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รายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2553 
 

บทที ่1 
 

สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 หมู่ 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศพัท ์02-429-3740 โทรสาร 02-429-3740 ต่อ 106  website www.ndr.ac.th 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่มท่ี 6 เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
– 6  มีเน้ือท่ี 15 ไร่  

พกิดัทีต่ั้งสถานศึกษาทางภูมิศาสตร์  (ตามพกิดัมาตรฐาน UTM) 
ค่าต าแหน่งพิกดัทางแกน  X    13.6463600 
ค่าต าแหน่งพิกดัทางแกน  Y  100.3460700 
Zone    47 
เขตพืน้ทีบ่ริการของโรงเรียน 

-  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ 
-  หมู่  1, 4 และ  หมู่  11  , 12แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 
-  ต าบลบางน ้าจืด  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร 
-  ต าแคราย  อ าเภอกระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 
 
ค าขวญัประจ าโรงเรียน รักษศ์กัด์ิศรี  มีคุณธรรม  น าวชิาการ  สืบสานงานพระราชด าริ   

  ซ่ึงเป็นค าขวญัของกลุ่มโรงเรียนรัชมงัคลาภิเษก   
สีประจ าโรงเรียน สีน ้าเงิน-เหลือง 
คติพจน์   วริิเยน  ทุกขมเจติ  คนล่วงทุกขไ์ดเ้พราะความเพียร 
 

2.   ข้อมูลด้านการบริหาร 
2.1  ช่ือ-สกุลผูบ้ริหาร นายนิพนธ์  เสือกอ้น     วฒิุการศึกษาสูงสุด  กศ.ด. ด ารงต าแหน่งท่ี

โรงเรียนน้ีตั้งแต่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบนั รวมเป็นเวลา   4  ปี  6   เดือน 

2.2  ผูช่้วยผูบ้ริหาร(ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง)    2  คน 

 1)  นายบรรจง    รินทระ    วฒิุการศึกษาสูงสุด ป.บณัฑิต บริหารการศึกษา 
 2)  นางผอ่งพรรณ      จอมศรี  วฒิุการศึกษาสูงสุด ค.บ. บริหารการศึกษา 

http://www.ndr.ac.th/
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2.3  ประวติัโดยยอ่ของสถานศึกษา 
 เน่ืองในโอกาสท่ีโรงเรียนวดันวลนรดิศจะมีอายุครบ 100 ปี ในพ.ศ. 2531 ทางสมาคมศิษยเ์ ก่า
โรงเรียนวดันวลนรดิศได้มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัท่ีจะสร้างโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งใหม่ไวส้ าหรับ
รองรับนกัเรียนท่ีไม่สามารถเขา้เรียนยงัโรงเรียนวดันวลนรดิศได ้ รวมทั้งยงัเป็นอนุสรณ์ทางการศึกษา
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสส าคญัดงักล่าวของโรงเรียน 

เม่ือได้มีการประสานไปยงันางล้ี  พูลเล็ก และทายาท ก็ได้รับความอนุเคราะห์บริจาคท่ีดิน
บริเวณเขตบางบอนให้เป็นจ านวน 15 ไร่ และไดมี้การมอบท่ีดินให้แก่กรมสามญัศึกษา(เดิม)เพื่อก่อตั้ง
โรงเรียนแห่งใหม่ จดัตั้ งโรงเรียนซ่ึงก็ได้รับความเห็นชอบให้มีการจดัตั้งเรียนข้ึน  ทั้ งน้ีเน่ืองจากปี         
ท่ีโรงเรียนก่อตั้งข้ึนนั้น เป็นวโรกาสพระราชราชพิธีรัชมงัคลาภิเษก(ครองราชยค์รบ 42 ปีเทียบเท่า
รัชกาลท่ี5) ของพระบาทสมเด็จ พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  ทางกรมสามญัศึกษาจึงขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจดัตั้งโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยได้ขอรับพระราชทานนามและประกาศ
จดัตั้งโรงเรียน  โดยในวนัท่ี 7  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2532 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหข้นานนามโรงเรียนวา่  “ โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม  รัชมงัคลาภิเษก ”   
 จากนั้นในวนัท่ี 4  พฤษภาคม  พ.ศ.2532 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ งโรงเรียน
นวลนรดิศวิทยาคม  รัชมงัคลาภิเษก  และเปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2532 เป็นตน้
มา และในวนัท่ี 21  มิถุนายน พ.ศ.2539  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระอกัษรยอ่พระปรมาภิไธย ภปร. และพระมหาพิชยัมงกุฏ  เป็น
เคร่ืองหมายของกลุ่มโรงเรียนรัชมงัคลาภิเษก ซ่ึงโรงเรียนได้ด าเนินการพฒันาและจดัการศึกษาเพื่อ
สนองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมาอย่างต่อเน่ือง โดยเคยไดรั้บรางวลัรางวลันกัเรียน และโรงเรียน
รางวลัพระราชทานในปีการศึกษา 2546 และ2547  ไดรั้บการรับรองเป็นตน้แบบโรงเรียนหน่ึงอ าเภอ
หน่ึงโรงเรียนในฝันในปีการศึกษา 2549 และปัจจุบนัโรงเรียนไดร่้วมกบัโรงเรียนในกลุ่มรัชมงัคลาภิเษก
ด าเนินน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาบูรณาการการจดัการเรียน
การสอนของโรงเรียน 
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2.4  ระบบโครงสร้างการบริหาร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
1.งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
3.งานวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ 

4.งานวจิยัพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5.งานพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 

6.งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7.งานนิเทศการศึกษา 
8.งานแนะแนวการศึกษา 
9.งานประสาน ส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วชิาการแก่ครอบครัว ชุมชน องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

10.งานการรับนกัเรียน 
11.งานทะเบียนนกัเรียนและจดัท าส ามะโน
นกัเรียน 

12.งานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
13.งานหอ้งสมุดโรงเรียน 
14.งานอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1.งานวเิคราะห์และจดัท าแผนของสถานศึกษา 
2.งานจดัตั้ง เสนอและขอจดัสรรงบประมาณ 
3.งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 

4.งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

5.บริหารการเงิน 
6.งานบริหารบญัชี 
7.งานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
8.งานจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ 
9.งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
10.งานตรวจสอบภายใน 
11.งานจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
12.งานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

13.งานอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.งานวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนด
ต าแหน่ง 

2.งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ยา้ยและการออก
จากราชการ 

3.งานทะเบียนประวติัและบ าเหน็จความชอบ 
4.งานวนิยัและการรักษาวนิยั 
5.งานพฒันาบุคลากรและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ 

6.งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
7.งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
8.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 
9.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
10.งานระดบัชั้นและครูท่ีปรึกษา 
11.งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงเสพติด 
เอดส์และอบายมุข 

12.งานวนิยัและความประพฤตินกัเรียน 
13.งานประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
14.งานอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 

1.งานธุรการ 
2.งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

3.งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
4.งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน
ระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั 

5.งานประชาสมัพนัธ์ 
6.งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
7.งานสมัพนัธ์ชุมชน 
8.งานโภชนาการ 
9.งานอนามยัโรงเรียน 
10.งานสวสัดิการ 
11.งานวทิยส่ืุอสาร 
12.งานโสตทศันศึกษา 
13.งานอ่ืน ๆ 
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3.  ข้อมูลนักเรียน   
 ปัจจุบนัโรงเรียนมีขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนนกัเรียน(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2553) ดงัน้ี 

ปัจจุบนัมีนกัเรียนจ าแนกตามระดบัท่ีสอนไดด้งัน้ี 

ระดับ 
เพศ รวม 

 ชาย หญงิ 
ม. 1 (6) 172 162 334 
ม. 2  (8) 202 152 354 
ม. 3  (3) 153 143 296 
ม. 4  (3) 41 56 97 
ม. 5  (2) 37 36 73 
ม.6  (2) 27 45 72 

รวมทั้งส้ิน 632 524 1,226 
    1) มีนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม      -     คน 

    2) มีนกัเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ                 -     คน 

    3) จ านวนนกัเรียนต่อหอ้ง (เฉล่ีย)           40    คน 
    4) อตัราส่วนครู : นกัเรียน เป็น                       1   :    32  

4.  ข้อมูลบุคลากร 

ต าแหน่ง จ านวนบุคลากร( คน ) รวม 

 ชาย หญิง  

 ผูบ้ริหาร 2 1 3 
 ครูค.ศ.3 2 3 5 
 ครู ค.ศ. 2  14  17 31 
 ครูค.ศ.1    
 ครูผูช่้วย 2 3 5 
 พนกังานราชการ 2 1 3 
 ครูอตัราจา้ง 5 1 6 
 ลูกจา้งประจ า 3 1 4 
 ลูกจา้งชัว่คราว 2 2 4 

รวม 33  28 61 

 มีครูท่ีสอนวชิาตรงตามวชิาเอก 50 คน   
มีครูท่ีสอนวชิาตามความถนดั  3 คน  
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5.  สภาพชุมชนโดยรวม 

 1) โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก มีพื้นท่ี 15 ไร่ ตั้งอยูใ่นเขตบางบอน มีประชากร
ประมาณ 79,765 คน ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ชุมชนในทอ้งถ่ินเดิมมีอาชีพท าสวนดอกไม ้
และสวนผลไม ้ ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นท่ีวา่งเปล่า และจดัสรรมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ อาชีพปัจจุบนัหากเป็นคนในทอ้งถ่ินเดิมก็จะท าสวนผลไม ้ และคา้ขายเล็กๆ นอ้ยๆ มีประชากร
เคล่ือนยา้ยอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งในโรงงาน รับจา้งก่อสร้าง พื้นท่ีของโรงเรียนตั้งอยู่
สุดเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นจุดเช่ือมต่อของจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีอาณาเขตดงัน้ี  
 

