นายบุญธรรม
พลายศรี
นางพรพิมล
โคมลอย
นางเพชรลัดดา ชานุวัติ
นางสาราญ
สีพงษ์
น.ส.ธนาภรณ์
วงกลม
นางพิริยาภรณ์
จารุมัยพร
นายอาคม
อยู่คง
นางกัญญาพัชร อิ่มเลี้ยง
นายราชสุรีย์
แสนอุบล
นางเนตรนภา
บุญประกอบ
นางสมาน
ตัดโท
พ.อ.วีระศักดิ์
ภูวปัจฉิม
นางบุปผา
หยิบยานนท์

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
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ชั้น
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/11
ม.6/11
ม.6/11
ม.6/11
ม.6/11

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)
นายวิชกาญจ
จงสกุล
นายมงคล
สวัสดี
นางมยุรี
สังขมาลัย
นางตติยา
วิชัยดิษฐ
น.ส.พุทธรักษา
ศิริวัฒนกุล
ดร.สมสิทธิ์
มูลสถาน
นางวิภา
น.ส.สายสมร
ร.ต.อ.ธนบดี
นายวีรจิตร
น.ส.อุบลวรรณ
นายสุชีพ
นางสุพรรณี
นางธัญยธรณ์
นางอรนิจ

เลิศลักษณ์ศิริกุล
โตอุดม
วิรุณศักดิ์
เรืองศักดิ์
นิยมจันทร์
กานตานนท์
เฉยรอด
ปัญญาไชยพัฒน์
หงส์ชั้น

3. ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน
ตารางแสดงจานวนบุคลากรจาแนกตามเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
เพศ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประเภท
ต่ากว่า
สูงกว่า
บุคลากร
ชาย หญิง
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ผู้อานวยการ
1
1
รองผู้อานวยการ
3
1
4
ครูประจาการ
32
103
90
45
นักการ/ภารโรง
1
4
5
ลูกจ้างประจา
2
1
2
1
ลูกจ้างชั่วคราว
10
12
22
รวม
49
121
7
113
50
156
 มีครูสอนวิชาตรงตามวิชาเอก 135 คน (100%)
 มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด
- คน (0%)

ตาแหน่ง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์

อายุ
เฉลี่ย

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย

54
54
45
56
47
32
48

38
32
18
17
22
5
22
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4. ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 320 คน
2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,909 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
รวม
ชาย
หญิง
ม. 1
12
272
256
528
ม. 2
12
278
260
538
ม.3
11
233
263
496
รวม
35
783
779
1,562

เฉลี่ย
ต่อห้อง
44
45
45
45

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

11
11
11
33

160
183
176
519

303
255
270
828

463
438
446
1,347

42
40
41
41

รวมทั้งหมด

68

1,302

1,607

2,909

43

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
3) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2,798 คน คิดเป็นร้อยละ 96.18
4) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 2,437 คน คิดเป็นร้อยละ 83.77
5) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
6) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 472 คน คิดเป็นร้อยละ 16.23
7) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ 607 คน คิดเป็นร้อยละ 20.86
นักเรียน ระดับ ม.ต้น เกรดเฉลี่ย 3.65 ขึ้นไป จานวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 23.87
นักเรียน ระดับ ม.ปลาย เกรดเฉลี่ย 3.65 ขึ้นไป จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 17.37
8) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23
9) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20
10) สถิติการขาดเรียน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 3.43
11) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น ระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 ไม่มีนักเรียนตกซ้าชั้น
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22
12) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560)
ม.3 จานวน 472 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16
ม.6 จานวน 428 คน คิดเป็นร้อยละ 95.96
13) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 19
14) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 2,909 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
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15) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ 2,909 คน คิดเป็นร้อยละ 100
16) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 2,909 คน คิดเป็นร้อยละ 100
17) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 2,909 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
19) จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
2,909 คน คิดเป็นร้อยละ 100
20) จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 2,909 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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5. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
แผนภูมิร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2559
120
100
96.55

ร้อยละ

80
60

93.95
84.73

74.32

68

64.11

61.46
50.49

40

ร้อยละ

20
0

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
70
60.19

60
54.96

50

ร้อยละ

40

49.19
46.81
46.36
41.06

52.51
49.34
49
42.01

32.43
29.53
29.31

30

36.68
35.12
34.99

44.11
36.62
31.39
31.8

20
10
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับ
สังกัด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558 – 2559
70
60.19
57.15

60
54.96
50

48.93

48.85
44.11
39.88

ร้อยละ

40

43.02
41.06

42.01

2558
30

2559

20
10
0

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
70
63.55

60

คะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน

55.96
53.09 52.29

ร้อยละ

50
40.81
37.37
34.64
36.22
36.17
32.26 31.77
31.74
35.89
28.92
27.35
31.62
26.37
24.9 24.88
27.76

40
30

คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับ
สังกัด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

20
10
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558– 2559
70
59.12

60

63.55

ชื่อแกน

50

43.06

40

40.81

36.14

36.22
31.89

30

30.45 28.92

34.64

2559

20
10
0
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

6. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
70
60
50

60.19
54.96
52.51
49.34

49.19
46.81 46.36

ร้อยละ

40

32.43
29.53

30

49 44.11

42.01

41.06

36.68

36.62

34.99

31.8

35.12

31.39

29.31

20
10
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

2558

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
70
63.55

60

55.96
53.09

ร้อยละ

50

52.29

40
34.64
28.92
26.37

30

24.88

40.81
37.37

31.77
32.26 31.62

35.89

36.17

31.74
27.35
27.76

24.9

20

36.22

10
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ภาษาอังกฤษ

7. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
1) ห้องสมุดมีขนาด 360 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 35,012 เล่ม
และ E-BOOK การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Library 2001
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 416 คน ต่อ วันคิดเป็น
ร้อยละ 14.30 ของนักเรียนทั้งหมด
2) ห้องปฏิบัติการ
1. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
11. ห้องนาฏศิลป์
2. ห้องดนตรีไทย
12. ห้องดนตรีสากล
3. ห้องคหกรรม
13. ห้องอุตสาหกรรมไฟฟ้า
4. ห้องอุตสาหกรรมงานไม้
14. ห้องจริยธรรม
5. ห้องแนะแนว
15. ห้องศิลปะ
6. ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา
16. ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย
7. ศูนย์วิชาภาษาไทย
17. ศูนย์วิชาคณิตศาสตร์
8. ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียน
18. ศูนย์สืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
9. ศูนย์ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
19. ห้อง Resource Center
10. ศูนย์ภาษาจีน
20. ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
3) คอมพิวเตอร์ จานวน 545 เครื่อง
- ใช้เพื่อการเรียนและใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 470 เครื่อง
- จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 300 คน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 10 ของนักเรียนทั้งหมด
- ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 75 เครื่อง
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4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุดโรงเรียน
2. ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน
3. ห้องสมุดกลุ่มสาระฯภาษาไทย
4. ศูนย์วิชากลุ่มสาระฯภาษาไทย
5. ห้องจริยธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
6. ห้องศูนย์อาเซียน
7. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
8. ระเบียงความรู้ชั้น 6 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9. ห้องหินความรู้ชั้น 6 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
10. ห้องความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ห้องคลินิกวิทยาศาสตร์
12. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ (ห้อง 1302)
13. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ (ห้อง 1303)
14. ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ
15. ห้อง Sound Lab
16. ห้อง Resource Center
17. ห้องศูนย์ภาษาจีน
18. ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
19. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
20. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
21. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
22. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
23. ห้องปฏิบัติการธุรกิจ (ห้อง 2702)
24. ห้องปฏิบัติการธุรกิจ (ห้อง 2703)
25. ห้องปฏิบัติการธุรกิจ (ห้อง 2704)
26. ห้องปฏิบัติการธุรกิจ (ห้อง 2705)
27. สวนต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโรงเรียน
28. ห้องศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
29. โรงเพาะชาพืชไฮโดโปรนิก

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
101,630
135
480
640
452
420
202
160
180
200
800
520
155
414
794
750
930
205
1,400
1,300
1,440
1,100
151
162
92
92
30
20
20
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แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
30. ห้องสมุดคหกรรม
31. ศูนย์สืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
32. ห้องศูนย์คหกรรม
33. ห้องปฏิบัติอาหาร
34. ห้องงานประดิษฐ์
35. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
36. ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล
37. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์
38. ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
50
70
470
570
710
265
255
250
258

5. แหล่งเรียนรู้ภายนอก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ประเทศจีน (ค่ายภาษาจีนต่างประเทศ)
2. โรงแรมศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท จ.สระบุรี (ค่ายภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนพิเศษ IEP)
3. บ้านโกลเด้นท์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายภาษาอังกฤษ
ในประเทศ)
4. โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
(ค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ)
5. โรงแรม New Travel Beach Hotel and Resort
จ.จันทบุรี (ค่าย English Integration Camp 2016)
6. ประเทศจีน ณ เมืองคุนหมิง (ค่ายศึกษาวัฒนธรรม
ต่างประเทศ)
7. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
8. บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. (กิจกรรมฝึกอบรม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นพื้นฐาน ไม้ดอก ไม้ประดับ และ
กล้วยไม้)
9. โฮมกะเตง คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม (ศึกษาดูงาน
การใช้เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงหอย)
10. โครงการชัยพัฒนา อัมพวา (ศึกษาดูงานโครงการชัยพัฒนา
อัมพวา)

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
1
1
1
1
1
1
2
13
1
1
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
11. โครงการพระราชดาริฯ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
12. เกาะเกร็ด
13. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
14. วัดต่างๆ ในเขตบริเวณรอบโรงเรียน
15. วัดใหญ่ใหญ่มงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16. พระราชวังบางปะอิน
17. วัดสุวรรณนาราม จังหวัด เพชรบุรี
18. พระราชวังปืน จังหวัดเพชรบุรี
19. หาดชะอา จังหวัดเพชรบุรี
20. Art IN ParaDise
21. ไร่องุ่น อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
22. โครงการพระราชดาริและความมั่นคง (ศปร.)
จังหวัดปทุมธานี
23. กลุ่มชุมชนคนรักคลองโคน ตาบลคลองโคน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
24. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (รายวิชา งานแม่บ้าน
โรงแรม)
25. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืช จังหวัดนครนายก
26. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ จังหวัดนครนายก
27. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
28. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
29. สานักงานจัดหางาน นนทบุรี(ฝึกอาชีพ)
30. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
31. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี
32. วังน้าเขียวเลควิว จังหวัดนครราชสีมา
33. โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
34. โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี
35. มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
36. วังน้าเขียวเลควิว จังหวัดนครราชสีมา
37. นิทรรศรัตนโกสินทร์
38. อนุสาวรีย์วีรชน 14 ตุลาคม 2516
39. พระบรมมหาราชวัง
40. วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
41. วัดเรืองเวช จังหวัดนนทบุรี
42. วัดโพธิ์ทองบน จังหวัดนนทบุรี
43. วัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี
44. วัดชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
1
1
34
1
5
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
45. วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
46. พิพิธภัณฑ์ข้าว จังหวัดนนทบุรี
47. วัดดอนเมือง
48. พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
49. วัดพรหมรังสี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
50. โรงเรียนมัธยมไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
51. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
52. ศูนย์ห้องเรียนขงจื่อ

