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รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจาปี
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๗ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลนครสวรรค์ตก
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
๐-๕๖๒๒-๖๙๖๗, ๐-๕๖๒๒-๗๗๗๑, ๐-๕๖๒๒-๕๗๖๘ โทรสาร ๐-๕๖๒๒-๘๗๗๕e E – mail :
info@nmm.ac.th Website : nmm.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ เนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๒๙ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๙ ตาบล ได้แก่
๑) เขตเทศบาลนครนครสวรรค์
๒) ตาบลนครสวรรค์ตก
๓) ตาบลวัดไทร
๔) ตาบลบางม่วง
๕) ตาบลบ้านมะเกลือ
๖) ตาบลตะเคียนเลื่อน
๗) ตาบลบางพระหลวง
๘) ตาบลหนองกรด
๙) ตาบลบึงเสนาท
แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ
มัชฌิม
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๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
จานวนบุคลากร
บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

ปีการศึกษา 2559

4

110

พนักงาน
ราชการ
2

ครูอัตราจ้าง
7

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
3

ผู้บริหาร
๑) ผู้อานวยการโรงเรียน นายสมเดช ดีทรัพย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)
สาขาบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๗2-1794 E-mail sdds1959@gmail.com
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7 เดือน 3 วัน
๒) รองผู้อานวยการโรงเรียน ๓ คน
๒.๑ นางธิชาพร ยอดกัณหา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)
โทรศัพท์ ๐๘-๕๒๗๒-๐๘๕๐ E-mail - รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ
๒.๒ นางวนิดา จันทร์เขียว วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)
โทรศัพท์ 08-9860-2850 E-mail - รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ
๒.3 นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)
โทรศัพท์ 08-1785-1343 E-mail – รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจาการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ
อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

๑

นายสมเดช ดีทรัพย์

๕๘

๓๖

๒

นางธิชาพร ยอดกัณหา

๔๔

๑๘

๓

นางวนิดา จันทร์เขียว

๔๒

๑๒

๔

นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์

๔๙

๒๕

๕

นางรัตนาภรณ์ คงดี

๖๐

๔๐

๖

นางสมจิต ดาววีระกุล

๖๐

๓๙

ผู้อานวยการ /
ชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการ /
ชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการ /
ชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการ /
ชานาญการพิเศษ
ครู /
ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการ

๗

นางศรีกรุง อินทร์บรรลือ

๕๗

๓๓

ครู / ชานาญการ

ค.บ.

๘ นางพรทิภา ศรีแสง
๙ นางนวลศรี สัตยวงศ์ทิพย์
๑๐ นางเกวลี ชนะชัย

๕๘
๔๗
๕๑

๒๖
๒๖
๒๒

ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการพิเศษ

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.

๑๑ นางกัญจน์ณฉัตร เชเดช

๕๘

๓๖

ครู / ชานาญการพิเศษ

ค.ม.

กศ.ม.
กศ.ม.

วิชา เอก
การบริหาร
การศึกษา
บริหาร
การศึกษา

สอน จานวนครั้ง/
วิชา/ ชัว่ โมงที่รับ
ชั้น การพัฒนา/ปี
200
300
240
240
-

ศศ.ม.

สังคมศึกษา

กศ.ม.

บริหาร
การศึกษา

ศษ.บ.

ภาษาไทย

ท

104

ศศ.บ.

ภาษาไทย
บริหาร
การศึกษา
ภาษาไทย
การจัดการทั่วไป
ภาษาไทย
การจัดการ
หลักสูตรฯ

ท

64

ท

32

ท
ท
ท

64
16
24

ท

106

3
อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

๑๒ นางจิตธิดา จรบุรี

๕๓

๓๒

ครู / ชานาญการ

ศ.ษบ.

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๕๒
๔๓
๒๗
๔๓
๕๙
๔๓
๔๕
๕๘
๕๙
๕๘
๕๙
๕๗
๕๕
๕๘
๕๙
๕๕
๔๗
๔๗
๕๔
๕๙
๕๘
๕๙
๖๐
๕๐
๖๐
๔๕
๖๐
๔๖
๔๔
๓๘
๕๙
๓๒
๔๗

๒๓
๑๑
๔
๑๑
๒๔
๖
๒๒
๓๘
๓๖
๓๖
๓๖
๓๔
๓๓
๓๕
๓๖
๒๓
๒๔
๒๔
๓๐
๓๘
๓๗
๓๗
๔๐
๒๔
๓๘
๒๒
๓๙
๒๓
๒๒
๑๓
๓๗
๗
๒๓

ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการ
ครู
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการ

ค.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.ด.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.ม.
กศ.บ.
ศษ.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
วท.บ.
ค.บ.

๓๖

๘

ครู / ชานาญการ

ศษ.ม.

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

นางทิพวรรณ ชวนะรานนท์
นางกมลพร เพชรพงษ์
นายณคพศ ปิยภัทรกุล
นายกฤษฎา อิ่มพงษ์
นางกัญญาณัฐ ด้วงอิ่ม
นางชุลีกร พิมลศรี
นางนุชจรี จันทร์เกิด
นางวิไลลักษณ์ เดชะ
นางวิมลพรรณ ดีทรัพย์
นางวัชรี จันทนามล
นายภาณุพันธุ์ จันทรมณี
นางนัฐญา เล็กกระจ่าง
นางพิมลพรรณ ทาจวง
นางธัญญาทิพย์ สัจจจารีรัตน์
นางกันยารัตน์ นัยนานนท์
นางสาวณัฐนพิน จันทรวรชาต
นางพนิดา พ่อค้า
นางวราภรณ์ ศรีเรืองพันธ์
นางสาวนภสวรรณ การสมพิศ
นายเสมา คาจริง
นางอินทิรา อินมณี
นางปนัดดา จันทร์แสง
นางสุวิมล ชูยอด
นางนภาวรรณ กลางนภา
นางริศา ปรัชญาสกุล
นางสาวสุกัญญา อ่าส้ม
นายดนุชา จิตตะวนิช
นางกชกร บุญรอด
นางศศิธร เกิดทอง
นางวารุณี เกลีย้ งเกิด
นายเจน จันทร์แสง
นายวราวัฒน์ กลั่นหุ่น
นางสมจิตร เพ็ญวิจิตร

๔๖ นางสาวรุ้งกานต์ เอมบัว

วิชา เอก
การสอน
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วิธีวิทยาการวิจัย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สหกรณ์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วัดผลการศึกษา

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วัดผลการศึกษา

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การบริหาร
การศึกษา

สอน จานวนครั้ง/
วิชา/ ชั่วโมงที่รับการ
ชั้น
พัฒนา/ปี
ท

112

ท
ท
ท
ท
ท
ท
ท
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
ค
ค
ค
ค
ค
ค
ค
ค
ค
ค
ค
ง
ค
ค

32
112
40
76
112
72
16
40
16
96
40
16
64
24
86
104
32
80
62
16
64
16
24
24
36
16
16
40
48
24
16
40
66

ค

16

4
อายุ

ตาแหน่ง/

ราชการ

วิทยฐานะ

๓๗
๖๐
๖๐
๕๙

๑๓
๓๙
๓๘
๓๑

ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการ

๕๑ นายอดิศร แพรสีนวล

๕๙

๓๗

ครู / ชานาญการพิเศษ กศ.ม.

๕๒ นายสุรเดช วงศ์กระจ่าง

๕๓

๒๗

ครู / ชานาญการพิเศษ กษ.บ.

๕๓ นางวรัญญา เถื่อนช้าง

๔๑

๑๓

ครู / ชานาญการพิเศษ ค.บ.

๕๔ นายฉลอง เกษรบัว

๓๗

๑๒

ครู / ชานาญการ

กศ.บ.

๕๕ นายปรเมษฐ บาลเพียร

๓๔

๑๒

ครู / ชานาญการ

วท.ม.

๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

๔๔
๓๗
๔๙
๓๒
๒๖
๔๙
๓๗
๓๖

๒๑
๑๐
๒๒
๕
๓
๒๔
๖
๖

ครู / ชานาญการพิเศษ ค.บ.
ครู / ชานาญการ
กศ.บ.
ครู / ชานาญการพิเศษ ค.บ.
ครู
วท.บ.
ครู
ค.บ.
ครู / ชานาญการพิเศษ ค.บ.
ครู
วท.บ.
ครู
ค.บ.

๖๔ นายกนก บุญญานุสรณ์

๕๗

๓๓

ครู / ชานาญการพิเศษ

๖๕ นายกิจจา มหาวิจิตร
๖๖ นางบรรจง พวงสายใจ

๕๘
๕๙

๓๕
๓๔

ครู / ชานาญการพิเศษ ศศ.ม.
ครู / ชานาญการ
ค.บ.

๖๗ นางสาววรรณพร มาพิจารณ์

๖๐

๓๕

๖๘ นายพีรวิญช์ เสือเผือก
๖๙ นางวิภา จันทร์แจ่ม

๓๗
๕๔

๑๐
๓๒

๗๐ นางอาพร เขมะปัญญา

๕๗

๗๑ นางศศิลักษณ์ ปานเลิศ
๗๒ นางสุรียม์ าศ เกียรติวงค์กมล

ที่

วุฒิ

วิชา เอก

ศษ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
ศษ.บ.

ค
ว
ว
ว

40
96
56
16

ว

107

ว

80

ว

56

ว

107

ว

16

ว
ว
ว
ว
ว
ว
ว
ว

132
64
80
64
96
56
80
40

ส

132

ส
ส

64
40

ส
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ครู / ชานาญการ
ค.บ.
ครู / ชานาญการพิเศษ ศศ.บ.

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
หลักสูตรและการ
สอน
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ฟิสิกส์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เคมี
ชีววิทยา
เคมี
เคมี
วิทยาศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เศรษฐศาสตร์
การเกษตร
รัฐศาสตร์
สังคมศึกษา
เศรษฐศาสตร์การ
คลัง
สังคมศึกษา
พัฒนาชุมชน

ส
ส

64
64

๓๗

ครู / ชานาญการพิเศษ ศษ.ม.

การสอนสังคม
ศึกษา

ส

152

๕๓
๔๙

๒๔
๒๗

ครู / ชานาญการ
ค.ม.
ครู / ชานาญการพิเศษ ค.บ.

ส
ส

88
16

๗๓ นายธนสาร ปานอ่อง

๓๑

๒

ส

104

๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

๔๕
๕๐
๔๙
๔๒

๒๐
๖
๒๕
๖

ส
ส
ส
ส

44
40
24
24

๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวมณินทร อูปแก้ว
นายไพฑูรย์ น้อยสอน
นางอุดม พลตรี
นายทนง ขันธ์บุญ

นางกนกพร จีนมหันต์
นางนภัสวรรณ นุชชม
นางนลินี ประทุมานนท์
นางสาวสินจัย ชาริดา
นางสาวศศิภสั สร พูลทอง
นายสนธยา รอดแสวง
นายสิรวิชญ์ เทพอินทร์
นางกิตตินภา เขตวิทย์

นางมณีกาญจน์ เจิมขุนทด
นางธนวรรณ มุขขันธ์
นางสุวรรณา ยุ่นชัย
นางสาวศิริพร ศรีผึ้ง

อายุ

สอน จานวนครั้ง/
วิชา ชั่วโมงที่รับการ
/ชั้น
พัฒนา/ปี

ครู / ชานาญการ

ศ.บ.

ศ.บ.

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สหวิทยาการ
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.
สังคมศาสตร์
ครู / ชานาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา
ครู
ค.บ.
สังคมศึกษา
ครู / ชานาญการ
ค.บ.
สังคมศึกษา
ครู
ค.บ.
สังคมศึกษา

5

ที่
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาววันดี ประสิทธิโชค
นายสาเริง จันทร์ทอง
นายอดิศร ชนะโลก
นายชูชาติ พงค์โสภี
นายโกเมศ ทังสุพานิช

อายุ

อายุ

ตาแหน่ง/

ราชการ

วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอน จานวนครั้ง/
วิชา ชั่วโมงที่รับ
/ชั้น การพัฒนา/ปี

๕๙
๖๐
๕๔
๕๗
๕๖

๓๗
๓๘
๒๙
๒๗
๒๙

ครู / ชานาญการ
ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
ครู / ชานาญการ
ปวส. เกษตรศาสตร์
ครู / ชานาญการพิเศษ ศษ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
ครู / ชานาญการ
ค.บ.
ไฟฟ้า
ครู / ชานาญการ
ศษ.บ. บริหารการศึกษา

ง
ง
ง
ง
ง

64
8
176
16
16

๘๓ นายชัยมงคล เทพวงษ์

๕๕

๓๐

ครู / ชานาญการพิเศษ กศ.ม.

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

ง

130

๘๔ นางชไมพร วุฒิกมลปรีดา

๕๘

๒๙

ครู / ชานาญการพิเศษ

ง

56

๘๕ นางอาทีวร ใจการุณ

๕๑

๓๑

ครู / ชานาญการ

ง

40

๘๖ นายเดชา ภาคธรรม

๕๙

๓๗

ครู / ชานาญการ

ง

16

๘๗ นางสาวสุทธินี ทวีลาภ

๓๕

๙

ครู

ง

24

๘๘ นายทวี ไวยมิตรา

๔๑

๙

ครู / ชานาญการ

ง

56

๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

นางวรรณทนาภร ลิขิตสุภณ
ิ
นางสุวิมล อินอ้าย
นางสาวพิมพ์นภา มาลัย
นางนันทนิจ ทองอ่อน
ว่าที่รต.หญิงบุญญาพร
๙๓
น้อยธรรมราช
๙๔ นางพราหมณ์พันธ์ ชาติสุทธิ์
๙๕ นายประเสริฐ สิตุธะ

๕๐
๕๒
๓๒
๓๖

๒๔
๓๑
๒
๑๑

ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู / ชานาญการ

ง
ง
ง
ง

80
72
40
56

๓๑

๑

ครูผู้ช่วย

ง

16

๕๖
๕๗

๓๖
๓๖

ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการ

ศ
ศ

32
16

๙๖ นางอรนุช ชาติพันจัน

๔๕

๑๔

ครู / ชานาญการ

ศ

40

๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

นายสถาพร บุญจิตร
นายณพลพงศ์ ด้วงกลัด
นายอิสระ วีระน้อย
นางกาไร โสภาพ
นายศุภชัย ชลาสินธุ์
นายสมพงษ์ เชเดช
นายสรรเพชร พันธุ์ค้า
นายไพโรจน์ เพ็ญวิจิตร

๓๘
๕๒
๓๕
๓๗
๓๔
๖๐
๕๖
๖๐

๖
๒๕
๔
๖
๖
๓๗
๓๔
๓๖

ครู
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู
ครู
ครู
ครู / ชานาญการ
ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ

ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
พ
พ
พ

56
16
40
16
16
24
64
16

๑๐๕ นายสุพจน์ ศรีปิยะรัต

๖๐

๓๕

ครู / ชานาญการพิเศษ กศ.ม.