  ทิศเหนือ ติดต่อกบั เขตหนองแขม 

  ทิศใต ้  ติดต่อกบั อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั เขตบางขนุเทียน 

  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
 2) บริเวณโดยรวมโรงเรียนมีชุมชนเบาบางส่วนใหญ่เป็นท่ีวา่งเปล่า ห่างออกมาทางทิศเหนือ
และตะวนัออกจะเป็นร้านอาหารและท่ีอยูอ่าศยั หากไปทางทิศใตแ้ละตะวนัตกมีโรงงานอุตสาหกรรม
หนาแน่น ในเขตกระทุ่มแบนประชากรมีอาชีพเก่าแก่คือ การท าเคร่ืองเบญจรงค์ ซ่ึงปัจจุบนัเป็น
อุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ผูป้กครองของนกัเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั ม.6  โดย
ประกอบอาชีพรับจา้งร้อยละ 63 .00    มีรายไดเ้ฉล่ีย   9,000 บาท / ปี 

 3) โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียน   
 โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัไดแ้ก่ โรงงานท า
เคร่ืองเบญจรงค ์ในเขตกระทุ่มแบน มีเจา้อาวาสวดัศรีนวลธรรมวมิล เป็นองคอุ์ปถมัภใ์นอดีต ปัจจุบนัมี
เจา้อาวาสวดัเกษตรฯ เขตกระทุ่มแบนร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา ใหก้ารช่วยเหลือโรงเรียนดา้น
วทิยากรทอ้งถ่ินในการสอนพุทธศาสนา 
 เน่ืองจากเป็นเขตเช่ือมต่อกบัสมุทรสาคร ซ่ึงมีแหล่งอุตสาหกรรมหนาแน่น จึงมีการเคล่ือนยา้ย
ของกลุ่มประชากรทอ้งถ่ินอยูต่ลอดเวลา โดยประชากรเหล่าน้ีจะเขา้มารับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ รวมทั้งรับจา้งก่อสร้าง โรงงานใหม่ๆ เป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบใหโ้รงเรียนตอ้งจดับริการ
ดา้นการศึกษาใหก้บันกัเรียนท่ียา้ยตามผูป้กครองมาระหวา่งปี   จ  านวน  46 คน คิดเป็นร้อยละ   4.48  
และมีนกัเรียนยา้ยออกระหวา่งปี จ านวน  66 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90   
 เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของผูป้กครองเฉล่ีย  9,000 / ปี จึงก่อใหเ้กิดปัญหาคุณภาพท่ีอยูอ่าศยั
และแหล่งชุมชนแออดัซ่ึงเป็นท่ีมาของปัญหายาเสพติด ท าใหโ้รงเรียนตอ้งเฝ้าระวงันกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 
โดยการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์      จากผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 
ทุกปีการศึกษาพบวา่นกัเรียนปลอดสารเสพติด  100%  
 



 

 

6 
  6. โครงสร้างหลกัสูตร 
 โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2552 ไดจ้ดัท าหลกัสูตรการศึกษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนโดยมีการจดัสัดส่วน
สาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดงัน้ี 
 

โครงสร้างหลกัสูตร – เวลาเรียน  หลกัสูตร 2554 
ช่วงช้ันที ่3 - 4 

ช่วงช้ัน เวลาเรียน(ช่ัวโมงต่อปี) รวม 
ภาษา 
ไทย 

คณิต   วทิยฯ์ สงัคม 
ศึกษา 

สุขศึก 
ษา  

ศิลปะ การ
งาน
อาชีพ 

ต่าง 
ประ
เทศ 

คอม เพ่ิม 
เติม 

พฒันา
ผูเ้รียน 

3 120 120 120 120 40 40 80 120 120 120 160 1,160 

4 (วทิย์) 120 340 840 120 40 40 40 160 160 - 160 1,480 

4(ศิลป์) 120 340 440 120 40 40 40 610 160 - 160 1,210 
 

โครงสร้างเวลาเรียน (หลกัสูตร 2552) 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
รัชมงัคลาภิเษก พุทธศกัราช 2552 ยึดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ดงัน้ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป. 
1 

ป. 
2 

ป. 
3 

ป. 
4 

ป. 
5 

ป. 
6 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

     ภาษาไทย 
200 200 200 160 160 160 

120 
(3 
นก.) 

120 
(3 
นก.) 

120 
(3 
นก.) 

240 
(6 นก.) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป. 
1 

ป. 
2 

ป. 
3 

ป. 
4 

ป. 
5 

ป. 
6 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

คณิตศาสตร์ 
200 200 200 160 160 160 

120 
(3 
นก.) 

120 
(3 
นก.) 

120 
(3 
นก.) 

240 
(6 นก.) 

วทิยาศาสตร์ 
80 80 80 80 80 80 

80 
(2 
นก.) 

80 
(2 
นก.) 

80 
(2 
นก.) 

120 
(3นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 80 80 80 80 80 80 

160 
(4 
นก.) 

160 
 (4 
นก.) 

160 
 (4 
นก.) 

320 (8 นก.) 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 80 80 80 80 80 80 

80 
(2 
นก.) 

80 
(2 
นก.) 

80 
(2 
นก.) 

120 
(3นก.) 

ศิลปะ 
80 80 80 80 80 80 

80 
(2 
นก.) 

80 
(2 
นก.) 

80 
(2 
นก.) 

120 
(3นก.) 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 

80 
(2 
นก.) 

80 
(2 
นก.) 

80 
(2 
นก.) 

120 
(3นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 
40 40 40 80 80 80 

80 
(2 
นก.) 

80 
(2 
นก.) 

80 
(2 
นก.) 

120 
(3นก.) 

รวมเวลาเรียน 
(พืน้ฐาน) 

800 800 800 800 800 800 
880 
(22 
นก.) 

880 
(22 
นก.) 

880 
(22 
นก.) 

1,600 
(40 นก.) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป. 
1 

ป. 
2 

ป. 
3 

ป. 
4 

ป. 
5 

ป. 
6 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 

 กจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน 

12 12 12 12 12 12  120  120  120 360 

รายวิชา / กจิกรรม
ท่ีสถานศึกษาจัด

เพิม่เติม ตามความ
พร้อมและจุดเน้น   

ปีละไม่เกิน 80 ชัว่โมง 

ปีละไม่เกิน 200 
ชัว่โมง 

(5 หน่วยกิต/ภาค
เรียน) 

ไม่นอ้ยกวา่ 1600
ชัว่โมง 

(40 หน่วยกิต) 

รวมเวลาเรียน
ทั้งหมด 

ไม่เกนิ  1,000 ช่ัวโมง/ปี 
ไม่เกนิ 1,200 ช่ัวโมง/

ปี 

รวม 3  ปี 
ไม่น้อยกว่า 

 3,600  ช่ัวโมง 
 

7.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 7.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  6  หลงั ไดแ้ก่ อาคารเรียน 2  หลงัอาคารประกอบ   
4 หลงั   
 7.2  จ  านวนหอ้งเรียนทั้งหมด  36  หอ้งเรียน แบ่งเป็น 

  ชั้น ม.1 – ม. 6 = 10 : 10 : 10 /2 : 2 : 2 

 

8.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 8.1  งบประมาณ(รับ-จ่าย) 
1.  ประมาณการรายรับ(เฉพาะในส่วนของงบอุดหนุนรายหัว) 

ช่วงช้ันที/่
ระดับช้ัน 

  

ภาคการศึกษาที ่2/2552 ภาคการศึกษาที ่1/2553 รวม 
  จ านวน

น.ร. 
ยอดเงินทีไ่ด้ จ านวนน.ร. ยอดเงินทีไ่ด้ 

3 ม. 1-3 984 885,600 984 885,600 1,771,020 

4 ม. 4-6 242 326,700  242 326,700 653,400 

 รวมงบอุดหนุนรายหัวทีไ่ด้รับการจัดสรร 2,424,420 
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ช่วงช้ันที/่
ระดับช้ัน 

  

ภาคการศึกษาที ่2/2552 ภาคการศึกษาที ่1/2553 รวม 
  จ านวน

น.ร. 
ยอดเงินทีไ่ด้ จ านวนน.ร. ยอดเงินทีไ่ด้ 

2.  ประมาณการรายจ่าย 

ที่ 
 

ฝ่าย ประเภทงบทีใ่ช้ รวม คิดเป็น 
ร้อยละ งบอุดหนุน งบอืน่ๆ 

1 กลุ่มบริหารวชิาการ 1,511,830  1,511,830 56.06 

2 กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

206,140  206,140 7.64 

3 กลุ่มบริหารทัว่ไป 575,970  575,970 21.36 

4 กลุ่มบริหารบุคคล  231,220  231,220 8.57 

5 กลุ่มบริหารกจิการ
นักเรียน 

171,490  171,490 6.36 

 

 8.2  ขอ้มูลทรัพยากรท่ีจ าเป็น 

        1)  คอมพิวเตอร์ มีจ  านวนทั้งหมด  165 เคร่ือง 
   ใชเ้พื่อการเรียนการสอน  120 เคร่ือง 
  ใชสื้บคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตได ้ 165 เคร่ือง 
   ใชใ้นงานบริหาร     35 เคร่ือง 

 
8.3  หอ้งปฏิบติัการ  5  หอ้ง 
          หอ้งปฏิบติัการพิเศษจ านวน  7  หอ้ง ไดแ้ก่  

1. หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา 
2. หอ้งปฏิบติัการเคมี 
3. หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 
4. หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 2 ห้อง 
5. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  3 หอ้ง 
6. หอ้งเทคโนโลยสีารสนเทศ (หอ้งICT) 8  หอ้ง 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 

-  หอ้งสมุดมีขนาด 284 ตารางเมตร จ านวนหนงัสือในห้องสมุดทั้งหมด 16,200 เล่ม 

   การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืนใชร้ะบบ คอมพิวเตอร์สืบคน้โปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติั 

