
 



ค ำน ำ 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–2561) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ โดยก าหนดให้
สถานศึกษาด าเนินการ 1) จัดระบบประกันคุณภาพภายใน 8 องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ และให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เน้นความต่อเนื่อง 2) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด 
3) เผยแพร่ผลการติดตาม และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 4) น าผลการประเมินไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพ่ือการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ดังนั้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทุกปีการศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เสนอต่อเขตพ้ืนที่ และผู้เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับ      
เขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดย
เขตพ้ืนที่ และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 

                (นายไพฑูรย์  จารุสาร) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

 

 

 



 

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 

 การพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 43 ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนั้นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้
ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา
การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความ
เห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

            นายสน  ศรีบุญเรือง) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ข้อมูลทั่วไป 

 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ีต้ังอยู่ที ่119/1 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอ
ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร ี  รหัสไปรษณีย์ 11120  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โทร 0-2961-8891-3  โทรสาร 0-2583-6158 
website http://www.hwn.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่  6  เนื้อที่  20 
ไร่  2  งาน  29  ตารางวา  เขตพื้นทีบ่ริการของโรงเรียน แยกเป็น 
 พ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได้แก ่
  ต าบลบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด ทุกหมู่ 
  ต าบลคลองเกลือ อ.ปากเกร็ด ทุกหมู่  
  ต าบลบางตลาด อ.ปากเกร็ด ทุกหมู่  
  ต าบลบางพูด อ.ปากเกร็ด หมู่ 1 , 8 และหมู่  9 
  ต าบลปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด หมู่ 4 และหมู่  5  
  และถนนป๊อปปูล่า ถนนบอนด์สตรีท เมืองทองธานี  อ.ปากเกร็ด 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สังกัด ส านัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวัน
จันทร์ที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2535 ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เพ่ือ
ถวายเป็นพระราชสักการะและเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้ร าลึกถึงคุณความดีพระองค์ท่าน
สืบไปอีกท้ังเป็นจุดสกัดไม่ให้นักเรียนในเขตปริมณฑลเข้าไปเรียนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนในซึ่งจะ 
ช่วยลดปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครได้อีกส่วนหนึ่งด้วย 
 การเตรียมการก่อตั้งโรงเรียน  โดยนายโกวิท  วรพิพัฒน์  อธิบดีกรมสามัญศึกษา (ต าแหน่งขณะนั้น)  
ได้มอบหมาย นายกว้าง  รอบคอบ  รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (ต าแหน่งขณะนั้น) ด าเนินการประสาน
การก่อตั้งและได้ติดต่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  บริเวณหนองสามสาม  ถนนศรีสมาน   
ติดทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี หมู่ 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   
เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการด าเนินงานต่าง  ๆเช่น การสูบน้ าออกจาก
พื้นที่โดยกรมชลประทานปากเกร็ดและนายดิเรก  ถึงฝั่ง   นายอ าเภอปากเกร็ด  การถมที่ดินในบริเวณ
ก่อสร้าง  โดยนายล่ า  สุขใจ  มีคหบดีประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ในการด าเนินการ 9   ล้านบาท  สมทบกับ
งบประมาณทางราชการ  ใช้ชื่อโรงเรียนตามท่ีได้รับพระราชทานนาม ค าน าหน้าโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถว่า “นวมินทราชินูทิศ” ตามด้วยโรงเรียน 
พ่ีเลี้ยง (ขณะนั้น)  คือ  หอวัง  และสถานที่ตั้งคือ  จังหวัดนนทบุรี  จึงได้ชื่อว่า  “ นวมินทราชินูทิศ     
หอวัง  นนทบุรี” 

                                            



 

 

 

 
เครื่องหมายประจ าโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน พระนามาภิไธย “สก” ภายใต้พระมหามงกุฎ มีชื่อโรงเรียน  
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  นามพระราชทานน าหน้าชื่อ หอวัง นนทบุรี 

 
 

คติพจน์ประจ าโรงเรียน 
 
 

สุสฺสูส    ลภเต  ปญญ      ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา 
 
 
 

สัญลักษณ์อักษรย่อ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

เอกลักษณ์และค าขวัญประจ าโรงเรียน 
 
 

รักศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม      น าวิชาการ   สืบสานงานพระราชด าริ 
 

อัตลักษณ์และอุดมการณ์ 
 

เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู-อาจารย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 



 

 

 

สีประจ าโรงเรียน 
 

น้ าตาล - เหลือง 
สีน้ าตาล  หมายถึง  เลือดเข้มข้น ความเข้มแข็ง จิตใจหนักแน่น ประหยัด เรียบง่าย  

และสุภาพ 
สีเหลือง  หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์  ความซื่อสัตย์  และการยึดมั่นในคุณธรรม 

เป็นแนวด าเนินชีวิต 
สีน้ าตาล-เหลือง หมายถึง แนวด าเนินการที่โรงเรียนจะสร้างบุคลากรให้มีจิตใจหนักแน่น  มี 

เหตุผล มีความอดทน  สามารถปรับตัวเข้าได้กับสถานการณ์ พัฒนาทั้งในด้านสติปัญญา  มีความรู้  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  และประกอบด้วยลักษณะนิสัยได้แก่  ความซื่อสัตย์ สุภาพ  รู้จักการด าเนินชีวิตที่เรียบ
ง่ายและประหยัด  มีการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมพร้อมที่จะให้เกิดความร่วมมือรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นการหล่อหลอมบุคลิกภาพนักเรียนปัจจุบันให้ดีที่สุด ดังเช่นศิษย์เก่าหอวังนนท์ที่ได้สร้าง
เกียรติยศให้ปรากฏเป็นที่นิยมยกย่อง และมีความส าเร็จในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน 
 

วิสัยทัศน ์
 

 “เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยศาสตร์พระราชา” 

 
 

พันธกิจ 
 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล  
2. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีความภาคภูมิใจในสถานบัน

และสืบสานศาสตร์พระราชา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4. บริหารสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล  
 

เป้าประสงค ์
 
      1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยศาสตร์     
           พระราชา 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคภูมิใจในสถาบัน และสืบสานงานพระราชด าริ 
3. โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

  
 

 
 



 

 

 

นโยบาย  
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนตามศักยภาพและอัจฉริยภาพ 
3. ส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
4. ส่งเสริมและให้โอกาสความร่วมมือในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายทางการศึกษา 
8. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์    
2. ซื่อสัตย์  สุจริต    
3. มีวินัย    
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง     
6. มุ่งม่ันในการท างาน    
7. รักความเป็นไทย   
8. มีจิตสาธารณะ 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ข้อมูลผูบ้ริหาร 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 
 

นายไพฑูรย์ จารุสาร 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  16 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน  

เบอร์โทรศัพท์ :  081-5522311   E-mail :   dna2546@hotmail.com 
  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน มีจ านวน 3 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางนงลักษณ์  อริยะดิบ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงานวิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.) 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เบอร์โทรศัพท์ : 081-0396503 
E-mail : dowstar@gmail.com 

 

นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมสุเมธ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงานทั่วไป 

วุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์ :  084-7051875     
E-mail : kittisak2411@gmail.com 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลงบประมาณและแผนงาน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.) 
สาขาเศรษฐศาสตร์การบัญชี  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

เบอร์โทรศัพท์ : 065-0096457 
E-mail : Sukanya.hwn.ac.th 

 



 

 

 

 
องค์กรที่มีส่วนร่วม 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

 
1. นายสน  ศรีบุญเรือง  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
2. รศ. สาโรจน ์  นิลด า   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
3. นายพิศาล  จอโภชาอุดม  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
4. พลเอกอภิชาต  อุ่นอ่อน   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
5. นายชัยวัฒน ์  เลิศศักดิ์เสรีกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
6. ผศ.ดร. จุไรรัตน ์ สุดรุ่ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
7. นางสุมิตรา  จันทร์เพ็ญ  ผู้แทนองค์กรชุมชน      กรรมการ 
8. พระครูโสภณประชากิจ    ผู้แทนองค์กรศาสนา      กรรมการ 
9. พระครูสังฆรักษ์บุญญวัฒน์   ผู้แทนองค์กรศาสนา      กรรมการ 
10. พ.ต. บุรินทร์  สายเสมา  ผู้แทนผู้ปกครอง       กรรมการ 
11. นายประยูร  ฟักสังข์   ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
12. นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ  ผู้แทนครู       กรรมการ 
13. ว่าที่ ร.ต. ภานุพงศ์ บรรดาศักดิ์  ผู้แทนศิษย์เก่า       กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี                           กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปกีารศึกษา 2561 

1. นายประสิทธิ์  มีแต้ม      นายกสมาคม 
2. ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   อุปนายกคนที่ 1 
3. รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์   ตุ้มหิรัญ      อุปนายกคนที่ 2 
4. นางสาวพรชนก   บุญแจ้ง      อุปนายกคนที่ 3 
5. นายสมสิทธิ์    มูลสถาน     อุปนายกคนที่ 4 
6. รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป     เลขานุการ 
7. รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  เหรัญญิก 
8. รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ     นายทะเบียน 
9. ผู้แทนครู (หัวหน้าระดับชั้น)      ผู้ช่วยนายทะเบียน 
10. รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน    ประชาสัมพันธ์ 
11. หัวหน้างานประชามสัมพันธ์โรงเรียน     ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
12. นางกัญญา    สุทธมนัสวงษ์     กรรมการ 
13. นายวานิตร์    ทัดทาน      กรรมการ 
14. นายกษิเดช    สมหวัง      กรรมการ 
15. นายชัยวรงค์   แสนศรี      กรรมการ 
16. นายแสงจันทร์    กว้างขวาง     กรรมการ 
17. นายสุรเดช    อยู่วัฒนา     กรรมการ 
18. นายอเนก    เพิงสงเคราะห์     กรรมการ 
19. นายยศ    เกษกุล      กรรมการ 
20. นายภูชิต    ฉัตรไพบูรณ์     กรรมการ 
21. นายไพฑูรย์    นิติสาโรภาส     กรรมการ 
22. นางสาวฐิตารีย์   เอ่ียมทัพ      กรรมการ 
23. นางธนัญชา   เงินงาม      กรรมการ 
24. ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง      กรรมการ 
25. เลขานุการเครือข่ายผู้ปกครอง      กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุลผู้ปกครอง ต าแหน่ง 

1 นางวรลักษณ์   กุสุมาลย์ ประธาน 

2 นางสาวปภาวรินท์  กลิ่นฟุ้ง รองประธานฝ่ายสนับสนุน 

3 ว่าที่ ร.ต.จัตุรสร  ปราโมช ณ อยุธยา รองประธานฝ่ายเฝ้าระวัง 

4 นายไพฑูรย์  นิติสาโรภาส รองประธานฝ่ายวิชาการ 

5 นางสาวชลัช  มงคลบุตร ประชาสัมพันธ์ 

6 นางดวงเนตร  ธนโสภณชัยกลุ นายทะเบียน 

7 นางคชาภรณ์  พ่ึงสุธา ปฏิคม 

8 นางศรัญญา  บุตรเวส กรรมการ/เหรัญญิก 

9 นางวรรณพร  แก้วก าเนิด กรรมการ 

10 นางสาวสุภาวดี  วุฒิเสน กรรมการ 

11 นายสุรศักดิ์  จงมโนประเสริฐ กรรมการ 

12 นางปราณี  ศรีอ่ิม เลขานุการ 

13 นางสาวฐิตารีย์  เอ่ียมทัพ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.  ข้อมูลครูและบุคลากรของโรงเรียน 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา  

ประเภท
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 56 38 
รองผู้อ านวยการ 1 2 - - 3 54 32 
ครูประจ าการ 40 100 - 86 54 45 19 

นักการ/ภารโรง 1 4 5 - - 56 18 
ลูกจ้างประจ า 2 1 2 1 - 48 23 
ลูกจ้างชั่วคราว 15 14 2 26 1 33 6 

รวม 60 121 9 113 59 49 23 
181 

 
 มีครูสอนวิชาตรงตามวิชาเอก    140 คน   (100%) 
 มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด       -   คน    (0%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

 

4. ข้อมูลนักเรียน 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  150 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  2,925  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม. 1 12 216 265 481 40 

ม. 2 12 252 289 541 45 

ม.3  12 270 254 524 43 

รวม 36 738 808 1,546 43 

ม.4 12 206 270 476 39 

ม.5 11 181 272 453 41 

ม.6 11 156 294 450 40 

รวม 34 543 836 1,379 40 

รวมทั้งหมด 70 1,281 1,644 2,925 40 

          ข้อมลู ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
3) จ านวนนักเรยีนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  2,902  คน คิดเป็นร้อยละ 99.22 
4) จ านวนนักเรยีนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  2,131  คน คิดเป็นร้อยละ 72.88 
5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  16  คน   คิดเป็นร้อยละ 0.54 
6)  นักเรียน ระดับ ม.ต้น เกรดเฉลี่ย 3.65 ขึ้นไป  จ านวน  360   คน คิดเป็นร้อยละ 22.42 
7)  นักเรียน ระดับ ม.ปลาย เกรดเฉลี่ย 3.65 ขึ้นไป จ านวน  258 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 
8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  275   คน   คิดเป็นร้อยละ 9.40  
9)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   -   คน   คิดเป็นร้อยละ  -   
10) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  ไม่มีนักเรียนตกซ้ าชั้น 
11) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 
 ม.3     จ านวน    512 คน  คิดเป็นร้อยละ   97.70 
 ม.6     จ านวน    443 คน  คิดเป็นร้อยละ   98.44   
12)  อัตราส่วนครู : นักเรียน =    1   :  21 
13)  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 2,925 คน   
      คิดเป็นร้อยละ 100 
14)  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่     2,925 คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
15)  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 2,925  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
16)  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 2,925  คน   
       คิดเป็นร้อยละ 100 
17)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
       2,925  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 



 

 

 

18)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนด 
       ในหลักสูตรสถานศึกษา 2,925  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

สรุปข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 

ตารางแสดงการนับถือศาสนาของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
ศาสนา 

พุทธ อิสลาม คริสต์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 475 3 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 529 4 6 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 524 2 13 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 462 9 8 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 452 1 7 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 438 4 9 

รวมทั้งสิ้น 2,880 23 45 
 

 

 

 

 

 

12 % 



 

 

 

ตารางแสดงการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น 
การเดินทางมาโรงเรียน 

รถส่วนตัว รถประจ าทาง รถจักรยานยนต์ อ่ืนๆ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
252 118 57 53 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 
319 109 41 70 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
254 161 23 84 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 
306 97 36 40 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 
238 114 32 38 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 
240 130 35 48 

รวมทั้งสิ้น 
1,609 729 224 333 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางแสดงการจ าแนกตามรายได้ผู้ปกครองต่อปี ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 

รายได้ผู้ปกครองต่อปี 
ต่ ากว่า 

150,000 

150,000- 

300000 

มากกว่า 

300000 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
52 112 316 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 
122 154 263 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
125 156 241 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 
15 84 27 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 
22 105 289 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 
85 134 181 

รวมทั้งสิ้น 
421 745 1,326 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลผู้ปกครอง จ าแนกตามอาชีพ ปีการศึกษา 2561 

อาชีพผู้ปกครอง (บิดา) 

รับราชการ 
พนักงาน 

ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกร 
ยังไม่ได้ อ่ืน 

ๆ  รัฐวิสาหกิจ ประกอบอาชีพ 

474 174 485 298 1219 28 114 104 
        

 

 

 

 

อาชีพผู้ปกครอง (มารดา) 

รับราชการ 
พนักงาน 

ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกร 
ยังไม่ได้ อ่ืน 

ๆ  รัฐวิสาหกิจ ประกอบอาชีพ 

186 113 365 409 1114 39 498 94 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลผู้ปกครอง จ าแนกตามการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

การศึกษาบิดา 
ป.6 ม.3 ม.6/ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

244 279 605 346 1133 248 33 
 

 

 

การศึกษามารดา 

ป.6 ม.3 ม.6/ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

275 357 600 349 1099 149 26 
 

 



 

 

 

5. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนท่ีสอบได้ผลการเรียน 3 ขึ้นไป 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนท่ีสอบได้ผลการเรียน 3 ขึ้นไป 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
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แผนภูมิแสดงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
 
 

 
 

 

แผนภูมิแสดงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2561 
 

 
 

 
 
 
 
 

67.39

40.37 42.93
38.79

58.27

32.96
37.35

33.18

57.6

33.02
37.08

31.81

54.42

30.04
36.1

29.45

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ระดบัโรงเรยีน ระดบัจังหวดั ระดบัเขตพืน้ที่ ระดบัประเทศ

59.03

40.54 39.7 40.87

67.39

40.37 42.93
38.79

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561



 

 

 

แผนภูมิแสดงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 
 

 
 

 

แผนภูมิแสดงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 – 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 

59.97
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51.96

34.74
31.85

37.63 36.92

50.64

33.27 31.15
34.4 36.3

47.31

30.72 30.51 31.41
35.16

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพืน้ท่ี ระดับประเทศ

57.68

29.51
32.52

36.05
38.71

59.97

40.85
35.01

42 39.53

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561



 

 

 

6. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
แผนภูมิแสดงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
 
 

 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 
 

 
 
 
 
 

67.39

40.37
42.93

38.79

58.27

32.96
37.35

33.18

57.6

33.02
37.08

31.81

54.42

30.04

36.1

29.45

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ระดบัโรงเรยีน ระดบัจังหวดั ระดบัเขตพืน้ที่ ระดบัประเทศ