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
1
1
5
2
3
1
3
2

6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและ
นักเรียน ประจาปีการศึกษา 2559
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ให้ความรู้เรื่อง
ที่
1 คณะทีมงานจากสานักข่าว
การเรียนการสอนภาษาจีน ที่ห้องขงจื๊อ
ไทยรัฐทีวี
2 นายณัฐธนันท์ กีรติธเนศพงศ์ สอนเสริม วิชาเคมี แก่นักเรียนชั้น ม.4
และ ม.5เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ
คัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
(สอวน.)
3 นางวัลประภา นาคมินทร์ สอนโครงงานห้องเรียนส่งเสริม
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 นางนวรัตน์ ปลื้มสติ
เส้นทางการศึกษาต่อสายอาชีพ
5 นางนิยดา ยังเหล็ก
ความแตกต่างระหว่างการศึกษาต่อ
สายสามัญและสายอาชีพ
6 นายสุชน ฤทธิโคตร
การศึกษาต่อสายอาชีพ
7 นางส่งศรี ตันตราจิน
ทดสอบบุคลิกภาพการทาสิ่งประดิษฐ์
และทดสอบบุคลิกภาพทางอาชีพ
8 นายอัษฎากรณ์ รัตเต็ม
นักออกแบบการแสดง
9 นางสาวรุจิรา พึ่มชัย
ผู้ฝึกสอนการสอนการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง
10 นางวิระยา
แสนเยีย
วงดนตรีไทย
11 นายชลเทพ ปั้นบุญชู
ติว O-NET สังคมศึกษา

จานวน
(ครั้ง)
1
1

ตลอดปี
การศึกษา
2
2
1
1
10
5
6
1
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8. ข้อมูลอาคารสถานที่
1. อาคารเรียนแบบพิเศษและทันสมัย 7
มีห้องส้วม 300 ห้อง
2. อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
1
3. สนามบาสเกตบอล
2
4. สนามวอลเลย์บอล
1
5. สนามตะกร้อ
1
6. สนามเปตอง
2
7. สนามฟุตบอล
1
9. งบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
64,869,300
เงินนอกงบประมาณ 11,076,600
เงินอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ
75,945,900

ชั้น 1 หลัง 5 ชั้น 2 หลัง เชื่อมติดต่อกัน
หลัง
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
รายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายจ่าย

จานวน/บาท
64,869,300
11,076,600
75,945,900

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายรับ
10. สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ บริเวณ
โดยรอบมีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้
1) สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทาน
สงเคราะห์ ฯลฯ
2) แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ได้แก่ เกาะเกร็ด สวนเกร็ดพุทธ
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
3) แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนทิวลิปนนท์ ศูนย์แสดงนิทรรศการสินค้าระดับประเทศ อิมแพคเมืองทองธานี
4) สถานที่สาคัญทางศาสนา ได้แก่ วัดสลักเหนือ วัดเรืองเวชมงคล วัดช่องลม
วัดโพธิ์ทองบน และวัดชลประทานรังสฤษฎ์
เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกและสามารถเชื่อมโยงปริมณฑล และภูมิภาคได้หลายด้าน
ได้แก่ ถนนศรีสมาน ถนนติวานนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ทาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร อาชีพหลักของคนในชุมชน
คือ รับจ้าง รับราชการ ทาธุรกิจส่วนตัว ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป คือ
งานประเพณีรามอญ งานสงกรานต์รามัญ ที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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11. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้จัดโครงสร้างหลักสูตรโดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนดังตาราง
ต่อไปนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ชั้น

ม.1
ม.2
ม.3

10
10
10

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

10
10
13.33
6.67 6.67
10
10
13.33
6.67 6.67
10
10
13.33
6.67 6.67
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

6.67
6.67
6.67
ชั่วโมง

10
10
10

10
10
10

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

เพิ่มเติม

รวม

16.66 100
16.66 100
16.66 100

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ชั้น

ม.4
ม.5
ม.6

5.71
5.56
6.06

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

เพิ่มเติม

รวม

8.57
25.71
8.57
2.86
2.8
2.86
5.71
8.57 28.58 100
8.32
27.78
8.33
2.78 2.78 2.78
5.56
8.33 27.78 100
36.36
6.06
3.03 3.03 3.03
6.06
9.09 27.27 100
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 - 1,420 ชั่วโมง
 จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
แผนการเรียน คณิตศาสตร์- ภาษาอังกฤษ –เทคโนโลยี
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

ระดับ
ชั้น

ม.4
ม.5
ม.6

ภาษาไทย คณิตศาสตร์

6.65
6.25
6.89

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

6.45
6.45
6.45
3.23 3.23 3.23
6.45
9.67
9.38
6.25
9.38
3.12 3.12 3.12
6.25
9.38
6.89
6.89
3.46 3.46 3.46
6.89 10.34
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 - 1,320 ชั่วโมง
 จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม

รวม

48.39 100
43.75 100
51.72 100
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แผนการเรียน ภาษา – วัฒนธรรม – เทคโนโลยี มุ่งเน้นภาษาญี่ปุ่น/ภาษาจีน
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ชั้น

ม.4
ม.5
ม.6

6.06
5.88
6.67

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

เพิ่มเติม

9.09
8.82
10

45.46 100
47.05 100
53.33 100

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

เพิ่มเติม

6.25
5.88
6.89
ชั่วโมง

9.38
8.82
10.34

43.75 100
47.06 100
51.72 100

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

เพิ่มเติม

9.09
6.06
9.09
3.03 3.03 3.03
6.06
8.82
5.88
8.82
2.95 2.95 2.95
5.88
6.67
6.67
3.33 3.33 3.33
6.67
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 - 1,320 ชั่วโมง
 จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาจีน

รวม

แผนการเรียน ธุรกิจ – ภาษา – เทคโนโลยี
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ชั้น

ม.4
ม.5
ม.6

6.25
5.88
6.89

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

9.38
6.25
9.38
3.12 3.12 3.12
8.82
5.88
8.82
2.94 2.94 2.94
6.89
6.89
3.45 3.45 3.45
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 - 1,360
 จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ธุรกิจศึกษา

รวม

แผนการเรียน การงานอาชีพ – ภาษา – เทคโนโลยี
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ชั้น

ม.4
ม.5
ม.6

6.25
6.25
6.45

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

9.38
6.25
9.38
3.12 3.12 3.12
6.25
9.38
9.38
6.25
9.38
3.12 3.12 3.12
6.25
9.38
6.45
6.45
3.23 3.23 3.23
6.45
9.67
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 - 1,360 ชั่วโมง
 จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รวม

43.75 100
43.75 100
54.84 100
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แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ – เทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ชั้น

ม.1
ม.2
ม.3

8.33
8.57
8.57

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่างประเทศ

8.33
8.33
11.11
5.56 5.56 5.56
8.33
8.57
8.57
11.45
5.71 5.71 5.71
8.57
8.57
8.57
11.45
5.71 5.71 5.71
8.57
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,400 ชั่วโมง
 จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

เพิ่มเติม

รวม

8.33
8.57
8.57

30.55 100
28.57 100
28.57 100

ภาษาอังกฤษ

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ชั้น

ม.1
ม.2
ม.3

8.33
8.57
8.57

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

8.33
8.33
11.11
5.56 5.56 5.56
8.33
8.33
8.57
8.33
11.45
5.71 5.71 5.71
8.57
8.57
8.57
8.33
11.45
5.71 5.71 5.71
8.57
8.57
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,400 ชั่วโมง
 จุดเน้นการพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

เพิ่มเติม

รวม

30.55 100
30.55 100
30.55 100

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ชั้น

ม.4
ม.5
ม.6

5.71
5.56
6.06

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่างประเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

เพิ่มเติม

รวม

8.57
25.71
8.57
2.86
2.8
2.86
5.71
8.57 28.58 100
8.32
27.78
8.33
2.78 2.78 2.78
5.56
8.33 27.78 100
36.36
6.06
3.03 3.03 3.03
6.06
9.09 27.27 100
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 - 1,420 ชั่วโมง
 จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
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แผนการเรียน คณิตศาสตร์- ภาษาอังกฤษ –เทคโนโลยี
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ชั้น

ม.4
ม.5
ม.6

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา
และ
พลศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ภาษา
ต่างประเทศ

6.65
6.45
6.45
6.45
3.23 3.23 3.23
6.45
6.25
9.38
6.25
9.38
3.12 3.12 3.12
6.25
6.89
6.89
6.89
3.46 3.46 3.46
6.89
 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 - 1,320 ชั่วโมง
 จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

เพิ่มเติม

9.67
9.38
10.34

48.39 100
43.75 100
51.72 100

12. ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
12.1 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
นายไพฑูรย์ จารุสาร
รางวัลระดับชาติ (OBEC
สพฐ.
AWARDS) ชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง ผู้อานวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ด้านวิชาการ
12.2 ผลงานดีเด่นของครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรีบารุง นอบน้อม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ครูดี ครูเก่งต้นแบบ
อบจ.นนทบุรี
- โล่ครูดีไม่มีอบายมุขเนื่องใน
สพฐ.
วันครูแห่งชาติ

งานแนะแนว
ชื่อ-สกุล
นายจักรเพชร วรสินธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล
นางกิตติมา ธีรสรเดช

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
ที่ปรึกษาผลงานรางวัลเยาวชน มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์
ดีเด่น

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
เกียรติบัตรด้านคุณธรรม
กรมกิจการเด็ก
จริยธรรม เป็นผู้ส่งผลงานเข้า
และเยาวชน
รับการสรรหาและเชิดชูเด็ก
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ
และความมั่นคงของมนุษย์
และผู้นาคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน ประจาปี 2559

รวม
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- 52 -

- 53 -

- 54 -

- 55 -

- 56 -

- 57 -

- 58 -

- 59 -

- 60 -

- 61 -

- 62 -

- 63 -

- 64 -

- 65 -

- 66 -

- 67 -

- 68 -

- 69 -

- 70 -

- 71 -

- 72 -

- 73 -

- 74 -

- 75 -

- 76 -

- 77 -

- 78 -

- 79 -

- 80 -

- 81 -

- 82 -

- 83 -

- 84 -
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12.3 งาน /โครงการ / กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ที่
1.