   จ  านวนนกัเรียนท่ีใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษาน้ีคิดเป็น   541 คนต่อวนั 

-  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกหอ้งเรียน  
แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง / ปี 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง / ปี ช่ือแหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
1.  อุทยานวงัมจัฉา 
2.  เรือนกลว้ยไมน้วลรัช 

3.  หอ้งพิพิธภณัฑ์ 
4.  หอ้งแนะแนว 
5. หอ้งสมุดริมทาง 
6.  หอ้งเบญจรงค ์

7.  เรือนพยาบาล 
8.  ความรู้คู่เสา 
9.  ความรู้คู่คาน 

10. หอ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 11. ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

  1. แหล่งผลิตเบญจรงคด์อนไก่ดี 
2. พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินเขตหนอง

แขม 
3. ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร 
4. พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ 
5. โรงภาพยนตร์เมเจอร์ 
6. อิมแพค็เมืองทองธานี 
7. เมืองโบราณ 
8. เขาเขียว 
9. คลองโคน 
10. TK park 
11. สยามมิวเซียม 
12. วดัโพธ์ิ 
13. ตลาดร้อยปีสามชุก  
14. บึงฉวาก 

  

 
- ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ผูท้รงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู/

นกัเรียนในปีการศึกษาน้ี 
ช่ือ        ชมรมประเทศไทยใสสะอาด    ใหค้วามรู้เร่ือง    เศรษฐกิจพอเพียง 
ช่ือ       สถานีต ารวจบางบอน   ใหค้วามรู้เร่ือง  กฎจราจร 
ช่ือ      ม.มหิดล   ใหค้วามรู้เร่ือง กฎหมายท่ีควรรู้ 
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10.  ผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา 
  ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม  รัชมงัคลาภิเษก ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือโครงการ ผลทีไ่ด้รับ 
โครงการส่งเสริม   และพฒันาคุณธรรม     จริยธรรม   
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  นกัเรียนเกือบทั้งหมดเป็นสมชิกของธนาคาร
โรงเรียน 
2.  นกัเรียนผา่นการสอบธรรมศึกษาใน
ระดบัชั้นตรี โท และเอก เป็นจ านวนมาก 
3.  สถิติปัญหาพฤติกรรม การขาดเรียน หนี
เรียนลดลง 
4.  นกัเรียนไดรั้บเกียรติยกยอ่งการเป็นผูมี้ผล
การเรียนดี เป็นผูน้ า และเป็นผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
เพิ่มข้ึน 

5.  นายยอด ปอง ไดรั้บรางวลัชมเชย การ
ประเมินนกัเรียนรางวลัพระราชทาน 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   และ
ทรัพยากร   คลายร้อนโลก 

1.  นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และเป็นแกนน าดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2.  นกัเรียนแกนน าโครงการกล่องเขียวขจีได้
ขยายผลและเผยแพร่ผลงานในวงกวา้ง ทั้งใน
ระดบักลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และในงาน
นิทรรศการระดบัชาติ 

โครงการพฒันาทกัษะชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  นกัเรียนทุกคนเป็นสมาชิกฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีตนเองสนใจ และมีการ
จดัท าโครงงานบูรณาการ การสร้างผลงาน
ช้ินงาน กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมนุมตนเอง 
อาทิ การเขียนภาพฝาผนงั 
2.  โครงการเยาวชนพลยติุธรรมของนกัเรียน
ชนะเลิศประเภทBest Practice และนิทรรศการ
ระดบัภาค 
3.  โครงงานของนกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการ
แข่งขนัระดบัภาค และระดบัชาติ 
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ช่ือโครงการ ผลทีไ่ด้รับ 

โครงการพฒันาการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิด
สร้างสรรค ์  คิดไตร่ตรอง  คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
และคิดวสิัยทศัน์ 

1.  โครงงานท่ีเขา้ประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ระดบัโรงเรียนมีความหลากหลาย
และสะทอ้นการท างานท่ีเป็นระบบ 

2.  นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงาน ช้ินงาน อาทิ 
โครงงาน กิจกรรม โครงการ จนสามารถ
แข่งขนัจนไดรั้บรางวลัจากภายนอก 

โครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 

1.  นกัเรียนไดรั้บเกียรติบตัรจากการมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพฒันาข้ึนมากข้ึน 
2.  ผลการเรียนเฉล่ียในแต่ละรายวชิาสูงข้ึน 
3.  นกัเรียนทุกคนไดใ้ชค้อมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้ 
4.  นกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะ
ทางวชิาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

โครงการพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง   
รักการเรียนรู้    และการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

1.  โรงเรียนไดรั้บรางวลัโรงเรียนส่งเสริมการ
อ่านดีเด่น 

2.  นกัเรียนทุกคนมีการบนัทึกการอ่านในสมุด
บนัทึกการอ่าน 

3.  สถิติการใชห้อ้งสมุด การยมืคืน จ านวน
หนงัสือท่ีอ่านต่อคนเพิ่มข้ึน 

4.  นกัเรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทั้งจาก ICT หรือแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา 

โครงการเสริมสร้าง   และพฒันาสุขภาพอนามยั     
ส่วนบุคคล 

1.  นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินสุขภาพ
ผา่นเกณฑ์ 
2.  นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินวฒิุภาวะ
ทางอารมณ์อยูใ่นเกณฑป์กติ 

3.  นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองเพศศึกษาผา่น
หลกัสูตรเพศศึกษา 
4.  นกัเรียนมีความสุขในการมาเรียน และกลา้
แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 



 

 

13 
ช่ือโครงการ ผลทีไ่ด้รับ 

โครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพ  และลกัษณะนิสยั  
ดา้นศิลปะ   ดนตรี  กีฬา 

1. นกัเรียนช่ืนชมและเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น
ดนตรี ศิลปะ กีฬา 
2.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัรายการเสียง
ตามสาย  
3.  นกัเรียนไดแ้สดงออกอยา่งเหมาะสมในการ
แข่งขนักีฬาภายใน 

4.  นกัเรียนท่ีมีความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาไดรั้บ
การส่งเสริมสู่การแข่งขนัภายนอก และไดรั้บ
รางวลั 

5.  นกัเรียนไดร่้วมแสดงออกทางศิลปะผา่น
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแข่งขนักีฬาภายใน การ
วาดภาพก าแพงโรงเรียน 

โครงการวจิยั และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา วถีิ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  โรงเรียนไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาวถีิ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

2.  ครูทุกคนไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะการ
วจิยั และการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ 
3.  โรงเรียนมีการเปิดรายวชิาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลาย และนกัเรียนสามารถเลือกเรียนได้
อยา่งอิสระ 

โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1.  นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการท่ี
โรงเรียนจดัข้ึนอยา่งหลากหลาย 
2.  โรงเรียนมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายทั้ง
ดา้นวชิาการ สังคมวฒันธรรม  
3.  มีการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ง
คณะกรรมการระดบัชั้นและคณะกรรมการ
นกัเรียน 

4.  นกัเรียนและคณะกรรมการนกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
 



 

 

14 
ช่ือโครงการ ผลทีไ่ด้รับ 

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดลอ้ม   
ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

1.  โรงเรียนไดพ้ฒันาห้องสมุดและหอ้งศูนย์
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.  จดัระบบการใชอ้าคารแบบพื้นท่ีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
3.  มีการจดัป้ายนิเทศไวใ้นทุกพื้นท่ีของ
โรงเรียน จดัการประกวดป้ายนิเทศ นิทรรศการ 
4.  พฒันาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน 

5.  ติดตั้งระบบเสียงตามสาย เคร่ืองรับโทรทศัน์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริม สนบัสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้  และ
ภูมิปัญญา ทอ้งถ่ิน   ในการจดัการเรียนการสอน 

1.  มีการส ารวจและจดัท าทะเบียนแหล่งเรียน
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2.  มีการน านกัเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ภายนอกโรงเรียน อาทิ ป่าชายเลน แหล่งผลิต
เบญจรงค ์เป็นตน้ 

3.  มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้ ร่วม
จดักิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

โครงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์   และความร่วมมือ
ในการใหบ้ริการทางการศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษา 
กบัองคก์รอ่ืน 

1.  โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจาก
บุคคลภายนอก สถานศึกษาภายนอก ในการน า
บุคลากรมาช่วยจดัการเรียนรู้  อาทิ ครู
เกษียณอายรุาชการมาช่วยสอน บุคลากรจาก
วทิยาลยัราชสิทธิธารามมาช่วยสอน 
2.  มีการจดัระบบเครือข่ายผูป้กครองตั้งแต่
ระดบัหอ้งเรียน ชั้นเรียน และโรงเรียนโดยมีการ
ท างานอยา่งเขม้แขง็ 
3.  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการเครือข่าย และผูป้กครองอยา่ง
สม ่าเสมอ 

4.  มีการพฒันาโรงเรียนร่วมกบักลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติอยา่งต่อเน่ือง 
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ช่ือโครงการ ผลทีไ่ด้รับ 

โครงการส่งเสริม    และพฒันาตนเองดา้นภาวะผูน้ า 
ทางวชิาการของฝ่ายบริหาร 

1.  ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้ าทางวชิาการ ไดรั้บ
เชิญใหเ้ป็นวทิยากรอยา่งกวา้งขวาง และไดเ้ป็น
คณะกรรมการ คณะท างานของหน่วยงานตน้
สังกดั และหน่วยงานภายนอก 

2.  ผูบ้ริหารมีการนิเทศติดตามการท างานอยา่ง
ต่อเน่ือง สม ่าเสมอ  
3.  ผูบ้ริหารมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
อาทิ การเขา้หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง 