59.97

40.85
35.01

42 39.53

51.96

34.74 31.85
37.63 36.92

50.64

33.27 31.15
34.4 36.3

47.31

30.72 30.51 31.41
35.16

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตพืน้ท่ี ระดับประเทศ



 

 

 

7.  สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 1) ห้องสมุดมีขนาด  360   ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 35,312 เล่ม            
และ E-BOOK  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Library 2001 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 526  คน ต่อ วันคิดเป็น
ร้อยละ 17.98  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.  ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 
       9.  ศูนย์ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 19.  ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช 
      10.  ศูนย์ภาษาจีน   20.  ห้องหุ่นยนต์ 
 3) คอมพิวเตอร์  จ านวน 545  เครื่อง 
  - ใช้เพื่อการเรียนและใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 470 เครื่อง 
  - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 335  คน 
ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 11.40  ของนักเรียนทั้งหมด 
  - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  75   เครื่อง 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

ปีการศึกษา 2561 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดโรงเรียน 
2. ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน 
3. ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
4. ศูนย์วิชากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
5. ห้องจริยธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
6. ห้องศูนย์อาเซียน 
7. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 
8. ระเบียงความรู้ชั้น 6 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
9. มุมดาราศาสตร์ 
10. ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

104,120 
370 
350 
550 
58 
206 
202 
160 
120 
180 



 

 

 

 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

11. ห้องคลินิกวิทยาศาสตร์ 
12. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ (ห้อง 1302) 
13. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ (ห้อง 1303) 
14. ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ 
15. ห้อง Sound Lab 
16. ห้อง Resource Center  
17. ระเบียงความรู้ชั้น 6 กลุ่มสาระ 
18. ห้องศูนย์ภาษาจีน 
19. ห้องขงจื่อ 
20. ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 
21. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
22. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
23. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 
24. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 
25. ห้องปฏิบัติการธุรกิจ (ห้อง 2702) 
26. ห้องปฏิบัติการธุรกิจ (ห้อง 2703 
27. ห้องปฏิบัติการธุรกิจ (ห้อง 2704) 
28. ห้องปฏิบัติการธุรกิจ (ห้อง 2705) 
29. สวนเฉลิมพระเกียรติที่มีพันธุ์ไม้นาๆชนิดโดยให้นักเรียน
ศึกษาพันธุ์ต้นไม้แต่ละชนิด 
30. ห้องศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม 
31. ห้องฝึกปฎิบัติการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
32. ห้องศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา 

800 
460 
120 
400 
684 
742 

ตลอดภาคเรียน 
130 

  652 
1,600 
1,200 
1,500 
1,200 
1,000 
230 
192 
206 
136 
24 
 

60 
41,200 

120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

ปีการศึกษา 2561 
 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ. สวนอูเอโนะ
กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น 

1 

2. โรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์  กูบัง  ปาซู กรมการศึกษา รัฐเคด้า  
    ประเทศมาเลเซีย 

1 

3.  พระราชวังอิสตานาเนการา ประเทศมาเลเซีย 1 
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เปรโตนัส ประเทศมาเลเซีย 1 
5. ยอดเขาเก้นติ้งไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย 1 
6. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 1 
7. ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน จังหวัดสมุทรสงคราม 1 
8. สุนทรีแลนด์ จังหวัดขอนแก่น  1 
9. สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 1 
10. พิพิธภัณฑ์ ธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
11. ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 1 
12. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 
13. วัดมงคลบพิตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 
14. วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 
15. อิชิตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 
16. เขื่อนขุนด่านปราการชล  จังหวัดนครนายก 2 
17. สวนศรียา   จังหวัดนครนายก 2 
18. ศูนย์ภูมิรักษ์  จังหวัดนครนายก 2 
19. วัดโพธิ์ทองบล จังหวัดนนทบุรี 1 
20. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   1 
21. ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 
22. อุทยานประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 
23. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองหลวงปทุมธานี 3 
24. สวนสนุกดรีมเวิร์ด 5 
25. บ้านหม้อไปศึกษาวิธีการด้านการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคที่มี
คุณภาพ 3 

26. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 9 

27. เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 8 



 

 

 

 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
28. วัดแค อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 1 

29. สถาบันปัญญาภิวัฒน์  จังหวัดนนทบุรี 2 

30. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก 1 

31. หมู่บ้านศิลปิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 
32. พิพิธภัณฑ์ดนตรี 1 

33. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทรา 1 
34. คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 1 

35. ค่ายเสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี 1 

36. ค่าหัตถวุฒิ จังหวัดสระบุรี 1 



 

 

 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่ครูและนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
จ านวน 
(ครั้ง) 

1 อาจารย์ทอม         ค าไทย การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 
2 คุณเซีย                ไทยรัฐ การวาดการ์ตูน 1 
3 นายปิยะ              บริสุทธิ์เพ็ชร์ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 
4 นางสาวโชติกานต์    ใจบุญ การเตรียมตัวสอบและความรู้เกี่ยวกับ

การสอบวัดระดับภาษาจีน 
1 

5 นางสาวรุจิรา         พ่ึมชัย ผู้ฝึกสอนการสอนการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง 

6 

6 นายสุธี                สิทธ ิ ทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
ให้กับนักกีฬาในโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล 

ตลอดภาค
เรียน 

7 นายอัญญวรรธน์    นันทสินธุ ์ ทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
ให้กับนักกีฬาในโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล 

ตลอดภาค
เรียน 

8 นายอเนก            สบายใจ ผู้ฝึกสอนเครื่องเป่าทองเหลือง 6 
9 นายชาญณรงค์      ใจเสงี่ยม ผู้ฝึกสอนเครื่องเป่าลมไม้ 6 

10 นางส ารวย           นชุน้อย การนวดแผนไทย 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

8. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 1.  อาคารเรียนแบบพิเศษและทันสมัย  7   ชั้น  1  หลัง  5  ชั้น  2  หลัง  เชื่อมติดต่อกัน   
         มีห้องส้วม 300 ห้อง 
      2.  อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ      1     หลัง 
 3.  สนามบาสเกตบอล  2 สนาม 
 4.  สนามวอลเลย์บอล  1 สนาม 
 5.  สนามตะกร้อ   1 สนาม 
 6.  สนามเปตอง   2 สนาม 
 7.  สนามฟุตบอล   1 สนาม 
 
9. งบประมาณ  
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 70,574,460.06 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 70,574,460.06 
เงินนอกงบประมาณ 10,590,500 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 10,590,500 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ 81,164,960.06 รวมรายจ่าย 81,164,960.06 
 
 งบด าเนินการ/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) สถานที่ส าคัญทางศาสนา ได้แก่  วัดสลักเหนือ  วัดเรืองเวชมงคล  วัดช่องลม   
วัดโพธิ์ทองบน และวัดชลประทานรังสฤษฎ์ 

 
   เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกและสามารถเชื่อมโยงปริมณฑล และภูมิภาคได้หลายด้าน 
ได้แก่ ถนนศรีสมาน  ถนนติวานนท์   ถนนแจ้งวัฒนะ  ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี  ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 
ท าให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร อาชีพหลักของคนในชุมชน คือ 
รับจ้าง  รับราชการ  ท าธุรกิจส่วนตัว  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป คือ งาน
ประเพณีร ามอญ  งานสงกรานต์รามัญ  ที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



 

 

 

11.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ได้จัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยปรับปรุง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ                            

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เพิ่มเติม รวม 

ม.1 10 10 11.66 13.33 6.67 6.67 3.33 10 10 16.66 100 
ม.2 10 10 10 13.33 6.67 6.67 6.67 10 10 16.66 100 
ม.3 10 10 10 13.33 6.67 6.67 6.67 10 10 16.66 100 

 

 จ านวนชัว่โมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 ชั่วโมง 

 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                 
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ                            

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เพิ่มเติม รวม 

ม.4 5.71 8.57 47.14 8.57 2.86 2.80 2.86 5.71 8.57 7.21 100 
ม.5 5.56 8.32 40.00 8.33 2.78 2.78 - 5.56 8.57 18.10 100 
ม.6 6.06 - 34.28 6.06 3.03 3.03 - 6.06 8.57 32.91 100 

 

 จ านวนชัว่โมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 – 1,400  ชั่วโมง 

 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เน้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ                            

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เพิ่มเติม รวม 

ม.4 5.71 8.57 47.14 8.57 2.86 2.80 2.86 5.71 8.57 7.21 100 
ม.5 5.56 8.32 40.00 8.33 2.78 2.78 - 5.56 8.57 18.10 100 
ม.6 6.06 - 34.28 6.06 3.03 3.03 - 6.06 8.57 32.91 100 

 

 จ านวนชัว่โมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 – 1,400  ชั่วโมง 

 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                     
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
 

กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ                            

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เพิ่มเติม รวม 

ม.4 5.71 8.57 47.14 8.57 2.86 2.80 2.86 5.71 8.57 7.21 100 
ม.5 5.56 8.32 40.00 8.33 2.78 2.78 - 5.56 8.57 18.10 100 
ม.6 6.06 - 34.28 6.06 3.03 3.03 - 6.06 8.57 32.91 100 

 

 จ านวนชัว่โมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 – 1,400  ชั่วโมง 

 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                     
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
 

กลุ่มการเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ                            

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เพิ่มเติม รวม 

ม.4 14.70 8.57 14.70 22.05 5.88 5.88 2.94 11.76 8.82 4.70 100 
ม.5 14.70 8.32 14.70 20.58 5.88 5.88 - 11.76 8.82 9.36 100 
ม.6 5.88 - 2.94 11.76 5.88 5.88 - 11.76 8.82 47.08 100 

 

 จ านวนชัว่โมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 – 1,360  ชั่วโมง 

 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                     
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 

 
 
 
 
 



 

 

 

กลุ่มการเรียนบริหารธุรกิจ 
ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ                            

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เพิ่มเติม รวม 

ม.4 14.7 8.57 14.7 10.29 5.88 5.88 19.4 11.76 8.82 - 100 
ม.5 14.7 8.32 14.7 8.82 5.88 5.88 17.64 11.76 8.82 3.48 100 
ม.6 5.88 - 2.94 5.88 5.88 5.88 17.64 11.76 8.82 35.32 100 

 

 จ านวนชัว่โมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 – 1,360  ชั่วโมง 

 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                     
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
 

กลุ่มการเรียนอักษรศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ( เน้นภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น) 
ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ                            

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เพิ่มเติม รวม 

ม.4 14.70 8.57 14.70 10.29 5.88 5.88 2.94 23.52 8.82 4.70 100 
ม.5 14.70 8.32 14.70 8.82 5.88 5.88 - 23.52 8.82 9.36 100 
ม.6 5.88 - 2.94 5.88 5.88 5.88 - 23.52 8.82 41.2 100 

 

 จ านวนชัว่โมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 – 1,360  ชั่วโมง 

 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                     
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
 

กลุ่มการเรียนนันทนาการและการกีฬา/วัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ 
ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ                            

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เพิ่มเติม รวม 

ม.4 14.7 8.57 14.7 10.29 5.88 5.88 2.94 11.76 8.82 16.46 100 
ม.5 14.7 8.32 14.7 8.82 5.88 5.88 - 11.76 8.82 21.12 100 
ม.6 5.88 - 2.94 5.88 5.88 5.88 - 11.76 8.82 52.96 100 

 

 จ านวนชัว่โมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 – 1,360  ชั่วโมง 

 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                     
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ( Intensive Program ) 

ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ                            

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เพิ่มเติม รวม 

ม.1 8.57 14.28 25.75 11.42 5.71 5.71 5.71 14.28 8.57 - 100 
ม.2 8.57 14.28 25.75 11.42 5.71 5.71 5.71 14.28 8.57 - 100 
ม.3 8.57 14.28 22.85 11.42 5.71 5.71 5.71 14.28 8.57 2.9 100 

 
 จ านวนชัว่โมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,400  ชั่วโมง 

 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                     
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 
 

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ( Intensive English  Program ) 
ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ                            

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เพิ่มเติม รวม 

ม.1 8.57 14.28 20 11.42 5.71 5.71 5.71 20.03 8.57 - 100 
ม.2 8.57 14.28 20 11.42 5.71 5.71 5.71 20.03 8.57 - 100 
ม.3 8.57 14.28 20 11.42 5.71 5.71 5.71 20.03 8.57 - 100 

 
 จ านวนชัว่โมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,400  ชั่วโมง 

 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                     
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 

 

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ( Intensive Program ) 

ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ                            

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เพิ่มเติม รวม 

ม.4 5.71 8.57 47.14 8.57 2.86 2.80 2.86 5.71 8.57 7.21 100 
ม.5 5.56 8.32 40.00 8.33 2.78 2.78 - 5.56 8.57 18.10 100 
ม.6 6.06 - 34.28 6.06 3.03 3.03 - 6.06 8.57 32.91 100 

 

 จ านวนชัว่โมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,400  ชั่วโมง 

 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                     
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 



 

 

 

 
ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ( Intensive English  Program )  

ระดับ 
ชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ                            

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เพิ่มเติม รวม 

ม.4 11.76 8.57 14.7 10.29 5.88 5.88 2.94 29.41 8.82 1.75 100 
ม.5 11.76 8.32 14.7 8.82 5.88 5.88 - 29.41 8.82 6.41 100 
ม.6 5.88 - 2.94 5.88 5.88 5.88 - 29.41 8.82 35.31 100 

 

 จ านวนชัว่โมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,360  ชั่วโมง 

 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                     
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

12.  ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน  
12.1 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  และผู้บริหาร  
 

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ   
1. รางวัลการจัดการคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว   
2. รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ  IQA AWARD 

ผลงานดีเด่นผู้บริหาร 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นางนงลักษณ์ อริยะดิบ รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน

วิชาการ 

สพฐ. 

    

 

12.2  ผลงานดีเด่นของครู 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นางกิติมา  ธีรสรเดช รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2 นายอิศเรศ  วงศ์ศรันย์ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  
OBEC AWARD 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมนักเรียน   
ด้านบริหารจัดการ 

สพฐ. 

3 นางสาวจิราพร  ค าภา รางวัลเหรียญทอง  
OBEC AWARD 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ด้านบริหารจัดการ 

สพฐ. 

12.4  ผลงานดีเด่ 
นของนักเรียน 
 



 

 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

4 นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม รางวัลเหรียญทอง  
OBEC AWARD 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมนักเรียน  ด้านบริหาร
จัดการ 

สพฐ. 

5 นางขนิษฐา   อินนา รางวัลเหรียญทอง  
OBEC AWARD 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมแนะแนว  ด้านวิชาการ 

สพฐ. 

6 นายจักรเพชร  วรสินธ์ รางวัลเหรียญทอง  
OBEC AWARD 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมแนะแนว  ด้านวิชาการ 

สพฐ. 

7 นางสาวสุวิมล  อนันต์ทวีรรัชต์ รางวัลเหรียญเงิน  
OBEC AWARD 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้านวิชาการ 

 

สพฐ. 

8 นางพัฒนดาว  วสุนธราธนาฉัตร อาสาสมัคร AFS ดีเด่นระดับเขต
นนทบุรี 

สพม.3 

9 นางสาวกนกวนัช  ราชนานนท์ ครูในดวงใจศิษย์ เนื่องในวันครู
แห่งชาติ 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี  

(SBAC) 
10 นางเมธาวี  เกดา ครูในดวงใจศิษย์ เนื่องในวันครู

แห่งชาติ 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี  

(SBAC) 
 
 



 

 

 

12.4  งาน /โครงการ / กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่
งาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากลและ
พัฒนาสาระท้องถิ่น 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์และ   
การคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารทาง
ภาษาสู่
มาตรฐานสากล 
และสามารถน ามาใช้
สื่อสาร               
ในชีวิตประจ าวันได้ 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
โดยการศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 90.6 

2. โรงการส่งเสริมทักษะ
การคิดและการสื่อสาร
ทางภาษาสู่
มาตรฐานสากล 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการการคิด
วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์และการ
คิดสร้างสรรค์ผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารทาง
ภาษาสู่
มาตรฐานสากลละ
สามารถน ามาใช้
สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับการฝึกฝน
ทักษะทางภาษาและทักษะ
การคิดตามความถนัดและ
ความสนใจอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  96.6 



 

 

 

ที ่
งาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านคณิตศาสตร์      
วิทยาศาสตร์        
เทคโนโลยีและ     
ภาษาอังกฤษ 

1. เพ่ือพัฒนา
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ด้าน  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ(IP) 
อย่างเต็มศักยภาพ
ตามปรัชญาและ
จุดมุ่งหมายการจัด
การศึกษา            
ของชาติ 
2. เพ่ือพัฒนา
นักเรียนที่มี   
ความสามารถพิเศษ
ด้าน   ภาษาอังกฤษ 
(IEP) อย่างเต็ม
ศักยภาพตามปรัชญา
และจุดมุ่งหมายการ
จัดการศึกษาของ
ชาติ 
3. เพ่ือให้นักเรียนที่
เข้าศึกษาใน
โปรแกรมห้องเรียน
พิเศษ  มีความรู้ทุก
ด้านอย่างเต็ม
ศักยภาพ                  
เชิงบูรณาการ 

นักเรียนจ านวน 624 คน  
 ได้รับการพัฒนาตาม
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 

ร้อยละ 97.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ที ่
งาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

4. 
 