พ

72

๑๐๖ นางสมบูรณ์ อ่อนชุลี

๕๗

๓๓

ครู / ชานาญการพิเศษ กศ.ม.

พ

16

๑๐๗ นายสัมฤทธิ์ สาดจีนพงษ์

๕๘

๓๔

พ

24

ครู / ชานาญการ

เศรษฐศาสตร์การ
คลัง
ศศ.บ.
บัญชี
การจัดการงาน
บธ.บ.
ก่อสร้าง
วท.บ. เกษตรศาสตร์
การจัดการหลักสูตร
ค.ม.
การเรียนรู้
ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกษตรศาสตร์
วท.บ.
(พืชศาสตร์)
ค.บ.
ศิลปศึกษา
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
หลักสูตรและการ
กศ.ม.
สอน
ค.บ.
ดนตรีศึกษา
ค.บ.
ศิลปศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ.
นาฏศิลป์
ค.บ.
ดนตรีศึกษา
ค.บ.
พลศึกษา
ค.บ.
พลศึกษา
กศ.บ.
พลศึกษา
ศ.บ.

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

หลักสูตรและการ
สอน
กศ.บ.
พลศึกษา
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ

ตาแหน่ง/

ราชการ

วิทยฐานะ

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี

วุฒิ

วิชา เอก

สอน
วิชา/ชั้น

ค.บ.
ค.บ.

พลศึกษา
พลศึกษา

พ
พ

56
16

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

พ

96

น
น
น

40
40
40

น

40

๑๐๘ นายวัชระ เงินสุข
๑๐๙ สิบเอกสมพร เล็กขา

๕๙
๕๕

๓๙
๓๑

ครู / ชานาญการพิเศษ
ครู / ชานาญการพิเศษ

๑๑๐ นางเจริญดี สาดจีนพงษ์

๕๖

๓๓

ครู / ชานาญการพิเศษ กศ.ม.

๑๑๑ นางอรทัย มงคลหล้า
๑๑๒ นางนิตยา กล่อมจิตร
๑๑๓ นางอุ่นเรือน พรมบาง

๕๙
๕๐
๕๑

๓๔
๒๓
๒๖

๑๑๔ นายชาญวิทย์ พันธ์ศุภะ

๓๑

๒

ครู / ชานาญการ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ครู / ชานาญการพิเศษ กศ.ม. การแนะแนว
ครู / ชานาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีฯ
จิตวิทยา
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ
องค์การ

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 119 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56
พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๑
๒

นายปรารถนา บัวตูม
นายอภิสิทธิ์ วงศ์สุทธิ์

๓๕
๓๓

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ว่าที่ร้อยตรีคชาภรณ์ นกทอง
นายศุภเมธ เพชรอุดม
นายจรินทร์ สิทธิวะ
นายศิริพงษ์ บัวกล่า
นางสาววารุณี เรืองศรีไพร
นางสาวทอฉาย ถาวรชาติ

ประสบการณ์
วุฒิ
การสอน (ปี)
ค.บ.
๑
วท.บ.

๒๗
๒๗
๒๕
๒๕
๑๘
๒๙
นางสาวพลอยประภัสสร์ สุขารมณ์ ๒๕
Mr.Robin Nigel Anthony ๖๑
John Tournay
๑๑ Miss Shirlyn C. Sacpa
๓๒

๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๕

๑๒ Mr.Gregory Alan Smith

๑

๖๕

๖

ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
วท.บ.
ศศ.บ.

วิชา เอก
พลศึกษา
เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์
ดุริยางคศาสตร์สากล
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
Master of Art
Bachelor of Secondary
Education
Master of Education

สอนวิชา/
ชั้น
พ
ง

สพม.42
สพม.42

ว
ศ
ส
ส
ง
ว
อ
อ

บ.กศ.
สพม.42
บ.กศ.
บ.กศ.
สพม.42
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.

อ

บ.กศ.

อ

บ.กศ

จ้างด้วยเงิน
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สาขาวิชาที่จบการศึกษา และภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน(คน)

1.ภาษาไทย
2.สังคมศึกษาฯ
3.คณิตศาสตร์
4.วิทยาศาสตร์
5.สุขศึกษาและพลศึกษา
6.ศิลปะ
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8.ภาษาต่างประเทศ
9.กิจกรรมแนะแนว
รวม

๑๕
๑8
๑๖
๑9
๑๐
๙
๑๙
๑6
๔
126

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
16.47
20.31
17.75
17.33
16.00
17.11
16.42
21.85
18.25

8

๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษา 2559)
๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๕๔๓ คน ( ม.1,4 )
๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒,๕55 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.1

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

๑๒

273

214

487

40.58

ม.2

๑๒

224

207

431

35.92

ม.3

๑๒

215

247

462

38.50

รวม

๓๖

712

668

1380

ม.4

๘

132

233

365

45.63

ม.5

๘

134

185

319

39.88

ม.6

๘

113

223

336

42.00

รวม

๒๔

379

641

1020

รวมทั้งหมด

๖๐

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑,091 ๑,309 ๒,400
อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : 21.05

ต่อห้อง

9

เปรียบเทียบจานวนนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2556-2558
จานวนนักเรียน
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

540

358

ปีการศึกษา 2557

489

356

ปีการศึกษา 2558

439

318

10

เปรียบเทียบจานวนนักเรียนชั้นม.1 - ม.๖
ปีการศึกษา 2556 - 2558
จานวนนักเรียน
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ม. 1

ม. 2

ม. 3

ม. 4

ม.5

ม.6

540

468

456

358

353

335

ปีการศึกษา 2557

489

527

493

356

350

353

ปีการศึกษา 2558

439

471

504

318

342

341

๓) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2,103 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.62
๔) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,680 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00
๕) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - คน
คิดเป็นร้อยละ ๖) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 744 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.00
๗) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
๘) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 910 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.96
๙) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๒๐ คน
คิดเป็นร้อยละ 0.83
๑๐) สถิติการขาดเรียน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.67
๑๑) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น 1 คน
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐4
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๑๒) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.๓
จานวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 85.50
ม.๖
จานวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29
๑๓) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ
๒,400 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑๔) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 2,285 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.21
๑๕) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 2,239 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33
๑๖) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒,395 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑๗) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่าเสมอ 2,159 คน คิดเป็นร้อยละ 89.79
๑๘) จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา ๒,349 คน คิดเป็นร้อยละ 97.87
๑๙) จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๒,299 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83
๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559

20.91%

ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

56.83%
56.89%
56.09%
58.35%
43.77%
40.75%
43.63%
0%

20%

40%

60%

ร้อยละ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

30

22.89
26.6
27.35
27.76

22.27
24.51
24.9
24.88

40

29.87
31.38
31.77
31.62

50

33.66
35.46
36.17
35.89

ร้อยละ
60

51.28
51.58
53.09
52.29

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด

20

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ

10

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

0

ระดับ/รายวิชา
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
46.10
45.45
46.81
46.36

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
28.13
34.01
28.93
34.90
29.53
35.12
29.31
34.99

สังคมฯ
48.52
48.32
49.34
49.00

ภาษาอังกฤษ
29.90
31.27
31.39
31.80

22.89
26.60
27.35
27.76

30

29.87
31.38
31.77
31.62

40

22.27
24.51
24.9
24.88

50

33.66
35.46
36.17
35.89

ร้อยละ
60

51.28
51.58
53.09
52.29

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด

20

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ

10

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

0

ระดับ/รายวิชา
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
51.28
51.58
53.09
52.29

คณิตศาสตร์
22.27
24.51
24.90
24.88

วิทยาศาสตร์
29.87
31.38
31.77
31.62

สังคมฯ
33.66
35.46
36.17
35.89

ภาษาอังกฤษ
22.89
26.60
27.35
27.76

13

37.66
34.01

31.1
28.13

40

28.43
29.90

45.11
48.52

ร้อยละ
60

42.19
46.10

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558-2559

พ.ศ. 2558

20

พ.ศ. 2559

0

20
10

0

32.79
29.87

30

25.44
22.27

40

22.05
22.89

50

40.56
33.66

ร้อยละ
60

50.1
51.28

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558-2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน จานวน ๑ หลัง อาคารประกอบ จานวน ๖ หลัง ส้วม จานวน ๒ หลัง
สระว่ายน้า - สระ สนามเด็กเล่น - สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม
สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม สนามเทนนิส - สนาม อื่นๆ (ระบุ) สนามฟุตซอล ๑ สนาม
สนามตะกร้อ ๒ สนาม สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม สนามแบดมินตัน ๒ สนาม สนามเทเบิลเทนนิส
๑ สนาม สนามวอลเลย์บอลชายหาด ๑ สนาม
๖. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๑๖๐ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 35,1๐๐ เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบอิเลคทรอนิคส์
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑,๓๕๐ คน ต่อ วันคิดเป็น
ร้อยละ ๕๒.๘๔ ของนักเรียนทั้งหมด
๒) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ๔
ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ๓
ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน ๓
ห้อง
ห้อง IT
จานวน ๑๐ ห้อง
๓) คอมพิวเตอร์
จานวน ๒๒๐ เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน ๑๕๐ เครื่อง
ใช้เพือ่ สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จานวน ๗๐ เครื่อง
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย ๑,๗๐๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๔ ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 70 เครื่อง
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
400
๒. ห้องจริยธรรม
๔๒๕
๓.ห้องเรียนสีเขียว
๑๘๐
๔. NK Park
400
๕. ห้องโสตทัศนศึกษา
200
๖. ศูนย์ค้นคว้าภาษาไทย
๓๕๐
๗. ศูนย์ค้นคว้าคณิตศาสตร์
๓๕๐
๘. ศูนย์ค้นคว้าวิทยาศาสตร์
๗๒๐
๙. ศูนย์ค้นคว้าสังคมศึกษา
๗๒๐
๑๐. สนามกีฬาทุกประเภท
200
๑๑. ห้องปฏิบัติการศิลปะ
200
๑๒. ห้องคหกรรม
300
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แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑๓. ศูนย์ค้นคว้าภาษาต่างประเทศ
๑๔. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
๑๕. ศูนย์แนะแนว
๑๖. ห้องดนตรี-นาฏศิลป์
๑๗. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๑๘. ศึกษาเรียนรู้ลีลาศ หอประชุม
19. ห้องคอมพิวเตอร์
๒0. มุมส่งเสริมการอ่าน
๒1. ป้ายนิเทศต่างๆ
๒2. ห้องปฏิบัติงานช่าง
๒3. ลานเสริมสร้างสมรรถภาพ
๒4. ห้องพิพิธภัณฑ์อาเซียน
25. สวนเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๗๒๐
๗๒๐
300
200
300
๓๕๐
300
300
400
400
400
300
100
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๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. วัดนครสวรรค์
๒. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๓. ถ้าเพชรถ้าทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
๔. ค่ายลูกเสือกองบิน ๔ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
๕. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
๖. สะพานข้ามแม่น้าแคว จ.กาญจนบุรี
๗. พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอนันตสมาคม
๘. พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
๙. ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์
๑๐. หมู่บ้านมอญ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๑๑. วัดพระบางชัยมงคล
๑๒. วัดหาดทรายงาม
๑๓. วัดวรนาถบรรพต
๑๔. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๑๕. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
๑๖. ตลาดน้าอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
17. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
18. ตลาดร้อยปี สามชุก จ.สุพรรณบุรี
19. พุทธอุทยาน จังหวัดนครสวรรค์
20. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
21. เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
22. ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ จ.สระบุรี
23 .น้าตกนางรอง จ. นครนายก
24. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ. พิษณุโลก
25. ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค จ. สระบุรี
26. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
27. เมืองโบราณ บางปู จ. สมุทรปราการ
28 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
29. ศาลจังหวัดนครสวรรค์
30. สวนนกจังหวัดชัยนาท

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๔
๑
๑
๑
๖
๑
๑
2
1
5
10
๑
๑
๑
๑
๑
2
๑
3
๑
๑
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านวน รัง