2.

3.

งาน/ โครงการ/
กิจกรรม
โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากลและ
พัฒนาสาระท้องถิ่น
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและความเป็น
เลิศด้านวิชาการของ
นักเรียน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
พัฒนาหลักสูตรสู่
โรงเรียนมาตรฐาน
สากล

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพด้าน
สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน

พัฒนานักเรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุขมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
และปลอดจาก
สารเสพติด

1. นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
2. นักเรียนได้ใช้
ความสามารถ
แสดงผลงานการ
ประกวด แข่งขัน
ชิ้นงานหรือโครงงาน

วิธีดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดย
การศึกษาดูงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานกิจกรรม ดังนี้
- สอนเสริมเตรียมสอบโอลิมปิก
วิชาการ สอวน.
- ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ
และทักษะของกลุ่มสาระ/กลุ่ม
วิชาต่าง ๆ
- การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภายในโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอก
-การแข่งขันทักษะการจัดค่าย
ลูกเสือ
- นิทรรศการและกิจกรรม
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน โครงงานคุณธรรม
ประจาห้องเรียน
2. กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ดนตรี กีฬา
ต้านยาเสพติด
4.กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและความเป็น
ผู้นา

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน / ร้อยละ)
ร้อยละ 97

ร้อยละ 91.2

ร้อยละ 94.2
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ที่
4.
5.

6.

7.

งาน/ โครงการ/
กิจกรรม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน
โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
พัฒนาการทาวิจัย
เพื่อการเรียน
การสอน
1.ครูในโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาด้าน
ความรู้
ความสามารถและ
ศักยภาพด้าน IT
2.นักเรียนได้รับการ
พัฒนาด้าน
คอมพิวเตอร์ในการ
ทางานและสืบค้น
ข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตสานึกที่ดี
โครงการพัฒนาอาคาร นักเรียน ครูและ
สถานที่ แหล่งเรียนรู้
บุคลากรสมารถใช้
บรรยากาศ รักษ์
อาคารสถานที่แหล่ง
พลังงานและ
เรียนรู้ให้เกิด
สิ่งแวดล้อม
ประโยชน์สูงสุด
โครงการการใช้แหล่ง จัดบรรยากาศแหล่ง
เรียนรู้ภายใน ภายนอก เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เอื้อต่อการจัด
กระบวนการเรียน
การสอน

วิธีดาเนินการ
1.อบรมวิจัยในชั้นเรียน
2.คลีนิกวิจัยในชั้นเรียน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน / ร้อยละ)
ร้อยละ 94.2

1. ประชุมสารวจสภาพปัญหา
ความต้องการจาเป็นต่อการ
ดาเนินงานของทุกกลุ่มสาระ
โดยดาเนินการดังนี้
- ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระ ต่าง ๆ
- จัดแข่งขันการสืบค้นข้อมูลใน
วันสาคัญต่าง ๆ
- ปรับปรุงสัญญาณ Internet
ในห้องปฏิบัติการ และ
เชื่อมต่อสัญญาณโครงข่าย
สัญญาณ Internet (CAT)

ร้อยละ 94.2

พัฒนาอาคารสถานที่แหล่ง
เรียนรู้ บรรยากาศให้อยู่ใน
สภาพดีสามารถใช้ประโยชน์ได้
มากที่สุด

ร้อยละ 94.2

1.พัฒนาบรรยากาศ แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ศูนย์การ
เรียนรู้
2.พัฒนาห้องสมุด / สัปดาห์
ห้องสมุด
3.ค่ายวิทยาศาสตร์
4.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก

ร้อยละ 97
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ที่
8.

9.

งาน/ โครงการ/
วัตถุประสงค์/
กิจกรรม
เป้าหมาย
โครงการห้องเรียนพิเศษ นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศมุ่ง พัฒนาตามหลักสูตร
สู่มาตรฐานสากล
ห้องเรียนพิเศษ
โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศมุ่งสู่
มาตรฐานสากล

วิธีดาเนินการ

1.พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.พัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้
3.จัดสอนเสริมในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ
4.ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ใน
ประเทศและต่างประเทศ
5.ทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ประชุมวางแผนดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางการเรียนสูงขึ้น กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทั้ง 8
ของนักเรียน
กลุ่มสาระ ได้แก่
- กิจกรรมคลินิกวิทยาศาสตร์
- สอนซ่อมเสริมในกลุ่มสาระทั้ง
8 กลุ่มสาระ
- สอนเสริมความรู้สู่ข้อสอบ
ระดับชาติ กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อน กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
และอุตสาหกรรม

ข้อมูลการมาศึกษาดูงาน
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปี
ที่
1 22-27 พ.ค. 59 คณะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา รุ่น 1
จานวน 10 คน
2
30 พ.ค.คณะข้าราชการครูและ
3 มิ.ย. 59 บุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา รุ่น 2
จานวน 10 คน

องค์กร
ที่มาศึกษาดูงาน
สถาบันพัฒนาผู้บริหาร สพฐ.

สถาบันพัฒนาผู้บริหาร สพฐ.

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน / ร้อยละ)
ร้อยละ 85.8

ร้อยละ 87.4

หัวข้อการมาดูงาน
การบริหารงานโรงเรียน
5 กลุ่มงาน

การบริหารงานโรงเรียน
5 กลุ่มงาน
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13. ผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกรอบสาม
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้าหนัก คะแนนที่ ระดับ
(มัธยมศึกษา)
(คะแนน)
ได้
คุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.75
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.43
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
9.42
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
9.05
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
14.61
ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10.00
10.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
4.80
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
5.00
4.99
ดีมาก
สังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
5.00
5.00
ดีมาก
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนที่เป็นเอกลักษณ์
5.00
5.00
ดีมาก
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
5.00
5.00
ดีมาก
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00
92.05
ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘O คะแนนขึ้นไป ใช่
ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่
ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวง ฯ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้าหนัก คะแนนที่ ระดับ
(มัธยมศึกษา)
(คะแนน)
ได้
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.75
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.43
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
9.42
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
9.05
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
14.61
ดี
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
5.00
5.00
ดีมาก
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนที่เป็นเอกลักษณ์
5.00
5.00
ดีมาก
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
5.00
5.00
ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
4.80
ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
5.00
5.00
ดีมาก
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10.00
10.00
ดีมาก
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
5.00
4.99
ดีมาก
สังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
100.00
92.05
ดีมาก
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14. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้ประเมิน
คุณภาพการศึกษารอบที่สาม เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีน้าหนัก
ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน และผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัย ทั้งปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมาต่างๆ เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
เกม เป็นต้น นอกจากนี้ยังพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ โดยผู้บริหารกาหนดนโยบายส่งเสริม
สุนทรียภาพของสถานศึกษา มี การดาเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ(PDCA) และมีผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป จนส่งผลให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการทั้งในและนอกหลักสูตร
2. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยพัฒนาผู้เรียน
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ด้วยการไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย
และไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะปัญหาด้านความประพฤติ ไม่มีปัญหาด้านการ
ปกครอง มีความสุภาพ นอบน้อม โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมานะในการเรียน ดูแลสถานที่และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตน อยู่อย่าง
พอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย และยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ยังพัฒนาผู้เรียนให้ทา
กิจ กรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสั งคมทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยผ่ านกระบวนการคิด
วางแผน กาหนดกิจกรรม และดาเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าหา
ความรู้จากการอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ล ะ 1 ครั้ง และจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง รวมทั้งให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการดู การฟัง การ
ลงมื อ ปฏิ บั ติ การทั ศ นศึ ก ษา และจากข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในและนอก
สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป
4. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทาเป็น โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด ทั้ง
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
คิดเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาผู้ เรียนให้ มีความสามารถในการปรับตัว เข้ากับสังคม ทั้งการ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในการอยู่
ร่วมกันในสังคม การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม
5. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้ “เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม” ตามอัตลักษณ์ที่กาหนด โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ง านพั ฒ นาดั ง กล่ า ว โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุ คลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติ
ตามแผน จนบรรลุผลการดาเนินงานเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เกิ ด ผลกระทบที่ ดี ต่ อ สถานศึ ก ษา และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของชุ ม ชน โดยมี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งใน
สถานศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มากกว่าร้อยละ 90
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6. สถานศึกษาพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลกระท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ
“รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นาวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ” โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากร
มีส่ ว นร่ ว มในการกาหนดจุดเน้นจุดเด่นของสถานศึกษา และร่ว มกาหนดแผนปฏิบัติงาน
พัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง
จนบรรลุผลการดาเนินงานที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เกิดผลกระทบที่ดี
ชุมชนและท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอก โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มากกว่าร้อยละ 80
7. ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ในการแก้ปัญหาสังคมที่
นิยมความฟุมเฟือยฟุ้งเฟ้อใช้จ่ายเกินความจาเป็นของชีวิต ได้แก่ “โครงการพัฒนานักเรียน
ตามแนวพระราชด าริ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยให้ ผู้ เ รี ย นด าเนิ น งานตาม
องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง ได้แก่ 1) พอประมาณ 2) มีเหตุผล และ
3) มีภูมิคุ้มกัน ผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายมากกว่าร้อย
ละ 90 โดยผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการ จนสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร “สถานศึกษา
พอเพียง 2552” จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 นับว่าเป็นโครงการ
ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกและเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ ได้เป็นอย่าง
ดี
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ทั้งการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างคุ้มค่าตามบริบท
ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดได้อย่าง
ครบถ้ว น และสามารถจั ดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมของสถานศึ ก ษาได้ส ะอาด ถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม
2. สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยนา
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนดาเนินงานประจาปี และดาเนินงานตามแผนที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนปรากฏผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผน ปฏิบัติการประจาปีร้อยละ 93.33 และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองครบทั้ง 4 ข้อ
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดย
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากาหนด ในแต่ละภาคเรียนมี
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การนาแผนไปใช้จัดการเรียนรู้ และแบบวัดแบบทดสอบของครูทุก
คน รวมทั้งนาผลการประเมินมาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครูเป็นไปตามเกณฑ์การปฏิบัติงานครบทั้ง 8 ข้อ
ร้อยละ 92.65
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด โดยการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553 ข้ อ ที่ 14 สถานศึ ก ษาด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในตาม
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กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อที่ 14 ครบ
ทั้ง 8 ข้อ และได้รับการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด ที่
เป็นการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ได้คะแนน 4.98 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
ผลการทดสอบรับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ไม่มี
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1) สถานศึกษาควรดาเนินงานแก้ไขปรับปรุงผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ให้สูงขึ้น
2) ทิศทางการพัฒนาในอนาคต เพื่อเสริมจุดเด่นของสถานศึกษาในด้านผลการจัดการศึกษา
มีดังนี้
1. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและมีสุนทรียภาพดี อยู่แล้ว แต่ควรเสริม
ทางด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ด้วยการฝึกให้ผู้เรียนมองโลกในแง่ดี ไม่มีอคติ และ
รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนให้คิดดี พูดดี และแสดงออกในทางที่ดี
2. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดีอยู่แล้ว
แต่ควรเสริมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อสถานศึกษา
3. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีอยู่แล้ว แต่ควร
เสริมในเรื่องการคิดพิจารณาไตร่ตรองความรู้และข่าวสารที่ได้รับก่อนที่จะเชื่อและ
เผยแพร่ต่อ
4. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดดีอยู่แล้ว แต่ควรเสริมในเรื่อง
การคิดนอกกรอบให้มากขึ้น โดยครูผู้สอนเปิดโอกาสผู้เรียนคิดอย่างอิสระ ไม่ใจร้อน
รีบสรุปคาตอบ หากครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดนอกกรอบอยู่เสมอ จะช่วย
ให้ ผู้ เรี ย นมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น จะส่ งผลดีต่อการสร้างสิ่งใหม่ ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อพัฒนาประเทศในอนาคต
5. สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ที่กาหนด “เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม” ได้ดีอยู่แล้ว แต่ควรพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุผลตามปรัชญาของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน หาก