โครงการส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา    ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ครูไดรั้บการส่งเสริมใหไ้ดรั้บรางวลัต่าง ๆ 
อาทิ ครูดีในดวงใจ ครูผูมี้นิสัยรักการอ่าน ฯลฯ 
2.  ครูไดรั้บการพฒันาตนเองมากกวา่ 20 ชม.ต่อ
ปีทุกคน 
3.  ครูไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ทาง
วทิยฐานะ จนมีครู คศ.3 เพิ่มข้ึน 

4.  ครูไดส้อนในสาขาท่ีตรงกบัความถนดั และ
ไดรั้บการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ 

5.  ครูไดรั้บการส่งเสริมใหศึ้กษาในระดบัท่ี
สูงข้ึน โดยมีครูท่ีจบสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี
เพิ่มข้ึน 

6.  มีการเพิ่มของอตัราก าลงั และมีการจดัหาครู
อตัราจา้ง และเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการสอนมา
ลดภาระนอกเหนือการสอนของครูผูส้อน  

โครงการส่งเสริม   และพฒันาครูใหมี้ความรู้   
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้   ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ครูทุกคนไดรั้บการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองหลกัสูตรผา่นการประชุม อบรมสัมมนา 
อยา่งต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.  ครูทุกคนมีแผนการจดัการเรียนรู้ 
3.  ครูทุกคนไดรั้บการพฒันาใหใ้ชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการจดัการเรียนรู้  
4.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจดัท าวจิยั 
หรือนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
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ช่ือโครงการ ผลทีไ่ด้รับ 

โครงการพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลย ี
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา 

1.  มีการปรับปรุงหอ้งศูนยค์อมพิวเตอร์ใหมี้
ความทนัสมยั 
2.  ครูสามารถเขา้ถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ยระบบเครือข่ายไร้สาย 
3.  พฒันาทกัษะการใชI้CTส าหรับครู 
4.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของทุกหอ้งสามารถ
เขา้ถึงอินเตอร์เน็ตได ้

โครงการพฒันาระบบบริหารสถานศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

1.  มีการประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
สถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ เปิดโอกาสใหทุ้ก
ภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วม 

2.  ปรับโครงสร้างการบริหารงานใหค้ล่องตวั
และมีประสิทธิภาพ 
3.  มีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 

โครงการพฒันาระบบการบริหาร    และการจดัการท่ี
มุ่งสัมฤทธิผลกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1.  มีการประชุมเครือข่ายผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองอยา่ง
สม ่าเสมอ 
2.  มีการพฒันาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
โดยเนน้การมีส่วนร่วม 
3.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือ   ในการระดมทุน   
และทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1.  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีมี
เป้าหมายชดัเจน 
2.  ผูป้กครอง องคก์รภาครัฐและเอกชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการพฒันาโรงเรียน อาทิ 
มูลนิธิสถาบนัราชพฤกษใ์หง้บสนบัสนุนการ
พฒันาตามโครงการกล่องเขียวขจี  ธนาคารออม
สินร่วมพฒันาธนาคารโรงเรียน เป็นตน้ 
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11.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
 ส านกังานคณะกรรมการรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) หรือ สมศ.โดย
บริษทัสมานมิตรพฒันาคุณภาพจ ากดั ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนวลนรดิศ
วทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก วนัท่ี 31 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2547 โดยประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นครู และดา้นผูเ้รียน สรุปผลการประเมิน ได้
ดงัน้ี 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ดา้น คือ ผูบ้ริหาร ด้านครู 
และดา้นผูเ้รียน  ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน  ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

มาตรฐาน 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี 
ด้านผู้เรียน    
มาตรฐานท่ี 1      ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์    
มาตรฐานท่ี 4      ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ 
                          มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์  

   

มาตรฐานท่ี 5      ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร    
มาตรฐานท่ี 6      ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ 
                           และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

   

มาตรฐานท่ี 9       ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน 
                           ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

   

มาตรฐานท่ี 10     ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี     
มาตรฐานท่ี 12     ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา                         
ด้านผู้บริหาร    
มาตรฐานท่ี 13   สถานศึกษามีการจดัองคก์ร/โครงสร้างและการบริหารงานอยา่งเป็น 
                          ระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

   

มาตรฐานท่ี 14   สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนใน 
                          การพฒันาการศึกษา    

   

มาตรฐานท่ี 18    สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ 
                          ผูเ้รียนเป็นส าคญั      

   

มาตรฐานท่ี 20    ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหารจดัการ          
มาตรฐานท่ี 25    สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีส่ือ 
                          การเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้        

   

ด้านครู     
มาตรฐานท่ี 22    ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                          และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

   

มาตรฐานท่ี 24    ครูมีคุณวฒิุ/ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ  
                          และมีครูเพียงพอ  
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 11. 1 ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
  1)  ควรด าเนินการจดัท าแผนพฒันา แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการประจ าปี โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กนั และเช่ือมโยงกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย มาตรฐานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของสถานศึกษา 
  2)  ควรพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ความตอ้งการของชุมชน 
ทอ้งถ่ินและสังคม ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็น คือ การสร้างหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช้ และ
คุณภาพผูเ้รียน (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์) และจดัท าระบบทะเบียนส่ือให้
เป็นปัจจุบนั 
  3)  ควรเร่งแกไ้ขปัญหาการขาดบุคลากร ครูผูส้อนโดยเร่งด่วน ทั้งจากตน้สังกดั การหา
อตัราจา้งเพื่อการสร้างความร่วมมือของนกัศึกษาฝึกงานจากสถาบนัการศึกษา เช่น มหาวิทยาลยัราชภฎั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา เป็นตน้ 
  4)  ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อการพฒันา
ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงาน ช้ินงาน โครงการ ให้
หลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  5)  ส่งเสริมให้ครูมีการจดัท าการวิจยัในชั้นเรียนให้มากข้ึนพร้อมทั้งพฒันาให้สามารถ
จดั/ใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ ICT ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 
 
 11.2 การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 
  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงั
คลาภิเษก รอบแรกโดย สมศ. ไดค้ะแนนเฉล่ียของการประเมิน 2.43 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุงและ
พฒันางานในหลายดา้น ดงันั้นจากหลกัการ ทฤษฎี สภาพทัว่ไป และผลการจดัการศึกษาในระยะท่ีผา่น
มาจึงเป็นเหตุจูงใจประการหน่ึงท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้วิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการจดั
การศึกษาข้ึนพื้นฐานวถีิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ทั้งน้ี
โดยน าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะของ สมศ. พนัธกิจของสถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนในฝัน และ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการจดัท า บนพื้นฐานของ
หลกัการและทฤษฎีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก จะบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลตามท่ีมุ่งหวงัต่อไป 
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12.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบ
สอง เม่ือวนัท่ี 12 – 14 มกราคม 2552  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 ดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นครู 
และดา้นผูบ้ริหาร  ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 

 
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ประถมศึกษา/มธัยมศึกษา 

 

ผลประเมนิองิเกณฑ์ 
ผลประเมนิ 

องิสถานศึกษา 
 

ค่าเฉลีย่ 
 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 
คุณภาพ 

คะแนน ระดบั 
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

3.45 ดี 4 ดีมาก 3.73 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ผูเ้รียนมีสุขนิสยัสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

3.46 ดี 4 ดีมาก 3.73 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยั 
ดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.36 ดี 3 ดี 3.18 ดี 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
คดิสังเคราะห์ มีวจิารณญาณมี  
ความคดิสร้างสรรค์  คดิไตร่ตรองและมีวสัิยทัศน์  

2.98 ดี 3 ดี 2.99 ดี 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลกัสูตร 

1.52 ปรับปรุง 3 ดี 2.26 พอใช ้

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.12 ดี 4 ดีมาก 3.56 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน   รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

3.39 ดี 3 ดี 3.20 ดี 

ด้านครู        
มาตรฐานที่ 8 ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกบังาน
ที่รับผดิชอบและมีครูเพยีงพอ 

2.55 พอใช ้  2 พอใช ้ 2.24 พอใช ้

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

3.46 ดี 3 ดี 3.26 ดี 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 

3.75 ดีมาก 4 ดีมาก 3.88 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง
และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

3.41 ดี 4 ดีมาก 3.71 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

 
ผลประเมินอิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
องิสถานศึกษา 

 
ค่าเฉลีย่ 

 

ผลการ 
รับรอง 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 
คุณภาพ 

คะแนน ระดบั 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการ
เรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3.78 ดีมาก 3 ดี 3.39 ดี 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

3.36 ดี 3 ดี 3.30 ดี 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความ 
สมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 

3.60 ดีมาก 3 ดี 3.30 ดี 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.         ได้       ไม่ได้ 

12.1  ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 
 1.  ผูเ้รียนควรพฒันาตนเอง และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนและพฒันาทกัษะการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ และคิดไตร่ตรอง โดยศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมีผล
การเรียนต ่ากวา่มาตรฐานท่ีสถานศึกษา วางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ และทกัษะการท าขอ้สอบ
ของตนเอง ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ครูควรวางแผนพฒันาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล ท่ีมี
ความตรงและสอดคล้องกับการวดัประเมินผลตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาใช้ในการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากข้ึน โดยก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีมีระดบัปฏิบติัตรงกนัชดัเจน จดักิจกรรม
การสอนซ่อมเสริมผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อแกปั้ญหานกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า นอกจากน้ี
ครูควรมีการบนัทึกหลงัการสอนและน าปัญหามาวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาควรจดัการอบรม/นิเทศ/ก ากบัติดตาม และสัมมนา เร่ืองงานวิจยัในชั้น
เรียนใหเ้กิดอยา่งจริงจงั และให้สามารถน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
แทจ้ริง 
 3.  ผูบ้ริหารควรจดัท าวิจยัศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุท่ีแทจ้ริง ทั้งดา้นครูผูส้อน ระบบการ
ประเมินผลเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของครูและเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้สูงข้ึน 
ตลอดจนนิเทศให้ความรู้แก่บุคลากรในการประมวลขอ้มูลดิบท่ีมีให้เป็นขอ้มูลสารสนเทศ และบริหาร
จดัการบนพื้นฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนัและทัว่ถึงผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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12.2  การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 