 
 
 

สวนพฤกษศาสตร์   
โรงเรียน 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึก
ให้นักเรียน  มีความ
รักและเห็นคุณค่า
ของพรรณไม้และ
อนุรักษ์พันธุ์พืช 
2. เพ่ือให้โรงเรียน
เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลพรรณไม้ข้อมูล
พันธุ์ไม้ และเก็บ
รักษา เพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษาและ
เผยแพร่สู่ภายนอก 

- นักเรียน ครูและบุคลากร
ทุกคน  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน มีความรักและเห็น
คุณค่าของพรรณไม้และ
อนุรักษ์พันธุ์พืช 
- นักเรียน ครู และบุคลากร
ทุกคน  สนองพระราชด าริ
แบบเศรษฐกิจ  พอเพียง 
และมีจิตส านึกในการ  
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งาน
สวน  พฤกษศาสตร์
โรงเรียน” 

 

ร้อยละ 94.2 

5. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้และทักษะ
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้   ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
2. เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์           
ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 
3. เพ่ือปลูกฝังเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน
ให้กับนักเรียน 

ประชุมวางแผนด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทั้ง 
8 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
- กิจกรรมคลินิก
วิทยาศาสตร์ 
- สอนซ่อมเสริมในกลุ่มสาระ
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
- สอนเสริมความรู้สู่ข้อสอบ
ระดับชาติ กิจกรรมเพ่ือน
ช่วยเพื่อน กิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ และอุตสาหกรรม 
 

ร้อยละ 94.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ที ่
งาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

6. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและความเป็น
เลิศด้านวิชาการของ
นักเรียน 

1. เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพและความ
เป็นเลิศของนักเรียน
ในด้าน วิชาการ มุ่งสู่
มาตรฐานสากล 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้
มีโอกาสแสดง
ศักยภาพและ
ความสามารถของ
ตนเองในด้าน
วิชาการ 
3. เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน   
ทักษะด้านวิชาการ
ทั้งภายใน   โรงเรียน
และภายนอก
โรงเรียน 
4. เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพด้านการ    
แสดงออกของ
นักเรียนและการ    
น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และ    
พร้อมในการแข่งขัน 
5. เพื่อให้นักเรียน
สามารถสร้าง    
ชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนและสร้าง    
เกียรติประวัติของ
ตนเอง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจกรรม  ดังนี้ 
- สอนเสริมเตรียมสอบโอลิมปิก
วิชาการ  สอวน. 
- ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ
และทักษะของกลุ่มสาระ/กลุ่ม
วิชาต่าง ๆ 
- การแข่งขันทักษะวิชาการ
ภายในโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอก 
-การแข่งขันทักษะการจัดค่าย
ลูกเสือ 
- นิทรรศการและกิจกรรม 

ร้อยละ 91.8 

 
 
 
 
 



 

 

 

ที ่
งาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

7. พัฒนาคุณภาพ     
ผู้เรียนตามนโยบาย  
การสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนทุก
คนมีโอกาส   ได้รับ
การศึกษาตาม
ศักยภาพ  และ
อัจฉริยภาพ อย่างเท่า
เทียม   กันโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการจัด   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ภาครัฐ   ให้การ
สนับสนุน 
2. เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายเป็นการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ   
ผู้ปกครอง 

- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
- กิจกรรมวิชาการอย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง 
- กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/  
เนตรนารี/ปีละ 1 ครั้ง 
- กิจกรรมทัศนศึกษา                     
ปีละ 1 ครั้ง 
- กิจกรรมการให้บริการ  
สารสนเทศ/ICT จ านวน 40   
ชั่วโมง/ปี/คน 
 

ร้อยละ 93.4 

8. แนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ มีทักษะการ
เรียนรู้ใน  
ชีวิตประจ าวัน 

1. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้
เกิดทักษะในการ
ท างาน  คิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น      
ในรูปแบบSTAR 
STEMS 
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสืบ
สานภูมิปัญญาไทย 

- นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ชีวิตประจ าวันแนะแนว
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   - นักเรียนมีทักษะในการ
ประดิษฐ์พวงมาลัย ดอกไม้ 
ของช าร่วย จากแป้งสบู่ จาก
ดินไทย  ประดิษฐ์ หลากหลาย
รูปแบบอย่างน้อย 3 แบบ ได้
เรียนรู้การบริหารงานใน
รูปแบบบริษัทจ าลอง 
- นั ก เ รี ย นมี ทั กษะ ใน ก า ร
ท างานและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้

รอ้ยละ 93.2 

 
 
 
 
 



 

 

 

ที ่
งาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

9. ส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1. เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น าไปใช้และพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย 
2. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนของนักเรียน                 
ทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 

- อบรมบุคลากรก่อนเปิดภาค
เรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 
- ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการอย่างน้อยเดือนละ     
1 ครั้ง 
- นิเทศ ก ากับติดตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

ร้อยละ 93.4 

10. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน 

1. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ความรู้ เข้าใจและ
สามารถท างานวิจัย 
2. เพ่ือพัฒนาครูให้
สามารถท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ โดย
ใช้หลักการเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา 
3. เพ่ือให้ครูสามารถ
ท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน ส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 
 

1.อบรมวิจัยในชั้นเรียน 
2.คลินิกวิจัยในชั้นเรียน 

ร้อยละ 97.0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ที ่
งาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

11. โครงการผลิตสื่อ
นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ครใูห้สามารถ ผลิตสื่อ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
เลือกผลิตและใช้สื่อใน
การจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสม 
 

1. ประชุมส ารวจสภาพปัญหา
ความต้องการจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของทุกกลุ่มสาระ  
โดยด าเนินการดังนี้ 
- ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระ ต่าง ๆ 
- จัดแข่งขันการสืบค้นข้อมูล
ในวันส าคญัต่าง ๆ 
- ปรับปรุงสัญญาณ Internet 
ในห้องปฏิบัติการ  และ
เชื่อมต่อสัญญาณโครงข่าย
สัญญาณ Internet (CAT) 

ร้อยละ 91.4 

12. โครงการพัฒนาคุณภาพ     
การศึกษาและ      
ยกระดับสถานศึกษา 

1.เพ่ือยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือความสะดวก
ในการเตรียมความ
พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการจัดการเรียน
การสอน 

- ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
จ านวน 166 คน มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา  
- โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ 
ที่สะดวกและทันสมัยต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 90.8 

13. โครงการส่งเสริม
สวัสดิการ  สุขภาพ
อนามัยบุคลากร 

1. เพ่ือให้บุคลากร
และนักเรียนทุกคน
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพ 
2. เพ่ือให้บุคลากร
และนักเรียนทุกคน
เกิดความตระหนัก
และปฏิบัติเรื่องการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
 

บุคลากรและนักเรียนทุกคน
เกิดความตระหนักและปฏิบัติ
เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง 
- ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

ร้อยละ 92.6 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ที ่
งาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

14. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
บรรยากาศ           
รักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือปรับสภาพภูมิ
ทัศน์ของโรงเรียน
สร้างแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
2. ระบบ
สาธารณูปโภคได้
มาตรฐาน มีความ
สะอาดปลอดภัย 
จัดซื้อหาและซ่อม
บ ารุงโสตทัศนูปกรณ์
ให้มีความพร้อมใน
การให้บริการอย่าง
เพียงพอและมีสื่อ
มัลติมีเดียก้าวทัน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน                 

พัฒนาอาคารสถานที่แหล่ง
เรียนรู้ บรรยากาศให้อยู่ใน
สภาพดีสามารถใช้ประโยชน์
ได้มากท่ีสุด 

ร้อยละ 90.8 

15. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ     
การศึกษาของ     
สถานศึกษา 

1. เพ่ือยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนตาม
ระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือจัดระบบ
บริการและ
สารสนเทศโรงเรียนให้
ทันสมัยและอยู่ใน
ระดับดี 
3. เพ่ือบริหารความ
เสี่ยงไม่ให้เกิดกับกลุ่ม
การบริหารแผนงาน 

- ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะในการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับสถานศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา  
- โรงเรียนมีแผนพัฒนา
คุณภาพแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/โครงการ/กิจกรรม 
ในการปฏิบัติงานประจ าปี 
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีความสามารถในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- โรงเรียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน 
 

ร้อยละ 95.4 

 
 
 
 



 

 

 

ที ่
งาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

16. โรงเรียนสุจริต 1. เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 
2. เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักใน
ความส าคัญของการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ 
- นักเรียนทุกคนตระหนักใน
ความส าคัญของการปฏิบัติ
ด้วยความสุจริต 
- ครรู่วมกันพัฒนาผู้เรียน 
 

ร้อยละ 91.4 

17. เสริมสร้างการ              
มีส่วนร่วมของชุมชน  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ    
เครือข่ายทางการ     
ศึกษา 

1. เพ่ือแจ้งข้อมูล
ข่าวสารนโยบาย และ
สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างโรงเรียน
และผู้ปกครอง 
2. เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพจาก
ความร่วมมือของ
โรงเรียนและชุมชน
หน่วยงานต่างๆ 
3. เพ่ือจัดให้
สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 
 

1. โรงเรียนและชุมชนมี                      
การแลกเปลี่ยนให้และรับ
บริการในด้านต่างๆ เพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาซึ่งกันและกัน  
2. โรงเรียนมีระบบการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจดีทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 

ร้อยละ 90.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ที ่
งาน/ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

18. โครงการการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายใน ภายนอก
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. เพ่ือจัดบรรยากาศ 
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ใ ห้ มี
คุณภาพออเอ้ือต่อการ
จัดกระบวนการเรียน
การสอน 
2. เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การอ่าน   การคิด 
วิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์    
แสวงหาความรู้และ
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก   
สถานศึกษา 
3.เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์     
การเรียนรู้ของผู้เรียน
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1.พัฒนาบรรยากาศ แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน ศูนย์
การเรียนรู้ 
2.พัฒนาห้องสมุด / สัปดาห์
ห้องสมุด 
3.ค่ายวิทยาศาสตร์ 
4.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

ร้อยละ 92.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

13.  ข้อมูลการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก  ปีการศึกษา  2561 

ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หัวข้อการศึกษาดูงาน 
1 คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

พระนคร 
การจัดกิจกรรมงานแนะ
แนว และให้ค าปรึกษา 

2 คณะผู้บริหารโรงเรียนชาวญี่ปุ่น หน่วยงานการศึกษาเมือง
ฮาคุบะ 

มาร่วมท า MOU 

3 คณะผู้บริหารโรงเรียนจาก
ประเทศบังคลาเทศ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเรียนการสอนใน
ระบบเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. ผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกรอบสาม 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

  

บทที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1.  การบริหารจัดการศึกษา 
      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี   แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ด้าน  
ได้แก่ 
  1.  ด้านการบริหารงานวิชาการ 
  2.  ด้านการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 
  3.  ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน 
   4.  ด้านการบริหารงานทั่วไป 
          โดยการบริหารงานเน้นหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ( Particpation )และการ
บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ( Result Based Management ) จัดการบริหารในรูปแบบคณะ
บุคคล ได้แก่ คณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในโรงเรียน มาร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ  เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ยัง
ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างจากองค์กร และหน่วยงานภายนอกทั้งของรัฐและเอกชน ทางด้าน
วิชาการ งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนอกจากนี้ ยังได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน อันได้แก่ วิทยากรท้องถิ่น และผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทางในการช่วยถ่ายทอดความรู้ เพ่ือต่อยอดการประกอบอาชีพของนักเรียนและคนในชุมชน ให้ผู้เรียน
เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และส่งเสริมความเป็นไทย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือช่วย
หารายได้ และระดมทุนในการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน และ มีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลาย โดยค านึงถึงความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล และเน้นให้ผู้เรียนได้
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเอง และต่อยอดความรู้จนประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพในอนาคต ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกภาคส่วน ส่งผลให้การ
พัฒนาโรงเรียนและคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความส าเร็จที่ติดตาม
มา คือรางวัลต่างๆที่นักเรียนและโรงเรียนได้รับจากหน่วยงานต่างๆเป็นจ านวนมากขึ้นทุกปี จาก
ผลส าเร็จดังกล่าวท าให้โรงเรียนมีชื่อเสียงและได้รับความศรัทธา เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ในการที่จะน าบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
 
2.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โดนได้น าค าแนะน าของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอก มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข และบริหารจัดการคุณภาพทางการ
ศึกษา ทั้งด้านผู้เรียน ครู และการบริหารจัดการองค์กร  โดยได้จัดท าแผนงาน /แผนปฏิบัติราชการ/
โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในทุกๆด้านเพ่ือให้ผู้เรียน และโรงเรียนมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 



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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที ่1 พฒันาการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

1.1 พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากลและ 
สาระทอ้งถ่ิน 

ด้านปริมาณ 
- โรงเรียนมีหลกัสูตรแกนกลาง
ของสถานศึกษาและมีหลกัสูตร
เทียบเคียงกบัหลกัสูตร
มาตรฐานสากลและสาระ
ทอ้งถ่ินจ านวน 2 หลกัสูตร 
- ครูทุกคนไดใ้ชห้ลกัสูตรในการ  
จัดการเรียนการสอนและตรง
ตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

ด้านคุณภาพ 
- โรงเรียนไดพ้ฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  
- ครู จดัการเรียน การสอนไดต้รง
ตามศักยภาพของ  ผู ้เรียนและ
ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 
 

ด้านปริมาณ 
- โรงเรียนมีหลกัสูตรแกนกลาง
ของสถานศึกษาและมีหลกัสูตร
เทียบเคียงกบัหลกัสูตร
มาตรฐานสากลและสาระ
ทอ้งถ่ินจ านวน 2 หลกัสูตร 
- ครูทุกคนไดใ้ชห้ลกัสูตรในการ  
จัดการเรียนการสอนและตรง
ตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

ด้านคุณภาพ 
- โรงเรียนไดพ้ฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  
- ครู จดัการเรียนการสอนไดต้รง
ตามศักยภาพของ  ผู ้เรียนและ
ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 
 

1 – 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การด าเนินงานตามกลยุทธ์และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 



กลยุทธ์ที ่1 พฒันาการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

1.2 ส่งเสริมทกัษะ
การคิดและการ
ส่ือสารทางภาษาสู่
มาตรฐานสากล 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิ   
ทางการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต ่าและไดฝึ้กฝน
ทกัษะทางภาษาและทกัษะการ
คิดตามความถนดัและความ
สนใจอยา่งต่อเน่ือง  
- ครูและบุคลากรร้อยละ 80 
สามารถจดักิจกรรมส่งเสริม
ทกัษะการคิดและการส่ือสารทาง
ภาษาตามมาตรฐานสากลได ้ 

ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ทกัษะ       
ทางภาษาเพื่อการส่ือสาร                  
ในระดบัท่ีสูงและมีทกัษะการคิด 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความรู้ความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิด และการ
ส่ือสาร การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิ   
ทางการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต ่าและไดฝึ้กฝน
ทกัษะทางภาษาและทกัษะการ
คิดตามความถนดัและความ
สนใจอยา่งต่อเน่ือง  
- ครูและบุคลากรร้อยละ 80 
สามารถจดักิจกรรมส่งเสริม
ทกัษะการคิดและการส่ือสารทาง
ภาษาตามมาตรฐานสากลได ้ 

ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ทกัษะ       
ทางภาษาเพื่อการส่ือสาร                  
ในระดบัท่ีสูงและมีทกัษะการคิด 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความรู้ความสามารถในการ
พฒันาทกัษะการคิด และการ
ส่ือสาร การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที ่1 พฒันาการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

1.3 พฒันาห้องเรียน
พิเศษ ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางดา้น
คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์        
เทคโนโลยแีละ
ภาษาองักฤษ 
 

ด้านปริมาณ 
-  นกัเรียนจ านวน 624 คน  
   ไดรั้บการพฒันาตามหลกัสูตร 
   หอ้งเรียนพิเศษ 
- นกัเรียนท่ีศึกษาโปรแกรมหอ้งเรียน
พิเศษ(IEP) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ในรายวชิา คณิตศาสตร์และ
ภาษาองักฤษไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
-  นกัเรียนท่ีศึกษาโปรแกรม
หอ้งเรียนพิเศษ(IP) มีสติปัญญา 
ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ส่ือสารภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
- นกัเรียนท่ีศึกษาโปรแกรม
หอ้งเรียนพิเศษ(IP) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวชิา
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาองักฤษไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
- นกัเรียนท่ีศึกษาโปรแกรม
หอ้งเรียนพิเศษ(IEP) มีสติปัญญา 
ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ส่ือสารภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