2%
2%

2%
2%
2%
2%

4%

2%

2% 2% 2%

2%
2%

2% 2% 2%
2%

5%

2%
7%
2%
2%

18%

11%
4%

9%

2%
2%

2%

2%
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๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน
๖.๑ ร.ต.อ.ปราโมทย์ จันทวงษ์ มาให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด จานวน 1 ครั้ง/ปี
๖.๒ สานักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ มาให้ความรู้ เรื่อง ขนส่งสัญจร..สอนน้องใช้ถนน เพื่อ
เสริมสร้างและปลูกฝังการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๓ นางศิริพักตร์ มัฆวาล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ มาให้ความรู้เรื่อง
พิษภัยของบุหรี่ และเพศศึกษา จานวน ๒ ครั้ง/ปี
๖.๔ สานักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่องการประกันภัย จานวน 2 ครั้ง/ปี
๖.๕ นายพนม สิทธิชนาสุทธิ์ ข้าราชสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่อง การจัดกิจกรรม
TO BE NO1 จานวน 1 ครั้ง/ปี
๖.๖ นายบรรหาร บาเพ็ญรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติด จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๗ ตารวจภูธรเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และโครงการตารวจ
ประสานโรงเรียน ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๘ นายสาโรจน์ เพชรชอุ่ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่องในหลวง
ของเรา จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๙ ว่าที่ร.ต.พลภัทร์ ศรีกุล นิติกรสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
ยาเสพติด จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.10 นายศรัญญู ป้อมขา นักวิชาการสานักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 8 ให้ความรู้เรื่อง
บุหรี่ และยาเสพติด จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.11 นางเรณู ปรมัตถ์สกุล ข้าราชการบานาญ ให้ความรู้เรื่อง มารยาทไทย จานวน 1 ครั้ง
ต่อปี
6.12 นางดวงพร เกตุชรา นักจิตวิทยาคลินิก ให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตวัยรุ่น จานวน 1 ครั้ง
ต่อปี
6.13 นางนริศรา พันพานิช พยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้ความรู้เรื่องโรค
โลหิตจาง จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.14 ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้ความรู้เรื่อง การทาข้อสอบGAT จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.15 นายภัทรพล ขาวสะอาด วิทยากรบริษัทอักษรเจริญทัศน์ จากัด ให้ความรู้เรื่อง
การติวโอเน็ตวิชาภาษาไทย ระดับชั้นม. 3และ ม. 6 จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.16 สานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่อง อาชีพ จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.17 มูลนิธิบ้านเด็กจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและดูแลตนเอง
จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.18 สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่อง การเลือกตั้ง
จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.19 สานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้เรื่อง วิธีการประหยัดพลังงานและการ
นาพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทน จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.20 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ให้ความรู้เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟ้า
จานวน 1 ครั้ง/ปี
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6.21 นางนุช ม่วงเก่า ข้าราชการบานาญ ให้ความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน
จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.22 นายวรพล สุวรรณชนะ ให้ความรู้เรื่องการจัดทาโครงงานภูมิปัญญาไทย
จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.23 นายเจียม ภู่พลับ ให้ความรู้เรื่องการจัดทาโครงงานภูมิปัญญาไทย จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.24 นางศิริเพ็ญ ห่านเทศ ให้ความรู้เรื่องการจัดทาโครงงานภูมิปัญญาไทย จานวน 1
ครั้ง/ปี
๗. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
เงินงบประมาณ
78,985,950.32 งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
เงินนอกงบประมาณ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงินอื่นๆ(ระบุ)
8,054,075 งบอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ
๘๗,040,025.32
รวมรายจ่าย

จานวน/บาท
๖๐,717,641.32
18,268,309
๘,054,075
๘๗,040,025.32

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๖๙.76 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒๐.99 ของรายรับ
๘. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์ มีจานวน
ประชากรประมาณ ๑๔๗,๖๖๓ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์บริการสาธารณสุข
๒ เทศบาลนครนครสวรรค์ สถานบริการน้ามัน โรงแรม ร้านจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านค้าขาย
เครื่องอุปโภค บริโภค บริษัทตัวแทนจาหน่ายรถมอเตอร์ไซด์ อู่ซ่อมรถยนต์ วัดพระบางมงคล บ้านที่
อยู่อาศัย และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม การสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานดอกบั วบานที่บึงบอระเพ็ด งานประเพณีแห่ เจ้าพ่อเจ้าแม่นครสวรรค์
งานประเพณีแข่งเรือยาว งานลอยกระทง และงานประเพณีสงกรานต์
๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๘ และอาชีพอื่นๆ
เช่น รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ ค้าขาย เกษตรกร รับจ้าง ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี เท่ากับ ๑๓๒,๐๐๐ บาท
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส โรงเรี ย นอยู่ ในเขตชุ ม ชนเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ รั บ บริ ก ารด้ า นการ
สาธารณู ป โภค สาธารณสุ ข มีวัดซึ่งเป็นสถานที่ปลูกฝั งคุณ ธรรม จริยธรรม ทั้งศาสนาพุทธ และ
ศาสนาอิสลาม มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย ที่
เอื้อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ชุมชนให้การสนับสนุนและ
ร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี
ข้อจากัด การที่โรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งเป็นชุมชนเมืองที่
ธุรกิจด้านเกมคอมพิวเตอร์ ห้างสรรพสินค้า ทาให้นักเรียนบางกลุ่ มขาดเรียนหรือหนีเรียนจนติดเป็น
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นิสัย นอกจากนี้สื่อบางประเภททาให้นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมเลียนแบบ ทั้งด้านชู้สาวก่อนวัยอันควร
และเบี่ยงเบนทางเพศ
๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (แนบตารางโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา) รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม
โรงเรีย นนวมิน ทราชูทิศ มัช ฌิม จัดสอนตามหลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับหลั กสู ตร
สถานศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยสอดแทรกรายวิชาเพิ่มเติม
สู่มาตรฐานสากล โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ม.๑ – ม.๓
การศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS)

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

5.75

53.99

300

9.58
๑๐.16
10.16

๑๐.54
11.18
11.18

9.26
9.83
9.83

๑๓.41
14.23
14.23

5.75
6.10
6.10

7.66
8.13
8.13

รวม

29.9

32.9

28.92

ระดับชัน้
ม.๑
ม.๒
ม.๓

รวม

ภาษาต่างประเทศ

41.87 17.95 23.92 33.9 30.9

ศิลปะ

100
100
๑๐๐

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

17.29
18.35
18.35

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

5.75
-

วิทยาศาสตร์

9.90
10.50
10.50

คณิตศาสตร์

10.86
11.52
11.52

ภาษาไทย

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน ม.๑-๓ เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง เพิ่ม IS ๑๒๐ ชั่วโมง
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ จัดให้มีการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้
ม.๔ – ม.๖
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

12.42
13.19
13.19

16.56
17.59
17.59

11.45
12.16
12.16

7.55
8.02
8.02

3.41
3.62
3.62

10.71
11.38
11.38

14.49
15.39
15.39

5.84
-

8.81
9.34
9.34

รวม 27.38 38.8 51.74 35.77 23.59 10.65 33.47 45.27 5.84 27.49

รวม

วิทยาศาสตร์

8.76
9.31
9.31

การศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS)
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

คณิตศาสตร์

ม.๔
ม.๕
ม.๖

ภาษาไทย

ระดับชัน้

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

100
100
๑๐๐

300

 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน ม.๔-๖ เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๒๔๐ ชั่วโมง เพิ่ม IS ๑๒๐ ชั่วโมง
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ จัดให้มีการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้
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๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
สถานศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-รางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการ
โรงเรียนคาร์บอนต่าลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า
-รางวัลชมเชยระดับประเทศโครงการ
โรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชน

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ)
นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ - เลื่อนวิทยฐานะเป็นชานาญการพิเศษ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- สพฐ.

ครู(ระบุชื่อ)
นางอรนุช ชาติพันจัน

- เลื่อนวิทยฐานะเป็นชานาญการพิเศษ

- สพฐ.

นางวิภา จันทร์แจ่ม

- เลื่อนวิทยฐานะเป็นชานาญการพิเศษ

-สพฐ.

นางมณินทร อูปแก้ว

- เลื่อนวิทยฐานะเป็นชานาญการพิเศษ

-สพฐ.

นายกนก บุญญานุสรณ์
นายวราวัฒน์ กลั่นหุ่น

- เลื่อนวิทยฐานะเป็นชานาญการพิเศษ
- เลื่อนวิทยฐานะเป็นชานาญการ

-สพฐ.
-สพฐ.

นางสาวกัญฐมณี จั่นทรัพย์
นางอรนุช ชาติพันจัน

- เลื่อนตาแหน่งเป็นพนักงานธุรการ ส4
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองระบา
มาตรฐาน ม.4-6
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ปลาย
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
ราวงมาตรฐาน ม.4-6 ระดับภาค
- ผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลิศราวง
มาตรฐาน ม.4-6 ระดับประเทศ

-สพฐ.
- สพม. ๔๒

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการ
ประกวดวงดนตรีสตริง ม. 4-6
-รางวัลเหรียญทองการประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม ม.1-6

- สพม.๔๒

นายสถาพร บุญจิตร

- สพม. ๔๒
- สพฐ.
- สพฐ.
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ประเภท
นายณพลพงศ์ ด้วงกลัด

นายอิสระ วีระน้อย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองศิลป์
สร้างสรรค์ ม.4-6
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน
การเขียนภาพประเพณีสร้างสรรค์
ม. 4-6
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองวาดภาพ
ระบายสี ม.4-6
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ประติมากรรม ม.ต้น
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ประติมากรรม ม.ปลาย
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ประติมากรรม ม.ต้น ระดับภาค
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ประติมากรรม ม.ต้น ระดับภาค
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ประติมากรรม ม.ต้น ระดับประเทศ
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ประติมากรรม ม.ปลาย ระดับประเทศ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สพม.๔๒

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-3
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติด ม.1-3
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ประติมากรรม ม.1-3
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ประติมากรรม ม.4-6
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ประติมากรรม ม.1-3 ระดับภาค
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ประติมากรรม ม.4-6ระดับภาค
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ประติมากรรม ม.ต้น ระดับประเทศ
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง
ประติมากรรม ม.ปลาย ระดับประเทศ

- สพม.๔๒

- สพม.๔๒
- สพม.๔๒
- สพม.๔๒
- สพม.๔๒
- สพม.๔๒
-สพฐ.
-สพฐ.
-สพฐ.

- สพม.๔๒
- สพม.๔๒
- สพม.๔๒
-สพฐ.
-สพฐ.
-สพฐ.
-สพฐ.
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ประเภท
นางนภัสวรรณ นุชชม

นางกิตินภา เขตวิทย์

นางกนกพร จีนมหันต์

นายสิรวิชญ์ เทพอินทร์

นางนลินี ประทุมานนท์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- เหรียญเงินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
- เหรียญเงินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพ ม.ต้น
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-6
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพ ม.ปลาย
-ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
การตอบปัญหาสุขภาพในงานมหกรรม
การแพทย์
- เหรียญเงินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สพฐ.

-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
ไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม,1-3
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ม.13
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ม.1-3
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-6

-สพม.42

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ม.1- 3

- สพม.42

-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-สพม.42
-สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด
-สพฐ.

-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
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ประเภท
นายปรเมษ บาลเพียร

ระดับรางวัล/ชือ่ รางวัลที่ได้รับ
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สพม.42

นายฉลอง เกษรบัว

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพ ม.ต้น
- ผู้ฝึกสอนรางวัลชมเชยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภทประยุกต์ ม.ต้น
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเชิดชูเกียรติ
ระดับประเทศโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภท ชีวภาพ ม.ต้น

- สพม.42

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-6
-ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทชีวภาพ
ม.ต้น

- สพม.42

นางสาวศศิภัสสร พูลทอง

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทชีวภาพ ม.ต้น

-สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่าที่ ร.ต.คชาภรณ์ นกทอง

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองแดง
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทชีวภาพ
ม.ต้น

-สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสุวิมล อินอ้าย

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ม.ปลาย
- เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญม.4-ม.6

- สพม.๔๒

นางสาวสินจัย ชาริดา

- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

-สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

-สพม.42
-สพฐ.

25

ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
นางวรรณทนาภรณ์ ลิขิตสุภิณ - ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ม.ปลาย
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการ
ทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.ต้น
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพร ม.ต้น
- เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สพม.๔๒

นางพิมพ์นภา มาลัย

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการ
ทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.ต้น
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการ
ทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย)ม.ปลาย
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการ
ทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
ม.4-6
- เหรียญทองการแข่งขันทาอาหาร
น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
- เหรียญทองการแข่งขันการทาอาหาร
คาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และ
อาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

- สพม.๔๒

นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัย

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการตอบ
ปัญหาช่าง ม.ต้น

- สพม.๔๒

นายอภิสิทธิ์ วงศ์สุทธิ์

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการเขียน
แบบ ม.ต้น

- สพม.๔๒

นายอดิศร ชนะโลก

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินงานเชื่อม
ไฟฟ้า ม.ปลาย
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการตอบ
ปัญหาช่าง ม.ปลาย

- สพม.๔๒

- สพม.๔๒
- สพม.๔๒
-สพฐ.

- สพม.๔๒
- สพม.๔๒
-สพฐ.
-สพฐ.