  1.  จากมาตรฐานท่ี 5 ท่ีพบว่า ผูเ้รียนควรพฒันาตนเอง และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้
สูงข้ึนโดยมีคุณภาพอยูใ่นระดบัพอใชน้ั้น โรงเรียนไดมี้การประชุมกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อศึกษาสาเหตุ ปัญหาท่ีเป็นผลกระทบ และแนวทาง
แกไ้ขพบวา่  จากปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ์เป็นจ านวนมาก ส่งผลท าให้
นกัเรียนไม่จบหลกัสูตรตามท่ีก าหนด นกัเรียนไม่สามารถเล่ือนชั้นได ้ ทางโรงเรียนจึงจดักิจกรรมค่าย
ทางวิชาการเพื่อแกไ้ขผลการเรียน เพิ่มประสิทธิภาพของครูท่ีปรึกษา ครูผูส้อนเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีการน าผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วม 

 2.  จากมาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั พบวา่ครูบางส่วนยงัขาดการท าวิจยัในชั้นเรียนนั้น  ทางโรงเรียนไดด้ าเนินการจดั
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การท าวิจยัในชั้นเรียนให้แก่คณะครูทุกคน และไดก้ าหนดให้ครูทุก
คนจดัท าวิจยัในชั้นเรียน รวมถึงการน าเร่ืองการจดัท าวิจยัในชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ผลการปฏิบติังานเพื่อ
พิจารณาความดีความชอบ 
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บทที ่2 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
 

 ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการ
พฒันา/มาตรฐาน ระดบัสถานศึกษา โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงัคลาภิเษก ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ 
และการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาระหวา่งปีการศึกษา 2550 – 2554  โรงเรียนไดก้ าหนดปรัชญา/คติ
พจน์/ค  าขวญั  วสิัยทศัน์  พนัธกิจ และเป้าหมายการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ไวด้งัน้ี 
 

วสัิยทัศน์ 

เป็นตน้แบบการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พนัธกจิ 

จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
รัชมงัคลาภิเษกและโรงเรียนในฝัน 

 
เป้าประสงค์ 

1.  นักเรียนจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทกัษะชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นท่ีพึงพอใจของนกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน 

3.     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกบัการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  การบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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5. เป้าหมายการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2553  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ทีค่าดหวงั 
มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

นกัเรียนร้อยละ 80 ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์น
ระดบั 3 (ดี) 1.1 มีวนิยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบติัตนตามหลกัธรรม

เบ้ืองตน้ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
1.2 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
1.3 มีความกตญัญูกตเวที 
1.4 มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละเพื่อส่วนรวม 
1.5 ประหยดั รู้จกัใชท้รัพยสิ์นของส่วนตนและส่วนรวมอยา่ง

คุม้ค่า 
1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยม

ไทยและด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี 2  ผูเ้รียนมีจิตส านึก ในการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

นกัเรียนร้อยละ 80 ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินคุณลกัษณะดา้นการมีจิตส านึก
ในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัดี(3)  

2.1 รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 

2.2 เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

นกัเรียนร้อยละ 80 ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินดา้นการมีทกัษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
ในระดบัดี(3)   

3.1 มีทกัษะในการจดัการและท างานใหส้ าเร็จ 
3.2 เพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการ

ท างาน 
3.3 ท างานอยา่งมีความสุข พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.4 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
3.5 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบั

อาชีพท่ีตนสนใจ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ทีค่าดหวงั 

มาตรฐานท่ี 4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิด
สังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไต่ตรอง 
และมีวสิัยทศัน์ 

นกัเรียนร้อยละ 80 ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินการคิดวเิคราะห์ในระดบั 3 (ดี) 

4.1 สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิด
อยา่งเป็นระบบและมีการคิดแบบองคร์วม 

4.2 สมารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการ
ตดัสินใจได ้

4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหา
อยา่งมีสติ 

4.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดี และมี
จินตนาการ 

มาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตร 

นกัเรียนร้อยละ 70 ผา่นเกณฑด์า้นการ
มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตรในระดบัดี(3)  5.1 มีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ 

5.2 มีผลการทดสอบระดบัชาติเฉล่ียตามเกณฑ์ 
5.3 สามารถส่ือความคิดผา่นการพดู เขียนหรือน าเสนอดว้ย

วธีิต่างๆ 
5.4 สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 
5.5 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

นกัเรียนร้อยละ 80 ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินดา้นทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ในระดบั 3 
(ดี) 

6.1 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จกัตั้งค  าถามเพื่อ
หาเหตุผล 

6.2 สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตวั ใช้
หอ้งสมุด แหล่งความรู้และส่ือต่างๆได ้ทั้งในและนอก 

      สถานท่ี 
6.3  มีวธีิการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้สนุกกบั

การเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ทีค่าดหวงั 

มาตรฐานท่ี 7  ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี นกัเรียนร้อยละ 80 ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินดา้นการมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดีในระดบัดี(3) 

7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลงักาย
สม ่าเสมอ 

7.2 มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
7.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงสภาวะ

ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทาง
เพศ 

7.4 มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และให้
เกียรติผูอ่ื้น 

7.5 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครูและผูอ่ื้น 
มาตรฐานท่ี 8 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้น
ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 

นกัเรียนร้อยละ 80 ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินดา้นการมีสุนทรียภาพและ
ลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ  ดนตรี  และ
กีฬาในระดบัดี(3) 

8.1 ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นศิลปะ 
8.2 ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ 
8.3 ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นกีฬา/นนัทนาการ 
มาตรฐานท่ี9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้
ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เขา้
กบัชุมชนไดดี้ และมีครูพอเพียง 

ครูร้อยละ 80  ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้
ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ 
หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดดี้ 
และมีครูพอเพียงในระดบัดี(3)  

9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของ
วชิาชีพ 
9.2  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน 
9.3  มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันาผูเ้รียน 
9.4  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควธีิการใหม่ๆ รับฟัง
ความคิดเห็น ใจกวา้งและยอมรับการเปล่ียนแปลง 
9.5  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
ข้ึนไป 
9.6  สอนตรงตามวชิาเอก-โท หรือตรงตามความถนดั 
9.7  มีจ  านวนพอเพียง(หมายรวมทั้งครูและบุคลากร
สนบัสนุน) 
 



 

 

26 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ทีค่าดหวงั 

มาตรฐานท่ี 10 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ครูร้อยละ 80 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ดา้นความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัในระดบัดี(3) 

10.1 มีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษาและ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

10.2 มีการวเิคราะห์ศกัยภาพผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 

10.3 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

10.4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการ
เรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 

10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียนและอิงพฒันาการของ
ผูเ้รียน 

10.6 มีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการ
สอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เตม็ตามศกัยภาพ 

10.7 มีการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไป
ใชพ้ฒันาผูเ้รียน 

มาตรฐานท่ี 11 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า 
และมีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 

ผูบ้ริหารผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้น
คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า และมี
ความสามารถในการบริหารจดั
การศึกษาในระดบัดี ร้อยละ 80 ของ
ตวัช้ีวดั 

11.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
ของวชิาชีพ 

11.2 มีความคิดริเร่ิม มีวสิัยทศัน์ และเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและการ

จดัการ 
11.4 มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ 
มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้าง ระบบ
การบริหารงานและพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

สถานศึกษาผา่นการประเมินดา้นการ
จดัองคก์ร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานและพฒันาองคก์รอยา่งเป็น
ระบบครบวงจรในระดบัดี(3) ร้อยละ  

12.1 มีการจดัองคก์ร โครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมี
ความคล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตาม 
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สถานการณ์ 
12.2 มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบครอบคลุม

และทนัต่อการใชง้าน 
12.3 มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีด าเนินการอยา่ง

ต่อเน่ือง 
12.4 มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจผลการบริหารงานและ
การพฒันาผูเ้รียน 

80 ของตวัช้ีวดั 

มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการบริหารและจดัการศึกษา
โดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 

สถานศึกษาผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้น
การบริหารและจดัการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานในระดบัดี(3) ร้อย
ละ 80 ของตวัช้ีวดั 

13.1 มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา 
13.2 มีการบริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 
13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา 
13.4 มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
มาตรฐานท่ี 14  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

สถานศึกษาผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้น
การจดัหลกัสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในระดบั
ดี(3) ร้อยละ 80 ของตวัช้ีวดั 

14.1 มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
14.2 มีรายวชิา/กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียน

ตามความสนใจ 
14.3 มีการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองความถนดัและความสามารถของผูเ้รียน 
14.4 มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
14.5 มีการจดัระบบการบนัทึก การรายงานผล และการส่งต่อ

ขอ้มูลของผูเ้รียน 
14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการ

สอนอยา่งสม ่าเสมอ 
14.7 มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ

เรียนการสอน 
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มาตรฐานท่ี 15  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

สถานศึกษาผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้น
การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน
อยา่งหลากหลายในระดบัดี(3)ร้อยละ 
80 ของตวัช้ีวดั 

15.1 มีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเขม้แขง็
และทัว่ถึง 

15.2 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถ
ทางวชิาการและความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 

15.3 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถ
พิเศษและความถนดัของผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

15.4 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 
15.5 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 

และกีฬา/นนัทนาการ 
15.6 มีการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค ์วฒันธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
15.7 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
มาตรฐานท่ี 16  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ 

สถานศึกษาผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติ
เตม็ศกัยภาพในระดบัดี(3) ร้อยละ 80 
ของตวัช้ีวดั 

16.1  มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี
เหมาะสม 

16.2  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ
ผูเ้รียน 

16.3 มีการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

16.4 มีหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด พื้นท่ีสีเขียว และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงและอยูใ่นสภาพใชก้าร
ไดดี้ 