- 93 -

สถานศึกษาไม่มีปรัชญา ก็นาคติพจน์ “ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา” มาใช้แทนปรัชญา
ได้
6. สถานศึกษาด าเนิ น การพั ฒ นาตามจุด เน้ น/จุด เด่ น ที่ส ะท้ อนเป็น เอกลั ก ษณ์ ข อง
สถานศึกษาในเรื่อง “รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นาวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ ”
ได้ดีอยู่แล้ว แต่ควรให้ชุมชนและองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการกาหนด “จุดเน้น/
จุดเด่น” ของสถานศึกษา รวมทั้งกาหนดแผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา
7. สถานศึกษาดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาได้ดีอยู่
แล้ ว แต่ควรทาโครงการพิเศษของสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสั งคมอื่นๆ เพิ่มขึ้น
ได้แก่ โครงการบริจาคโลหิตและอวัยวะ
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต เพื่อเสริมจุดเด่นของสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการศึกษา
มีดังนี้
1) สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การได้ ดี อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ค วร
ดาเนินการเพิ่มเติมใน 2 เรื่อง ดังนี้
1. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้ตรงกับการปฏิบัติจริง
2. การจัดระบบการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดทาแผนการ
ประชุ ม ไว้ ล่ ว งหน้ า เช่ น ภาคบ่ า ยวั น ศุ ก ร์ แ รกของเดื อ น เดื อ นเว้ น เดื อ น ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาทราบล่วงหน้า เพื่อบริหารเวลาไม่ให้ซ้าซ้อนกับภารกิจ
อื่นๆ ได้ง่ายขึ้น
3. สถานศึกษามีการวางแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศ ตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ได้ดีอยู่แล้ว แต่ควรให้ความสาคัญเรื่องการ “กาหนด
เป้าหมาย” ให้เหมาะสมและชัดเจน สามารถวัดผลได้
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต ทางด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ สถานศึกษาดาเนินการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนได้ดีอยู่แล้ว แต่ควรจัดให้มีการประชุมวิชาการเป็นประจาทุกเดือน โดยให้ครูที่มีผลงาน
ทางวิชาการ มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่แก้ปัญหาผู้เรียนได้สาเร็จ มีเทคนิคการสอนที่สนุกและน่าสนใจ
หมุนเวียนมานาเสนอผลงานของตนในการประชุมครั้งละ 1 คน เพื่อให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต ทางด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาดาเนินการ
จั ดระบบประกัน คุ ณภาพภายในตามกฎกระทรวง ว่าด้ว ยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ได้ดีอยู่แล้ว แต่ควรเสริมในสิ่งต่อไปนี้เพิ่มขึ้น ได้แก่
1) สถานศึกษาควรกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้พร้อมรับทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
2) สถานศึกษาควรกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณให้ชัดเจน
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3) สถานศึ ก ษาควรให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การประเมิ น เพื่ อ ให้ ท ราบผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาตามความเป็นจริงให้มากที่สุด
4) สถานศึกษาควรนารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) รายงาน
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกโดย
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ลงใน Website ของ
สถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
15. นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
โครงการพัฒนานักเรียนตามแนวพระราชดาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่
สถานศึกษาบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ดาเนินชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง ได้แก่ 1) พอประมาณ 2) มี
เหตุผล 3) มีภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไข ได้แก่ 1) คุณธรรม 2) ความรู้ มาอย่างต่อเนื่องจนประสบ
ความสาเร็จ ได้รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาพอเพียง 2552” จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2553 ให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2552 จึงนับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมในการเปลี่ยนค่านิยมของสังคมไทยที่ไม่พึงประสงค์ที่นิยมความฟุ่ มเฟือยฟุ้งเฟ้อใช้จ่ายเกิน
ความจาเป็น มาเป็นค่านิ ยมของสั งคมไทยที่พึงประสงค์ที่นิยมการประหยัดรู้จักใช้จ่ายตามความ
จาเป็นของชีวิต ซึ่งเป็นค่านิยมพื้นฐานของสังคมไทย 1 ใน 5 ประการ ที่รัฐบาลเผยแพร่ให้ประชาชน
ชาวไทยยึดถือปฏิบัติจนเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ให้ประสบ
ความสาเร็จ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โครงการนี้จึงนับว่าเป็น
ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

บทที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ด้าน
ได้แก่
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
5. ด้านการบริหารงานแผนงาน
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วม (Participation) จากเจตนารมณ์การกระจาย
อานาจการจัดการศึกษาที่กาหนดให้สถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลและการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสั มฤทธิ์ (Result Based Management) เพื่อให้ มีความเป็นอิส ระ คล่ องตัว สามารถบริห าร
จัดการการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ทาให้การบริหาร
จัดการสถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจมากขึ้นภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในรูปแบบของคณะบุ คคลคือ คณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
กาหนดนโยบาย แผนการดาเนินงาน หลักสูตรการจัดการศึกษา การร่วมคิดร่วมทา การตัดสินใจ
เพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนได้กาหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ และได้ประสานสัมพันธ์กับชุมชน
ผู้ปกครอง องค์กรต่าง ๆ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้ มามีส่วนร่วมในการพัฒ นา
การศึกษาทั้งด้านวิช าการ งบประมาณ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้ อม รวมถึงร่วมกั นดู แล
สอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น
การเรียนเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาบรรยายและฝึกอาชีพอิสระให้กับนักเรียน การเรียนเชิญผู้นาระดับ
ท้องถิ่นที่ประสบผลสาเร็จมาแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การนิมนต์พระภิกษุของวัดใน
ชุมชนมาเทศน์สอนการวางตัวของวัยรุ่น การจัดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับเทศบาลนคร
ปากเกร็ ด การจั ด กิ จ กรรมหารายได้ เ พื่ อ ระดมทุ น ในการพั ฒ นาอาคารสถานที่ บ รรยากาศและ
สิ่ งแวดล้ อมภายในโรงเรีย นรวมถึง การจัดซื้อวัส ดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
การศึกษา ฯลฯ ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ าย ส่ งผลให้ การพัฒ นาโรงเรีย นและพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้
โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกเป็นจานวนมากทุกปี
อยู่ เสมอ เป็ น ที่ย อมรั บ ของหน่ ว ยงานต้ นสั ง กัด มาโดยตลอด ทาให้ มีชื่อเสี ยงเป็น ที่ต้ อ งการของ
ผู้ปกครองในชุมชน และผู้ปกครองจากจังหวัดอื่น ๆ นาบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนเป็นจานวนมาก
เกินกว่าที่โรงเรียนจะรับได้มากขึ้นทุกปี
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยนาคาแนะน าจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพ
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ภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 3
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งด้านผู้เรียน ครู และการ
บริหารจัดการ โดยการจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน
ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึง ปีการศึกษา 2559
ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตาม
ศักยภาพและอัจฉริยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งด้วยหลักธรรมาภิบาลและจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานองค์การต่างๆ ในการสนับสนุนทาง
การศึกษา
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4. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
สนองมาตรฐานที่
1. พัฒนาหลักสูตร 1. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน ด้านปริมาณ
1-4
สถานศึกษาสู่
สู่มาตรฐานสากล
- นักเรียนทุกคนและครูได้ใช้
มาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตรให้
หลักสูตรสถานศึกษาสู่
และพัฒนาสาระ
สอดคล้องและตรงตาม
มาตรฐานสากล สอดคล้องและ
ท้องถิ่น
ศักยภาพผู้เรียนและท้องถิ่น ตรงตามศักยภาพผู้เรียนและท้อง
ท้องถิ่น
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องและตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียนและท้องท้องถิ่น
- ครูได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนา 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ ด้านปริมาณ
2,3
คุณภาพการบริหาร ครูให้เกิดการพัฒนาอย่าง - ครูทุกคนได้รับความรู้และ
วิชาการ
ต่อเนื่อง
ประสบการณ์ด้านการเรียนการ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สอน
การจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ
ด้านคุณภาพ
ให้แก่นักเรียน
- ครูร้อยละ 80 สามารถนาความรู้
จากการศึกษาดูงานมาพัฒนา
นักเรียน
3. โครงการ
1. พัฒนาทักษะ
ด้านปริมาณ
1-4
ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ - นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
การคิดและ
และการคิดสร้างสรรค์
เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าและได้
การสื่อสารทาง
2. พัฒนาทักษะการสื่อสาร ฝึกฝนทักษะทางภาษาและทักษะการคิด
ภาษาสู่
ให้นามาใช้ในชีวิตประจาวัน ตามความถนัดและความสนใจอย่าง
มาตรฐานสากล
ได้
ต่อเนื่อง
- ครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการคิดและการสื่อสารสู่
มาตรฐานสากลได้
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้
ความสามารถใช้ทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสารและพัฒนาทักษะ
การคิด
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานที่
ด้านคุณภาพ
- ครูร้อยละ 80 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการคิดและสื่อสาร
ทางภาษาสู่มาตรฐานสามกลได้
4.โครงการพัฒนา พัฒนานักเรียนห้องเรียน
ด้านปริมาณ
1-4
ห้องเรียนพิเศษ
พิเศษอย่างเต็มศักยภาพ
- นักเรียนจานวน 200 คน ได้รับ
ส่งเสริมความเป็น ตามปรัชญาและจุดมุ่งหมาย การพัฒนาตามหลักสูตรห้องเรียน
เลิศด้าน
การจัดการศึกษาชองชาติ พิเศษ
คณิตศาสตร์
ด้านคุณภาพ
วิทยาศาสตร์
-นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
เทคโนโลยีและ
ทางการเรียนตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนพิเศษ
5. โครงการส่งเสริม 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ด้านปริมาณ
1-4
และพัฒนาการ
สารสนเทศให้มี
- ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนา
จัดการเรียน
ประสิทธิภาพ
ด้าน ICT
การสอนโดยใช้
2. นักเรียนมีทักษะการใช้ - ศูนย์วิชาและห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเพื่อ
เทคโนโลยี รู้เท่าทัน
คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
การเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลงและ
และเพียงพอกับการดาเนินงาน
ความเจริญทางวิทยาการ
ด้านคุณภาพ
- ครูและนักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาด้าน ICT
- ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนา
ด้าน ICT
- ศูนย์วิชาและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
และเพียงพอกับการดาเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ
1.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยรักษ์
ความเป็นไทยตามแนว
พระราชดาริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
1.พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้เกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์กับนักเรียน
2.ส่งเสริมให้นักเรียนร่วม
กิจกรรมการแสดงออก
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่เหมาะสม
3.ให้ผู้เรียนดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขและ
มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพด้าน
สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน

1.พัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน
สมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
3.นักเรียนเกิดความ
ตระหนักและดารงชีวิต
อย่างมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานที่
ด้านปริมาณ
1-4
-นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
-ครูทุกคนจัดกิจกรรมพัฒนา
การเรียนการสอนที่มุ้งเน้น
ความเป็นไทยโดยยึดแนว
พระราชดาริปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านคุณภาพ
-นักเรียนร้อยละ 95 ตระหนัก
และเห็นค่าของความเป็นไทย
-ครูร้อยละ 95 สามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนที่มุ้งเน้นความเป็นไทย
แนวพระราชดาริปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านปริมาณ
1-4
-นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือป้องกันแก้ไขปัญหา
-นักเรียนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาเต็มศักยภาพมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมุ่งหวัง
ด้านคุณภาพ
-นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือป้องกัน
แก้ไขปัญหา
-นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ศักยภาพมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามมุ่งหวัง
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โครงการ
3.โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้มี
สุนทรียภาพมีสุขภาพ
ร่างกายสุขภาพจิตที่ดี
ห่างไกลยาเสพติดสิ่งมอม
เมาและอบายมุข

วัตถุประสงค์
พัฒนาผู้เรียนให้มี
สุนทรียภาพด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
ได้รับการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดูแลช่วยเหลือจาก
ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

ด้านปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 90
ร่วมบริจาคอุปกรณ์
การศึกษา ทุนการศึกษา/
ทุนอาหารกลางวัน
กิจกรรมนันทนาการแก่
เด็กๆโรงเรียนน้อง
ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีส่วนสนับสนุน
อุปกรณ์การศึกษา
ทุนการศึกษาและตระหนัก
เรื่องจิตสาธารณะเสียสละ
แบ่งปัน มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1.สร้างจิตสานึกให้นักเรียน
มีความรักและเห็นคุณค่า
ของพรรณไม้
2.เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติสาหรับชุมชน

5.โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
นักเรียน 2,940 คนได้รับ
การพัฒนาให้มีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬา
และนันทนาการ
ด้านคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 95 ชื่นชม
และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการ
ด้านปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 90 ร่วม
บริจาคอุปกรณ์การศึกษา
ทุนการศึกษา/ทุนอาหาร
กลางวัน กิจกรรมนันทนาการ
แก่เด็กๆโรงเรียนน้อง

สนองมาตรฐานที่
1-4

1-4

ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีส่วนร่วมสนับสนุน
อุปกรณ์ทางการศึกษาและ
ตระหนักเรื่องจิตสาธารณะ
เสียสละ แบ่งปัน มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ด้านปริมาณ
นักเรียนและบุคลากรทุกคน
ด้านคุณภาพ
นักเรียนและบุคลากรร้อยละ
90 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

1-4
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามศักยภาพและ
อัจฉริยภาพ
โครงการ
1.โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน

2.โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและความเป็น
เลิศทางวิชาการของ
นักเรียน

วัตถุประสงค์
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนให้สูงขึ้น
ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนทีม่ จี ิตสาธารณะรู้จัก
ช่วยเหลือ
ผู้อื่นสร้างความผูกพัน
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
ส่งเสริมศักยภาพและความ
เป็นเลิศของนักเรียนด้าน
วิชาการ

3.โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ

นักเรียนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐ
สนับสนุนอย่างเท่าเทียม
กัน

4.โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ใน
ชีวิตประจาวัน
แนะแนวการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้
เกิดทักษะการทางานคิด
เป็นทาเป็นแก้ปัญหาเป็นมี
ความคิดริเริมสร้างสรรค์ มี
รายได้ระหว่างเรียน
สามารถนาไปประกอบ
อาชีพได้

เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนมีผลการเรียนดี
ปลอด 0 , ร, มส .
ด้านปริมาณ
-นักเรียนมีโอกาสแสดง
ศักยภาพและความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ
ด้านคุณภาพ
-นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และมีโอกาสแสดงศักยภาพ
และความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ
ด้านปริมาณ
- นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

สนองมาตรฐานที่
1-4

ด้านปริมาณ
- นักเรียนมีทักษะการทางาน
สามารถทางานรวมกับผู้อื่นได้
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนสามรถนาทักษะ
และความชานาญในการ
ปฏิบัติไปประยุกต์ในการ
ประกอบอาชีพ

1-4

1-4

1-4
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โครงการ
5.โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล

วัตถุประสงค์
สร้างทีมนักกีฬา
วอลเลย์บอลในร่มและ
ชายหาดของโรงเรียน
และส่งเข้าร่วมแข่งขันใน
รายการต่างๆ

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานที่
ด้านปริมาณ
1,2
- นักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านวอลเลย์บอลในร่มและ
ชายหาดรวม 53 คน
ด้านคุณภาพ
- นักกีฬาวอลเลย์บอลของ
โรงเรียนสามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
สนองมาตรฐานที่
1. โครงการพัฒนาครูและ พัฒนาครูและบุคลากร
ด้านปริมาณ
2,3,4
บุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษาเกี่ยวกับ
- อบรมพัฒนาบุคลากร นิเทศ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น กากับ ติดตามกลุ่มสาระการ
ผู้เรียนเป็นสาคัญและ
เรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
1 ครั้ง
การเรียนของนักเรียน
ด้านคุณภาพ
- ครูร้อยละ 70 มีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ ด้านปริมาณ
2,3,4
คุณภาพการเรียนการสอน และสามารถทาวิจัยเพื่อ
- ครูทาวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
พัฒนาการเรียนการสอน น้อยภาคเรียนละ 1 ผลงาน และ
ส่งผลให้นักเรียนมี
ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนแบบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ครบกระบวนการ อย่างน้อยร้อย
สูงขึ้น
ละ 80 ต่อ 1 ภาคเรียน
ด้านคุณภาพ
- ครูร้อยละ 80 นาความรู้
เกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนได้
3. โครงการผลิตสื่อ
เพิ่มศักยภาพครูให้ผลิตสื่อ ด้านปริมาณ
2-4
นวัตกรรมเพื่อ
และเลือกใช้สื่อนวัตกรรม - ครูมีสื่อ-นวัตกรรมในการจัด
การจัดการเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนทั้ง 6 ระดับชัน้
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณภาพ
สาคัญ
- ครูร้อยละ 80 มีการ
พัฒนาการผลิตสื่อ-นวัตกรรม
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งด้วยหลักธรรมาภิบาลและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
1.โครงการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
การศึกษาและยกระดับ ตามมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.โครงการพัฒนางาน
พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตาม
กลุ่มการบริหารงานบุคคล ระเบียบโดยยึดหลัก
และงบประมาณ
ธรรมาภิบาล

3.โครงการส่งเสริม
สวัสดิการสุขภาพอนามัย
บุคลากร

ให้บุคลากรทุกคนได้รับ
บริการด้านสุขภาพอนามัย

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานที่
ด้านปริมาณ
2-4
- โรงเรียนมีแผนปฏิบัตริ าการ
แผนงานโครงการครบถ้วนและ
ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาร้อยละ 80
ด้านคุณภาพ
- โรงเรียนผ่านเกณฑ์ การ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา
มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับใน
ชุมชน
ด้านปริมาณ
2-4
- บุคลกรทุกหน่วยงานปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้านคุณภาพ
- การบริหารงานกลุ่ม
บุคลากรและ
งบประมาณมีประสิทธิภาพ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ด้านปริมาณ
1-4
- นักเรียนและครูทุกคนได้
ตรวจสุขภาพประจาปีและรับ
บริการด้านสุขภาพและเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการอย่างมี
คุณภาพเหมาะสม
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนและครูมีความรู้
ความเข้าใจการดูแลสุขภาพ
อนามัยและนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
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โครงการ
4.โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
พัฒนาภูมิทัศน์ บรรยากาศ
การเรียนรู้ ระบบ
สาธารณูปโภคให้เหมาะสม
และส่งเสริมการเรียนรู้

เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
โรงเรียนและระบบ
สาธารณูปโภคได้มาตรฐาน
และพร้อมให้บริการ
ร้อยละ 80
ด้านคุณภาพ
- ให้นักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้ประโยชน์
จากอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
และเอื้อต่อการเรียนรู้

สนองมาตรฐานที่
1-4

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานองค์การต่างๆ ในการสนับสนุนทางการศึกษา
โครงการ
1.โครงการเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทางการ
ศึกษาในการบริหารจัด
การศึกษา

วัตถุประสงค์
1.แจ้งข้อมูล ข่าว สาร
นโยบายและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครอง
2.ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพจาก
ความร่วมมือ ของโรงเรียน
และหน่วยงาน ของ
การศึกษา

เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
-โรงเรียนและชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนให้และรับบริการ
เพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งกัน
และกันอย่างน้อยร้อยละ80
-โรงเรียนมีระบบ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพร้อยละ80
ด้านคุณภาพ
-โรงเรียนได้รับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม
-โรงเรียนมีระบบ
ประชาสัมพันธ์ที่ทาให้เกิด
ความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน

สนองมาตรฐานที่
2,4
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โครงการ
2.โครงการการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในภายนอก
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1.จัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้
ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน
2.ส่งเสริมทักษะการอ่าน
การคิดวิเคราะห์และใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานที่
ด้านปริมาณ
2-4
นักเรียนร้อยละ90และครู
สามารถใช้บริการจากแหล่ง
เรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
-โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอแก่การให้บริการ
-มีการจัดกิจกรรมที่ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายนอกอย่าง
หลากหลาย
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนและครูสามารถใช้
บริการแหล่งเรียนรู้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองอย่าง
หลากหลาย
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ภายในที่เอื้อประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ทุกด้าน
- นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
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5. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวชี้วัด)
1. พัฒนาหลักสูตร
ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
1-4
สถานศึกษาสู่
- นักเรียนทุกคนและครูได้ใช้
-นักเรียนทุกคนได้รับการ
มาตรฐานสากลและ หลักสูตรสถานศึกษาสู่
พัฒนาจากการใช้หลักสูตร
พัฒนาสาระท้องถิ่น มาตรฐานสากล สอดคล้องและ สถานศึกษาสู่มาตรฐาน
ตรงตามศักยภาพผู้เรียนและท้อง สากลและตามศักยภาพ
ท้องถิ่น
ผู้เรียนและท้องถิ่น
-ครูใช้หลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาผู้เรียนทุกคน
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
- นักเรียนร้อยละ 90 มี
การพัฒนาคุณภาพตามหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นตามศักยภาพ
สถานศึกษาสอดคล้องและตรง
ตามศักยภาพผู้เรียนและท้องถิ่น -ครูได้พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่
- ครูได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานสากล
2. โครงการพัฒนา
ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
2-3
คุณภาพการบริหาร - ครูทุกคนได้รับความรู้และ
-ครูทุกคนได้รับการพัฒนา
วิชาการ
ประสบการณ์ด้านการเรียน
ความรู้และทักษะการจัด
การสอน
การเรียนการสอน
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
- ครูร้อยละ 80 สามารถนาความรู้ -ครูร้อยละ 80 นาความรู้
จากการศึกษาดูงานมาพัฒนา
และทักษะจากการศึกษา
นักเรียน
งานมาพัฒนานักเรียน
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

3. โครงการส่งเสริม
ด้านปริมาณ
ทักษะการคิดและ
- นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
การสื่อสารทางภาษา เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานและได้ฝกึ ฝน
สู่มาตรฐานสากล
ทักษะทางภาษาและทักษะการคิด
ตามความถนัดและความสนใจอย่าง
ต่อเนื่อง
- ครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการคิดและ
การสื่อสารสู่มาตรฐานสากลได้
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้
ความสามารถใช้ทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสารและพัฒนาทักษะ
การคิด
- ครูร้อยละ 80 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการคิดและสื่อสาร
ทางภาษาสู่มาตรฐานสากลได้
4.โครงการพัฒนา
ห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษ

ด้านปริมาณ
- นักเรียนจานวน 200 คน ได้รับ
การพัฒนาตามหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ
ด้านคุณภาพ
-นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ

สนองมาตรฐาน
ผลสาเร็จ
การศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
ด้านปริมาณ
1-4
- นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานและได้ฝึกฝนทักษะ
ทางภาษาและทักษะการคิด
ตามความถนัดและความสนใจ
อย่างต่อเนื่อง
- ครูสามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการคิดและ
การสื่อสารสู่
มาตรฐานสากลได้
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้ความสามารถใช้
ทักษะทางภาษาเพื่อการ
สื่อสารและพัฒนาทักษะ
การคิด
- ครูร้อยละ 80 จัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
คิดและสื่อสารทางภาษาสู่
มาตรฐานสากลได้
ด้านปริมาณ
1-4
- นักเรียนจานวน 200 คน
ได้รับการพัฒนาตาม
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
ด้านคุณภาพ
-นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษ

- 108 -

สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
5. โครงการส่งเสริม
ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
1-4
และพัฒนาการจัด
- ครูและนักเรียนได้รับการ
- ครูและนักเรียนได้รับการ
การเรียนการสอนโดย พัฒนาด้าน ICT
พัฒนาด้าน ICT
ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
- ศูนย์วิชาและห้องปฏิบัติการ
- ศูนย์วิชาและห้องปฏิบัติ
การเรียนรู้
คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย การคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์
และเพียงพอกับการดาเนินงาน ที่ทันสมัยและเพียงพอกับ
การดาเนินงาน
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
- ครูและนักเรียนร้อยละ 90
- ครูและนักเรียนร้อยละ
ได้รับการพัฒนาด้าน ICT
90 ได้รับการพัฒนาด้าน
- ครูและนักเรียนได้รับ
ICT
การพัฒนาด้าน ICT
- ครูและนักเรียนได้รับ
- ศูนย์วิชาและห้องปฏิบัติการ
การพัฒนาด้าน ICT
คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย - ศูนย์วิชาและ
และเพียงพอกับ
ห้องปฏิบัติการ
การดาเนินงาน
คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ที่
ทันสมัยและเพียงพอกับ
การดาเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการกิจกรรม
1.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยรักษ์ความ
เป็นไทยตามแนว
พระราชดาริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2.โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพด้าน
สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ด้านปริมาณ
-นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
-ครูทุกคนจัดกิจกรรมพัฒนา
การเรียนการสอนที่มุ้งเน้นความ
เป็นไทยโดยยึดแนวพระราชดาริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ด้านปริมาณ
-นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย -ครูทุกคนจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน
ที่มุ้งเน้นความเป็นไทยโดย
ยึดแนวพระราชดาริปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
-นักเรียนร้อยละ 95 ตระหนัก -นักเรียนร้อยละ 95
และเห็นค่าของความเป็นไทย ตระหนักและเห็นค่าของ
-ครูร้อยละ 95 สามารถจัด
ความเป็นไทย
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
-ครูร้อยละ 95 สามารถจัด
สอนที่มุ้งเน้นความเป็นไทยแนว กิจกรรมพัฒนาการเรียน
พระราชดาริปรัชญาของ
การสอนที่มุ้งเน้นความเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง
ไทยแนวพระราชดาริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
-นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล -นักเรียนทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือป้องกันแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือป้องกันแก้ไข
-นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ปัญหา
พัฒนาเต็มศักยภาพมี
-นักเรียนได้รับการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม พัฒนาเต็มศักยภาพมี
มุ่งหวัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมุ่งหวัง

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)
1-4

1-4
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โครงการกิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ด้านคุณภาพ
-นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือป้องกันแก้ไข
ปัญหา
-นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมุ่งหวัง
3.โครงการส่งเสริมให้
ด้านปริมาณ
ผู้เรียนเป็นผู้มี
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
สุนทรียภาพมีสุขภาพ
กิจกรรมการพัฒนาให้มี
ร่างกายสุขภาพจิตที่ดี
สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี
ห่างไกลยาเสพติดสิ่งมอม นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
เมาและอบายมุข
ด้านคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 95 ชื่นชมและ
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
4.โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ด้านคุณภาพ
-นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือป้องกัน
แก้ไขปัญหา
-นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาเต็ม
ศักยภาพมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามมุ่งหวัง
ด้านปริมาณ
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาให้มี
สุนทรียภาพด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการ
ด้านคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 95 ชื่นชม
และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการอย่างสม่าเสมอ
ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 90 ร่วมบริจาค นักเรียน 2,940 คน ร่วม
อุปกรณ์การศึกษา
บริจาคอุปกรณ์การศึกษา
ทุนการศึกษา/ทุนอาหาร
ทุนการศึกษา/ทุนอาหาร
กลางวัน กิจกรรมนันทนาการ กลางวัน กิจกรรม
แก่เด็กๆโรงเรียนน้อง
นันทนาการแก่เด็กๆ
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนน้อง
นักเรียนมีส่วนร่วมสนับสนุน
ด้านคุณภาพ
อุปกรณ์การศึกษาทุนการศึกษา 1. นักเรียนมีส่วนร่วม
และตระหนักเรื่องจิตสาธารณะ สนับสนุน บริจาคอุปกรณ์
เสียสละ แบ่งปัน มีคุณธรรม
การศึกษา ทุนการศึกษา/
จริยธรรม และคุณลักษณะอัน ทุนอาหารกลางวัน กิจรรม
พึงประสงค์
นันทนาการให้เด็กๆ ใน
โรงเรียนน้องอย่างต่อเนื่อง

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

1-4

1-4
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โครงการกิจกรรม

5.โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ด้านปริมาณ
นักเรียนและบุคลากรทุกคน
ด้านคุณภาพ
นักเรียนและบุคลากรร้อยละ
90 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืช

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
2. นักเรียนตระหนักเรื่อง
จิตสาธารณะเสียสละ
แบ่งปัน มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ด้านปริมาณ
1.นักเรียนมีผลงาน /
เอกสาร/สิ่งประดิษฐ์
จากพืชพรรณไม้
ประกอบการเรียนการสอน
2. ครูมีผลงานตามหน้าที่
รับผิดชอบ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที/่ ตัวบ่งชี้)