ด้านปริมาณ 
-  นกัเรียนจ านวน 624 คน  
   ไดรั้บการพฒันาตามหลกัสูตร 
   หอ้งเรียนพิเศษ 
- นกัเรียนท่ีศึกษาโปรแกรมหอ้งเรียน
พิเศษ(IEP) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ในรายวชิา คณิตศาสตร์และ
ภาษาองักฤษไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
-  นกัเรียนท่ีศึกษาโปรแกรม
หอ้งเรียนพิเศษ(IP) มีสติปัญญา 
ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ส่ือสารภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
- นกัเรียนท่ีศึกษาโปรแกรม
หอ้งเรียนพิเศษ(IP) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวชิา
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาองักฤษไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
- นกัเรียนท่ีศึกษาโปรแกรม
หอ้งเรียนพิเศษ(IEP) มีสติปัญญา 
ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ส่ือสารภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
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โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
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 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
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1.4 ส่งเสริมและ
พฒันาการใช้
เทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
-ครูทุกคนไดรั้บการพฒันา
ความรู้ และศกัยภาพดา้น ICT 
-นกัเรียนทุกคนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการท างานและ
สืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตอยา่งมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตส านึกท่ีดี    
-โรงเรียนมีศูนยว์ชิาและ  
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์             
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั  
และเพียงพอกบัการให้
ด าเนินงาน 
ด้านคุณภาพ 
- ครู สามารถน าเทคโนโลยมีาใช้
พฒันาความรู้ความสามารถอยา่ง
เตม็ศกัยภาพ 
-นกัเรียนไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพดา้นคอมพิวเตอร์ 
สามารถใช ้ คอมพิวเตอร์ในการ
ท างานและสืบคน้ขอ้มูลผา่น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยา่งมี
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ท่ีดี 
-โรงเรียนมีศูนยว์ชิาและ
หอ้งปฏิบติัการมีอุปกรณ์ ICT  
พร้อมในการด าเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ         

ด้านปริมาณ 
-ครูทุกคนไดรั้บการพฒันา
ความรู้ และศกัยภาพดา้น ICT 
-นกัเรียนทุกคนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการท างานและ
สืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตอยา่งมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตส านึกท่ีดี    
-โรงเรียนมีศูนยว์ชิาและ  
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์             
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั  
และเพียงพอกบัการให้
ด าเนินงาน 
ด้านคุณภาพ 
- ครู สามารถน าเทคโนโลยมีาใช้
พฒันาความรู้ความสามารถอยา่ง
เตม็ศกัยภาพ 
-นกัเรียนไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพดา้นคอมพิวเตอร์ 
สามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการ
ท างานและสืบคน้ขอ้มูลผา่น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยา่งมี
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ท่ีดี 
-โรงเรียนมีศูนยว์ชิาและ
หอ้งปฏิบติัการมีอุปกรณ์ ICT  
พร้อมในการด าเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ       

1 – 3 

 



กลยุทธ์ที ่2  พฒันาการจดักิจกรรมปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมท่ีพ่ึงประสงคข์องผูเ้รียน 

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
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การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

2.1ส่งเสริมและ
พฒันานกัเรียนให้
อนุรักษว์ฒันธรรม
ไทย รักษค์วามเป็น
ไทยตามแนว     
พระราชด าริ 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรม
การส่งเสริม อนุรักษว์ฒันธรรม
ไทย  ตามบริบทสังคมโลกโดยท่ี
นอ้มน า “ศาสตร์พระราชา:” 
ยดึแนวพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ครูทุกคนจดักิจกรรมพฒันาการ
เรียนการสอน และกิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน นิยมไทย
และเห็นคุณค่า ตลอดจนมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย ร่วม
อนุรักษว์ฒันธรรมไทย ตาม
บริบทของสังคมโลก โดยยดึ
แนวพระราชด าริปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียนตระหนกัและเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย  ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์
วฒันธรรมไทย  ความเป็นไทยตาม
บริบทของสังคมโลก โดยยึดแนว
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นฐานแห่งกระบวนการ
คิดเพื่อการพฒันาสู่สังคมใหม่ 
 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรม
การส่งเสริม อนุรักษว์ฒันธรรม
ไทย  ตามบริบทสังคมโลกโดยท่ี
นอ้มน า “ศาสตร์พระราชา:” 
ยดึแนวพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ครูทุกคนจดักิจกรรมพฒันาการ
เรียนการสอน และกิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน นิยมไทย
และเห็นคุณค่า ตลอดจนมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย ร่วม
อนุรักษว์ฒันธรรมไทย ตาม
บริบทของสังคมโลก โดยยดึ
แนวพระราชด าริปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียนตระหนกัและเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์
วฒันธรรมไทย  ความเป็นไทยตาม
บริบทของสังคมโลก โดยยึดแนว
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นฐานแห่งกระบวนการ
คิดเพื่อการพฒันาสู่สังคมใหม่ 
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(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

 
- ครู สามารถจดักิจกรรมมุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนนิยมไทยและเห็นคุณค่า
ตลอดจนมีความภูมิใจในความเป็น
ไทย ร่วมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย      
ท่ีนอ้มน า “ศาสตร์พระราชา” โดยยดึ   
แนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ   
พอเพียงเป็นฐานในการจดักิจกรรม   
พฒันาผูเ้รียนสู่สังคมใหม่ 

- ครู สามารถจดักิจกรรมมุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนนิยมไทยและเห็นคุณค่า
ตลอดจนมีความภูมิใจในความเป็น
ไทย ร่วมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย      
ท่ีนอ้มน า “ศาสตร์พระราชา” โดยยดึ   
แนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ   
พอเพียงเป็นฐานในการจดักิจกรรม   
พฒันาผูเ้รียนสู่สังคมใหม่ 
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2.2 ส่งเสริมและ
พฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแล  
ช่วยเหลือจากครู บุคลากรของ
โรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 
องคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมให้
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความสามารถ และเป็นผูมี้  
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะ  
อนัพึงประสงคต์ามความมุ่งหวงั 

ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียนไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมเตม็ตาม
ศกัยภาพ 
- นกัเรียน ตระหนกัและ
ด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข เป็น
คนดี   คนเก่ง  มีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคต์ามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 
2551 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแล  
ช่วยเหลือจากครู บุคลากรของ
โรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 
องคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมให้
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความสามารถ และเป็นผูมี้  
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะ  
อนัพึงประสงคต์ามความมุ่งหวงั 

ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียนไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมเตม็ตาม
ศกัยภาพ 
- นกัเรียนตระหนกัและด ารงชีวติ
อยา่งมีความสุข เป็นคนดี  คนเก่ง  
มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 
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2.3 ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเป็นผู ้    มี
สุนทรียภาพ มี
สุขภาพดี สุขภาพจิต
ดี ห่างไกลสารเสพ
ติด ส่ิงมอมเมาและ
อบายมุข 

 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคนมีสุนทรียภาพ  
ทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ  
กีฬานนัทนาการ มีความคิด
สร้างสรรค ์กลา้แสดงออก
ในทางท่ีถูกตอ้ง 
- นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม  
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
นนัทนาการ 
- นกัเรียนทุกคนมีความตระหนกั
ดา้นสุขภาพอนามยั และป้องกนั
ตนเองใหห่้างไกลส่ิงเสพติด มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงคแ์ละยดึหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน ร่วมกิจกรรมดนตรี 
นาฏศิลป์และ  กีฬานนัทนาการ  
-   นกัเรียน มีทกัษะดา้นศิลปะ 
ดนตรี – นาฏศิลป์และกีฬา
นนัทนาการ  
-   นกัเรียน มีสุขภาพอนามยัดี 
ห่างไกลส่ิงเสพติด 
 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคนมีสุนทรียภาพ  
ทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ  
กีฬานนัทนาการ มีความคิด
สร้างสรรค ์กลา้แสดงออก
ในทางท่ีถูกตอ้ง 
- นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม  
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
นนัทนาการ 
- นกัเรียนทุกคนมีความตระหนกั
ดา้นสุขภาพอนามยั และป้องกนั
ตนเองให้ห่างไกลส่ิงเสพติด มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน ร่วมกิจกรรมดนตรี 
นาฏศิลป์และ  กีฬานนัทนาการ  
-   นกัเรียน มีทกัษะดา้นศิลปะ 
ดนตรี – นาฏศิลป์และกีฬา
นนัทนาการ  
-   นกัเรียน มีสุขภาพอนามยัดี 
ห่างไกลส่ิงเสพติด 
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2.4 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน   

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียน ครูและบุคลากรทุกคน  
มีส่วนร่วมรับผดิชอบสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน มีความ
รักและเห็นคุณค่าของพรรณไม้
และอนุรักษพ์นัธ์ุพืช 
- นกัเรียน ครู และบุคลากรทุก
คน  สนองพระราชด าริแบบ
เศรษฐกิจ  พอเพียง และมี
จิตส านึกในการ  อนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช “งานสวน  
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน ครูและบุคลากร           
สามารถอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 
สนองพระราชด าริ“งานสวน  
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
-  นกัเรียน ครูและบุคลากร                 
มีความรู้ความเขา้ใจ มีจิตส านึก   
และตระหนกัในการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช   สนอง
พระราชด าริ “งานสวน  
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียน ครูและบุคลากรทุกคน  
มีส่วนร่วมรับผดิชอบสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน มีความ
รักและเห็นคุณค่าของพรรณไม้
และอนุรักษพ์นัธ์ุพืช 
- นกัเรียน ครู และบุคลากรทุก
คน  สนองพระราชด าริแบบ
เศรษฐกิจ  พอเพียง และมี
จิตส านึกในการ  อนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช “งานสวน  
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน ครูและบุคลากร           
สามารถอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 
สนองพระราชด าริ“งานสวน  
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
-  นกัเรียน ครูและบุคลากร                 
มีความรู้ความเขา้ใจ มีจิตส านึก   
และตระหนกัในการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช   สนอง
พระราชด าริ “งานสวน  
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
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2.5 โ ร ง เ รี ย น พี่  – 
โรงเรียนนอ้ง 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนได้ร่วมบริจาค
อุปกรณ์การศึกษาและส่ิงของ
เคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นมอบแก่เด็กๆ
โรงเรียนนอ้ง 
- นกัเรียนทุกคนไดร่้วมบริจาคเงิน
เพื่ อเป็นทุนการศึกษาหรือทุน
อาหารกลางวนัให้เด็ก ๆ โรงเรียน
นอ้ง 
- นกัเรียนทุกคนมีจิตอาสา  
จิตสาธารณะ  

ด้านคุณภาพ 
- นักเรียน ตระหนัก เร่ืองการมี
จิตสาธารณะ เ สียสละ  และ
แบ่งปัน 
- นกัเรียน มีคุณธรรม   จริยธรรม 
และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนได้ร่วมบริจาค
อุปกรณ์การศึกษาและส่ิงของ
เคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นมอบแก่เด็กๆ
โรงเรียนนอ้ง 
- นกัเรียนทุกคนไดร่้วมบริจาคเงิน
เพื่ อเป็นทุนการศึกษาหรือทุน
อาหารกลางวนัให้เด็ก ๆ โรงเรียน
นอ้ง 
- นกัเรียนทุกคนมีจิตอาสา  
จิตสาธารณะ  

ด้านคุณภาพ 
- นักเรียน ตระหนัก เร่ืองการมี
จิตสาธารณะ เ สียสละ  และ
แบ่งปัน 
- นกัเรียน มีคุณธรรม   จริยธรรม 
และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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3.1 พฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทาง                  
การเรียนของ
นกัเรียน 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ
ส่งเสริมและพฒันาความรู้และ   
ทกัษะตามมาตรฐาน 
- นกัเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ
ส่งเสริมดา้นเจตคติต่อการเรียน 

ด้านคุณภาพ 
-นกัเรียน มีผลการเรียนสูงข้ึน 
ปลอด 0,  ร,  มผ 
-นกัเรียน มีผลการเรียนในระดบั
ดีข้ึนไป 
- นกัเรียนปลอด ปลอด 0,  ร,  
มส และ มผ ไม่เกินร้อยละ 3 
- นกัเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อ 
การเรียน 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ
ส่งเสริมและพฒันาความรู้และ   
ทกัษะตามมาตรฐาน 
- นกัเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ
ส่งเสริมดา้นเจตคติต่อการเรียน 

ด้านคุณภาพ 
-นกัเรียน มีผลการเรียนสูงข้ึน 
ปลอด 0,  ร,  มผ 
-นกัเรียน มีผลการเรียนในระดบั
ดีข้ึนไป 
- นกัเรียนปลอด ปลอด 0,  ร,  
มส และ มผ ไม่เกินร้อยละ 3 
- นกัเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อ 
การเรียน 
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3.2 ส่งเสริมศกัยภาพ
และความเป็นเลิศ
ทางวชิาการ                  
ของนกัเรียน 
 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคน มีโอกาสได้
แสดงศกัยภาพและความเป็นเลิศ
ในดา้นวชิาการ 
- นกัเรียนทุกคน ไดรั้บการ
ส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้น
เทคโนโลยอียา่งเตม็ศกัยภาพทั้ง
ทางดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
- นกัเรียนร้อยละ 80 ไดรั้บรางวลั  
ดา้นทกัษะทางดา้นวชิาการทั้งใน
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั 
และระดบัประเทศ 
-นกัเรียนทุกคนใชค้วามสามารถ  
ของตนเองแสดงออกมาในรูป
ของผลงานการประกวดแข่งขนั
ช้ินงานหรือโครงงานสร้าง
ช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียนและสร้าง
เกียรติใหก้บัตนเอง 
 
ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน ไดรั้บการส่งเสริมและ
มีโอกาสแสดงศกัยภาพและ
ความเป็นเลิศของ  ตนเองดา้น
วชิาการอยูใ่นระดบัดี 
- นกัเรียน ใชค้วาม สามารถของ
ตนเองแสดงออกมา  ในรูปของ
ผลงานการประกวด  แข่งขนั
ช้ินงาน หรือโครงงานอยู ่ ใน
ระดบัดีและดีเยีย่ม 
- นกัเรียน มีประสบการณ์จาก
การเรียนรู้นอก  ห้องเรียนและน า
ความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพในระดบัดีและดี
เยีย่ม 
- นกัเรียน มีประสบการณ์จาก
การเรียนรู้นอก  ห้องเรียนและน า
ความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคน มีโอกาสได้
แสดงศกัยภาพและความเป็นเลิศ
ในดา้นวชิาการ 
- นกัเรียนทุกคน ไดรั้บการ
ส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้น
เทคโนโลยอียา่งเตม็ศกัยภาพทั้ง
ทางดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
- นกัเรียนร้อยละ 80 ไดรั้บรางวลั  
ดา้นทกัษะทางดา้นวชิาการทั้งใน
ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั 
และระดบัประเทศ 
-นกัเรียนทุกคนใชค้วามสามารถ  
ของตนเองแสดงออกมาในรูป
ของผลงานการประกวดแข่งขนั
ช้ินงานหรือโครงงานสร้าง
ช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียนและสร้าง
เกียรติใหก้บัตนเอง 
ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน ไดรั้บการส่งเสริมและมี
โอกาสแสดงศกัยภาพและความเป็น
เลิศของ  ตนเองดา้นวชิาการอยูใ่น
ระดบัดี 
- นกัเรียน ใชค้วาม สามารถของ
ตนเองแสดงออกมา  ในรูปของ
ผลงานการประกวด  แข่งขนัช้ินงาน 
หรือโครงงานอยู ่ ในระดบัดีและดี
เยีย่ม 
- นกัเรียน มีประสบการณ์จากการ
เรียนรู้นอก  หอ้งเรียนและน าความรู้
ไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1-3 



กลยุทธ์ที ่3  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพนกัเรียนตามศกัยภาพและอจัฉริยภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

3.3 พฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน ตามนโยบาย
การสนบัสนุน การ
จดัการศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
- จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหก้บั 
นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ 
- กิจกรรมวชิาการอยา่งนอ้ย  
ปีละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมคุณธรรม/ ลูก เ สือ /  
เนตรนารี/ปีละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมทศันศึกษา                     
ปีละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมการใหบ้ริการ  
สารสนเทศ/ICT จ านวน 40   
ชัว่โมง/ปี/คน 
- จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหก้บั 
นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
- กิจกรรมวชิาการอยา่งนอ้ย  
ปีละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมคุณธรรม ปีละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมทศันศึกษา                    
ปีละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมการใหบ้ริการ  
สารสนเทศ/ICT จ านวน 40   
ชัว่โมง/ปี/คน 

ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน เป็นคนดี    มีความรู้  
มีคุณธรรม มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์อยูใ่นสังคมอยา่งมี
ความสุข 
 

ด้านปริมาณ 
- จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหก้บั 
นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ 
- กิจกรรมวชิาการอยา่งนอ้ย  
ปีละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมคุณธรรม/ ลูก เ สือ /  
เนตรนารี/ปีละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมทศันศึกษา                     
ปีละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมการใหบ้ริการ  
สารสนเทศ/ICT จ านวน 40   
ชัว่โมง/ปี/คน 
- จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหก้บั 
นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
- กิจกรรมวชิาการอยา่งนอ้ย  
ปีละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมคุณธรรม ปีละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมทศันศึกษา                    
ปีละ 1 คร้ัง 
- กิจกรรมการใหบ้ริการ  
สารสนเทศ/ICT จ านวน 40   
ชัว่โมง/ปี/คน 

ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน เป็นคนดี    มีความรู้  
มีคุณธรรม มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์อยูใ่นสังคมอยา่งมี
ความสุข 

1 – 3 
 



กลยุทธ์ที ่3  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพนกัเรียนตามศกัยภาพและอจัฉริยภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

3.4 แนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 
มีทกัษะการเรียนรู้                 
ในชีวติประจ าวนั 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ
ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ใน
ชีวติประจ าวนัแนะแนว
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