16.5 มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 17 สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

สถานศึกษาผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้น
การสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินในระดบัดี(3) ร้อย
ละ 80 ของตวัช้ีวดั 

17.1 มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
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17.2   สนบัสนุนใหแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เขา้มา
มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหวา่งบา้น 
องคก์รทางศาสนา สถาบนัทางวชิาการ และองคก์รภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพฒันาวธีิการเรียนรู้ในชุมชน 

สถานศึกษาผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้น
การร่วมมือกนัระหวา่งบา้น องคก์รทาง
ศาสนา สถาบนัทางวชิาการ และองคก์ร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวธีิการ
เรียนรู้ในชุมชนในระดบัดี(3) ร้อยละ 
80 ของตวัช้ีวดั 

18.1 เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้และบริการ
ชุมชน 

18.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

 
โครงการ/กจิกรรมทีว่างแผนด าเนินการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยกิจกรรม  

1. สมุดบนัทึกความดี 
2. ธนาคารโรงเรียน 
3. บญัชีครัวเรือน 
4. นิยมไทยวถีิไทย 
5. วนัเกียรติคุณ นดร. 
6. วนัแม่แห่งชาติ 
7. วนัพอ่แห่งชาติ 
8. วนัไหวค้รู 
9. สอบธรรมศึกษา 
10. ตกับาตรวนัข้ึนปีใหม่ 
11. แห่เทียนเขา้พรรษา 
12. การเลือกตั้งกรรมการนกัเรียน 

 

 - ร้อยละของนกัเรียนมีวนิยั ความรับผดิชอบ   
และปฏิบติัตามหลกัธรรมในระดบัดี  
- ร้อยละของนกัเรียนมีความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่น
เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
 - ร้อยละของนกัเรียนมีความกตญัญูกตเวทีผา่น
เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
 - ร้อยละของนกัเรียนมีความเมตตา     กรุณา    
และเสียสละเพื่อส่วนรวมผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษา
ก าหนด 
 - ร้อยละของนกัเรียนมีบญัชีฝากธนาคาร 
 - ร้อยละของนกัเรียนจดัท าบญัชีครัวเรือน 
 - ร้อยละของนกัเรียนมีพฤติกรรม  นิยมไทยเห็น
คุณค่าในภูมิปัญญาไทย   และภูมิใจในความเป็น
ไทยผา่นเกณฑต์ามท่ีโรงเรียนก าหนด   
-  ร้อยละของนกัเรียนสอบผา่นการเทียบความรู้
ธรรมศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 2  ผูเ้รียนมีจิตส านึก ในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ
ทรัพยากรคลายโลกร้อน ประกอบดว้ย
กิจกรรม 

1. กล่องเขียวขจี   
2. ธนาคารขยะ  
3. น ้าใสใจภกัด์ิรักส่ิงแวดลอ้ม 
4. ปลูกป่าชายเลน 

-  ร้อยละของนกัเรียนรู้คุณค่า    และตระหนกัถึง
ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้ม   
 - ร้อยละของนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม   

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการพฒันาทกัษะชีวติตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยกิจกรรม 
1. ฐานเศรษฐกิจชีวิตท่ีพอเพียง  
2. รวมพลคนยติุธรรม  
3. ค่ายภาวะผูน้ าตามรอยเบ้ืองยคุลบาท  
4. โครงงานอาชีพ 
5. โครงงานวชิาการ 

-  ร้อยละของนกัเรียนมีทกัษะในการจดัการและท างาน
ไดส้ าเร็จระดบัดี  
 -  ร้อยละของนกัเรียนมีความขยนั หมัน่เพียร    อดทน  
ละเอียดรอบคอบในการท างาน   
 -  ร้อยละของนกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้   
 -  ร้อยละของนกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต    
และหาความรู้ในอาชีพท่ีตนสนใจ  

มาตรฐานท่ี 4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค ์คิดไต่ตรอง และมีวสิัยทศัน์ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการพฒันาการคิดวิเคาะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์คิดไต่ตรอง คิดอยา่งมีวจิารณญาณ และ
คิดวสิัยทศัน์ ประกอบดว้ยกิจกรรม 

1. ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
2. ค่ายนกัคิด นกัเขียน 

3. ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงงานอาชีพอิสระ 

- ร้อยละของนกัเรียนสามารถ    เปรียบเทียบ   
วเิคราะห์   สังเคราะห์  และสรุป   ความคิดรวบยอด
ในระดบัดี    
 - ร้อยละของนกัเรียนสามารถคาดการณ์ก าหนด
เป้าหมาย   และแนวทางการตดัสินใจไดใ้นระดบัดี    
- ร้อยละของนกัเรียนประเมินและเลือกแนวทางการ
ตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งมีสติในระดบั ดี   
 - ร้อยละของนกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
และมีจินตนาการในระดบัดี  
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มาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา ประกอบดว้ยกิจกรรม 

1.  มอบเกียรติบตัรนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน
ดีเด่นและมีการพฒันาผลการเรียน 

2. กิจกรรมปลอดศูนย ์
3. วนัสุนทรภู่ 
4. สัปดาห์รักการอ่านและการเรียนรู้ 
5. การสอนเสริมทกัษะทางวชิาการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
6. การแข่งขนัทกัษะภาษาไทย 
7. วนัคริสตม์าส 
8. ฐานการเรียนรู้พระอจัฉริยภาพดา้น

คอมพิวเตอร์ 
9. ฐานการเรียนรู้พระอจัฉริยภาพดา้นภาษา 

- ร้อยละของนกัเรียน ท่ีมีระดบัผลการเรียนใน
ระดบัดี   แต่ละกลุ่มสาระฯ  
 - ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการสอบรวบยอด      
ระดบัชาติเฉล่ียตามเกณฑ ์   
 -  ร้อยละของนกัเรียนส่ือความคิด     ผา่นการพดู        
เขียน       หรือวธีิอ่ืนในระดบัดี     
 -  ร้อยละของนกัเรียนใชภ้าษา เพื่อการส่ือสารได้
ทั้งภาษาไทย          และภาษาองักฤษ  ในระดบัดี   
 -  ร้อยละของนกัเรียนท่ีใช ้  ICT     เพื่อการเรียนรู้   
ในระดบัดี  

 
มาตรฐานท่ี 6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง ประกอบดว้ยกิจกรรม 
1. วางทุกงานอ่านทุกคน 
2. บนัทึกการอ่าน 
3. ยอดนกัอ่าน 
4. สัปดาห์รักการอ่านและการเรียนรู้ 
5. ทศันศึกษา  
 

- ร้อยละของนกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จกัตั้ง
ค  าถาม   เพื่อหาเหตุผลสนใจแสวงหาความรู้ ส่ิง
ต่างๆรอบตวัในระดบัดี  
 - ร้อยละของนกัเรียนมีวธีิเรียนรู้ของตวัเอง       
สามารถเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น     และสนุกกบัการ
เรียนรู้ในระดบัดี  
- ร้อยละของนกัเรียนใชห้้องสมุด        แหล่ง 
เรียนรู้  และส่ือต่างๆ  ทั้งในและนอกสถานศึกษา   
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มาตรฐานท่ี 7  ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการเสริมสร้าง และพฒันาสุขภาพอนามยั
ส่วนบุคคล ประกอบดว้ยกิจกรรม 

1. ตรวจสุขภาพประจ าปี 
2. ตรวจสอบสารพิษในอาหาร 
3. ชุมนุมอ.ย.นอ้ย 
4. ชุมนุมอนามยัโรงเรียน 
5. ส ารวจและก าจดัลูกน ้ายงุลาย 
6. วนัเอดส์โลก 
7. วนังดสูบบุหร่ีโลก 
8. การประเมินวฒิุภาวะทางอารมณ์ 
9. กีฬาภายใน 
10. ค่ายช่อใหม่ราชพฤกษ ์
11. น ้าปลอดสารตะกัว่ 
12. หลกัสูตรเพศศึกษา 
13. V-Teen 

-  ร้อยละของนกัเรียนปลอดภยั  จากอุบติัเหตุ 
 -  ร้อยละของนกัเรียนมีส่วนสูง  น ้าหนกั    และ
สมรรถนะตามเกณฑม์าตรฐาน     
 - ร้อยละของนกัเรียนกลา้แสดงออกในเร่ืองท่ี ดี
ต่อสาธารณะชน   
-  ร้อยละของนกัเรียนมีระดบัความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ครู  เพื่อน   และโรงเรียน  ในระดบัดี    
 - ร้อยละของนกัเรียนปลอดจากสารเสพติด    และ
เอดส์     

 
มาตรฐานท่ี 8 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสยั
ดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา ประกอบดว้ยกิจกรรม 

1. กิจกรรมกีฬาภายใน 
2. กิจกรรมการแสดงดนตรี 
3. กิจกรรมแข่งขนักีฬาภายนอก 
4. กิจกรรมเสียงตามสาย 
5. การแข่งขนักีฬาระหวา่งหอ้งเรียน 
6. กิจกรรมวาดภาพบนร้ัวโรงเรียน 
7. กิจกรรมประกวดวาดภาพ 

- ร้อยละของนกัเรียนมีความช่ืนชม และชอบ
กิจกรรมดา้นศิลปะในระดบัดี     
 - ร้อยละของนกัเรียนมีความช่ืนชม และชอบ
กิจกรรมดา้นดนตรี /  นาฏศิลป์   ในระดบัดี    
 - ร้อยละของนกัเรียนมีความช่ืนชม และชอบ
กิจกรรมดา้นกีฬา /นนัทนาการ  ในระดบัดี    
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มาตรฐานท่ี 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒิุ/ความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ หมัน่
พฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดดี้ และมีครูพอเพียง 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะครู และบุ
คลการทางการศึกษาตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยกิจกรรม 