- สพม.๔๒
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ประเภท
นายทวี ไวยมิตรา

นางชไมพร วุฒิกมลปรีดา

นางอาทีวร ใจการุณ

นายชัยมงคล เทพวงษ์

นางนันทนิจ ทองอ่อน

นางสาววารุณี เรืองศรีไพร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินการสร้าง
Webpage ประเภท Text Editor
ม.1-3
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม. 4-6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สพม.๔๒

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น(2d Animation) ม.
ต้น
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการสร้าง
หนังสืออิเลคทรอนิกส์ ม.ต้น
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-3
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-3
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการสร้าง
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินการสร้าง
Webpage ประเภท Text Editor ม.
ต้น
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินการสร้าง
Webpage ประเภท Web Editor
ม.ปลาย
- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินการสร้าง
Webpage ประเภท Text Editor ม.
ต้น
-ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญเงินการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม. 4-6

- สพม.๔๒

- ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทองการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น(2d Animation) ม.
ต้น

-สพม.42

- สพม.๔๒

-สพม.42
-สพม.42
- สพม.๔๒
-สพม.42
-สพม.42
- สพม.๔๒
- สพม.๔๒
-สพม.42
-สพม.42
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ประเภท
นายสรรเพชร พันธุ์ค้า

นางอาพร เขมะปัญญา

นายกิจจา มหาวิจิตร

นางสุรีย์มาศ เกียรติวงศ์กมล

นายธนสาร ปานอ่อง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ผู้ฝึกสอนรางวัลยอดเยี่ยมเอสโคล่า
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี
2559
- ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย
รุ่นอายุ 19 ปี ชิงแชมป์อาเซียน
- ผู้ฝึกสอนรางวัลยอดเยี่ยมกฟภ.รุ่นอายุ
18 ปีรอบคัดเลือก ปี 2559
- ผู้ฝึกสอนรางวัลยอดเยี่ยมวอลเลย์บอล
ยุวชน แอร์เอเซียรอบคัดเลือกตัวแทน
ภาคเหนือ รุ่น 14 ปี
-รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด
ในโครงการยุวชนประกันภัย
-รางวัลเหรียญทองการประกวด
โครงงานคุณธรรม ม. 4-6
-รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาท
ไทย ม. 4-6
-รางวัลระดับดีมากงานวิจัยในชั้นเรียน
-รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด
ในโครงการยุวชนประกันภัย
-รางวัลเหรียญทองการประกวด
ภาพยนตร์สั้น ม.4-6
-รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-3
-รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ ม.4-6
-รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3
- เหรียญการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ม.4-ม.6
-รางวัลเหรียญทองการประกวด
โครงงาน ม.1-3
-รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-3
-รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลง
คุณธรรม ม. 4-6
-รางวัลชมเชยการประกวดแต่งเพลง
โครงการยุวชนประกันภัย

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- เอสโคล่า
- สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ
ไทย
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แอร์เอเซีย
- คปภ.
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
- คปภ.
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-สพฐ.
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-คปภ.
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ประเภท
นางศศิลักษณ์ ปานเลิศ

นางมณีกาญจน์ เจิมขุนทด
นางสาววรรณพร มาพิจารณ์
นายพีรวิชญ์ เสือเผือก

นางธนวรรณ มุขขันธ์

นางวิภา จันทร์แจ่ม
นายณคพศ ปิยภัทรกุล
นางนุชจรี จันทร์เกิด
นางชุลีกร พิมลศรี
นางทิพวรรณ ชวนะรานนท์

นางสมจิต ดาววีระกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาท
ไทย ม. 4-6
-รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลง
คุณธรรม ม. 4-6
-รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาท
ไทย ม. 4-6
-รางวัลเหรียญทองการประกวด
โครงงานคุณธรรม ม. 4-6
-รางวัลระดับดีเยี่ยมงานวิจัยในชั้นเรียน
-รางวัลเหรียญทองการประกวดการเล่า
นิทานคุณธรรม ม.1-3
-รางวัลเหรียญทองการประกวดการเล่า
นิทานคุณธรรม ม.4-6
-รางวัลเหรียญทองการประกวดการเล่า
นิทานคุณธรรม ม.4-6
-รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาท
ไทย ม.1-3
-รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์
-รางวัลหัยญทองการประกวดมารยาท
ไทย ม.4-6
-รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาท
ไทย ม.1-3
-รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี11 ม.1-3
-รางวัลเหรียญทองการประกวดการคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
-รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอ่านเอา
เรื่องตามแนวPISA ม.1-3
-รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันอ่าน
เอาเรื่องตามแนวPISA ม.4-6
- ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
การประกวดอ่านฟังเสียง
-รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ม.1-3

หน่วยงานที่มอบรางวัล
-สพม.42
-สพม.42
-สพฐ
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-สพฐ.
-สพม.42
-คปช.
-สพฐ.
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-ธนาคารธนชาติ
-สพม.42
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ประเภท
นางศรีกรุง อินทรบรรลือ

นางพรทิพา ศรีแสง
นางจิตธิดา จรบุรี
นางนวลศรี สัตยวงศ์
นางกมลพร เพชรพงษ์

นางสมจิตร เกิดทอง

นางสาวสุกัญญา อ่าส้ม
นางวารุณี เกลี้ยงเกิด

นางศศิธร เกิดทอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
-รางวัลเหรียญทองการแข่งขันท่อง
อาขยานทานองเสนาะ ม.1-3
- ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
การประกวดอ่านฟังเสียง
-รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3
-รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3
-รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-6
-รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-6
- ผู้ฝึกสอนรางวัลที่ 1โครงงานการ
แข่งขันการสะกดคา ม.ปลาย

หน่วยงานที่มอบรางวัล
-สพม.42

- รางวัลอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.4-6
- รางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ม.1-3
ม.4-6
- รางวัลสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GPS ม.4-6
- รางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ม.1-3
- รางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ม.4-6
- รางวัลสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรมGPS ม.1-3 และม.4-6

-สพม.42
-สพม.42

-รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
-รางวัลเหรียญทองและทองแดงการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
บูรณาการความรู้ ม.1-3 และม.4-6
-รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GPS ม.4-6

-สพม42

-ธนาคารธนชาติ
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-ม.ราชภัฏนครสวรรค์

-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42

-สพม.42
-สพม.42
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ประเภท
นางสาวมณินทร อูปแก้ว
นางนัฐญา เล็กกระจ่าง

นางธัญญาทิพย์ สัจจารีรัตน์
นางวิไลลักษณ์ เดชะ
นางวราภรณ์ ศรีเรืองพันธ์
นางวัชรี จันทนามล

นางกาไร โสภาพ

นางสาวณัฐกานต์ สัจจวรรณ

นางสาวณัฐฏชนัญญา
สุวพัชราภรณ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- รางวัลสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GPS ม.1-3
- รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ Story Telling ระดับ
ศึกษาการภาค 18
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่า
นิทานภาษาอังกฤษ Story Telling ม.
1-3
- รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน Multi
Skills Competition ม.1-3
- รางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน Multi
Skills Competition ม.1-3
- รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
ม.4-6
- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษStory Telling ม.4-6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
-สพม.42
-สพฐ.
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42
-สพม.42

- เหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย - สพฐ.
อนุรักษ์ ม.4-ม.6
- เหรียญทองการแข่งขันราวงมาตรฐาน
ม.1-ม.3
- เหรียญทองการแข่งขันราวงมาตรฐาน
ม.4-ม.6 (ตัวแข่งระดับชาติ)
- เหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย - สพฐ.
อนุรักษ์ ม.4-ม.6
- เหรียญทองการแข่งขันราวงมาตรฐาน
ม.1-ม.3
- เหรียญทองการแข่งขันราวงมาตรฐาน
ม.4-ม.6 (ตัวแข่งระดับชาติ)
- เหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย - สพฐ.
อนุรักษ์ ม.4-ม.6
- เหรียญทองการแข่งขันราวงมาตรฐาน
ม.1-ม.3
- เหรียญทองการแข่งขันราวงมาตรฐาน
ม.4-ม.6 (ตัวแข่งระดับชาติ)
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ประเภท
นายณัฐวุฒิ แสงดี

นางสาววันดี ประสิทธิโชค

นักเรียน
ประเภท
เด็กหญิงนฤดี โพธิ์ทอง
เด็กหญิงญาณิน คลัง
พลอย
นางสาวจิรชล แสงทอง
นายธีรภัทร พลูเพิ่ม
เด็กชายธัญวัฒน์ สามล
เด็กหญิงนฤดี โพธิ์ทอง
นางสาวพลอยไพลิน คูทอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
- เหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย - สพฐ.
อนุรักษ์ ม.4-ม.6
- เหรียญทองการแข่งขันราวงมาตรฐาน
ม.1-ม.3
- เหรียญทองการแข่งขันราวงมาตรฐาน
ม.4-ม.6 (ตัวแข่งระดับชาติ)
- เหรียญทองการแข่งขันทาอาหาร
- สพฐ.
น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
- การแข่งขันการทาอาหารคาวจาน
เดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน
(ขนมไทย) ม.4-ม.6
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
- ชนะเลิศการแข่งขัน Story Telling เล่านิทานภาษาอังกฤษ -สพฐ.
ระดับศึกษาการภาค 18
- ชนะเลิศเหรียญเงิน Multi Skills Competition ม.1-3
- สพม. 42
- ชนะเลิศเหรียญเงิน Multi Skills Competition ม.4-6

- สพฐ.

- เหรียญทองแดงการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu
Speech ม.4-6
- เหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ชั้น ม.1-3
- ชนะเลิศการแข่งขัน Story Telling เล่านิทานภาษาอังกฤษ
ชั้น ม.1-3
- ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ชั้น ม.4-6

- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42

เด็กหญิงปนัดดา อ่อนน้อม

- เหรียญทองการคัดลายมือสื่อภาษาไทยม.1-3
เด็กหญิงศิริกัลยา เลิศสุด - รองชนะเลิศอันดับ 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3
นางสาวบัวชมพู บัวขาว - รองชนะเลิศอันดับ 1 อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-6

- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42

นางสาวณัฐหทัย กองแก้ว - เหรียญเงินเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3

- สพม. 42

32

นักเรียน(ต่อ)
ประเภท
เด็กหญิงวฤนท์ธร น้าเพชร
เด็กหญิงกัลย์สุดา วงศ์ดินดา
เด็กหญิงดุษฎี สีสด
เด็กหญิงวัชรินทร์ มั่นทรัพย์
นายจิณณพัตร เหลืองเจริญรัศมี
นางสาวพัชราภา แซ่ซิ้ม
นางสาวสริตา มีอุตสา
เด็กหญิงสุภัสสภา อุ่นศรี
เด็กชายอภิสิทธิ์ โกสุข
นายวงศกร ยอดไฟอินทร์
เด็กชายธนภรณ์ ขวัญรุ่งวิทยา
นางสาวลลิตวดี สอนพรม
เด็กหญิงธนัชชา แสงทอง
เด็กหญิงนฤดี โพธิ์ทอง
เด็กหญิงรุจรดา ศรีมหรรณ์
นายวงศกร โลหะเวช
นางสาวศุภรัตน์ เสือเผือก
นางสาวอังศุวีร์ สายสวาท
เด็กชายปัณฑ์ธร กันทรัพย์
เด็กหญิงพัชราภา หนูสุข
นางสาวธัญญาเรศ เดชขจรศักดิ์
นางสาวรวิชานนท์ ศักดี
เด็กหญิงณัฐนิช ผลสมบัติ
เด็กหญิงพรรณิกา อิ๊
เด็กหญิงสริตา บุญเถื่อนทัพ
นางสาวชลิตา สายโพธิ์
นางสาวธิติมา สิทธิพันธ์
นางสาวบัวชมพู บัวขาว
เด็กหญิงดวงฤทัย สีสาด
เด็กหญิงรติกร อรุณน้อย
เด็กชายวรากร เจริญผล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.1-3 - สพม. 42
- เหรียญทองแดงปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-3 - สพม. 42
- เหรียญทองแดงปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-6

- สพม. 42

- รองชนะเลิศอันดับ 1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี
11 (8 บท) ม.1-3
- ชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์
- อันดับ 6 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ม.1-3
- อันดับ 8 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ม.4-6
- รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
บรูณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3

- สพม. 42
- คปช.
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42

- ชนะเลิศอันดับ โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบรูณาการ - สพม. 42
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-6
- อันดับ 4 การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GPS ม.4-6
- อันดับ 6 การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GPS ม.4-6
- รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง ม.1-3

- สพม. 42

- ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6

- สพม. 42

- รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-3

- สพม. 42

- สพม. 42
- สพม. 42
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นักเรียน(ต่อ)
ประเภท
เด็กหญิงทับทิม ผันสันเทียะ
เด็กหญิงอาทิตยา พิทักษ์
นางสาวจุริรัตน์ ชมชื่น
นางสาวสุรางค์ลักษณ์ นิ่มสนอง
เด็กชายสุภัคชัย เขียวม่วง
เด็กชายอธิวัฒน์ ทองแพ
เด็กชายนัฐพล นาคศาลา
เด็กชายปฏิภาณ บัลลังก์นาค
เด็กหญิงปิยารัตน์ คล้ายป้อม
เด็กหญิงวรรณสหัส บุญชาลี
เด็กหญิงวรางคณา คุ้มขา
เด็กหญิงสิรินธา วามนตรี
เด็กหญิงแก้วกานดา พลูศรี
นางสาวกุลสตรี สังข์ทอง
นางสาวจันทร์ทิมา การะภักดี
นางสาวณัฐติยา ยิ้มสุดใจ
นางสาวน้าผึ้ง ศรีเวียง
นายวุฒิชัย อ่อนนิ่ม
เด็กหญิงธันญวรรณ โฉมยา
เด็กหญิงพัชราพร ธรรมวงค์
เด็กหญิงสาวิตรี สกุณา
เด็กหญิงสุพิชชา แสงสว่าง
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีสด
นายณัฐพงษ์ มืดขุนทด
นางสาวลัดดาวัลย์ ชุ่มชนติ์
นางสาวลัดดาวัลย์ อุดม
นางสาวสุวนันท์ วงษ์เลี้ยง
นางสาวสโรชา แตงโพธิ์
นายนนทกร อกอุ่น
นายปฐชลสิทธิ์ ศรีตะลา
นางสาวประภาศิริ ทิมแสง
นายพีรพัฒน์ จันทฤกษ์
นายวีระยุทธ สนิทชาติ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
- อันดับ 4 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-6
- อันดับ 9 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน ม.1-3
- อันดับ 8 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
ไกล ม.1-3
- อันดับ 4 การแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.1-3