   - นกัเรียนมีทกัษะในการประดิษฐ์
พวงมาลยั ดอกไม ้ของช าร่วย 
จากแป้งสบู่ จากดินไทย  
ประดิษฐ ์หลากหลายรูปแบบ
อยา่งนอ้ย 3 แบบ ไดเ้รียนรู้การ
บริหารงานในรูปแบบบริษทั
จ าลอง 
- นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน
และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน สามารถน าทกัษะและ
ความช านาญในการปฏิบติัไป
ประยกุตใ์นการประกอบอาชีพ
เพื่อมีรายไดร้ะหวา่งเรียน
ชีวติประจ าวนั เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวอีกทางหน่ึง 
- นกัเรียน มีทกัษะในการ
ประดิษฐพ์วงมาลยัดอกไม ้ของ
ช าร่วย ไดห้ลากหลายรูปแบบ
และมีความรู้ในการบริหารงาน
ในรูปบริษทัจ าลอง 
- นกัเรียน มีทกัษะในการท างาน
และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการ
ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ใน
ชีวติประจ าวนัแนะแนว
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

   - นกัเรียนมีทกัษะในการประดิษฐ์
พวงมาลยั ดอกไม ้ของช าร่วย 
จากแป้งสบู่ จากดินไทย  
ประดิษฐ ์หลากหลายรูปแบบ
อยา่งนอ้ย 3 แบบ ไดเ้รียนรู้การ
บริหารงานในรูปแบบบริษทั
จ าลอง 
- นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน
และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน สามารถน าทกัษะและ
ความช านาญในการปฏิบติัไป
ประยกุตใ์นการประกอบอาชีพ
เพื่อมีรายไดร้ะหวา่งเรียน
ชีวติประจ าวนั เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวอีกทางหน่ึง 
- นกัเรียน มีทกัษะในการ
ประดิษฐพ์วงมาลยัดอกไม ้ของ
ช าร่วย ไดห้ลากหลายรูปแบบ
และมีความรู้ในการบริหารงาน
ในรูปบริษทัจ าลอง 
- นกัเรียน มีทกัษะในการท างาน
และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
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กลยุทธ์ที ่3  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพนกัเรียนตามศกัยภาพและอจัฉริยภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

3.5 ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางดา้นกีฬา
วอลเลยบ์อล 

ด้านปริมาณ 
- มีนัก เ รียนท่ีมีความสามารถ
ทางด้านกีฬาวอลเลยบ์อลในร่ม
และวอลเลยบ์อลชายหาด 
ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนท่ีมีความสามารถจาก
โรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาศึกษาต่อ
ในโรงเรียนมากข้ึน 
- นัก เ รียนได้รับคัด เ ลือกจาก
โรงเรียน ได้รับการพฒันาฝีมือ 
จนได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
ของโรงเรียน 
- นักกีฬาวอลเลย์บอลสามารถ
สร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียนและ
ประเทศชาติในอนาคตได ้
 
 
 

ด้านปริมาณ 
- มีนัก เ รียนท่ีมีความสามารถ
ทางด้านกีฬาวอลเลยบ์อลในร่ม
และวอลเลยบ์อลชายหาด 
ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนท่ีมีความสามารถจาก
โรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาศึกษาต่อ
ในโรงเรียนมากข้ึน 
- นัก เ รียนได้รับคัด เ ลือกจาก
โรงเรียน ได้รับการพฒันาฝีมือ 
จนได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
ของโรงเรียน 
- นักกีฬาวอลเลย์บอลสามารถ
สร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียนและ
ประเทศชาติในอนาคตได ้
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กลยุทธ์ที ่4  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพนกัเรียนตามศกัยภาพและอจัฉริยภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

4.1 ส่งเสริมพฒันา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 

ด้านปริมาณ 
- อบรมบุคลากรก่อนเปิดภาค
เรียนอยา่งนอ้ย ภาคเรียนละ 1 
คร้ัง 
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
- นิเทศ ก ากบัติดตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 
 
ด้านคุณภาพ 
- ครู มีความรู้      ความเขา้ใจ 
และทกัษะเก่ียวกบัวธีิการจดัการ
เรียนการสอนท่ี            เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปใช้
และพฒันาการจดัการเรียนการ
สอน 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ            
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงข้ึน             
 

ด้านปริมาณ 
- อบรมบุคลากรก่อนเปิดภาค
เรียนอยา่งนอ้ย ภาคเรียนละ 1 
คร้ัง 
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
- นิเทศ ก ากบัติดตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 
 
ด้านคุณภาพ 
- ครู มีความรู้   ความเขา้ใจ และ
ทกัษะเก่ียวกบัวธีิการจดัการเรียน
การสอนท่ี            เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัและน าไปใชแ้ละ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ            
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงข้ึน             
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กลยุทธ์ที ่4  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพนกัเรียนตามศกัยภาพและอจัฉริยภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

4.2 วจิยัเพื่อพฒันา
คุณภาพ       การ
เรียนการสอน 

ด้านปริมาณ 
- ครูสามารถปฏิบติัการ            
วจิยัในชั้นเรียนไดถู้กตอ้งปี
การศึกษาละ 1 เล่ม  
- ครูร้อยละ 85 มีผลงานวจิยัใน
ชั้นเรียนแบบครบกระบวนการ
ของผลงาน ต่อ 1 ปีการศึกษา 
 
ด้านคุณภาพ 
- ครู มีความสามารถ     ในการ
วจิยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- ครู มีผลงานการวจิยัท่ีมีคุณภาพ
ระดบัดี 
 
 

ด้านปริมาณ 
- ครูสามารถปฏิบติัการ            
วจิยัในชั้นเรียนไดถู้กตอ้งปี
การศึกษาละ 1 เล่ม  
- ครูร้อยละ 85 มีผลงานวจิยัใน
ชั้นเรียนแบบครบกระบวนการ
ของผลงาน ต่อ 1 ปีการศึกษา 
 
ด้านคุณภาพ 
- ครู มีความสามารถ     ในการ
วจิยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- ครู มีผลงานการวจิยัท่ีมีคุณภาพ
ระดบัดี 
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กลยุทธ์ที ่4  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพนกัเรียนตามศกัยภาพและอจัฉริยภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

4.3 ผลิตส่ือ
นวตักรรม                      
เพื่อพฒันาการ
จดัการเรียน                  
การสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ 80 มีส่ือนวตักรรม
ประกอบการจดัการเรียนการ
สอนทั้ง 6 ระดบัชั้น  
 
ด้านคุณภาพ 
- ครูมีส่ือนวตักรรมท่ีมีคุณภาพ
ครบทุกกลุ่มสาระ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
- ครูมี ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึง
ผา่นการทดสอบแลว้                     
               

ด้านปริมาณ 
- ครูร้อยละ 80 มีส่ือนวตักรรม
ประกอบการจดัการเรียนการ
สอนทั้ง 6 ระดบัชั้น  
 
ด้านคุณภาพ 
- ครูมีส่ือนวตักรรมท่ีมีคุณภาพ
ครบทุกกลุ่มสาระ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
- ครูมี ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึง
ผา่นการทดสอบแลว้                    
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กลยุทธ์ที ่5  พฒันาสถานศึกษาดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

5.1 พฒันาคุณภาพ
การศึกษาและ
ยกระดบัสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
- ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร 
จ านวน 166 คน มีความรู้ความ
เขา้ใจในการพฒันาคุณภาพและ
ยกระดบัสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา  
- โรงเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ ท่ี
สะดวกและทนัสมยัต่อการ
จดัการเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพ 
- ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร 
สามารถพฒันาคุณภาพและ
ยกระดบัสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาอยา่ง                       
มีประสิทธิภาพ 
- วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ มีความพร้อม 
ในการใชจ้ดักิจกรรมการเรียน
การสอน 
- เพื่อใหก้ารบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพตามหลกั                 
ธรรมาภิบาล 

ด้านปริมาณ 
- ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร 
จ านวน 166 คน มีความรู้ความ
เขา้ใจในการพฒันาคุณภาพและ
ยกระดบัสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา  
- โรงเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ ท่ี
สะดวกและทนัสมยัต่อการ
จดัการเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพ 
- ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร 
สามารถพฒันาคุณภาพและ
ยกระดบัสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาอยา่ง                       
มีประสิทธิภาพ 
- วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ มีความพร้อม 
ในการใชจ้ดักิจกรรมการเรียน
การสอน 
- เพื่อใหก้ารบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพตามหลกั                 
ธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ที ่5  พฒันาสถานศึกษาดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

5.2 พฒันางานกลุ่ม
การบริหารงาน
บุคคลและ
งบประมาณ 

ด้านปริมาณ 
- บุคลากรทุกคนปฏิบติัตาม
กฎระเบียบดา้นการเงินและพสัดุ 
พ.ศ. 2553 
- บุคลากรทุกคนได้รับการบริการ              
ดา้นยานพาหนะอยา่งสะดวก รวดเร็ว
และมีความปลอดภยั 
- บุคลากรทั้ งในและนอกโรงเรียน           
ไดรั้บการบริการดา้นงานสารบรรณ           
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจนและรวดเร็ว 
- นกัเรียน  ครู  บุคลากรและ
ทรัพยสิ์นราชการในโรงเรียนไดรั้บ
การดูแลรักษาความปลอดภยั 
 
ด้านคุณภาพ 
- การบริหารงานกลุ่มบุคลากร
และงบประมาณมีความพร้อม
และท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
 

ด้านปริมาณ 
- บุคลากรทุกคนปฏิบติัตาม
กฎระเบียบดา้นการเงินและพสัดุ 
พ.ศ. 2553 
- บุคลากรทุกคนได้รับการบริการ              
ดา้นยานพาหนะอยา่งสะดวก รวดเร็ว
และมีความปลอดภยั 
- บุคลากรทั้ งในและนอกโรงเรียน           
ไดรั้บการบริการดา้นงานสารบรรณ           
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจนและรวดเร็ว 
- นกัเรียน  ครู  บุคลากรและ
ทรัพยสิ์นราชการในโรงเรียนไดรั้บ
การดูแลรักษาความปลอดภยั 
 
ด้านคุณภาพ 
- การบริหารงานกลุ่มบุคลากร
และงบประมาณมีความพร้อม
และท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
 

2 – 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่5  พฒันาสถานศึกษาดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

5.3 ส่งเสริม
สวสัดิการสุขภาพ
อนามยับุคลากร 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากรทุกคนไดรั้บบริการดา้น
สุขภาพและเลือกซ้ืออาหารได้
อยา่งเหมาะสม 
- นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากรทุกคนไดรั้บการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากร มีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองการดูแลสุขภาพอนามยั
ตนเองสามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
- นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากร ตระหนกัเร่ืองการดูแล
สุขภาพตนเอง 
- บริหารความเส่ียงไม่ใหเ้กิดกบั             
งานอนามยัโรงเรียน 
 
 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากรทุกคนไดรั้บบริการดา้น
สุขภาพและเลือกซ้ืออาหารได้
อยา่งเหมาะสม 
- นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากรทุกคนไดรั้บการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากร มีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองการดูแลสุขภาพอนามยั
ตนเองสามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
- นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากร ตระหนกัเร่ืองการดูแล
สุขภาพตนเอง 
- บริหารความเส่ียงไม่ใหเ้กิดกบั             
งานอนามยัโรงเรียน 
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กลยุทธ์ที ่5  พฒันาสถานศึกษาดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

5.4 พฒันาอาคาร 
สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ 
บรรยากาศ                     
รักษพ์ลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านปริมาณ 
- อาคารเรียนและพื้นท่ีต่าง ๆ 
บริเวณรอบโรงเรียน สวยงาม มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ระบบสาธารณูปโภคได้
มาตรฐาน สะอาดและปลอดภยั   
- จดัซ้ือหาและซ่อมบ ารุง
โสตทศันูปกรณ์ใหมี้ความพร้อม
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอและมีส่ือ
มลัติมีเดียกา้วทนัเทคโนโลยี
ปัจจุบนั   
ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากรมีความพึงพอใจระดบัดี
เยีย่มในการใชห้อ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ และสถานท่ีต่าง 
ๆ ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 
-ควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกบันกัเรียนและบุคลากร                  
ในดา้นอาคารสถานท่ีเพื่อบริหาร
ความเส่ียงไม่ใหเ้กิดกบังาน
อาคารสถานท่ี 
 - อาคาร วสัดุ-ครุภณัฑอ์ยูใ่น
สภาพดีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้
- สภาพภูมิทศัน์ของโรงเรียน มี
ความสดช่ืน สวยงาม มีชีวิตชีวา 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ระบบสาธารณูปโภคได้
มาตรฐาน มีความสะอาด
ปลอดภยั 
 

ด้านปริมาณ 
- อาคารเรียนและพื้นท่ีต่าง ๆ 
บริเวณรอบโรงเรียน สวยงาม มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ระบบสาธารณูปโภคได้
มาตรฐาน สะอาดและปลอดภยั   
- จดัซ้ือหาและซ่อมบ ารุง
โสตทศันูปกรณ์ใหมี้ความพร้อม
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอและมีส่ือ
มลัติมีเดียกา้วทนัเทคโนโลยี
ปัจจุบนั   
ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและ
บุคลากร มีความพึงพอใจระดบัดี
เยีย่มในการใชห้อ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ และสถานท่ี 
ต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์อยา่ง
สูงสุด 
-ควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกบันกัเรียนและบุคลากร                  
ในดา้นอาคารสถานท่ีเพื่อบริหาร
ความเส่ียงไม่ใหเ้กิดกบังาน
อาคารสถานท่ี 
 - อาคาร วสัดุ-ครุภณัฑอ์ยูใ่น
สภาพดีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้
- สภาพภูมิทศัน์ของโรงเรียน มี
ความสดช่ืน สวยงาม มีชีวิตชีวา 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ระบบสาธารณูปโภคได้
มาตรฐาน มีความสะอาด
ปลอดภยั 
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โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

5.5 พฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาของ     
สถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
- ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทุก
คน  มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะ
ในการพฒันาคุณภาพและ
ยกระดบัสถานศึกษาตามระบบ
ประกนัคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา  
- โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพ
แผนปฏิบติัการประจ าปี/
โครงการ/กิจกรรม ในการ
ปฏิบติังานประจ าปี 
- ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มี
ความสามารถในการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
- โรงเรียนมีระบบขอ้มูล
สารสนเทศโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
- ครู สามารถพฒันาคุณภาพและ
ยกระดบัสถานศึกษาตามระบบ
ประกนัคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) 
– ระบบสารสนเทศโรงเ รียน
สมบูรณ์ พร้อมใช้และเช่ือมโยง
ข้อมูลท่ีทันสมัยและให้บริการ
ระบบขอ้มูลสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
– โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาระดบัดีข้ึนไป 

ด้านปริมาณ 
- ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทุก
คน  มีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะ
ในการพฒันาคุณภาพและ
ยกระดบัสถานศึกษาตามระบบ
ประกนัคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา  
- โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพ
แผนปฏิบติัการประจ าปี/
โครงการ/กิจกรรม ในการ
ปฏิบติังานประจ าปี 
- ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มี
ความสามารถในการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
- โรงเรียนมีระบบขอ้มูล
สารสนเทศโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
- ครู สามารถพฒันาคุณภาพและ
ยกระดบัสถานศึกษาตามระบบ
ประกนัคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) 
– ระบบสารสนเทศโรง เ รียน
สมบูรณ์ พร้อมใช้และเช่ือมโยง
ข้อมูลท่ีทันสมัยและให้บริการ
ระบบขอ้มูลสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
– โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาระดบัดีข้ึนไป 

3  
 

 



กลยุทธ์ที ่5  พฒันาสถานศึกษาดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

5.6 โรงเรียนสุจริต ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันา
ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
8 ประการ 
- นกัเรียนทุกคนตระหนกัใน
ความส าคญัของการปฏิบติัดว้ยความ
สุจริต 
- ครู 139 คน ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน 

ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน มีวินยั   มีความรับผิดชอบ 
และปฏิบติัตนตามหลกัธรรม
เบ้ืองตน้ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
- นกัเรียน มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  
- นกัเรียน มีความกตญัญูกตเวที 
- นกัเรียน มีความกรุณา เมตตา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 
- นกัเรียน มีความประหยดั รู้จกัใช้
ทรัพยสิ์นของส่วนตนและส่วนรวม
อยา่งคุม้ค่า 
- นกัเรียน มีความภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยม
ไทยและด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 
- ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการของโรงเรียน 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันา
ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 
ประการ 
- นกัเรียนทุกคนตระหนกัใน
ความส าคญัของการปฏิบติัดว้ย
ความสุจริต 
- ครู 139 คน ร่วมกนัพฒันา
ผูเ้รียน 

ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียนวินยั  มีความ
รับผิดชอบ และปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมเบ้ืองตน้ของศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 
- นกัเรียน มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  
- นกัเรียน มีความกตญัญูกตเวที 
- นกัเรียน มีความกรุณา เมตตา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 
- นกัเรียน มีความประหยดั รู้จกั
ใชท้รัพยสิ์นของส่วนตนและ
ส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า 
- นกัเรียน มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย นิยมไทยและด ารงไวซ่ึ้ง
ความเป็นไทย 
- ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความพึงพอใจใน
การด าเนินโครงการของโรงเรียน 
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กลยุทธ์ที ่6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงาน องคก์รต่างๆในการสนบัสนุนการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

6.1 โครงการเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิ       
พระบรมราชินีนาถ                             
ในรัชกาลท่ี 9 