1. กลัยาณมิตรนิเทศ  
2. อบรมปฏิบติัการพฒันาสมรรถนะครู  
3. ครูดีในดวงใจ  
4. แฟ้มผลงานสานความส าเร็จ  
5. เชิดชูครูดีศรีรัชมงัคลา 

 - ร้อยละของครูมีคุณธรรม   จริยธรรม   และการ
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ    
 - ร้อยละของครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี กบันกัเรียน  
ผูป้กครองและชุมชน 
 - ร้อยละของครูมีความมุ่งมัน่     และอุทิศตนใน
การสอน    และพฒันาผูเ้รียน  
 - ร้อยละของครูแสวงหาความรู้   และเทคนิค
ใหม่ๆในการสอน   
- ร้อยละของครูจบการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี
ทางการศึกษา  หรือเทียบเท่า 
- ร้อยละของครูท่ีสอนตรงตามวชิาเอก     โท   
และความถนดั    
 - ครูมีจ านวนเพียงพอในทุกกลุ่มสาระ    และงาน
สนบัสนุน 

 
มาตรฐานท่ี 10 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการส่งเสริมและพฒันาครูใหมี้ความรู้ 
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย
กิจกรรม 

1. อบรมปฏิบติัการจดัการเรียนการสอน    ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2.  ฝึกประสบการณ์  การจดักิจกรรมตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. อบรมปฏิบติัการ  การจดัท าผลงานเพื่อ
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  

- ร้อยละของครูมีความรู้    ความเขา้ใจในหลกัสูตร 
 - ร้อยละของครูมีความรู้   และรู้จกั ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 
 - ร้อยละของครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
- ร้อยละของครูใชเ้ทคโนโลย ี ในการพฒันาตน   
และผูเ้รียน  
 -  ร้อยละของครูท่ีประเมินผล ตามสภาพจริง  
-  ร้อยละของครูน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียน
วธีิการเรียนรู้ของนกัเรียน  



 

 

34 
ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 

4. อบรมปฏิบติัการการวิจยัในชั้นเรียน  
5. การนิเทศวชิาการภายใน 

-  ร้อยละของครูมีการท าวิจยัพฒันาการเรียนการ
สอน    

 
มาตรฐานท่ี 11 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการบริหารจดั
การศึกษา 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการส่งเสริม และพฒันาตนเองดา้นภาวะผูน้ า
ทางวชิาการของฝ่ายบริหาร ประกอบดว้ยกิจกรรม 

1.  ประชุม    ศึกษา    ดูงาน  
2.  นิเทศโตะ๊กลม 

3.  การอบรมร่วมกบัสถาบนัอ่ืน 

- คุณธรรม จริยธรรม  การปฏิบติัตนของผูบ้ริหาร     
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่นระดบัดี 
 - ความคิดริเร่ิม   วสิัยทศัน์    และผูน้ าวชิาการ     
ของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัดี 
 - การบริหารจดัการ ของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัดี 
 - ความพึงพอใจในการบริหารของผูบ้ริหาร   อยู่
ในระดบัดี  

 
มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพฒันาองคก์รอยา่ง
เป็นระบบครบวงจร 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการพฒันาระบบการบริหารและจดัการท่ีมุ่ง
สัมฤทธิผลกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั ประกอบดว้ย
กิจกรรม 

1. ปรับโครงสร้างการบริหารตามกรอบการ
กระจายอ านาจ 
2.  อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาองคก์รตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาวถีิปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.  จดัท าโปรแกรมระบบควบคุมการบริหาร  
งบประมาณ 
4.  จดัท าแผนควบคุมภายใน 

- ร้อยละของความสอดคลอ้งของโครงสร้างกบั
แผนกลยทุธ์สถานศึกษา ในระดบัดี    
 - ร้อยละของขอ้มูลสารสนเทศ ของสถานศึกษามี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดี     
 - ร้อยละของระบบประกนัคุณภาพฯ ท่ีมีคุณภาพ
ในระดบัดี 
 - ร้อยละของความพึงพอใจของครู  และบุคลากร 
ท่ีไดรั้บการพฒันาในระดบัดี  
 - ร้อยละของความพึงพอใจ  ของผูรั้บบริการ  ต่อ
การบริหาร  และการพฒันาผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี 
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มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการบริหารและจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการระดมทุน
และทรัพยากรเพื่อจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2.  โครงการพฒันาระบบบริหารสถานศึกษาโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ประกอบดว้ยกิจกรรม 

1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

2. กิจกรรมการประชุมครุและบุคลากร 
3. กิจกรรมการประชุมผูป้กครองเครือข่าย 
4. กิจกรรมการรายงานผลการด าเนินงาน

ของโรงเรียน 

5. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

6. กิจกรรมการพฒันาแผนพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 

- ร้อยละของความพึงพอใจในการมีอ านาจการ
ตดัสินใจของครูในระดบัดี     
 - ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารเชิงกล
ยทุธ์   และการมีส่วนร่วม  ในระดบัดี    
 - ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมพฒันาโรงเรียน    
 - ร้อยละของความพึงพอใจ    ในรูปแบบการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ในระดบัดี  
 - ร้อยละของความพึงพอใจในการตรวจสอบ  
และถ่วงดุล  

 
มาตรฐานท่ี 14  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตวับ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการวิจยั และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย
กิจกรรม 

1. ประชุมปฏิบติัการปรับหลกัสูตร
สถานศึกษา วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. อบรมปฏิบติัการจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

3. ประชุมปฏิบติัการ  การจดัท า ใชส่ื้อ    
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. ปรับระบบขอ้มลู   และการรายงานผล
การเรียน 

5. จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน รายวิชาเพ่ิมเติม 
6. การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 - ร้อยละของระดบัความเหมาะสม ของหลกัสูตรกบัผูเ้รียน        
และทอ้งถ่ิน  ในระดบัดี    
 - ร้อยละของนกัเรียนท่ีพอใจต่อรายวิชา /    กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาใหบ้ริการ  ในระดบัดี   
 - ร้อยละของครูท่ีจดัท าแผนการเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบั
นกัเรียนรายบุคคล ในระดบัดี   
 - ร้อยละของระดบัความเหมาะสมของหลกัสูตร กบัผูเ้รียน 
และทอ้งถ่ิน  ในระดบัดี  
 - ร้อยละของครูใชส่ื้อ และนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้     
 -  ร้อยละของคุณภาพของระบบ    การบนัทึก  การรายงาน     
และการส่งขอ้มลูนกัเรียน ในระดบัดี  
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มาตรฐานท่ี 15  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ประกอบดว้ยกิจกรรม 

 1.  ค่ายผูน้ า 
 2. สปัดาห์หอ้งสมุด 

 3. เปิดบา้นนวลรัชมงัคลา ปรัชญาของเศรษฐกิจ                   
พอเพียง 

4.  สปัดาห์วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
5.  สปัดาห์ภาษาไทย 
6.  สภานกัเรียน เพ่ือประชาธิปไตย 
7.  วนัคริสตม์าส 

8.  นิทรรศการผลงานนกัเรียน 

9.  ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 - ร้อยละของคุณภาพของระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีอยูใ่นระดบัดี    
 - จ านวนกิจกรรมทางวิชาการ  และความคิด
สร้างสรรค ์     ในแต่ละกลุ่ม    สาระฯ  
 - จ านวนกิจกรรมท่ีสนอง  ความสามารถพิเศษ           
และความถนดัของนกัเรียน     ในแต่ละกลุ่มสาระฯ      
 - จ านวนกิจกรรม        ท่ีส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม  
 - จ านวนกิจกรรมท่ีสืบสาน   สร้างสรรคว์ฒันธรรม      
ประเพณี      และภูมิปัญญาไทย  
 - จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย    

มาตรฐานท่ี 16  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตาม
ธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
1. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้ม
ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
2.  โครงการพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ประกอบดว้ยกิจกรรม 

1.  เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้ 
2.  ปรับปรุงศูนยบ์ริการโสตทศันศึกษา 
3.   ฐานการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4.   ศูนยข์บัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงรัชมงัคลาภิเษกภาคกลาง 
 5.  หอ้งสมุดมีชีวิต  
 6.  พฒันาศูนยส์าระการเรียนรู้  

      7.   ปรับปรุงศูนยค์อมพิวเตอร์ และเครือข่าย
ICT   

- ร้อยละของความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม      
อาคารสถานท่ีของโรงเรียน ในระดบัดี 
- จ  านวนกิจกรรม ท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยั       
และความปลอดภยั    
 - ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ  ต่อการ
ใหบ้ริการดา้น   ICT  ในระดบัดี   
 - ร้อยละของระดบัความพอเพียง และสภาพการ
ใชง้านของแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดลอ้มใน
ระดบัดี 
- จ  านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีครูส ารวจ จดั  และใชแ้หล่ง
เรียนรู้     ทั้งในและ นอกสถานศึกษา   
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มาตรฐานท่ี 17 สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการส่งเสริม สนบัสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ยกิจกรรม 

1. จดัท าขอ้มูลแหล่งเรียนรู้     และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

2. ค่ายบูรณาการภูมิปัญญาไทย  
3. ครูภูมิปัญญาชุมชน 
4. การเรียนรู้สู่ชุมชน 
5. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน 
6. ศึกษาพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 

 -  ร้ อ ยละของข้อมู ล ท่ี เ ช่ื อมโย ง  ระหว่ า ง 
สถานศึกษา กับแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาใน
ทอ้งถ่ิน ท่ีอยูใ่นระดบัดี    
 -  ร้อยละแหล่งเรียนรู้    ภูมิปัญญา   และ ชุมชน  
ท่ีเขา้มาร่วมจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา     

 
มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหวา่งบา้น องคก์รทางศาสนา สถาบนัทางวชิาการ และ
องคก์รภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวธีิการเรียนรู้ในชุมชน 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
โครงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัองคก์รอ่ืน 