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42

- อันดับ5 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

- สพม. 42

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3

- สพม. 42

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6

- สพม. 42

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒การประกวดภาพยนตร์สั้น
ม.4-ม.6

- สพม. 42
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นักเรียน(ต่อ)
ประเภท
เด็กหญิงพรรษชล พงษ์สา
นางสาวณัฐนนทพร แสนวงศ์
เด็กหญิงนิตา จั่นทรัพย์
เด็กชายอฐิบฎี เกษตรกิจ
นายธีรภัทร พลูเพิ่ม
นางสาวนิรามัย ยิ้มแพร
นางสาวฉัตรธริกา กล้ากสิการ
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชื่นจิตร์
นางสาวจันทร์จิรา ใจใส
เด็กชายกฤตนัย ทองหยิบ
เด็กหญิงนัชชนันท์ บุญญา
นายเกรียงไกร แสงอรุณ
เด็กชายธนทฤษ์ ศรรุ่ง
เด็กชายธัชพล สิทธิ
เด็กชายเนติพงษ์ สิทธิวงษา
นายบรรนสรณ์ พูลเพิ่ม
นางสาวพลอยชมพู ไทรงาม
นายเดชชาติ บัวสัมฤทธิ์
นายดุสิต เพียรชนะ
นายธีรชาณฬป์ บุตรดา
นายธีรพัฒน์ พุกเนียม
นายวุฒิชัย เต็มเปี่ยม
นางสาวฌัชชาภรณ์ แพทย์ไชโย
เด็กหญิงณัฐวรรณ บัวทอง
นายธีรชาณฬป์ บุตรดา
นางสาวปิยธิดา บุญผ่อง
เด็กหญิงพรนภา เหมลักษณ์
นายวรพล สร้อยสะอาด
นางสาววรยา พุ่มเพ็ชร์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม - สพม. 42
ม.1-ม.3
- ชนะเลิศการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดมารยาทไทย
ม.1-ม.3
- ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

- สพม. 42
- สพม. 42

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ม.4-ม.6
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6
- อันดับ 5 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ม.1-ม.3
- อันดับ 4 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)
ม.4-ม.6
- ชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

- สพม. 42

- ชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

- สพม. 42

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดวงดนตรีสตริง
ม.4-ม.6

- สพม. 42

- อันดับ 6 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6

- สพม. 42

- สพม. 42

- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
- สพม. 42
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นักเรียน(ต่อ)
ประเภท
เด็กหญิงสุนันทกาญต์ คุ้มมั่น
เด็กหญิงเนตรนภา ชานาญเวช
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ม้วนหนู
เด็กหญิงกนกวรรณ สงธาดา
เด็กหญิงกรองกาญจน์ คาพล
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จักษุศรี
เด็กชายกิตติพัทธ์ ขวัญน้อย
เด็กชายกิตติยศ สาหร่ายสังข์
เด็กหญิงจันทิมา ตั้งวัฒนา
เด็กหญิงจินตนา ฝังนิล
เด็กชายชัชนันท์ ด้วงพิลา
เด็กชายชัยชนะ ทองดอนใหม่
เด็กชายธนกฤต หอมละมัย

เด็กชายธนดล อบสิน
เด็กหญิงธันญวรรณ โฉมยา
เด็กหญิงนลินญา สุขดี
เด็กหญิงปิยาภัสร์ แสงเพชร
เด็กหญิงพรรณิภา สุทธบุตร
เด็กหญิงพริสร หลวงเวียงคา
เด็กหญิงพัชราพร ธรรมวงค์
เด็กหญิงพิชญ์สินี ใจทอง
เด็กหญิงภัครจิราน์ นิลนารถ
เด็กหญิงลลนา ยศพีรชัย
เด็กหญิงวรรณนิศา เหลืองอ่อน
เด็กหญิงวิภาวดี นนเทศา
เด็กหญิงศิรินธร ศรีเดช
เด็กหญิงสตรีรัตน์ ดรุณเพ็ชร
เด็กหญิงสวรรญา ประสิทธิ์เขตกิจ
เด็กหญิงสุชานรี จรเจริญ
เด็กหญิงอภิญญา แคล้วโยธา
เด็กชายเจษฎา หมอยาดี
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีสด

นักเรียน(ต่อ)

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- อันดับ 6 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble) ม.1-ม.6
- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดขับขานประสาน
เสียง ม.1-ม.3

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
- สพม. 42
- สพม. 42

36

ประเภท
เด็กหญิงจิรัชญา เชยจันทร์
เด็กหญิงจุฑามาศ เกษสาโรง
เด็กหญิงธีรดา พันวัน
เด็กชายธีระเดช เอี่ยมน้อย
เด็กชายนราธร ก้อนทอง
เด็กชายภานุวัฒน์ อังคะสุวรรณ์
เด็กชายสุรชัช ช่างเรือง
เด็กหญิงอินทร์ชูรักษ์ อินทร์ชูเดช
เด็กชายเฉลิมพล พงษ์สาลี
เด็กหญิงเมษา ปั้นก้อน
นางสาวฑิตฐิตา ภู่ทิพย์
นางสาวณัชนันท์ วงษ์สาฤทธิ์
นายบรรพต ภู่ฉัตร
เด็กชายภานุวัฒน์ อังคะสุวรรณ์
นายยศพัทร์ ใจเด็ด
นางสาววรรณภา อ่องเล็ก
นางสาวศิวพร แก้วพูลศรี
นายสิทธิวรชัย ทวิชัย
เด็กชายสุรชัช ช่างเรือง
นางสาวอาธิญาภรณ์ พิชัยชม
นางสาวจิราวรรณ ขันทองดี
นางสาวฐิตินันท์ ผึ่งดิบ
นางสาวฑิตฐิตา ภู่ทิพย์
นางสาวณิชนันท์ วงษ์สาฤทธิ์
นายบรรพต ภู่ฉัตร
นางสาววรรณภา อ่องเล็ก
นางสาวศิวพร แก้วพูลศรี
นางสาวอาธิญาภรณ์ พิชัยชม
นางสาวพรไพลิน คูทอง

- ชนะเลิศการแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
- สพม. 42

- ชนะเลิศการแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

- สพม. 42

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันระบามาตรฐาน
ม.4-ม.6

- สพม. 42

- อันดับ 6 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน
ม.4-ม.6

- สพม. 42

เด็กชายพรสวรรค์ สุระ
เด็กชายพิสิฎ นิ่มพงษ์

- อันดับ 5 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) ม.1-ม.3

- สพม. 42

นักเรียน(ต่อ)

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

เด็กหญิงจิรัชญา เชยจันทร์
- ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
นางสาวฐิตินันท์ ผึ่งดิบ
นางสาวฑิตฐิตา ภู่ทิพย์
นางสาวณิชนันท์ วงษ์สาฤทธิ์
นางสาววรรณภา อ่องเล็ก
นางสาวศิวพร แก้วพูลศรี
นางสาวอาธิญาภรณ์ พิชัยชม
เด็กหญิงอินทร์ชูรักษ์ อินทร์ชูเดช
เด็กชายนนทนันท์ อักษร
- อันดับ 4 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
เด็กชายปรีชา วรวาท
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
- สพม. 42

- สพม. 42

เด็กชายกรณ์ดนัย คัญทับ
เด็กชายจิรณัฐ จันทรมาลัย

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

- สพม. 42

นายจิราวุฒิ จิรังการ
นายวีระยุทธ สนิทชาติ

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

- สพม. 42

เด็กชายธนาวิชญ์ ปิดดวงแก้ว
เด็กชายอาทิตย์ ศศิพงษ์

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

- สพม. 42

เด็กชายกชกร เหล่าแสงไทย
เด็กชายภวัต เมธารุจิโรจ

- อันดับที่ 4 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท - สพม. 42
Text Editor ม.1-ม.3

เด็กชายณัฐภัทร ดีทองคา
เด็กชายธนภรณ์ ขวัญรุ่งวิทยา

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

- สพม. 42

างสาวรัชดา โรจน์บุนส่งศรี
นางสาวศุภากร ดีอันกอง

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

- สพม. 42

นางสาวมณีฉาย มั่นสุ่ม
นายอินทัช ดวงเดือน

- อันดับ 10 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 - สพม. 42

เด็กหญิงกนกนิภา บุญยัง
เด็กหญิงดาริกา ละมุดเทศ
เด็กหญิงพิชญ์สินี ใจทอง
เด็กหญิงพิมลภัส สุขแย้ม
เด็กหญิงศิริพร โพธิ์เรือง
เด็กหญิงสุพัตรา เชิงเอี่ยม

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

นักเรียน(ต่อ)

- สพม. 42

38

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

นางสาวกรรณิการ์ ใจฉ่า
นางสาวณัฐณิชา รุ่งแตงอ่อน
นางสาวมธุรา พุ่มโพธิ์
นางสาวสมใจ ธงแสง
นางสาวเจนจิรา คาน้าแดง
นางสาวเนาวรัตน์ พุ่มโพธิ์
นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์เอี่ยม
นางสาวเจนจิรา แก้วสุวรรณ์
นางสาวเบญญทิพย์ เรืองหิรัญ
เด็กหญิงชุลิตา ศรีเถื่อน
เด็กหญิงนันทกานต์ ซอสุวรรณ์
เด็กหญิงวรางคณา สมบูรณ์
นางสาววณนันทพร รักธัญญ
กรรม
นางสาวศุภิสรา สาหร่ายสังข์
นางสาวสโรชา เครือศรี
เด็กชายณัฐภัทร ดีทองคา
เด็กหญิงสุชาวดี เดชปั้น

- ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
- สพม. 42

- ชนะเลิศการแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.4-ม.6

- สพม. 42

- อันดับ 5 การแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

- สพม. 42

- ชนะเลิศการแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

- สพม. 42

- ชนะเลิศตอบปัญหาช่าง ม.1-ม.3

- สพม. 42

นางสาวณัชนันท์ ต้องวั้น
นายทิพาพร ทองโพธิ์

- ชนะเลิศตอบปัญหาช่าง ม.4-ม.6

- สพม. 42

เด็กชายธนพล นุกูลวงษ์

- รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เขียนแบบ ม.1-ม.3

- สพม. 42

นายธนบูรณ์ ไชยฤทธิ์

- ชนะเลิศงานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6

- สพม. 42

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
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ที่
๑

๒

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
โครงการเสริม
ศักยภาพของ
โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชู
ทิศ

โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มี
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑.ส่งเสริมให้นักเรียนมี
จงรักภักดีและเทิดทูน
เคารพพระมหากษัตริย์
๒.ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความภาคภูมิใจในการ
เป็นนักเรียนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ
เชิงปริมาณ
- ผู้เรียนร้อยละ 100
จานวน 2,400 คน
เชิงคุณภาพ
-ผู้เรียนจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ภูมิใจในการเป็นนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๑.เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
๒.เพื่อให้นักเรียนมีความ
เอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
3.ผู้เรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรม
ทีแ่ ตกต่าง
4. ผู้เรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
เชิงปริมาณ
-ผู้เรียนร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จานวน
2,400 คน
เชิงคุณภาพ
-ผู้เรียนมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
-ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
การเป็นนักเรียนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ

๑.ประชุมปรึกษาหารือในการ
จัดกิจกรรม
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
๓.ดาเนินการจัดทากิจกรรม
ตามที่ระบุไว้ในแผน
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5. สรุปรายงานผล

เชิงปริมาณ
-นักเรียน จานวน 2,400
คน
เชิงคุณภาพ
-นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์
-นักเรียนแข่งขันชนะเลิศ
การประกวดมารยาทไทย
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ที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

๑.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
ประพฤติตนอยู่ในกฏ
ระเบียบของโรงเรียนและ
สังคม
2. เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
ต่างๆของนักเรียน
3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ

๑.ประชุมปรึกษาหารือ
๒.วางแผนในการจัด
กิจกรรม
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
๓.ดาเนินการกิจกรรม
๔.สรุปผลการดาเนินงาน
และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

นักเรียน จานวน 2,400 คน
ประพฤติตนอยู่ในกฏระเบียบ
ของโรงเรียน สังคม และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์

๔

โครงการยกระดับ ๑.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วม
ความเป็นเลิศทาง แข่งขันด้านวิชาการ และ
วิชาการและวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ ภายใน
โรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอก
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถได้แสดงออก
ทางวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพ

1.ประชุม วางแผน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
3.ให้ความรู้แก่นักเรียน
4.ฝึกซ้อม
5.เข้าร่วมแข่งขัน
6. ประเมินผล สรุป
รายงานผล

-ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพเข้าร่วม
แข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

5

โครงการพัฒนา
ทักษะความจาเป็น
ในการศึกษาต่อและ
การดารงชีวิต

๓

6

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพทาง
อารมณ์แก่ผู้เรียน

1.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน
รักการทางาน
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพสุจริต
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้

1.ประชุมปรึกษา หารือ
และวางแผนในการจัด
กิจกรรม
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
4.ประเมินผล
5.สรุปรายงานผล
1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 1.ประชุมปรึกษา หารือ
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ และวางแผนในการจัด
ดนตรี
กิจกรรม
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทักษะทางด้านกีฬา
3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข 4.ประเมินผล
นิสัยในการดูแลสุขภาพและ 5.สรุปรายงานผล
ออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ

เชิงปริมาณ
-นักเรียน จานวน 2,400คน
เชิงคุณภาพ
-นักเรียนมีทักษะการค้นคว้า
การทางานร่วมกัน รักการ
ทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต
-ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทาง
อารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รู้จักการออกกาลังกายและ
ดูแลสุขภาพ มีน้าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ ป้องกัน
ตนเองจากภัยต่างๆกล้า
แสดงออกและสร้างสรรค์
ผลงานเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
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ที่