1-4

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามศักยภาพและ
อัจฉริยภาพ
สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
1. โครงการพัฒนา
ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
1-4
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
- นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับ
ของนักเรียน
ตอนต้นและมัธยมศึกษา
การพัฒนาความรู้และ
ตอนปลายจานวน 2,940 คน ทักษะในรายวิชาต่างๆ
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนมีผลการเรียนดีปลอด - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
0 , ร, มส
การเรียนสูงขึ้นในรายวิชา
ต่างๆ
2. โครงการส่งเสริม
ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
1-4
ศักยภาพและความเป็น - นักเรียน 2,940 คน มีโอกาส - นักเรียนร้อยละ 80 มี
เลิศทางวิชาการของ
แสดงศักยภาพและความเป็น โอกาสแสดงศักยภาพและ
นักเรียน
เลิศด้านวิชาการ
ความเป็นเลิศ
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
มีโอกาสแสดงศักยภาพและ
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

3. โครงการพัฒนา
ด้านปริมาณ
คุณภาพผู้เรียนตาม
- นักเรียน 2,940 คน ได้เข้า
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
อย่างมีคุณภาพ
ผู้เรียน
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้อยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข
4. โครงการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ใน
ชีวิตประจาวัน
แนะแนวการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ

ด้านปริมาณ
- นักเรียน 2,940 คนมีทักษะ
การทางานสามารถทางานรวม
กับผู้อื่นได้
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนสามรถนาทักษะและ
ความชานาญในการปฏิบัติไป
ประยุกต์ในการประกอบอาชีพ

5. โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเลย์บอล

ด้านปริมาณ
- นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วอลเลย์บอลในร่มและชายหาด
รวม 53 คน
ด้านคุณภาพ
- นักกีฬาวอลเลย์บอลของ
โรงเรียนสามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน

สนองมาตรฐาน
ผลสาเร็จ
การศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและมีโอกาสแสดง
ศักยภาพและ ความเป็น
เลิศด้านวิชาการ
ด้านปริมาณ
1-4
- นักเรียน ร้อยละ 90
ได้รับ การพัฒนา
คุณภาพคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนเป็นคนดีมีความ
รู้อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข
ด้านปริมาณ
1-4
- นักเรียน ร้อยละ 90 มี
ทักษะการทางานและ
สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี
มีทักษะการเรียนรู้ใน
ชีวิตประจาวันและ
ประกอบอาชีพ
ด้านปริมาณ
1-4
- มีนักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่น
ต่างๆตามจานวนที่ต้องการ
และมีความสามารถ
ด้านคุณภาพ
- นักกีฬาวอลเลย์บอล
สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทาง
การศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ด้านปริมาณ
- อบรมพัฒนาบุคลากร นิเทศ
กากับ ติดตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง
ด้านคุณภาพ
- ครูร้อยละ 70 มีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

2. โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน

ด้านปริมาณ
- ครูทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ผลงาน และครูมี
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนแบบครบ
กระบวนการ อย่างน้อยร้อยละ 80
ต่อ 1 ภาคเรียน
ด้านคุณภาพ
- ครูร้อยละ 80 นาความรู้เกี่ยวกับ
วิจัยและพัฒนาไปใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนได้

3.โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ด้านปริมาณ
- ครูมีสื่อ-นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนทั้ง 6 ระดับชั้น
ด้านคุณภาพ
- ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาการ
ผลิตสื่อ – นวัตกรรม

สนองมาตรฐาน
ผลสาเร็จ
การศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
ด้านปริมาณ
2-4
- ครูได้รับการอบรมพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1
ครั้ง
ด้านคุณภาพ
- ครูร้อยละ 70 มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านปริมาณ
2-4
- ครูทาวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ผลงาน
และครูมีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนแบบครบกระบวนการ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ต่อ
1 ภาคเรียน
ด้านคุณภาพ
- ครูร้อยละ 80 นาความรู้
เกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนได้
ด้านปริมาณ
2-4
- ครูมีสื่อ-นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนทั้ง 6
ระดับชั้น
ด้านคุณภาพ
- ครูร้อยละ 80 มีการ
พัฒนาการผลิตสื่อ –
นวัตกรรม
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งด้วยหลักธรรมาภิบาลและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
ยกระดับ
สถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ด้านปริมาณ
- โรงเรียนมีแผนปฏิบัตริ าชการ
แผนงานโครงการครบถ้วนและ
ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา ร้อยละ 80

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ด้านปริมาณ
- โรงเรียนมีแผนปฏิบัติ
ราชการแผนงานโครงการ
ครบถ้วนและผ่าน
การประเมินมาตรฐาน
การศึกษา ร้อยละ 80
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
- โรงเรียนผ่านเกณฑ์ การ
- โรงเรียนผ่านเกณฑ์ การ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา มี
ประเมินมาตรฐานการศึกษา
ชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในชุมชน มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับใน
ชุมชน
2.โครงการพัฒนางาน ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
กลุ่มการบริหารงาน
- บุคลกรทุกหน่วยงานปฏิบัติ - บุคลกรทุกหน่วยงาน
บุคคลและงบประมาณ หน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างมี ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ประสิทธิภาพ
กฎระเบียบอย่างมี
ด้านคุณภาพ
ประสิทธิภาพ
- การบริหารงานกลุ่มบุคลากร ด้านคุณภาพ
และงบประมาณมีประสิทธิภาพ - การบริหารงานกลุ่ม
ตามหลักธรรมาภิบาล
บุคลากรและงบประมาณ
มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3.โครงการส่งเสริม
ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
สวัสดิการสุขภาพ
- นักเรียนและครูทุกคนได้
- นักเรียนและครูทุกคน
อนามัยบุคลากร
ตรวจสุขภาพประจาปีและรับ ได้ ตรวจสุขภาพประจาปี
บริการด้านสุขภาพและเลือก และรับบริการด้าน
รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
สุขภาพและเลือก
ทางโภชนาการอย่างเหมาะสม รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ
อย่างเหมาะสม

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
2-4

2-4

1-4
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ด้านคุณภาพ
- นักเรียนและครูมีความรู้
ความเข้าใจการดูแลสุขภาพ
อนามัยและนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่แหล่ง
เรียนรู้บรรยากาศ
รักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพ
- นักเรียนและครูร้อยละ
90 มีความรู้ความ
เข้าใจการดูแลสุขภาพ
อนามัยและนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้านปริมาณ
ด้านปริมาณ
- อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
- อาคารสถานที่ ภูมิ
โรงเรียนและระบบ
ทัศน์โรงเรียนและระบบ
สาธารณูปโภคได้มาตรฐานและ สาธารณูปโภคได้
พร้อมให้บริการร้อยละ 80
มาตรฐานและพร้อม
ให้บริการร้อยละ 80
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
- ให้นักเรียนครูและบุคลากร - ให้นักเรียนครูและ
ทางการศึกษาใช้ประโยชน์จาก บุคลากรทางการศึกษาใช้
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และเอื้อ ประโยชน์จากอาคาร
ต่อการเรียนรู้
สถานที่ ภูมิทัศน์และเอื้อ
ต่อการเรียนรู้

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)

1-4
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานองค์การต่างๆ ในการสนับสนุนทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการศึกษาในการ
บริหารจัดการศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ด้านปริมาณ
-โรงเรียนและชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนให้และรับบริการ
เพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งกันและ
กันร้อยละ80
-โรงเรียนมีระบบ
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ80
ด้านคุณภาพ
-โรงเรียนได้รับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม
-โรงเรียนมีระบบ
ประชาสัมพันธ์ที่ทาให้เกิดความ
เข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน

2.โครงการ การใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ด้านปริมาณ
1.จัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ให้
มีคุณภาพเอื้อต่อการจัด
การเรียนการสอน
2.ส่งเสริมทักษะการอ่านการคิด
วิเคราะห์และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ด้านปริมาณ
-โรงเรียนและชุมชนมี
การแลกเปลี่ยนให้และ
รับบริการเพื่อพัฒนา
การศึกษาซึ่งกันและกัน
ร้อยละ80
-โรงเรียนมีระบบ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพร้อยละ80
ด้านคุณภาพ
-โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
-โรงเรียนมีระบบ
ประชาสัมพันธ์ที่ทาให้
เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน
ด้านปริมาณ
- มีผู้เข้าใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ร้อยละ 90
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่
มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อ
การให้บริการ
-โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ภายในเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองที่มี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอแก่การให้บริการ

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
2,4

2,4
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
-มีการจัดกิจกรรมที่ใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
อย่างหลากหลาย
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนและครู
สามารถใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลด้วยตนเองอย่าง
หลากหลาย
-โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ภายในที่เอื้อประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองทุกด้าน
-นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ / ตัวบ่งชี้)
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6. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งป็น 4 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มาตรฐานที่ 4
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 4 ระดับคือ ระดับ 4
ดีเยี่ยม ระดับ 3 ดี ระดับ 2 พอใช้ และระดับ 1 ปรับปรุง ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มี
ดังนี้
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีกระบวนการในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและหลากหลาย ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน และสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะหลักของผู้เรียน
การจัดกระบวนการการเรียนรู้ใช้รูปแบบที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้เรียนและธรรมชาติของวิชา
เน้นวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล แก้ปัญหาได้ เพราะการคิดอย่างเป็นระบบจะส่งเสริมให้
เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ สามารถสื่อสาร และเขียนสื่อความได้อย่างถูกต้อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ และความก้าวหน้าตามหลักสูตร พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นพลโลก
2. ผลการดาเนินงาน
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้เกิดการพัฒนา ดังนี้
1. ผู้เรียนมีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
สร้างสรรค์ผลงาน และใช้ดุลยพินิจประเมินค่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้
อย่างมีระบบและสร้างองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน
2. ผู้เรียนสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การรับและส่งสาร ถ่ายทอดความรู้ความคิด
และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และมีนิสัยรักการอ่าน แสดงความคิดเห็น
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้อย่างถูกต้อง
ผลการประเมิน
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านทุกระดับชั้นอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
แผนภูมิแสดงความสามารถในการอ่าน (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา 2559
70
60 65.68

70.21

65.57
57.39

50

30
20
10

0

39.36
33.36

32.73

60.61

57.39
51.07
44.25

40

ร้อยละ

ประเด็น
1. ความสามารถใน
การอ่าน(ม.1-ม.6)
(ระดับดีขึ้นไป)

38.76

36.83
27.88

ดี
เยี่ยม
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ประเด็น
2. ความสามารถในการ
สื่อสาร คิดคานวณ และ
คิดวิเคราะห์ (ระดับดี)

ผลการประเมิน
ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร คิดคานวณและคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับ
คุณภาพดี
แผนภูมิแสดงความสามารถในการสื่อสาร คิดคานวณ คิดวิเคราะห์ (ม.1 – ม.6)
ปีการศึกษา 2559
70