ด้านปริมาณ 
- โรงเรียนและชุมชน                     
มีการแลกเปล่ียนให้และรับ
บริการในดา้นต่างๆเพื่อการ
พฒันาการศึกษาซ่ึงกนัและกนั           
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
- โรงเรียนมีระบบประชาสัมพนัธ์  
สร้างความเขา้ใจอนัดีทั้งภายใน  
และภายนอกสถานศึกษา            
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 

 
ด้านคุณภาพ 
- โรงเรียนไดรั้บการพฒันาใน
การจดัการศึกษาโดยชุมชน  มี
ส่วนร่วม 
- โรงเรียนไดรั้บการยอมรับ 
คุณภาพมาตรฐานในการจดั
การศึกษาเป็นท่ีศรัทธาจาก
ชุมชนมีระบบประชาสัมพนัธ์ท่ี
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั
ทั้งภายในและระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชน 

 
 

ด้านปริมาณ 
- โรงเรียนและชุมชน                     
มีการแลกเปล่ียนให้และรับ
บริการในดา้นต่างๆเพื่อการ
พฒันาการศึกษาซ่ึงกนัและกนั           
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
- โรงเรียนมีระบบประชาสัมพนัธ์  
สร้างความเขา้ใจอนัดีทั้งภายใน  
และภายนอกสถานศึกษา            
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 

 
ด้านคุณภาพ 
- โรงเรียนไดรั้บการพฒันาใน
การจดัการศึกษาโดยชุมชน มี
ส่วนร่วม 
- โรงเรียนไดรั้บการยอมรับ 
คุณภาพมาตรฐานในการจดั
การศึกษาเป็นท่ีศรัทธาจาก
ชุมชนมีระบบประชาสัมพนัธ์ท่ี
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั
ทั้งภายในและระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชน 
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กลยุทธ์ที ่6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงาน องคก์รต่างๆในการสนบัสนุนการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 
6.2 นอ้มน าศาสตร์
พระราชา   เพื่อ
พฒันาอตัลกัษณ์
นกัเรียนโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ  
หอวงั นนทบุรี 

ด้านปริมาณ 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน บูรณาการ
ศาสตร์พระราชา เพื่อพฒันา               
อตัลกัษณ์ลูกหอวงันนท ์   

 
ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน ไดรั้บการพฒันา                 
อตัลกัษณ์ ในระดบัดีและดีมาก  
 
 
 

ด้านปริมาณ 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน บูรณาการ
ศาสตร์พระราชา เพื่อพฒันา               
อตัลกัษณ์ลูกหอวงันนท ์   

 
ด้านคุณภาพ 
- นกัเรียน ไดรั้บการพฒันา                 
อตัลกัษณ์ ในระดบัดีและดีมาก  
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กลยุทธ์ที ่6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงาน องคก์รต่างๆในการสนบัสนุนการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

6.3 เสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง และ
เครือข่ายทางการ
ศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนและชุมชนมี                      
การแลกเปล่ียนให้และรับบริการ
ในดา้นต่างๆ เพื่อการพฒันา
การศึกษาซ่ึงกนัและกนั  
2. โรงเรียนมีระบบการ
ประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจ            
อนัดีทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
  
ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนไดรั้บการพฒันา                 
ในการจดัการศึกษาโดยชุมชน        
มีส่วนร่วม 
2. โรงเรียนไดรั้บการยอมรับ
คุณภาพและมาตรฐานในการ               
จดัการศึกษาเป็นท่ีศรัทธาจาก
ชุมชนมีระบบประชาสัมพนัธ์ท่ี
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั
ทั้งภายในและระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชน 
 
 

ด้านปริมาณ 
1. โรงเรียนและชุมชนมี                      
การแลกเปล่ียนให้และรับบริการ
ในดา้นต่างๆ เพื่อการพฒันา
การศึกษาซ่ึงกนัและกนั  
2. โรงเรียนมีระบบการ
ประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจ            
อนัดีทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
  
ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนไดรั้บการพฒันา                 
ในการจดัการศึกษาโดยชุมชน        
มีส่วนร่วม 
2. โรงเรียนไดรั้บการยอมรับ
คุณภาพและมาตรฐานในการ               
จดัการศึกษาเป็นท่ีศรัทธาจาก
ชุมชนมีระบบประชาสัมพนัธ์ท่ี
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั
ทั้งภายในและระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชน 
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กลยุทธ์ที ่6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงาน องคก์รต่างๆในการสนบัสนุนการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

 (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 

6.4 การใชแ้หล่ง
เรียนรู้ภายใน 
ภายนอกและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนและครูทุกคน สามารถใช้
บริการจากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 
- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีส่ือ
เทคโนโลยี หนงัสือ วารสาร และ
อุปกรณ์ส าหรับการศึกษาคน้ควา้
และเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ี                     
มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่                  
การใหบ้ริการ 
- มีการจดักิจกรรมท่ีใชแ้หล่ง
เรียนรู้จากภายนอกโรงเรียนและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งหลากหลาย 
ด้านคุณภาพ 
- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสามารถ
เอ้ือประโยชนใ์นการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองแก่ผูใ้ชบ้ริการในทุกดา้น 
- ผูใ้ชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่ง
รวดเร็วมีประโยชน ์                              
มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลดว้ยตนเองอยา่งหลากหลาย 
และต่อเน่ือง 
- นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรง
จากการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ด้านปริมาณ 
- นกัเรียนและครูทุกคน สามารถใช้
บริการจากแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 
- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีส่ือ
เทคโนโลยี หนงัสือ วารสาร และ
อุปกรณ์ส าหรับการศึกษาคน้ควา้
และเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ี                     
มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่                  
การใหบ้ริการ 
- มีการจดักิจกรรมท่ีใชแ้หล่ง
เรียนรู้จากภายนอกโรงเรียนและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งหลากหลาย 
ด้านคุณภาพ 
- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสามารถ
เอ้ือประโยชนใ์นการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองแก่ผูใ้ชบ้ริการในทุกดา้น 
- ผูใ้ชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่ง
รวดเร็วมีประโยชน ์                              
มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลดว้ยตนเองอยา่งหลากหลาย 
และต่อเน่ือง 
- นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรง
จากการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2 , 3 
 

 

 

 



5. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แบ่งเป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 5 ระดับ คือ  
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม   
ระดับ 4 ดีเลิศ         
ระดับ 3 ดี  
ระดับ 2 ปานกลาง   
และระดับ 1 ก าลังพัฒนา ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีดังนี้  
 
 

 
 
 

 
 



มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรยีน 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 
1.  กระบวนการพัฒนา 
        โรงเรียนมีกระบวนการ วิธีการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
และหลากหลาย มีการสอนเสริม และฝึกทักษะตรงตามศักยภาพของผู้เรียน และสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะหลักของผู้เรียนตรงตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และธรรมชาติของแต่ละวิชา   เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างดี   อีกทั้งประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ มีความ
ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี   ทั้งนี้การคิดอย่างเป็นระบบจะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  อีก
ทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสื่อสาร  และเขียนสื่อ
ความได้อย่างถูกต้อง  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ และ
ความก้าวหน้าตามหลักสูตร  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ความ
เป็นพลโลกและสนองต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.  ผลการพัฒนา  
 ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้เกิดการพัฒนา ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนมีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ  เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง   มีการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม  สร้างสรรค์ผลงาน และใช้ดุลยพินิจประเมินค่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ รวมทั้งสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆได้อย่างมีระบบและสร้างองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน 
  2. ผู้เรียนสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การรับและส่งสาร  ถ่ายทอดความรู้
ความคิดและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  และมีนิสัยรักการอ่าน แสดงความ
คิดเห็นวิพากย์ได้อย่างสร้างสรรค์  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้อย่างถูกต้อง 
  3. มีการน าวิธีการและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดขั้นสูง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน 
การอ่าน(ม.1-ม.6) 
(ระดับดีเลิศ) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านทุกระดับชั้นอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

 
 
 

ความสามารถใน 
การสื่อสาร คิดค านวณ
และคิดวิเคราะห์ 
(ระดับดีเลิศ) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  คิดค านวณและคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
(ระดับดีเลิศ) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและการค้นคว้าได้อย่าง
ถูกต้องอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

4. ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

แผนภูมิแสดงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

 

 
 

  
แผนภูมิแสดงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

5. 
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

แผนภูมิแสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
(ม.1-ม.6)  ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
 

 
 
3.  จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความและทักษะการคิดอย่าง
หลากหลายตามศักยภาพ ตามความถนัด และตามความสนใจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการคิดการสื่อสารเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลได้  
 2. สามารถค้นคว้า ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผ่าน
การอ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การเงิน สังคมและวัฒนธรรม 
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4.  จุดควรพัฒนา 
 1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการคิด 
และการสื่อสารให้มากข้ึน เท่าเทียมกันทั้งกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านทรัพยากรและช่องทางการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์ และจัดให้มีการเชื่อมต่อการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนรู้ในประเทศและระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  : ยอดเยี่ยม 
1.  กระบวนการพัฒนา 

จากโครงสร้างการบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี ได้ก าหนดฝ่าย/งานต่าง ๆ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยใช้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา รวมทั้งมีวิธีการที่ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้มีผลการด าเนินงานด้วยระบบคุณภาพ 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดท าโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพขึ้น
เพ่ือให้ สอดคล้องกับโครงสร้างโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยโครงสร้างแสดงถึงระบบการท างานทุก
กลุ่มงานด้วยระบบเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ พันธกิจตามวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือน าไปสู่ความ
ยั่งยืนตามค่านิยมของ องค์กร HOME “ รักโรงเรียนเหมือนบ้าน :  อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว  ดูแล
บ้านด้วยความรัก   ดูแลลูกศิษย์ด้วยจิตวิญญาณของพ่อแม่ ”โดยการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ใช้ทฤษฏีการ  จัดการโดย HOME (H = Heart การวางแผน) , (O = Organization , 
องค์กร) (M = Managament, การบริหารจัดการ : ยึดหลักคุณภาพของเดลมิ่ง  PDCA  ) ( E = 
Evaluation ประเมินผล) โดยผู้บริหารมีแนวคิดในการน าองค์กรด้วยการน า O-Organization มาเป็น
ตัวน าในเรื่องความคิดและเชื่อมั่นในความรักองค์กรเป็นสิ่งที่จะหลอมรวมใจในการให้ความร่วมมือ
พัฒนาโรงเรียน เกิดการกระจายอ านาจและนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์คิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ โดยคุณภาพของโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชน  
 
2.  ผลการพัฒนา 
 2.1  โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3  โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 2.4  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5  โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา จัด
หลักสูตรที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก            
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
 2.7  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 



 2.8  โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
3.  จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
4.  จุดควรพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมและพัฒนาโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ให้มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ม.3 และ ม.6 

2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
 
1.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้จัดการเรียน
การสอนต้องเชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน  เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดได้
ทุกที่ทุกเวลา   
โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
          - วางแผนการด าเนินงานจัดการเรียนการสอน  จากการศึกษาเป้าหมายการจัดการศึกษาของ 
หลักสูตรและรายวิชา นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และผลประเมิน
การจัดการเรียนการสอน  ศึกษารูปแบบ และผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน ามาสร้าง
แผนการจัดการเรียนการสอน พร้อมจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียนเพื่อเลือกใช้รูปแบบและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน พร้อมวิเคราะห์ผู้เรียน เพ่ือวางแผน
ด าเนินการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
         - ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน พร้อมการวัดผลประเมินผล 
 - สรุปและปรับปรุงผลการจัดการเรียนการสอน  จัดท าสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และ
น าผลการจัดการเรียนการสอนมาสังเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน
ต่อไป 
 ในแต่ละสาระการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ
เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน มีการจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง สามารถสร้างนวัตกรรม/ชิ้นงานเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากลและพัฒนาสาระท้องถิ่น เช่น กิจกรรมหลักสูตรและระบบงานหลักสูตร กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  โครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ  มีการจัดกิจกรรมทดสอบวัดระดับวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นกิจกรรมสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ (O-Net) และ สอวน. กิจกรรมแข่งขันทักษะภายในและภายนอก กิจกรรมค่ายบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากลกับโรงเรียนในต่างประเทศ 
(MOU)  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กีฬา และอาชีพของนักเรียน โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ในทุกระดับชั้น มีการจัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ มีการบูรณาการภาระ
งาน ชิ้นงาน พร้อมก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิด ทักษะการจัดการ ทักษะการแก้ปัญหา ในรายวิชาต่าง ๆ  มีการจัด
กิจกรรมชุมนุมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้  
 
 
 
  
 



 2.  ผลการพัฒนา  
      จากการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น  โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ 

1.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง เน้นการประเมินไปพร้อม ๆ กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับการประเมิน 

3. ผลงานของผู้เรียนเกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลาย ๆ ด้านทั้งด้าน
ความคิด วิเคราะห์ สู่การปฏิบัติจริง 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

การจัดการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิด 

ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้จากการค้นคว้า ทดลอง การอภิปรายผลโดย
ใช้หลักเหตุผล สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการปฏิบัติจริง 

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการท างานมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ยอมรับในการเป็น
ผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ศึกษาต่อ และ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
 
 

3.  จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดท า
โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา  มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพระดับโรงเรียน 
ระดับชั้น และระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการท าหลักสูตรการบูรณาการระหว่างระดับชั้นเรียนเพื่อลด
ภาระงานที่ซ้ าซ้อนแก่นักเรียน  สามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้ทักษะการคิด ทักษะการจัดการ ทักษะการ
แก้ปัญหา สามารถปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 

4.  จุดควรพัฒนา 
 ครูผู้สอนควรน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง ควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 



สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้
ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้บริหารและครู
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซี่อสัตย์สุจริต ยึด
มั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถภาพ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้และมีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย พัฒนาความคิดอย่าง
เป็นระบบ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดี เลิศ พัฒนาการของ
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสน เทศและการ
สื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารและ
จัดการ  มีผลประเมินรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม
และด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็น
ฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผล
ประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและ
ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุก
ขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความ
ร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

 



บทที่ 3 
สรุปผลแนวทางพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 

1. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี  ได้สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
จ านวน 3 มาตรฐาน คือ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับดีเลิศ – ยอดเยี่ยม 
รายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ข้อความ ระดับคุณภาพ คุณภาพ 
1 
2 
3 

คุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 
5 
5 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน 5 ยอดเยี่ยม 
 
2. จุดเด่น และจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน  
การเขียนสื่อความและทักษะการคิดอย่างหลากหลายตาม
ศักยภาพ ตามความถนัด และตามความสนใจอย่างต่อเนื่อง 
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดการสื่อสารเพ่ือ
ก้าวสู่ความเป็นสากลได้ 
 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียน
ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  
สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมโดยการจัด
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
ทางด้านการคิด และ 
การสื่อสารให้มากข้ึน เท่าเทียมกันทั้ง
กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 
 
 ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.  ส่งเสริมและพัฒนาโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET ให้มีผล
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุก
กลุ่มสาระ ม.3 และ ม.6 
2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการ 
จัดการศึกษา  และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
 



 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเองจาก
สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้ทักษะ
การคิด ทักษะการจัดการ ทักษะการแก้ปัญหา สามารถปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับ
การตรวจประเมิน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ือพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ปัญหา
อย่างจริงจังและควรน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. จัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาครูด้านกระบวนการเรียนการสอน ทักษะการคิดแบบบูรณาการการผลิตสื่อนวัตกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบของการอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือให้ความรู้
กับผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและสังคม 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ความต้องการของผู้เรียนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

 
4.  ความต้องการการช่วยเหลือ 

1. โรงเรียนต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีจ านวนมากข้ึนเพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับสูง  และหน่วยงาน
ภายนอกสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ที่  ๔๒๘    / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖1 

******************************** 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดย
ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาของเดิมนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท ารายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดังนี้ 
 
 ๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
  ๑.   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
  ๒.   คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี 
  ๓.   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 

      หน้ำที่ ๑.   ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่คณะกรรมการของโรงเรียน 
  ๒.   รว่มวางแผนการด าเนินการจัดท าข้อมูลมาตรฐานการศึกษา 
        เพ่ือท ารายงานประจ าปี และข้อมูล 
 

 ๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ๑.   นายไพฑูรย์  จารุสาร   ประธานกรรมการ 
  2.   นายกิตติศักดิ์ เอ่ียมสุเมธ  รองประธานกรรมการ 
  3.   นางนงลักษณ์ อริยะดิบ  รองประธานกรรมการ 
  4.   นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  5.   นายสชุิน  ฟักสังข์   รองประธานกรรมการ 
  6.   นางกิตติมา  ธีรสรเดช  กรรมการและเลขานุการ 

  7.   นางมาลิสา  เครือเนตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  8.   นางปิยะรัตน์ โทคิตะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
         หน้ำที่ ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงาน 
   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

…/๓. คณะกรรมการ... 