7

8

9

10

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
น้าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์
โครงการพัฒนา
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ 1.ประชุมครู
หลักสูตรเข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น 2.จัดทาหลักสูตร
มาตรฐานสากลและ ผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.วางแผนและกาหนด
กระบวนการจัดการ
กิจกรรม
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
4.ดาเนินการจัดกิจกรรม
เป็นสาคัญ
5.ประเมินผล
6.สรุปรายงานผล
โครงการส่งเสริมครู 1.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมครู 1.ประชุมปรึกษา หารือ
สู่มาตรฐานวิชาชีพ ให้มีวุฒิ/ความรู้
และวางแผนในการจัด
ความสามารถตรงกับงานที่ กิจกรรม
รับผิดชอบ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนา 3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตนเอง
4.ประเมินผล
5.สรุปรายงานผล
โครงการส่งเสริมการ 1.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมี 1.ประชุมปรึกษา หารือ
บริหารและการ
การบริหารและจัดการศึกษา และวางแผนในการจัด
จัดการการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม กิจกรรม
โดยใช้โรงเรียนเป็น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฐานและภาคี
พอเพียง โดยมีภาคีเครือข่าย 3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
เครือข่ายร่วมพัฒนา ร่วมจัดการศึกษา
4.ประเมินผล
5.สรุปรายงานผล
โครงการส่งเสริม
1.เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร 1.ประชุมปรึกษา หารือ
คุณภาพงานอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ระบบ และวางแผนในการจัด
สถานที่และ
สาธารณูปโภคภายใน
กิจกรรม
สิ่งแวดล้อมให้มี
โรงเรียน และสภาพทาง
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
บรรยากาศที่เอื้อต่อ กายภาพเพียงพอตามความ 3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
ต้องการและความจาเป็น 4.ประเมินผล
2.เพื่อให้ผู้ปกครองและ
5.สรุปรายงานผล
ชุมชนมีแหล่งวิทยาการและ
สถานที่ที่ให้บริการมีความ
สะดวกและปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

-ครูทุกกลุ่มสาระมีหลักสูตร
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและมุ่งสู่สากล
และครูจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 126 คน
ได้รับการส่งเสริมให้มีวุฒิ
ความรู้ ความสามารถและ
พัฒนาตนเอง และมีมาตรฐาน
ตามวิชาชีพครู
-โรงเรียนมีการบริหาร และ
การจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานอย่างมีมี
ประสิทธิภาพสามารถ
ตรวจสอบได้
-โรงเรียนมีอาคารเรียน
ห้องเรียน ครุภัณฑ์และ
สาธารณูปโภค รวมถึง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ยานพาหนะ อยู่ในสภาพดี
พร้อมในการใช้งาน
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558)

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกาย สม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน

จานวน
จานวน
ค่า
นักเรียน/
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน/
คะแนน
ครูที่อยู่ใน
ระดับที่ ค่าน้าหนัก
ระดับ
จานวนครู
ที่ได้
ระดับ 3
ได้
คุณภาพ
ทัง้ หมด
ขึ้นไป

ความ
หมาย

30.00

๒๗.94

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.81

๕

ดีเยี่ยม

2448

2481

98.67

0.50

0.49

5

ดีเยี่ยม

2123

2481

85.57

0.50

0.43

4

ดีมาก

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่ สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

2424

2481

97.70

1.00

0.98

5

ดีเยี่ยม

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม

2400

2481

96.74

1.00

0.97

5

ดีเยี่ยม

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

2414

2481

97.30

1.00

0.97

5

ดีเยี่ยม

2413

2481

97.26

1.00

0.97

5

ดีเยี่ยม

5.00

4.81

5

ดีเยี่ยม

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

2315

2481

93.31

2.00

1.87

5

ดีเยี่ยม

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ

2429

2481

97.90

1.00

0.98

5

ดีเยี่ยม

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

2429

2481

97.90

1.00

0.98

5

ดีเยี่ยม

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

2428

2481

97.86

1.00

0.98

5

ดีเยี่ยม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงาน

จานวน
จานวน
ค่า
นักเรียน/
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน/
คะแนน
ครูที่อยู่ใน
ระดับที่ ค่าน้าหนัก
ระดับ
จานวนครู
ที่ได้
ระดับ 3
ได้
คุณภาพ
ทัง้ หมด
ขึ้นไป

4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 ความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญในระดับ
ผ่านเกณฑ์
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุ่ม
สาระ เป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์

๕.๐๐

4.81

๕

ดีเยี่ยม

2377

2481

95.81

2.00

1.92

๕

ดีเยี่ยม

2387

2481

96.21

1.00

0.96

5

ดีเยี่ยม

2395

2481

96.53

1.00

0.97

๕

ดีเยี่ยม

2389

2481

96.29

1.00

0.96

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.83

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง

ความ
หมาย

2377

2481

97.98

2.00

1.96

๕

ดีเยี่ยม

2387

2481

95.81

1.00

0.96

5

ดีเยี่ยม

2395

2481

95.36

1.00

0.95

๕

ดีเยี่ยม

2389

2481

95.57

1.00

0.96

๕

ดีเยี่ยม

5.00

๓.60

3

ดี

52.84

1.00

0.53

2

พอใช้

54.70

1.00

0.55

2

พอใช้

92.58

2.00

1.85

๕

ดีเยี่ยม

44

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวน
จานวน
ค่า
นักเรียน/
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน/
คะแนน
ครูที่อยู่ใน
ระดับที่ ค่าน้าหนัก
ระดับ
จานวนครู
ที่ได้
ระดับ 3
ได้
คุณภาพ
ทัง้ หมด
ขึ้นไป

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจน
2400
สาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 2397
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
2416
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้

2481

6.4 มีความรูส้ ึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

2416

47.27

๑.๐๐

0.80

4

ดีมาก

5.00

๔.๘4

๕

ดีเยี่ยม

96.74

๒.๐๐

๑.๙3

๕

ดีเยี่ยม

2481

96.61

๑.๐๐

๐.๙7

๕

ดีเยี่ยม

2481

97.38

๑.๐๐

๐.๙7

๕

ดีเยี่ยม

2481

97.38

๑.๐๐

๐.๙7

๕

ดีเยี่ยม

๕๐.๐๐

๔๖.62

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

๙.32

๕

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลทีม่ ุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

ความ
หมาย

๑๒๐

124

96.77

๑.๐๐

0.97

๕

ดีเยี่ยม

118

124

95.16

๑.๐๐

0.95

5

ดีเยี่ยม

111

124

89.52

๒.๐๐

1.79

๕

ดีเยี่ยม

112

124

90.32

๑.๐๐

0.90

5

ดีเยี่ยม

121

124

97.58

๑.๐๐

0.98

๕

ดีเยี่ยม

120

124

96.77

๑.๐๐

0.97

๕

ดีเยี่ยม
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จานวน
จานวน
ค่า
นักเรียน/
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน/
คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับที่ ค่าน้าหนัก
ระดับ
จานวนครู
ที่ได้
หมาย
ระดับ 3
ได้
คุณภาพ
ทัง้ หมด
ขึ้นไป

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน

100

๑24

๘๐.6๕

๑.๐๐

0.81

๔

ดีมาก

7.8 ครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างที่
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

122

124

๙๘.39

๑.๐๐

0.98

๕

ดีเยี่ยม

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

120

124

๙6.77

๑.๐๐

0.97

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

9.60

๕

ดีเยี่ยม

8.1 ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นา และ
ความคิดริเริม่ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ

๕

1.00

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

4

2.00

1.60

4

ดีมาก

๕

2.00

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

2.00

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๕

1.00

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

2.00

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

5.00

5

ดีเยี่ยม

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด

4

๒.๐๐

2.00

5

ดีเยี่ยม
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9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่ ่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิจริงจนสรุปความรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน

จานวน
จานวน
ค่า
นักเรียน/
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน/
คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับที่ ค่าน้าหนัก
ระดับ
จานวนครู
ที่ได้
หมาย
ระดับ 3
ได้
คุณภาพ
ทัง้ หมด
ขึ้นไป
4

๑.๐๐

1.00

5

ดีเยี่ยม

๔

๒.๐๐

2.00

5

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

10.00

5

ดีเยี่ยม

5

๒.๐๐

2.00

5

ดีเยี่ยม

5

๒.๐๐

2.00

5

ดีเยี่ยม

๕

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

๘.00

4

ดีมาก

๔.๐๐

๓.๒๐

๔

ดีมาก

๔
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11.2 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม

จานวน
จานวน
ค่า
นักเรียน/
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน/
คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับที่ ค่าน้าหนัก
ระดับ
จานวนครู
ที่ได้
หมาย
ระดับ 3
ได้
คุณภาพ
ทัง้ หมด
ขึ้นไป
๔

๓.๐๐

๒.๔๐

๔

ดีมาก

4

๓.๐๐

2.40

4

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๗๐

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๕

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๕

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา

5

๑.๐๐

1.00

5

ดีเยี่ยม

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

5

๐.๕๐

0.50

5

ดีเยี่ยม

12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4

๐.๕๐

๐.40

4

ดีมาก

4

๑.๐๐

0.80

4

ดีมาก

10.00

8.00

4

ดีมาก

10.00

8.0๐

4

ดีมาก

12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวน
จานวน
ค่า
นักเรียน/
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน/
คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับที่ ค่าน้าหนัก
ระดับ
จานวนครู
ที่ได้
หมาย
ระดับ 3
ได้
คุณภาพ
ทัง้ หมด
ขึ้นไป

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง

๔

๕.๐๐

๔.๐๐

๔

ดีมาก

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

4

๕.๐๐

4.00

4

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๓.๐๐

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๕.๐๐

5.00

5

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา

5

๓.๐๐

3.00

5

ดีเยี่ยม

15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผา่ นมา

5

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

100.00

92.32

๕

ดีเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยรวม

49

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 92.32
ระดับคุณภาพ









ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
(ปรับปรุง) (พอใช้)
(ดี)
(ดีมาก)


ระดับ 5
(ดีเยี่ยม)

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อ
วันที่ ๖-๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตามตัว
บ่งชี้ได้ดังต่อไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน: มัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัสน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทีส่ อดคล้องกับแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา

คะแนนรวม

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแน
นที่ได้

ระดับ
คุณ
ภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
5.00
5.00

๙.๕๐
๙.๒๕
๗.๙๕
๘.๔๒
๘.๘๖
๘.๐๐
๔.๘๐
๔.๗๕

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก

5.00

๕.๐๐ ดีมาก

5.00

๕.๐๐ ดีมาก

5.00
5.00

๕.๐๐ ดีมาก
๕.๐๐ ดีมาก

100.00 ๘๐.๕๓

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๐.๕๓
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง

ดี
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๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีทักษะในการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ
จุดที่ควรพัฒนา ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น พัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะการคิด รวมทั้งการพัฒนาระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยันอดทน
สร้างจิตสานึกในการดูแลทรัพย์สินส่วนรวม
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรจัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างหลากหลาย และ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
๒. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการคิด โดยใช้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม
๓. ควรมี กิ จกรรมส่ งเสริมระเบี ยบวินั ย ความรับผิ ดชอบ ความขยั นอดทน และการสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยชุมชนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและดาเนินการพัฒนา
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
น้อยปีละ ๑ เรื่อง สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่นและสวยงาม จัดบริการด้านสุขภาพและงาน
วิชาการอย่ างทั่ วถึง จั ดสภาพแวดล้ อมและการบริการที่ ส่ งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ พั ฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ทั้ ง
ภายนอกและภายใน มีห้ องสมุดที่ทันสมัยให้บริการทั้งสื่ อเทคโนโลยี เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หนังสื อ ตารา ไว้
ให้บริการอย่างเพียงพอ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีการกาหนดมาตรฐาน
ด้านเอกลักษณ์ของตนเอง ทาให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
จุดที่ควรพัฒนา รายงานวิจัยของครูมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ควรชี้แจงแนวดาเนินการวิจัย หรือกิจกรรมการสอนที่ใช้แก้ปัญหาให้ชัดเจน และการบันทึกสุขภาพประจาตัว
นักเรียนควรกระทาอย่างต่อเนื่ อง เครื่องมือในการประเมินบางมาตรฐานยั งไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงและใช้
เครื่องมืออย่างหลากหลาย เพื่อให้การประเมินเกิดความน่าเชื่อถือ
ข้อเสนอแนะ ครูควรจัดแฟ้มข้อมูลของตนเอง เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพและความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน ควรจัดสื่อเทคโนโลยีให้บริการตามแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุ ดเด่ น สถานศึ กษาพั ฒนาสื่ อและแหล่ งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึ กษาอย่ าง
หลากหลาย จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุด เทคโนโลยี ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษายังขาดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ขาด
การประเมินด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรกาหนดคณะบุคคลให้มารับผิดชอบดาเนินการในเรื่องสังคมแห่ง
การเรียนรู้ พร้อมจัดทาแผนงาน/โครงการและดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่ น สถานศึกษากาหนดอัตลั กษณ์ ของสถานศึกษา คือ “มีความจงรักภักดีและเทิดทู น
สถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ ภาคภู มิ ใจในการเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรียนเฉลิ มพระเกี ยรติ โดยการน้ อมน าแนว
พระราชดาริและหลักปรัชญามาสู่การปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมสืบสานงานพระราชดาริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรกาหนดตัวบ่งชี้ หรือพฤติกรรมบ่งชี้ของอัตลักษณ์ให้ชัดเจน
พร้อมกาหนดแนวทางการพัฒนาและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรวางแผนดาเนินการโดยบุคลการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเร่งด่วน
ด้านที่ ๕ มาตรฐานการส่งเสริม
จุดเด่น สถานศึกษาได้จาทาแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่
การพัฒนาห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบปรับอากาศในหอประชุม เพื่อส่งเสริม
การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
จุดเด่นที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรศึกษานโยบายการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
(สพม.๔๒) ให้ชัดเจนและนามากาหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานส่งเสริมเพิ่มเติมจากที่มีอยู่
ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรกาหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการตามมาตรการเสริมและ
วางแผนดาเนินการใหม่ให้ครอบคลุมตามนโยบายการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด (สพม.๔๒)
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด มีสุนทรียภาพ
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์เป็นประจา
สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา การ
พัฒนาจากจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและการดาเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี
มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๓. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้โดยกาหนด
เป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดเตรียมและใช้
สื่อเหมาะสมกับกิจกรรม ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
๔. สถานศึกษามี การวางระบบประกันคุณภาพภายใน ได้ รับการตรวจสอบและรับรองจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
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จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ความรู้ความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของผู้เรียนยังไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา เทคโนโลยี
และภาษาต่างประเทศ ต่ากว่าระดับดี
๒. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบั น อื่น ที่ จั ดการศึกษายังไม่ชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้ นฐาน
ส่งเสริมสิทธิเด็ก ดูแลเด็กให้ได้รับการพัฒ นาเต็มตาศักยภาพยังไม่เพียงพอ และยังไม่มีแต่งตั้งที่ปรึกษา
และ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามระเบียบ
๓. สถานศึกษาไม่มีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา ครู
ส่วนหนึ่งยังไม่ชัดเจนในเรื่องการวิเคราะห์ผลการประเมิน การนาผลการประเมินไปใช้ในการซ่อมเสริมและ
การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้ เรีย นควรได้รั บ การส่ งเสริมให้ รู้จักค้ นคว้าหาความรู้จากการอ่าน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการใช้
ห้องสมุดและสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเอกสาร สื่อเทคโนโลยีและสื่อธรรมชาติ ฝึกทักษะการจดบันทึก
ที่ได้จ ากการดู การฟัง การอ่าน การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต การลงมือปฏิบัติ การสรุปความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ อย่ างน้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะครั้ ง ฝึ ก ให้ ท าใบงาน โครงการ แบบสั งเกต จากการเรีย นรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่น นอกสถานศึกษาจากการดู การฟัง การลงมือปฏิบัติ การทัศนศึกษาด้วย
วิธีการหลากหลาย และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดเป็นระบบ ที่นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง ด้วยวิธีการหลากหลาย เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นในทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ โดยเฉพาะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษา ควรสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ด้วยการให้ชุมชนมามีส่วนร่วมพั ฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ร่วมมือกับครูในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในบทบาทของสมาคม ชมรม
ผู้ปกครอง ควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสนอแนวทางการ
ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และควรแต่งตั้งที่ปรึกษาและ/หรืออนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามระเบียบ
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๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการทาเครื่องมือวัดผลประเมินผล โดย
ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมก่อนนาไปดาเนินการทดสอบทุกภาคการศึกษา ควรส่งเสริมให้
ครูทาการวิเคราะห์ผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเด่นชัด เพื่อนามาใช้ใ นการซ่อมเสริมและ
พัฒนานักเรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรจั ดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาให้ ส อดคล้องหลั กเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกั นคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริงจากรายงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี มีจุดเน้นที่คุณ ภาพ
ผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความสาเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา

โรงเรียนรับนักเรียนจากเขตพื้นที่บริการร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียน นักเรียน
ของโรงเรียนจึงเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ และมักมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่สูงนัก บางส่วนมีปัญหาในด้านการอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งขาด
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ปานกลางค่อนข้างต่า ทาให้โรงเรียนไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนในการระดมทรัพยากร ครูในโรงเรียนร้อย
ละ ๖๐ มีอายุ เกิน กว่า ๕๐ ปี และมี บ างส่ วนที่ขอเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด โดยยังไม่ได้อัตรา
ทดแทน ทาให้เกิดการขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา การจัดทาวิจัยในชั้นเรียนของครูมีรายละเอีย ดน้อย
เครื่ อ งมื อในการประเมิน ภายในบางมาตรฐานยังไม่ เหมาะสม และควรใช้ เครื่อ งมื ออย่างหลากหลาย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง และขาดการประเมินด้านสังคมแห่ งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
จุดเด่น

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีทักษะในการทางาน และทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพครูทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี ผ ลงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นอย่ า งน้ อ ย ปี ล ะ ๑ เรื่ อ ง มี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่นและสวยงาม จัดบริการด้านสุขภาพและงานวิชาการอย่างทั่วถึง พัฒ นา
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก มีห้องสมุดที่ทันสมัยให้บริการด้านเทคโนโลยี เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หนังสือ ตารา อย่างเพียงพอ และมีการกาหนดมาตรฐานด้านเอกลักษณ์ของตนเอง
โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย
และคุ้มค่า มีห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์ มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน และมี
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
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โรงเรียนได้จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ การพัฒนา
ห้องสมุดนวมินท์อุทยานแห่งการเรียนรู้ ( NK PARK )ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หอประชุม ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน หน้าหอประชุม จัดทาโต๊ะ-เก้าอี้สาหรับนักเรียนได้พักผ่อนหรือ
ทาการบ้านหน้าอาคารเรียน ตลอดจนทาสีภายนอกอาคารเรียน และปูพื้นระเบียงทางเดินชั้น ๑-๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
ควรพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และทักษะการคิดให้
เป็นระบบ
ควรพัฒนานักเรียนในด้านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทนและจิตสานึกใน
การดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม
ครูควรทาวิจัยในชั้นเรียนที่มีข้อมูล/รายละเอียดที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ควรมีการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
ควรพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง และควรมีการประเมินด้าน
สังคมแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ควรติดตามงานอย่างสม่าเสมอ และสรุปงานทุกโครงการ จัดทาสารสนเทศทุกกลุ่มสาระ ฯ
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ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความสาคัญของการดูแล
สุขภาพตนเองโดยการออกกาลังกาย การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่โดยมีโครงการอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และเล่นกีฬา มีการชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ส่งเสริมการป้องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด โรคร้าย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ โรค
เอดส์ด้วยการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์
โรงเรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างหลากหลาย
สอดแทรกคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน / แผนการพัฒนาการเรียนรู้
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะในกลุ่มสาระภาษาไทย ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระบบทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จ้างครูชาวต่างชาติเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาเป็นการพัฒนาตนเอง
และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง
โรงเรี ย นด าเนิ น การตามโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
ความสามารถในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผลโดยให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิดส่งเสริมให้นักเรียนจัดทาโครงงานในทุกกลุ่มสาระ การเรียนด้วยการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS)
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ
การอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน จัดอบรมค่ายวิชาการทุกกลุ่ม
สาระ มีการติวเข้มเพื่อเตรียมการสอบระดับชาติ O-NET เป็นการยกระดับความรู้สู่ผู้เรียน
โรงเรียนได้นาผู้เรียนที่เป็นผู้นาเข้ารับการอบรมร่วมกับผู้นานวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค
เป็ น การฝึ กให้ ผู้ เรีย นทางานร่ว มกับผู้ อื่น จัดนิทรรศการให้ ผู้ เรียนได้ร่ว มคิดสร้างสรรค์ แสดง
ผลงาน มีการประกวดผลงานนักเรียน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงาน IS ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ การจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริม
การสร้างอาชีพของนักเรียน
๒. ผลการดาเนินงาน
นักเรียนมีการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษ หลีกเลี่ยงความรุนแรง โรคร้าย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าตนเอง มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออก สร้างผลงาน เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
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จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความซื่อสัตย์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยไปสร้างฝาย
ชะลอน้าที่เขื่อนภูมิพล จ.ตากและสอดแทรกคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน / แผนการ
พัฒนาการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
จากการที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียนและตั้งคาถามเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนทางานเป็น
กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น แสวงหาความรู้โดยการสืบค้น ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
นาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
จากการที่โรงเรียนได้สนับสนุนให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนโดยโครงงานและผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนกระทั่งได้รับรางวัล จากการประกวด
โครงงานมากมาย มี ผ ลท าให้ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด อย่างเป็ น ระบบ คิด สร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีเหตุผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
ผลการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ผลการสอบระดับชาติยังต้องปรับปรุง
จากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เข้าร่วมอบรมผู้นา มีการเรียนรู้โดยโครงงาน การค้นคว้า
ด้วยตนเองได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน ทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เข้าร่วมอบรมผู้นา มีการเรียนรู้โดยโครงงาน การค้นคว้า
ด้วยตนเองได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน ทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. จุดเด่น
1. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนในการจัดทา
โครงงาน และการเรียนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ได้ มุ่งมั่นพัฒนางาน เกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเอง และของกลุ่ม
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน และกิจกรรม
เสริมสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรีและกีฬา เป็นจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ กีฬาวอลเล่ย์บอล
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความเอื้ออาทร
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร่วมอนุรักษ์และพัฒ นาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนได้ใช้
วิธีก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ ปลู กฝั งความดี งามให้ เกิ ด ขึ้ น ในจิ ต ใจของผู้ เรีย นด้ ว ยวิธี การที่
หลากหลาย เช่น การกาหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
เช่น กิจ กรรมสู่ร่มเกล้านวมินท์ การทาบุญ ทุกวันพระและวันสาคัญอื่นๆ กิจกรรม
จิ ต อาสา ธนาคารความดี ธนาคารโรงเรี ยน การประชุ ม สั ม มนาผู้ น านั ก เรีย น 5
ภูมิภาค โครงการส่งเสริมคุณธรรม การแข่งขันทักษะ จึงทาให้ผู้เรียนเป็นคนดีของ
สังคม
4. นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากห้องสมุด เอกสารตารา
การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และสามารถสรุปองค์ความรู้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง
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4. จุดควรพัฒนา
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้ฝึกทักษะ เน้นกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เน้นการเรียนรู้ที่
เกิดจากการปฏิบัติ และสรุปองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ
2. ควรพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณ ภาพผลการ
สอบและการวัดผลระดับชาติให้สูงขึ้น
3. ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้ มากกว่าการเรียนในห้ องเรียน ต้องทบทวน
บทเรียนให้มากขึ้น ความรู้รอบตัวเป็นเรื่องที่ต้องค้นคว้าติดตามเหตุการณ์ปัจจุบัน
รอบรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น
4. ควรพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
1. ผู้บริหารมีการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ โครงการพัฒ นาบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้
บรรลุ เป้ าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิ บัติ การ ส่ งเสริมโครงการพั ฒ นาและ
ส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ างโรงเรีย นกั บ ชุ ม ชนโดยมี ก ารจั ด ประชมผู้ ป กครอง
นักเรียนทุกระดับชั้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง เป็นการบริหารแบบชุมชนมีส่วนร่วม และ
มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
2. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเครือข่ายผู้ปกครอง ใกล้ชิดชุมชน
และได้จั ดกิจ กรรมเครือข่ายผู้ ปกครอง และมีโครงการพั ฒ นาและส่ งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน ซึ่งได้ปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน
3. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน มีการออกแบบโครงสร้างหลั กสู ต รให้ มีรายวิช า
เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ตามความสามารถและตามความสนใจ มี ก ารบริห ารจั ด การที่ ส่ งเสริ ม ให้ ค รูน า
หลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตาม
มาตรฐานหลักสูตร จัดระบบดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
มีการนิเทศ ติดตาม กากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพนาผลมานิเทศ
ติดตาม กากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพนาผลมานิเทศ การจัดการ
เรี ย นรู้ ม าเป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาผู้ เรีย น และปรับ ปรุงการเรีย นการสอนอย่า ง
ต่อเนื่อง จัดอบรมพัฒนา ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการ
นิเทศ ติดตาม กากับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง นาผลการนิเทศมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
4. ปรับปรุงห้องเรียนและอาคารเรียนให้มีแสงสว่างเพียงพอและติดพัดลมทุกห้องเรียน
5. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเรียน ภายนอกห้องเรียนให้มีความปลอดภัย
6. ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความร่มรื่นให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
7. ทาโครงการจ้างคนทาความสะอาดอาคารเรียน ห้องน้า ห้องส้วม โรงอาหาร ชั้นละ
1 คนและจ้างเหมาดูแลต้นไม้
8. ทาโครงการให้คะแนนห้องเรียนสะอาด
9. จัดโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
10. โรงเรีย นดาเนิ น การจัดท าโครงการ ชุมชนสั มพั น ธ์เพื่อส่ งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกั บ
กิจกรรมวันสาคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร โรงเรียนครู
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนลูกจ้างทุกคน นอกจากนี้ยังมีการจัด
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กิจกรรม เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมค่ายกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่ายคุณธรรม ค่าย
วิชาการ ร่วมมือกันจัดกีฬาภายใน และกีฬาภายนอกโรงเรียน เพื่อสอดคล้องกับ
อัต ลั ก ษณ์ ของการเป็ น โรงเรียนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ที่ ต้ อ งเผยแพร่อั จฉริยภาพของ
โรงเรี ยนในทุก ๆ ด้านทั้งวิชาการ คุณ ธรรมจริยธรรม กีฬา ดนตรี และนาฏศิล ป์
เป็นต้น
11. โรงเรียนมีการวางแผนจัดทาโครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมพัฒ นาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา
โดยการจั ด โครงการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพด้ า นกี ฬ าวอลเลย์ บ อล การยกระดั บ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระต่างๆ โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและ
สังคม การปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และการเข้าค่ายวิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริม
การเรียนรู้กับครูต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนดาเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ส่ งผลต่ อ ผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ท าให้ โ รงเรี ย นเป็ น ที่ ย อมรั บ ของชุ ม ชนและสั ง คม
ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ และยินดีช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน
จากการที่ ผู้ บ ริ ห ารมีภ าวะความเป็ น ผู้ น า บริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม มี แผนปฏิ บั ติการที่
ครอบคลุม ให้คาแนะนาด้านวิชาการทาให้การทางานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกาหนด
โดยการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ให้ ข้ อ เสนอแนะด้ านการจั ด การเรี ย นการสอน การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาการจัดการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รสถานศึก ษาที่ ส อดคล้ องกั บ หลั กสู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน มีรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายเพียงพอให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบถ้วนตามโครงสร้าง
ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการและยังได้รับสิ่ ง
อานวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ พร้อมกับมีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
จากการที่โรงเรียนได้ดาเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ เป็นการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลให้ ผู้เรียนได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษาได้แก่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ และการสร้างหลักสูตรวิชาเพิ่มเติ มนวมินท์ศึกษาในชั้น ม.1และม.4 และหลักสูตรตามรอย
พระยุคลบาทในชั้นม.2และม.5
จากการที่โรงเรียนได้ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น มีความ
โดดเด่นด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬาวอลเลย์บอลจนนักกีฬาได้รับการส่งเสริมเป็นนักกีฬา
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ทีมชาติ
๓. จุดเด่น
1. ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2. โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ส าคั ญ จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยก าหนดเป้ า หมาย จั ด บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ น าภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ดูแลช่ วยเหลือ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
3. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน บุคลากร อย่างคุ้มค่า ได้
ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทุกเวลา
และทุกสถานที่และมีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับการให้บริการแก่ผู้เรียน
4. โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านงบประมาณในการส่งเสริมด้านต่างๆ มีบุคลากรเพียงพอ
ผู้บริหารให้การสนับสนุนทุกโครงการในการพัฒนาผู้เรียน และเน้นให้จัดการเรียนการสอน
ที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีธนาคารโรงเรียนไว้รองรับการออมของผู้เรียน รวมทั้งการ
เชิดชูสถาบันได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
๔. จุดควรพัฒนา
1. ให้ผู้ปกครองเครือข่าย ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้มากขึ้น
2. ควรจัดสัปดาห์ส่งเสริมการทาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง
3. โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการพัฒนาควรรายงานผลการดาเนินงานและปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนแก้ไข/พัฒนาต่อไป
4. ควรปลูกฝังและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โรงเรียนมีปัญหาด้านระบบสืบค้นข้อมูลระหว่างงานแต่ละงาน ควรมีการ