ร้อยละ

60
58.61
50 55.56
55.25
40
42.82
40.69
30
36.35
20
10

1.62

8.4

72.98

67.73

62.92

ดีเยี่ยม
ดี

36.65
28.32

0.7

0.43

ผ่านเกณฑ์

26.35

3.95

0.67

0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

3. ความสามารถในการใช้ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้าได้อย่าง
เทคโนโลยี (ระดับดีเยี่ยม) ถูกต้องอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
แผนภูมิแสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ม.1 – ม.6) ปีการศึกษา 2559
90
85.76

80
70
60

76.13

72.5
67.28

61.07

58.67

ดีเยี่ยม

ร้อยละ

50
40
30

37.79

ดี

40.6
26.89

20

28.61
21.06

10
1.14

0.73

0.61

4.11

2.81

14.02
0.22

0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6
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ผลการประเมิน
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
70

60.19
60 54.96

49.19 46.36
46.81
41.06

50

42.01
36.68 34.99
35.12
32.43 29.31
29.53

ร้อยละ

40
30

52.51
49.34 49

44.11
36.62
31.3931.8

20

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
โรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด

10
0

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
70
60

63.55
55.96
53.09
52.29

50
40

ร้อยละ

ประเด็น
4. ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

30

40.81
36.17
37.37 35.8936.22
34.64 31.77
31.74
32.26 31.62
27.35
28.92
27.76
26.37
24.9 24.88

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
โรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด

20

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด

10
0

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
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ประเด็น
5. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน

ผลการประเมิน
แผนภูมิแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ม.1 – ม.6)
ปีการศึกษา 2559
80.00
70.00

72.18

70.31

60.00

ร้อยละ

50.00 58.45

57.88
52.13
46.87

40.00
30.00

40.47

35.52

ดี

45.90
38.70

ผ่านเกณฑ์

28.06

26.25

20.00
10.00

ดีเยี่ยม

1.07

6.60

1.47

0.90

2.36

1.63

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ปรับปรุง

0.00

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

3. จุดเด่น
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความและทักษะการคิดอย่าง
หลากหลายตามศักยภาพ ตามความถนัด และตามความสนใจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการสื่อสารเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลได้
4. จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการคิด และ
การสื่อสารให้มากขึ้น เท่าเทียมกันทั้งกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้ อ มู ล สารสนเทศจากผลการนิ เ ทศ ติ ด ตาม ประเมิ น การจั ด การศึ ก ษาตามนโยบายการปฏิ รู ป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกาหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และโครงการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้า
รั บ การอบรมเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละประสบการณ์ พร้ อ มทั้ ง จั ด หาทรั พ ยากร จั ด สรรงบประมาณ
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการ
ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน
2. ผลการพัฒนา
2.1 สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
2.2 แผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้ องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้
ใฝ่เรียนรู้
2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึด
หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา
2.7 สถานศึกษามี ก ารระดมทรั พยากรเพื่ อ การพัฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาจากเครื อ ข่ า ย
อุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
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วิธีการพัฒนา
1. การพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา
2. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายใน
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ผลการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพทั้ง
ภายในและหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 4 ครั้ง / ปีการศึกษา เฉลี่ย
63 ชั่วโมง
จานวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1. บ้านวิทยาศาสตร์ สวทช.
2. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
3. ม.รังสิต
4. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
5. โรงเรียนมัธยมไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
6. ศูนย์ห้องเรียนขงจื่อ

มากกว่า 2 – 2 ที่
 1 ครั้ง – 2 ที่



3. การจัดหาทรัพยากร
4. การนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผล



2 ครั้ง – 2 ที่

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจาก
ท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน
โรงเรียนมีนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

3. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อนสามารถจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ มี ก าร
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ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
4. จุดควรพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
O-NET ให้มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ม.3 และ ม.6
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนิน
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาสาระท้องถิ่น เช่น กิจกรรมหลักสูตร
และระบบงานหลั ก สู ต ร กิจ กรรมพั ฒ นาหลั ก สู ต รกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ต่ า ง ๆ สู่ มาตรฐานสากล
กิจกรรมบูรณาการวัฒนธรรมอาเซียน โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิ ศด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ กิจกรรมทดสอบวัดระดับวิทยาศาสตร์ คณิต
ศาตร์และภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสอนและค่ายบูรณาการเสริม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ โครงการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมเตรียมความพร้อมทดสอบวัดผลระดับชาติ
(O-Net) กิจ กรรมสอนเสริ มความรู้ กิจกรรมคลิ นิกวิทย์ โครงการส่ งเสริมพัฒ นาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ในทุกระดับชั้นมีการจัดทาโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ มีการบูรณาการภาระงาน
ชิ้นงาน มีการกาหนดคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ที่ส อดคล้ องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิด ทักษะการจัดการ ทักษะการแก้ปัญหา ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น
รายวิชาเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(IS) รายวิช าพฤกษศาสตร์ การจั ดกิจกรรมชุมนุมโดยใช้โ ครงงานเป็นฐาน และการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
ครูมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพั ฒนา
ทุกคนภาคเรียนละ 1 เรื่อง
2. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น สามารถพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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3. จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้ทักษะการคิด
ทักษะการจัดการ ทักษะการแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
นั กเรี ย นมีส่ ว นร่ ว มในการจั ด แหล่ งเรี ยนรู้ ทั้ งในและนอกห้ องเรีย นโดยใช้ กระบวนการกลุ่ ม และ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมิน พร้อมทั้งให้คาแนะนาเพื่อพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4. จุดควรพัฒนา
ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการและผลการดาเนินงาน
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐาน
3. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5. ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา
7. จัดทารายงานประจาปีที่เสนอผลประเมินคุณภาพ
ภายใน
8. โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษานาเสนอผลการดาเนินงานรายงาน
ประจาปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงาน
ประจาปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น

ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนมีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในมีระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ คณะกรรมการ
สถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชนในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม
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กระบวนการพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
ที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทาโครงการ
คุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คระครู
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาภาคเรียนละ
1 ครั้ง ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนา
ตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนประเมินการดาเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ตลอดปี การศึกษาติดตามการประเมินโครงการและ
กิจกรรมสรุปผลการดาเนินงานปรับปรุงการทางาน
อย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดทาแบบสารวจ
ความพึงพอใจ และประเมินผลการดาเนินงานของ
โรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ผลการดาเนินงาน

2. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรม การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
3. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน นักเรียนมีการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ก็ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม
จากผลการดาเนิ น งาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่ งผลให้ ส ถานศึกษาจัดการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้
ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้บริหารและครู
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซี่อสัตย์สุจริต
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถภาพ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้และมีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย พัฒนาความคิดอย่ าง
เป็นระบบ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี
และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏ
อย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามี ผ ลประเมิน รายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเ ยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่าน
มาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและ
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุก
ขั้น ตอน สถานศึกษาดาเนิ น งานตามระบบการประกัน คุ ณภาพภายในอย่า งเป็ นขั้น ตอน จนเกิ ด
คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลจนมี ผ ลประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม โดยสถานศึ ก ษาให้
ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

บทที่ 3
สรุปผลแนวทางพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ
1. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จานวน 4 มาตรฐาน คือ ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับดี - ดีเยี่ยม รายละเอียดตามตาราง
ดังนี้
มาตรฐานที่
1
2
3
4

ข้อความ
คุณภาพของผู้เรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหารสถานศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
สรุปผลการประเมิน

2. จุดเด่น และจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน
การเขียนสื่อความและทักษะการคิดอย่าง
หลากหลายตามศักยภาพ ตามความถนัด และ
ตามความสนใจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดการสื่อสารเพื่อ
ก้าวสู่ความเป็นสากลได้
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรี ย นได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค การประชุ ม ที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม
การประชุ ม ระดมสมอง การประชุ ม กลุ่ ม
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
พั น ธกิ จ เป้ า หมาย ที่ ชั ด เจน มี ก ารปรั บ
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ

ระดับคุณภาพ
3
4
4
4
4

คุณภาพ
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

จุดควรพัฒนา
 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรม
ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการคิด และ
การสื่อสารให้มากขึ้น เท่าเทียมกันทั้งกลุ่มเก่ง
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ให้มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ม.3 และ ม.6
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา

- 130 จุดเด่น
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงาน
ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

จุดควรพัฒนา

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองเองจากสื่อและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้ทักษะการ
คิด ทักษะการจัดการ ทักษะการแก้ปัญหา
สามารถปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมิน พร้อมทั้ง
ให้คาแนะนาเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้

 ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ที่ มี
ประสิทธิผล
โรงเรี ย นให้ ค วามส าคั ญ กั บ การด าเนิ น งาน
ประกัน คุณภาพภายในของสถานศึ กษา เน้น
การสร้ า งความเข้ า ใจและให้ ค วามรู้ ด้ า นการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุ คลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้น การมี
ส่วนร่วม ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

 ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ที่ มี
ประสิทธิผล
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน นักเรียนมีการประเมินการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง แต่ก็ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้าน
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน
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1. จัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาครูด้านกระบวนการเรียนการสอน ทักษะการคิดแบบบูรณาการการผลิตสื่อนวัตกรรม
และนิเทศ กากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบของการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้ความรู้
กับผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและสังคม
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ความต้องการของผู้เรียนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างชัดเจน
5. นิเทศ กากับ ติดตามการบริหารและจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
4. ความต้องการการช่วยเหลือ
1. โรงเรียนต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีจานวนมากขึ้นเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนขาดบุคลากรกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์จานวนมาก ปัจจุบันใช้วิธีจ้างครูทาให้ขาด
ความพร้อมด้านประสบการณ์สอนและการปฏิบัติงาน
3. โรงเรียนต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับสูง และหน่วยงาน
ภายนอกสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

- 132 -

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-----------------------------------------------------------คณะกรรรมการสถานศึ ก ษาได้ พิ จ ารณารายงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจาปี
การศึกษา 2559 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี แล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป นักเรียน ครู สถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษา
และผลการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นอย่ า งครบถ้ ว น มี ผ ลปฏิ บั ติ ง านส าเร็ จ ตามเป้ า หมายและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การศึ ก ษาตามที่ ก าหนด สมควรเผยแพร่ ร ายงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ
(นายประทุม นวลเขียว)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
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