 ๓.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  ๑.  นายไพฑูรย์  จารุสาร   ประธานกรรมการ 
  2.   นายกิตติศักดิ์ เอ่ียมสุเมธ  รองประธานกรรมการ 
  3.   นางนงลักษณ์ อริยะดิบ  รองประธานกรรมการ 
  4.   นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  5.   นายสชุิน  ฟักสังข์   รองประธานกรรมการ 
  6.   นางละมัย  รัตนธารี   กรรมการ 
  7.   นางสาวลักขณา เลิศธนวิทย์  กรรมการ 
  8.   นางศิริวรรณ วีระกิจพานิช  กรรมการ 
  9.   นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล  กรรมการ 
  10. นายชาญชัย  มุขพรหม  กรรมการ 
  ๑1. นางอรวรรณ ฟักสังข์   กรรมการ 
  ๑2. นางกรุณรัตน ์ เที้ยธิทรัพย์  กรรมการ 
  ๑3. นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ  กรรมการ 

  ๑4. นางกัญญามาศ ศิริจ าปา   กรรมการ 
  ๑5. นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณ  กรรมการ 
  ๑6. นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา  กรรมการ 
  ๑7. นายอนุชิต  สุริยอมร   กรรมการ 
  ๑8. นางสาวสายใจ ศรีนวลนัด  กรรมการ 

 19. นางกมลรัตน์ อรุณ   กรรมการ 
 20. นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล  กรรมการ 
 ๒1. ว่าที่ ร.ต.บ ารุง นอบน้อม  กรรมการ 
 ๒2. นางปิยะรัตน์ โคคิตะ   กรรมการ 
 ๒3. นางปาลิดา  ยงทวี   กรรมการ 
 ๒4. นายชโลทร  เอ่ียมโวทาน  กรรมการ 
 ๒5. นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง   กรรมการ 
 ๒6. นายอนิวรรต จันทร์เทพ  กรรมการ   
 ๒7. นางสาวเหมือนจันทร์  จนัทร์สุข   กรรมการ 
 28. นางสาววิไลลักษณ์ ท่าพริก   กรรมการ 
 29. นายจักรเพชร วรสินธ ์   กรรมการ 

  30. นางกิตติมา  ธีรสรเดช  กรรมการและเลขานุการ  
  ๓1. นางมาลิสา  เครือเนตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๓2. นางบัณฑิตา  พันนารัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๓3. นางสาวธัญญชล บุ้งทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
      หน้ำที่ ๑.   ประสานงานกลุ่มการบริหาร,กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มวิชาและงานทุกงานในการ
เตรียมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  เพ่ือรวบรวมและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ  การศึกษา  ปีการศึกษา 
๒๕๖1 
       ๒.  ร่วมประชุมวางแผนและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
        ปีการศึกษา ๒๕๖1 
 

 
.../4.  คณะกรรมกำร... 



 ๔.  คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ๔.๑  คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
   ๔.๑.๑.  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

   ๑.  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิด
ค ำนวณ 

  ๑.   นางละมัย  รัตนธารี   ประธานกรรมการ 
  2.   นางศิริวรรณ วีระกิจพาณิช  รองประธานกรรมการ 
  3.   นางกัญญามาศ ศิริจ าปา   กรรมการ 
  4.   นางพัฒนดาว วสุนธราธนาฉัตร  กรรมการ 
  5.   นายเปี่ยมปิติ เต็มทอง   กรรมการ 
  6.   นายอติเทพ  ค ามาทอง  กรรมการ 
  7.   นางกุลกาญจน์ ชัยขรรค์เมือง  กรรมการ 
  8.   นางพรปวีณ์  หากะวี   กรรมการ 
  9.   นางสาวพิชชาภา   ผกาผล   กรรมการ 
  10. นางสาวสุวิมล อนันตทวีรัชต์  กรรมการ 
  11. นางสาวจุรีรัตน ์ บูฟบุญ   กรรมการ 
  12. นางสาวพรชนก บุญแจ้ง   กรรมการ 
  13. นางณัฏฐทัย  พุทธรังสี   กรรมการ 
  14. นางเบญจมาพร ศรีวิทัศน์  กรรมการ 
  15. นายสุรศักดิ์  คูณชัย   กรรมการ 
  16. นางสาวจริญญา ยะโสธร   กรรมการ 
  17. นางสาวณัฐฑิยา กาเจริญ   กรรมการ 
  18. นางอนันตโชต คล้ายมณี  กรรมการ 
  19. นางสาวสุรีพร   โพธิ์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  20. นางสาววิไลลักษณ์ ท่าพริก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  21. นางสาวกนกนันท์ ก้านทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  22. นางพรพิศ  ลาอ่อน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

        2.  ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

 ๑.   นางกรรณิการ์ ศิริจ าปา   ประธานกรรมการ 
 2.   นางอัจฉรา  เกตุกราย  รองประธานกรรมการ 
 3.   นายยงยุทธ  องค์ศรัทธา  กรรมการ 
 4.   นางสาวสวุิมล อนันต์ทวีรัชต์  กรรมการ 
 5.   นายมนตร ี  พยุงพันธ์  กรรมการ 
 6.   นางสาวสุคนธา บุญลือ   กรรมการ 
 7.   นางสาวจิราพร ค าภา   กรรมการ 
 8.   นางพัฒนดาว วสุนธราธนาฉัตร  กรรมการ 
 9.   นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์พ่วง  กรรมการ 
 
 

.../10.  นาง... 



 10. นางบัณฑิตา  พันนารัตน์  กรรมการ 
 11. นายกิตติพงษ์ พลเจียก   กรรมการ 
 12. นางสาวจิณณ์ณณัช บัวชุม   กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางนภัสวรรณ นามวงษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3.   ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  
 ๑.   นายภมร  ฟูมฟัก   ประธานกรรมการ 
 2.   นายปัญญา  เอ่ียมผ่อง  รองประธานกรรมการ 
 3.   นายปฏิวัติ  รวยรื่น   กรรมการ 
 4.   นางสาวศิริพร สุรินทร์   กรรมการ 
 5.   นายอรรถชัย สีจันทร์   กรรมการ 
 6.   นายเจตษฎา สุทธิเลิศ   กรรมการ 
 7.   นางมาลิสา   เครือเนตร  กรรมการ 
 8.   นางกิตติมา  ธีรสรเดช  กรรมการ 
 9.   นายภาคภูมิ  ทรัพย์อร่าม  กรรมการ 
 10. นายศิรภพ  อาจใหญ่  กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวอรณี กงลา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 12. นายธนากร  หงส์วิหค  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  4.   มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 ๑.   นายเชิดศักดิ์ ทองสิงห์   ประธานกรรมการ 
 2.   นางปิยะรัตน์ โทคิตะ   รองประธานกรรมการ 
 3.   นายไตรรงค ์ ลิ้มเจริญ   กรรมการ 
 4.   นายเปี่ยมปิติ เต็มทอง   กรรมการ 
 5.   นางสาวณัฐฑิยา กาเจริญ   กรรมการ 
 6.   นางสาวอรุณี กงลา   กรรมการ 
 7.   นายศตวรรษ เลียมไธสง  กรรมการ 
 8.   นางสาวศิริวรรณ ทับเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
 9.   นางสาวปัทมา บุญยวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางสาววัลยา สิงห์แก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
    5.   มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ๑.   นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ  ประธานกรรมการ 
 2.   นางขวัญพัฒน์ เดชวสุพงศ์  รองประธานกรรมการ 
 3.   นางกัลยา  ทับทิมเทศ  กรรมการ 
 4.   นางสาวพัชราภา มณีวงษ์   กรรมการ 
 5.   นายอติเทพ  ค ามาทอง  กรรมการ 
 6.   นายอนันตโชค คล้ายมณี  กรรมการ 
 7.   นางสาวอรุณี กงลา   กรรมการ 
 
 .../8.  นาย... 



 8.   นายอนุชิต  สุริยอมร   กรรมการและเลขานุการ 
 9.   นางสาวอัญธิษฐา กาญจนไพโรจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  6.     มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
 ๑.   นางสาวสายใจ ศรีนวลนัด  ประธานกรรมการ 
 2.   นางเพลินใจ  มหาวินิจฉัยมนตรี รองประธานกรรกมาร 
 3.   นางเดือนนภา อุ่นอ่อน   กรรมการ 
 4.   นางอัจฉราวดี สุขไสใจ   กรรมการ 
 5.   นางสาวรัตนา รุ่งรัศมี   กรรมการ 
 6.   นางปทุมพร  กลิ่นธรรมเสน  กรรมการ 
 7.   นางสาวธันยพร เหมพิจิตร  กรรมการ 
 8.   นางขนิษฐา  อินนา   กรรมการ 
 9.   นายจักรเพชร วรสินธิ ์   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวภัคพร น้อยยม   กรรมการ 
 10. นางสาวกนกวนัช ราชนานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางน้ าค้าง  วีระวัฒนวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ๔.๑  คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
   ๔.๑.2.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผู้เรียน 

   ๑.  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  ๑.   นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
  2.   นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์พ่วง  รองประธานกรรมการ 
  3.   นางสาวอัชฌา เทพวงศ์   กรรมการ 
  4.   นายธนสัฆ์  จงปัญญานนท์  กรรมการ 
  5.   นายณัฐพงษ์  กรุมรัมย์   กรรมการ 
  6.   นายธนกร  หงส์วิหค  กรรมการ 
  7.   นางสาวศิริวรรณ ดีศิริ   กรรมการ 
  8.   นางสาวสวุิมล อนันต์ทวีรัชต์  กรรมการ 
  9.   นางเบญจมาพร ศรีวิทัศน์  กรรมการ 
  10. นายธีรปพน  ปาลี   กรรมการ 
  11. นางสาวณัฐกฤตา ปาลี   กรรมการ 
  12. นางสาวปภาวรินทร์ บัวเพชร   กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวกุลวด ี สันติกุล   กรรมการ 
  1๔. ว่าที่ ร.ต.บ ารุง นอบน้อม  กรรมการและเลขานุการ 
  1๕. นางสาววิลาวัลย ์ สงข า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

.../๒.  ความภูมิใจ... 



    2.  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
  ๑.   นางสาวลักขณา เลิศธนวิทย์  ประธานกรรมการ 

2.   นางกมลรัตน์ อรุณ   รองประธานกรรมการ 
  3.   นางญาณิศา  อัศวทรงพล  กรรมการ 
  4.   นางสุภัทรา  อ่ิมอ่ า   กรรมการ 
  5.   นางสาวกนกวนัช ราชนานนท์  กรรมการ 
  ๖.   นางสาววาสนา โชติวุฒิพัฒนา  กรรมการ  
  ๗.   นางสาวอรสิน ี ทองแรง   กรรมการ 
  ๘.   นายชนิตร์นันท์ มหาครุธ ใจอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
  ๙.   นางฐิติภา  สันตยานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    3.  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
  ๑.   นางศิริวรรณ วีระกิจพานิช  ประธานกรรมการ 
  2.   นางพัฒนดาว วสุนธราธนาฉัตร  รองประธานกรรมการ 
  3.   นางณัชชา  เอกรัตน์   กรรมการ 
  4.   นางปาลิดา  ยงทวี   กรรมการ 
  5.   นางสาวตติยา อ่วมสอาด  กรรมการ 
  6.   นางสาวสุรรีัตน์ พรกมลพรรณ  กรรมการ 
  7.   นางสาวชลิสรา ทรัพย์เกษร์วงษ์  กรรมการ 
  8.  นางกรุณรัตน์  เที้ยธิทรัพย์  กรรมการ 
  9.  นางมณี  สมบูรณ์บดีบุตร  กรรมการ 
  10. นางสาวศิริวรรณ ดีศิริ   กรรมการและเลขานุการ 
  11. นายวโรดม  กาญจนลาภ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  12. นางวรางคณา นิ่มราศี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    4.  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
  ๑.   นายชาญชัย  มุขพรหม  ประธานกรรมการ 
  2.   นายพันธุ์เทพ คล้อยนาม  รองประธานกรรมการ 
  3.   นายธานินทร ์ สุริยวงษ์ปรี  กรรมการ 
  4.   นายสันติสุข  สุขสมัย   กรรมการ 
  5.   นายประมวล พ่วงหงส์   กรรมการ 
  6.   นางณัชนันท์  รุจจนเวท  กรรมการ 
  7.   นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร  กรรมการ 
  8.   นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์  กรรมการ 
  9.   นายทิฐ ิ  สุจิมหันต์  กรรมการ 
  10. นางอรษา  อ่างแก้ว   กรรมการ 
  11. นางสาวอภิญญา จันทเพ็ชร  กรรมการ 
  12. นายวิชาวีห ์  ทับวัง   กรรมการ 
  13. นายภาสกร  ชาญวิราวดี  กรรมการและเลขานุการ 
  14. นางสาวศศิกานตร์ วีระวัฒน์โยธิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  15. นางเมตตา  เรืองวังสรรค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                                                  .../คณะกรรมการ 

 



  คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ 1 ประมวลข้อมูลและจัดท ำรูปเล่มรำยงำน 
  ๑.   นางละมัย  รัตนธารี   ประธานกรรมการ 
  2.   นางกัญญามาศ ศิริจ าปา   รองประธานกรรมการ 
  3.   นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล  กรรมการ 
  4.   นางสาวเหมือนจันทร์  จันทร์สุข  กรรมการ 
  5.   นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ  กรรมการ 
  6.   นางสาวอุไรวรรณ เจริญวิทย์ธนเดช  กรรมการ 
  7.   นางสาวชุติมาศ นันทนุติโสภณ  กรรมการ 
  8.   นายหัสพล  มงคลกาวิล  กรรมการ 
  9.   นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางสาวสายใจ ศรีนวลนัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  ๔.2  คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   ๔.2.1.  มีเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
  ๑.   นายไพฑูรย์  จารุสาร   ประธานกรรมการ 
  2.   นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  3.   นายกิตติศักดิ์ เอ่ียมสุเมธ  กรรมการ 
  4.   นางนงลักษณ์ อริยะดิบ  กรรมการ 
  5.   นายสภุาพ  พฤกษ์สุวรรณ์  กรรมการ 
  6.   นางสาวจิณณ์ณณัช บัวชุม   กรรมการ 
  7.   นายอนิวรรต จันทร์เทพ  กรรมการ 
  8.   นายนาวิน  มดตะน้อย  กรรมการ 
  9.   นางปิยะรัตน์ โทคิตะ   กรรมการ 
  10. นางสาวกิตติยา กลั่นพจน์  กรรมการ 
  11. นางกิตติมา  ธีรสรเดช  กรรมการและเลขานุการ 
  12. นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  13. นางบัณฑิตา  พันนารัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   ๔.2.2.  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  ๑.   นายไพฑูรย์  จารุสาร   ประธานกรรมการ 
  2.   นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  3.   นายกิตติศักดิ์ เอ่ียมสุเมธ  กรรมการ 
  4.   นางนงลักษณ์ อริยะดิบ  กรรมการ 
  5.   นางปาลิดา  ยงทวี   กรรมการ 
  6.   นางสาวธัญญชล บุ้งทอง   กรรมการ 
  7.   นางปภาว ี  ลิขิตบุญฤทธิ์  กรรมการ 
  8.   นางสาวนลินี ชานัย   กรรมการ 
  9.   นางมาลิสา  เครือเนตร  กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. นางพิมนุชา  อู๊ดเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

.../ 4.2.3  ด ำเนินงำน... 



   ๔.2.3.  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
  หลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
  ๑.   นางนงลักษณ์ อริยะดิบ  ประธานกรรมการ 
  2.   นางละมัย  รัตนธารี   รองประธานกรรมการ 
  3.   นางนิรมล  วุฒิวัณณ  กรรมการ 
  4.   นายชาญชัย  มุขพรหม  กรรมการ 
  5.   นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร  กรรมการ 
  6.   นางสาวเหมือนจันทร์  จันทร์สุข  กรรมการและเลขานุการ 
  7.   นางขนิษฐา  อินนา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  8.   นางสาวจุรีรัตน ์ ปูพบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  9.   นางสาวจริญญา ยะโสธร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  10. นางสาวชลธิชา ม่วงศรีจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   ๔.2.4.   พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  ๑.   นายไพฑูรย์  จารุสาร   ประธานกรรมการ 
  2.   นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  3.   นายกิตติศักดิ์ เอ่ียมสุเมธ  กรรมการ 
  4.   นางนงลักษณ์ อริยะดิบ  กรรมการ 
  5.   นางสาวณัฐฑิยา กาเจริญ   กรรมการ 
  6.   นายวโรดม  กาญจนลาภ  กรรมการ 
  7.   นางสุชัญญา  เพ็งมอ   กรรมการ 
  8.   ว่าที่ ร.ต.มนัส วิสุทธิ์สมุทร  กรรมการ 
  9.   นางกุลกาญจน์ ชัยขรรค์เมือง  กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางสาวรุจิอาภา รุจิยาปนนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. นางสาวเนตรนภา เวียงค า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   ๔.2.5.   จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอ้ือต่อกำรจัดกำร
  เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
  ๑.   นายไพฑูรย์  จารุสาร   ประธานกรรมการ 
  2.   นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  3.   นายกิตติศักดิ์ เอ่ียมสุเมธ  กรรมการ 
  4.   นางนงลักษณ์ อริยะดิบ  กรรมการ 
  5.   นายสันติสุข  สุขสมัย   กรรมการ 
  6.   นายพันธุ์เทพ คล้อยนาม  กรรมการ 
  7.   นางอรษา  อ่างแก้ว   กรรมการ 
  8.   นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์  กรรมการ 
  9.   นายทิฐ ิ  สุจิมหันต์  กรรมการ 
  10. นายศักดิพงศ์ ไชยมงคล  กรรมการ 
  11. นางสาวสุพาสนา ศิริเลิศ   กรรมการ 
  12. นายกิตติพงษ์ ซาเลน   กรรมการ 
 .../13.  นาย... 