ปรับ ปรุ งระบบเชื่อมโยงสั ญ ญาณให้ ค ล่ องตัวกว่านี้ รวมทั้ งควรปรับ ปรุงข้อมูล ให้ เป็ น
ปั จ จุ บั น ควรพั ฒ นาให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ระหว่างสถานศึ ก ษากั บ ชุม ชน และองค์ ก รที่
เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการแก่บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
นวมินท์ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 17 การศึกษาดูงานที่โรงเรียนระยองวิทยาคม การอบรมเตรียมความ
พร้อมด้านสื่อเทคโนโลยี การใช้ Social Media การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ
การอบรมการทาวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการนิเทศการศึกษา ซึ่งโครงการและกิจกรรมเหล่านี้จะ
ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
๒. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินการตามโครงการ มีผลทาให้ครูได้พัฒนาตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีการออกแบบกิจกรรม ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
สร้างเครื่องมือวัดประเมินผลได้อย่างมีคุณภาพ ครูสามารถจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน และประกวด
ได้รับรางวัลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทา
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๓. จุดเด่น
1. ครูตั้งใจปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ จนได้รับยกย่อง
และชมเชยจากภายในและภายนอกโรงเรียน
2. ครูมีการผลิตและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อนาความรู้ใหม่ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน
4. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้โดยกาหนด
เป้าหมาย จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๔. จุดควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาการ
เรียนแก่ผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งนาผลการวิจัย
มาพัฒนาการเรียนการสอน
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มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
งานสารสนเทศดาเนินการจัดเก็บข้อมูลฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานต่างๆของโรงเรียน
เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศและนาข้อมูลไปใช้
งานประกันคุณภาพการศึกษา เก็บรวบรวมรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจาก
หัวหน้ามาตรฐานการศึกษา เพื่อนามาสรุปผล และจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนประจาปีการศึกษา 2559 ต่อไป
โรงเรียนได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีครอบคลุมทุกรายการ ทุกด้านและทุกมาตรฐาน เขียน
รายงานที่สะท้อนภาพการดาเนินงานตามสาระสาคัญที่เชื่อมโยงกับการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรอบปีการศึกษามีการนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ รายงานต่อต้นสังกัด
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๒. ผลการดาเนินงาน
จากกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาเพื่อให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในที่ ก าหนดในกฎกระทรวง มี ม าตรฐานการศึก ษา มี การจัดท าแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี
มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา มีการนาผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกมาใช้วางแผนในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา และมีการจัดทารายงานประจาปีของโรงเรียน
๓. จุดเด่น
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๔. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนควรเร่งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กาหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ หรือ
การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
และการพัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งสถานศึกษาควรจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา โดยกาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษา รายงาน นาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา และเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด
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สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 : ดีเยี่ยม
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาได้พัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาทั้งทางด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ด้านระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล ซึ่งในการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางโรงเรียนโดยกลุ่มบริหาร กลุ่ม
งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันจัดทาโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล
กระทรวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนนโยบายของโรงเรียนโดยจาแนกออกเป็น 4 กลยุทธ์
ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของลูกนวมินท์
1. โครงการเสริมศักยภาพของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ
เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดี เทิดทูนเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความ
ภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ โดยมีกิจกรรมที่
สาคัญได้แก่ กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ 5 ภูมิภาค กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนในวัน
สาคัญต่างๆ กิจกรรมสู่ร่มเกล้านวมินท์ กิจกรรมตามรอยพ่อก่องานศิลป์ กิจกรรมพัฒนา
งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ งานอบรมผู้นานักเรียน 5 ภูมิภาค กิจกรรมทูลเกล้า
ถวายรายงาน เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ ซึ่งจะทาให้
ผู้เรียนสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป
โดยมีกิจกรรมที่สาคัญคือ กิจกรรมสู่ร่มเกล้านวมินท์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โรคเอดส์ ธนาคารความดี กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแต่ละระดับชั้น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันสาคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารถปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยมีกิจกรรมที่สาคัญคือ การส่งเสริมประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน มีคณะกรรมการสภานักเรียน มีการประชุมผู้นานักเรียน 5 ภูมิภาค มีการ
พัฒนาระบบดูแลโดยการจัดทาคู่มือนักเรียน บัตรประจาตัวนักเรียน การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน การประชุมผู้ปกครอง มีผู้ปกครองเครือข่าย กิจกรรมคณะสีและระดับชั้น
4. โครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เต็มตามศักยภาพ เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความรู้
ความสามารถในแต่ละด้านได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ ทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก โดยมีกิจกรรมดังนี้ การยกระดับ
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ผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.3และม.6 การปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ การเข้าค่าย
คณิตศาสตร์ การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ การพัฒนาอัจฉริยภาพโครงงานวิทยาศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพวิชาการคหกรรม การพัฒนาความสามารถเชิงช่างอุตสาหกรรม
5. โครงการพัฒนาทักษะความจาเป็นในการศึกษาต่อและการดารงชีวิต
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน มีเจคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต และทางานร่วมกับผู้อื่นได้โดยมีกิจกรรมดังนี้ นิทรรศการผลงานลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ กิจกรรมคณะสี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่
ระดับมาตรฐาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน (MOU) กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่าลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนสู่ชุมชน กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษและวันคริสมาสต์
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน
6. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์แก่ผู้เรียน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีโดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางอารมณ์แก่ผู้เรียน ด้าน
ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ กิจกรรมงานทัศนศิลป์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน
อนามัยโรงเรียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมอาหารปลอด
พิษ วิจิตรอาคาร กิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
สวัสดิการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่มาตรฐานสากลและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลโดยมี
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กิจกรรมการนิเทศแบบมีส่วนร่วม กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสู่
มาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษา กิจกรรม
พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสุขศึกษา
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่อัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คหกรรม และอุตสาหกรรม
8. โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติอย่างเหมาะสม ครูจึงมีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมโดยมี
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมจ้างครูต่างชาติ กิจกรรมพัฒนาบทบาทหน้าที่ครูภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาการจัดทา
ผลงานทางวิชาการของครู กิจกรรมพัฒนาสื่อเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม
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9. โครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนา
โรงเรียนมีการบริหาร และจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาโดยมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมโครงสร้างการบริหารงานทุกกลุ่มงาน กิจกรรมจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการ
บริหารงานทุกกลุ่มงาน กิจกรรมงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา กิจกรรมงานสวัสดิการเงินยืมแก่ครู การบริการสาธารณะเช่นอาคาร หอประชุม
ในการจัดงาน/กิจกรรม
10. โครงการส่งเสริมคุณภาพงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การทางานโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
พัฒนาดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพสานักงานต่างๆ กิจกรรมประกวดความสะอาดของห้องเรียน กิจกรรมBIG
CLEANING
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สรุปผล
ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
1. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ างมีความสุ ข มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนในการจัดทาโครงงาน และการเรียน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ มุ่งมั่นพัฒนางาน เกิดความภาคภูมิใจ
ในความสาเร็จของตนเอง และของกลุ่ม
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน และกิจกรรมเสริม
สาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เป็นจุดเด่น
ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ กีฬาวอลเล่ย์บอล
3. ผู้ เรีย นเป็ น ผู้มีคุณ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความเอื้ออาทร กตัญ ญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนได้ใช้วิธีการปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังความดี
งามให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การกาหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทา
โครงการ/กิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมสู่ร่มเกล้านวมินท์ การทาบุญทุกวันพระและวันสาคัญอื่นๆ กิจกรรม
จิตอาสา ธนาคารความดี ธนาคารโรงเรียน การประชุมสัมมนาผู้นานักเรียน 5 ภูมิภาค โครงการส่งเสริม
คุณธรรม การแข่งขันทักษะ จึงทาให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม
4. นั ก เรี ย นรู้ จั ก แสวงหาความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย จากห้ อ งสมุ ด เอกสารต ารา
การสื บ ค้น ทางอิ น เตอร์ เน็ ต การศึ กษาค้ น คว้าจากแหล่ งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
สามารถสรุปองค์ความรู้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้ฝึกทักษะ เน้นกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจาก
การปฏิบัติ และสรุปองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ
2. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพผลการสอบและ
การวัดผลระดับชาติให้สูงขึ้น
3. ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน ต้องทบทวนบทเรียน
ให้มากขึ้น ความรู้รอบตัวเป็นเรื่องที่ต้องค้นคว้าติดตามเหตุการณ์ปัจจุบัน รอบรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น
4 ควรพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
จุดเด่น
1. ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2. โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็น สาคัญ จัดการเรียนรู้โดยกาหนดเป้าหมาย จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
3. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน บุคลากร อย่างคุ้มค่า ได้ติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทุกเวลา และทุก
สถานที่และมีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับการให้บริการแก่ผู้เรียน
4. โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านงบประมาณในการส่งเสริมด้านต่าง ๆ มีบุคลากรเพียงพอ
ผู้บริหารให้การสนับสนุนทุกโครงการในการพัฒนาผู้เรียน และเน้นให้จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีธนาคารโรงเรียนไว้รองรับการออมของผู้เรียน รวมทั้งการเชิดชูสถาบัน
ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
จุดที่ควรพัฒนา
1. ให้ผู้ปกครองเครือข่าย ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้มากขึ้น
2. ควรจัดสัปดาห์ส่งเสริมการทาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง
3. โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการพัฒนาควรรายงานผลการดาเนินงานและปัญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนแก้ไข/พัฒนาต่อไป
4. ควรปลูกฝังและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โรงเรียนมีปัญหาด้านระบบสืบค้นข้อมูลระหว่างงานแต่ละงาน ควรมีการปรับปรุงระบบ
เชื่อมโยงสัญญาณให้คล่องตัวกว่านี้ รวมทั้งควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ควรพัฒนาให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรที่ เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
1. ครูตั้งใจปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ จนได้รับยกย่อง
และชมเชยจากภายในและภายนอกโรงเรียน
2. ครูมีการผลิตและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อนาความรู้ใหม่ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน
4. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้โดยกาหนดเป้าหมาย
จัดบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการ
จัดการเรียนการสอน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาการเรียน
แก่ผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งนาผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียน
การสอน
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ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
จุดเด่น
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรเร่งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา กาหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุม
เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งสถานศึกษาควร
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยกาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา รายงาน นาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไป
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา และเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบระดับชาติ
ให้สูงขึ้น
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศภายในสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอ พร้อมใช้งาน มีสื่อวัสดุที่ทันสมัย
สวยงาม เป็นศูนย์ข้อมูล/แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความชัดเจน ที่จะเป็นศูนย์
รวมในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆทั้งด้านความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
6. ควรนิเทศติดตามงานอย่างสม่าเสมอ สรุปงานทุกโครงการ จัดทาสารสนเทศทุกกลุ่มสาระ
7. ควรพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนพัฒนาทักษะ
การคิด และการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ อันจะส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. โรงเรียนต้องการงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่ม เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ
กับจานวนนักเรียน
2. ต้องการงบประมาณมาสนับสนุนในการก่อสร้างหอสมุดของโรงเรียน
3. ต้องการความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากกลุ่มประเทศอาเซียน
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ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก
 โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา
 ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
 หลักฐาน ข้อมูลสาคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสาคัญ ที่แสดง
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