 
  13. นายชโลทร  เอ่ียมโวทาน  กรรมการและเลขานุการ 
  14. นางวิภา  พาหุสุวัฒโณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  15. นางชไมพร  เทศวานิช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

๔.2.๖.  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
เรียนรู้ 
๑.   นายไพฑูรย์  จารุสาร   ประธานกรรมการ 

  2.   นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  3.   นายกิตติศักดิ์ เอ่ียมสุเมธ  กรรมการ 
  4.   นางนงลักษณ์ อริยะดิบ  กรรมการ 

 ๕. นางสาวกนกนันท์   ก้านทอง   กรรมการ 
  ๖. นายอนุชิต   โพธิวงค์   กรรมการ  
  ๗. นางกมลรัตน์   อรุณ   กรรมการ 

  ๘. นางเมธาวี   เกดา     กรรมการ 

  ๙. นางปาลิดา   ยงทวี   กรรมการ 

  ๑๐.นางสาวธนัฎฐ์ชนก  แก้วมีศรี   กรรมการ 

  ๑๑.นางสาวธัญญรัตน์  ภูวิศกิตติ์ธนา  กรรมการ 

  ๑๒.นางสาวณัฐกฤตา  ปาลี   กรรมการ 

  ๑๓.นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร  กรรมการ 

  ๑๔.นายสุรศักดิ์  คูณชัย   กรรมการ 

  ๑๕.นางปิยะรัตน์  โทคิตะ   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๖.นางสาวศิริวรรณ  ทับเกษม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗.นางสาวณัฐฑิยา  กาเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ 2  ประมวลข้อมูลและจัดท ำรูปเล่มรำยงำน 
  ๑.   นางกิตติมา  ธีรสรเดช  ประธานกรรมการ 
  2.   นายชโลทร  เอ่ียมโวทาน  รองประธานกรรมการ 
  3.   นางสาวพุทธิกันย์ ประคัลภ์พงศ์  กรรมการ 
  4.   นางชนิตา  วงศ์ศรัณย์  กรรมการ 
  5.   นางสาววรรณาพร บริบาล   กรรมการ 
  6.   นายณัฐวุฒ ิ  ยอดโพธิ์สัย  กรรมการ 
  7.   นางมาลิสา  เครือเนตร  กรรมการและเลขานุการ 
  8.   นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  9.   นายอนิวรรต จันทร์เทพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
                      .../4.3  คณะกรรมกำร... 
 



  ๔.3  คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
         เป็นส ำคัญ 

๔.3.1.  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  ๑.   นางนงลักษณ์ อริยะดิบ  ประธานกรรมการ 
  2.   นางอรวรรณ ฟักสังข์   รองประธานกรรมการ 
  3.   นายอนุชิต  โพธิวงศ์   กรรมการ 
  4.   นางเดือนนภา อุ่นอ่อน   กรรมการ 
  5.   นายสชุิน  ฟักสังข์   กรรมการ 
  6.   นางประเทืองทิพย์ สังข์ทอง   กรรมการ 
  7.   นางสาวธันยพร เหมพิจิตร  กรรมการ 
  8.  นางปรียาวรรณ พิพัฒน์ณัฐพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
  9.   นางสาวสุคนธา บุญลือ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  10. นางกนกนันท์ ก้านทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๔.3.2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
  ๑.   นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล  ประธานกรรมการ 
  2.   นายภมร  ฟูมฟัก   รองประธานกรรมการ 
  3.   นายชโลทร  เอ่ียมโวทาน  กรรมการ 
  4.   นางสาวเหมือนจันทร์  จันทร์สุข  กรรมการ 
  5.   นายเชิดศักดิ์ ทองสิงห์   กรรมการ 
  6.   นายสภุาพ  พฤกษ์สุวรรณ์  กรรมการ 
  7.   นางสาวปัทมาพร ไสยวรรณ  กรรมการ 
  8.   นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณ  กรรมการและเลขานุการ 
  9.   นางสาวธัญญชล บุ้งทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๔.3.3.  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 

  ๑.   ว่าที่ ร.ต.บ ารุง นอบน้อม  ประธานกรรมการ 
  2.   นางสาววิไลลักษณ์ ท่าพริก   รองประธานกรรมการ 
  3.   นางสาวเสาวภาค แสงสว่าง  กรรมการ 
  4.   นางสาวอัชฌา เทพวงศ์   กรรมการ 
  5.   นางพีรยาณ์  ฐิติภัทร์วงศ์  กรรมการ 
  6.   นางสิริเพ็ญ  เสารัมณี   กรรมการ 
  7.  นางสาวสุรีรัตน ์ พรกมลพรรณ  กรรมการ 
  8.  นายธนัสฆ ์  จงปัญญานนท์  กรรมการ 
  ๙.  ว่าที่ ร้อยตรี ศุภณัฐ ชัยฤทธิ์   กรรมการ 
  ๑๐. นายภาสกร  ชาญจิรวุฒ ิ  กรรมการและเลขานุการ 
  1๑. นางสาวไพลิน เปรมกมล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1๒. นายกิตติพงษ์ พลเจียก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 .../4.3.๔  ตรวจสอบ... 



๔.3.4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน 

  ๑.   นายอนุชิต  สุริยอมร   ประธานกรรมการ 
  2.   นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ  รองประธานกรรมการ 
  3.   นางกมลรัตน์ อรุณ   กรรมการ 
  4.   นางเดือนเต็ม   ลิมปตานนท์  กรรมการ 
  5.   นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร  กรรมการ 
  6.   นางปภาวี  ลิขิตบุญฤทธิ์  กรรมการ 

7.   นางสาวศิริวรรณ ทัพเกษม  กรรมการและเลขานุการ 
8.   นางสาวนชุจรีย์    เครือแก้ว ณ ล าพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9.   นายสุรศักดิ์  คูณชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๔.3.5.  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  ๑.   นายสชุิน  ฟักสังข์   ประธานกรรมการ 
  2.   นางอรวรรณ ฟักสังข์   รองประธานกรรมการ 
  3.   นางสาววรางคณา นิ่มราศี   กรรมการ 
  4.   นางสาวชลธิชา ม่วงศรีจันทร์  กรรมการ 
  5.   นายจักรเพชร วรสินธ ์   กรรมการ 
  6.   นางสาวธันยพร เหมพิจิตร  กรรมการ 
  7.   นางสาวศิริวรรณ ดีศิริ   กรรมการ 
  8.   นางกิตติมา  ธีรสรเดช  กรรมการและเลขานุการ 
  9.   นางสาวสายใจ ศรีนวลนัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  คณะกรรมกำรมำตรฐำนที่ 3  ประมวลข้อมูลและจัดท ำรูปเล่มรำยงำน 
  ๑.   นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ  ประธานกรรมการ 
  2.   นางอรวรรณ ฟักสังข์   รองประธานกรรมการ 
  3.   นางสาวดาราณี สุทธิสิงห์  กรรมการ 
  4.   นางสาวเสาวรส แว่นแก้ว   กรรมการ 
  5.   นางสาวโศรดา ยศวิชัย   กรรมการ 
  6.   นายนภดล  เชิดทอง   กรรมการ 
  7.   นางสาวเหมือนจันทร์  จันทร์สุข  กรรมการและเลขานุการ 
  8.   นางปรียาวรรณ พิพัฒน์ณัฐพงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../๕.  คณะกรรมกำร... 



 5  คณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
  ๑.   นางกิตติมา  ธีรสนเดช  ประธานกรรมการ 
  2.   นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ  รองประธานกรรมการ 
  3.   นางปิยรัตน ์  โทคิตะ   กรรมการ 
  4.   นายอนุชิต  สุริยอมร   กรรมการ 
  5.   นางสาวกฤติยา ธนภัทรวุฒิกุล  กรรมการ 
  6.   นางสาวสวุิมล อนันต์ทวีรัชต์  กรรมการ 
  7.   นางสาวสายใจ ศรีนวลนัด  กรรมการ 
  8.   นางสาวเหมือนจันทร์  จันทร์สุข  กรรมการ 
  9.   นางกุลกาญจน์ ชัยขรรค์เมือง  กรรมการ 
  10. นางมาลิสา  เครือเนตร  กรรมการและเลขานุการ 
  11. นายเชิดศักดิ์ ทองสิงห์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  12. นายสุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  13. นางสาวธัญญชล บุ้งทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

    หน้ำที่ จัดท าข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖1 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผนด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บังเกิดผลดีต่อนักเรียน  โรงเรียนและราชการต่อไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      สั่ง  ณ วันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖1    

 
                                       
 
 

                  (นายไพฑูรย์  จารุสาร) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้ประเมิน
คุณภาพการศึกษารอบท่ีสาม เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
จุดเด่น 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน และผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัย ทั้งปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมาต่างๆ เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 
เกม เป็นต้น นอกจากนี้ยังพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ โดยผู้บริหารก าหนดนโยบายส่งเสริม
สุนทรียภาพของสถานศึกษา มี  การด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ(PDCA) และมีผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป จนส่งผลให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการท้ังในและนอกหลักสูตร 

2. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยพัฒนาผู้เรียน
เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ด้วยการไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย 
และไม่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะปัญหาด้านความประพฤติ ไม่มีปัญหาด้านการ
ปกครอง มีความสุภาพ    นอบน้อม โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมานะในการเรียน ดูแลสถานที่และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตน อยู่อย่าง
พอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย และยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ยังพัฒนาผู้เรียนให้ท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิด 
วางแผน ก าหนดกิจกรรม และด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

3. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าหา
ความรู้จากการอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง รวมทั้งให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการดู การฟัง การ
ลงมือปฏิบัติ การทัศนศึกษา และจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในและนอก
สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

4. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ท าเป็น โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด ทั้ง
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
คิดเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม ทั้งการ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในการอยู่
ร่วมกันในสังคม การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 

5. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้ “เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม” ตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานพัฒนาดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติ
ตามแผน จนบรรลุผลการด าเนินงานเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
เกิด ผลกระทบที่ดีต่อสถานศึกษา และเป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยมีส่วนเกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มากกว่าร้อยละ 90 

 



6. สถานศึกษาพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลกระท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ  
“รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ” โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
มีส่วนร่วมในการก าหนดจุดเน้นจุดเด่นของสถานศึกษา และร่วมก าหนดแผนปฏิบัติงาน
พัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
จนบรรลุผลการด าเนินงานที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เกิดผลกระทบที่ดี
ชุมชนและท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอก โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มากกว่าร้อยละ 80 

7. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ในการแก้ปัญหาสังคมที่
นิยมความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อใช้จ่ายเกินความจ าเป็นของชีวิต ได้แก่ “โครงการพัฒนานักเรียน
ตามแนวพระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้ผู้ เรียนด าเนินงานตาม
องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง ได้แก่ 1) พอประมาณ 2) มีเหตุผล และ 
3) มีภูมิคุ้มกัน ผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายมากกว่าร้อย
ละ 90 โดยผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการ จนสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร “สถานศึกษา
พอเพียง 2552” จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 นับว่าเป็นโครงการ
ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกและเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอ่ืนๆ ได้เป็นอย่าง
ดี 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้

ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ทั้งการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างคุ้มค่าตามบริบท
ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดได้อย่าง
ครบถ้วน และสามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาได้สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม 

2. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยน า
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนด าเนินงานประจ าปี และด าเนินงานตามแผนที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จนปรากฏผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผน  ปฏิบัติการประจ าปีร้อยละ 93.33 และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองครบทั้ง 4 ข้อ  

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิผ ล โดย
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด ในแต่ละภาคเรียนมี
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การน าแผนไปใช้จัดการเรียนรู้ และแบบวัดแบบทดสอบของครูทุก
คน รวมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครูเป็นไปตามเกณฑ์การปฏิบัติงานครบทั้ง 8 ข้อ       ร้อยละ 92.65 
 
 
 
 
 



ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด โดยการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อที่ 14 สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
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 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ไม่มี 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา    พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) สถานศึกษาควรด าเนินงานแก้ไขปรับปรุงผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ให้สูงขึ้น 
2) ทิศทางการพัฒนาในอนาคต เพ่ือเสริมจุดเด่นของสถานศึกษาในด้านผลการจัดการศึกษา 

มีดังนี้ 
1. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและมีสุนทรียภาพดีอยู่แล้ว แต่ควรเสริม

ทางด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ด้วยการฝึกให้ผู้เรียนมองโลกในแง่ดี ไม่มีอคติ และ
รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนให้คิดดี พูดดี และแสดงออกในทางที่ดี  

2. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดีอยู่แล้ว 
แต่ควรเสริมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีอยู่แล้ว แต่ควร
เสริมในเรื่องการคิดพิจารณาไตร่ตรองความรู้และข่าวสารที่ได้รับก่อนที่จะเชื่อและ
เผยแพร่ต่อ  

4. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดดีอยู่แล้ว แต่ควรเสริมในเรื่อง
การคิดนอกกรอบให้มากขึ้น โดยครูผู้สอนเปิดโอกาสผู้เรียนคิดอย่างอิสระ ไม่ใจร้อน
รีบสรุปค าตอบ หากครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดนอกกรอบอยู่เสมอ จะช่วย
ให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น จะส่งผลดีต่อการสร้างสิ่งใหม่ ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อพัฒนาประเทศในอนาคต 



5. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด “เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม” ได้ดีอยู่แล้ว แต่ควรพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุผลตามปรัชญาของสถานศึกษา เพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน หาก
สถานศึกษาไม่มีปรัชญา   ก็น าคติพจน์ “ผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา” มาใช้แทนปรัชญา
ได้  

6. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาตามจุดเน้น/จุดเด่นที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาในเรื่อง “รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ” 
ไดด้ีอยู่แล้ว แต่ควรให้ชุมชนและองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการก าหนด “จุดเน้น/
จุดเด่น” ของสถานศึกษา รวมทั้งก าหนดแผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา  

7. สถานศึกษาด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาได้ดีอยู่
แล้ว แต่ควรท าโครงการพิเศษของสถานศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาสังคมอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ โครงการบริจาคโลหิตและอวัยวะ 

 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต เพ่ือเสริมจุดเด่นของสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการศึกษา 
มีดังนี้ 
1) สถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการได้ดีอยู่แล้ว แต่ควร

ด าเนินการเพิ่มเติมใน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้ตรงกับการปฏิบัติจริง  
2. การจัดระบบการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดท าแผนการ

ประชุมไว้ล่วงหน้า เช่น ภาคบ่ายวันศุกร์แรกของเดือน เดือนเว้นเดือน ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาทราบล่วงหน้า เพ่ือบริหารเวลาไม่ให้ซ้ าซ้อนกับภารกิจ
อ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น  

          3.  สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศ ตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ได้ดีอยู่แล้ว แต่ควรให้ความส าคัญเรื่องการ “ก าหนด
เป้าหมาย” ให้เหมาะสมและชัดเจน สามารถวัดผลได้  

 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต ทางด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนได้ดีอยู่แล้ว แต่ควรจัดให้มีการประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกเดือน โดยให้ครูที่มีผลงาน
ทางวิชาการ มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่แก้ปัญหาผู้เรียนได้ส าเร็จ มีเทคนิคการสอนที่สนุกและน่าสนใจ 
หมุนเวียนมาน าเสนอผลงานของตนในการประชุมครั้งละ 1 คน เพ่ือให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน  

 
 
 
 
 
 
 



4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ทิศทางการพัฒนาในอนาคต ทางด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาด าเนินการ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ได้ดีอยู่แล้ว แต่ควรเสริมในสิ่งต่อไปนี้เพิ่มขึ้น ได้แก่ 

1) สถานศึกษาควรก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้พร้อมรับทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  

2) สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณให้ชัดเจน  
3) สถานศึกษาควรให้ความส าคัญต่อการประเมินเพ่ือให้ทราบผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามความเป็นจริงให้มากท่ีสุด  
4) สถานศึกษาควรน ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) รายงาน

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ลงใน Website ของ
สถานศึกษา เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
16.  นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

โครงการพัฒนานักเรียนตามแนวพระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่
สถานศึกษาบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้ด าเนินชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง ได้แก่ 1) พอประมาณ 2) มี
เหตุผล 3) มีภูมิคุ้มกัน และ 2 เงื่อนไข ได้แก่ 1) คุณธรรม  2) ความรู้ มาอย่างต่อเนื่องจนประสบ
ความส าเร็จ ได้รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาพอเพียง 2552” จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2553 ให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2552 จึงนับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมในการเปลี่ยนค่านิยมของสังคมไทยที่ไม่พึงประสงค์ที่นิยมความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อใช้จ่ายเกิน
ความจ าเป็น มาเป็นค่านิยมของสังคมไทยที่พึงประสงค์ที่นิยมการประหยัดรู้จักใช้จ่ายตามความ
จ าเป็นของชีวิต ซึ่งเป็นค่านิยมพ้ืนฐานของสังคมไทย 1 ใน 5 ประการ ที่รัฐบาลเผยแพร่ให้ประชาชน
ชาวไทยยึดถือปฏิบัติจนเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ให้ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โครงการนี้จึงนับว่าเป็น
ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
               และแก้ปัญหา 
 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1)  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3)  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 



 