1.  แนะแนวสัญจร 
 2. มหาวทิยาลยัเครือข่าย 
 3.  เครือข่ายผูป้กครอง 
 4.  เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมงั-
คลาฯ  
 5.  ส่ือสร้างสรรคป์ระสานชุมชน 

- จ  านวนคร้ังของการใหบ้ริการความรู้ของ 
สถานศึกษา   และการใชป้ระโยชน์ของชุมชน 
 - จ  านวนเร่ือง/คร้ังของการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั ระหวา่งสถานศึกษา    กบัชุมชน 
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บทที ่3 

ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
 

 จากการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีกล่าวแลว้ โรงเรียนมีการด าเนินโครงการ 
/ กิจกรรมต่างๆ ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุ
ตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 

1. ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากธนาคารออมสิน เพื่อด าเนินการเปิดธนาคาร
โรงเรียน โดยทางธนาคารออมสินได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้เก่ียวกับระบบการ
ด าเนินงานของธนาคารโรงเรียนท่ีมีการจ าลองมาจากธนาคารจริง และให้การสนบัสนุนในดา้นเอกสาร 
แบบฟอร์มท่ีจ าเป็นต่าง ๆ ทั้งน้ีทางธนาคารโรงเรียนไดมี้การให้นกัเรียนแกนน าเป็นผูด้  าเนินกิจการของ
ธนาคาร ซ่ึงถือเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ท างานใหแ้ก่นกัเรียนไปในตวัดว้ย 

2. บญัชีครัวเรือน เป็นฐานการเรียนรู้หน่ึงใน 39 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
นอกจากน้ียงัมีการบูรณาการกิจกรรมการบนัทึกบญัชีครัวเรือนลงในการจดัการเรียนการสอนทั้งในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม รวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี

3. ค่ายนิยมไทยวถีิไทย เป็นการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสอนเร่ืองมารยาทไทย อาหาร
ไทย วฒันธรรม ประเพณีไทย ฯลฯ รวมถึงการน านักเรียนไปทศันศึกษาวิถีชีวิตแบบไทยท่ีจงัหวดั
สมุทรสงคราม ทั้งน้ีได้มีการรับสมคัรนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากคณะครู 
วทิยากรทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อด าเนินกิจกรรมดงักล่าวจนลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

4. วนัเกียรติคุณ นดร.  เป็นกิจกรรมสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่ผูก้ระท าความดี ทั้งผูท่ี้มีผลการเรียน
ดีเด่น มีภาวะผูน้ า บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วม ฯลฯ  โดยการมอบเกียรติบตัรให้นักเรียนผูมี้
คุณสมบติัเหล่าน้ี 

5. กิจกรรมส่งเสริมความกตญัญู  โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมสร้างเสริมความกตญัญูให้แก่ผูเ้รียนใน
วนัส าคญัต่าง ๆ อาทิ วนัแม่แห่งชาติ  วนัพ่อแห่งชาติ  วนัไหวค้รู ฯลฯ เพื่อให้นกัเรียนไดร้ะลึก และเห็น
ความส าคญัของผูมี้อุปการะ รู้จกัความกตญัญูกตเวที อนัเป็นคุณลกัษณะอนัดีงามของสังคมไทย 

6. การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง นอกจากโรงเรียนจะมีพระสงฆ์มาช่วยสอนในรายวิชา
พระพุทธศาสนาแลว้  โรงเรียนยงัไดน้ านกัเรียน และครูเขา้สอบธรรมศึกษาทั้งในระดบัธรรมศึกษาชั้น
ตรี โท และเอก ซ่ึงมีครูและนกัเรียนสอบผา่นเป็นจ านวนมาก 
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7. กิจกรรมทางศาสนา โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม ตกับาตรวนัข้ึนปีใหม่ แห่เทียนเขา้พรรษา การ

ฟังบรรยายธรรม ฯลฯ ซ่ึงนกัเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวทุกคน 
8. การเลือกตั้งกรรมการนกัเรียน กรรมการระดบัชั้น กรรมการห้องเรียน ซ่ึงเป็นส่งเสริมวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยของผูเ้รียน โดยนกัเรียนไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง และมีส่วนร่วมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์
9.  การด าเนินงานของคณะกรรมการนกัเรียน ซ่ึงมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน

อยา่งหลากหลาย โดยนกัเรียนเป็นผูริ้เร่ิมกิจกรรมและด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

1.  นกัเรียนมีวินยั ความรับผิดชอบ   และปฏิบติัตามหลกัธรรมในระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ 98.3 
2.  นกัเรียนมีความซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดร้อยละ 96.7 
3.  นกัเรียนมีความกตญัญูกตเวทีผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 95 
4.  นกัเรียนมีความเมตตา     กรุณา    และเสียสละเพื่อส่วนรวมผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด

ร้อยละ  98.3 
  5.  นกัเรียนมีบญัชีฝากธนาคารโรงเรียน และธนาคารอ่ืน ๆ   ร้อยละ 90 

6.  นกัเรียนจดัท าบญัชีครัวเรือน    ร้อยละ 75 
  7.  นกัเรียนมีพฤติกรรม  นิยมไทยเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย   และภูมิใจในความเป็นไทยผา่น
เกณฑต์ามท่ีโรงเรียนก าหนด   ร้อยละ 97.5 
  8.  นกัเรียนสอบผา่น และเขา้สอบเทียบความรู้ธรรมศึกษา ทั้งในระดบัธรรมศึกษา ตรี โท และ
เอก  ร้อยละ 80 
 9.  ผูเ้รียนมีความประหยดั ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า และปฏิบติัตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ร้อยละ 95.8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 
มาตรฐานที ่2  ผู้เรียนมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามตวั
บ่งช้ีโดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 

1. โครงการกล่องเขียวขจี  (Green Box) โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกจากมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษ ์
ใหเ้ป็นโรงเรียนน าร่องโครงการกล่องเขียวขจีหน่ึงใน 9 โรงเรียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ป่าไม ้และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีทางโรงเรียนได้คดัเลือกนักเรียนแกนน าเขา้ร่วมกิจกรรม   
ต่าง ๆ อาทิ  การปลูกป่าท่ี จ. กาญจนบุรี  นอกจากน้ีโรงเรียนยงัไดข้ยายเครือข่ายโครงการดงักล่าวไปยงั
โรงเรียนในกลุ่มรัชมงัคลาภิเษกท่ีเหลืออีก 32 โรงเรียน 

2. ธนาคารขยะ เป็นฐานการเรียนรู้หน่ึงในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดย
มุ่งเน้นให้นกัเรียนหลีกเล่ียง ลด ใช้ซ ้ า และใช้หมุนเวียน เพื่อลดปริมาณขยะ โดยการแยกขยะ และน า
ขยะท่ีมีอยูม่ารวบรวมไวเ้พื่อจ าหน่าย และน าเงินไวส้ าหรับท ากิจกรรมของหอ้งเรียน 

3. ปลูกป่าชายเลน เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 จดัข้ึน ณ ป่าชายเลนบริเวณอ่าว
มหาชยั  และคลองโคน จ.สมุทรสงคราม ซ่ึงเป็นการริเร่ิมและด าเนินการโดยนกัเรียนทั้งกระบวนการ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1.  นกัเรียนรู้คุณค่า    และตระหนกั   ถึงผลกระทบของส่ิงแวดลอ้ม   ร้อยละ 97.5 
2.  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ร้อยละ 97.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

41 
มาตรฐานที ่3 ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคติ
ทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมโครงการเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามตวับ่งช้ีมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

1. ฐานเศรษฐกิจชีวิตท่ีพอเพียง  เป็นส่วนหน่ึงของการขบัเคล่ือนตามหลกัสูตรสถานศึกษา
บูรณาการวถีิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในส่วนของชุมนุม 
ใหเ้ป็นชุมนุมตามฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ และฝึกทกัษะการปฏิบติัท่ีหลากหลาย
ในแต่ละฐาน อาทิ การท าปุ๋ยน ้ าชีวภาพ การปลูกผกั การเพาะเห็ด การท าน ้ ายาลา้งจาน การเผาถ่าน การ
ท านา ฯลฯ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกักระบวนการท างาน การท างานเป็นกลุ่ม และมีเจตคติ
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

2. รวมพลคนยุติธรรม  เป็นโครงการของกระทรวงยุติธรรม ร่วมกบัมหาวิทยาลยัมหิดล และ
ส านกังาน ส.ส.ส. โดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดร้วมกลุ่มกนัเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมดา้นความ
ซ่ือสัตยใ์ห้แก่สมาชิกภายในโรงเรียน และชุมชน  ทั้งน้ีกลุ่มนกัเรียนแกนน าได้จดักิจกรรมและส่งเขา้
ประกวดโครงการจนได้รับรางวลัชนะเลิศประเภทBest practice และรางวลัชนะเลิศการประกวด
นิทรรศการ  

3. ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงจดัข้ึน ณ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมงั
คลาภิเษก ท่ีเนน้การบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการอยูค่่ายพกัแรม 

4. การประกวดโครงงานทางวิชาการ และการส่งเสริมการจดัท าโครงงาน โดยนักเรียนได้
ร่วมมือกนัท างานอยา่งเป็นระบบผา่นกิจกรรมโครงงาน และสามารถส่งผลงานเขา้แข่งขนัในระดบักลุ่ม
โรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบัภาค  
 
ผลการด าเนินงาน 

1.   นกัเรียนมีทกัษะ   ในการจดัการ   และท างานไดส้ าเร็จระดบัดีข้ึนไป    ร้อยละ 88.23  
2.   นกัเรียนมีความขยนั หมัน่เพียร    อดทน  ละเอียดรอบคอบในการท างาน   ร้อยละ 88.23 
3.   นกัเรียนมีความสุข พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 87.5 
4.   นกัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  ร้อยละ 95 
5.    นกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต    และหาความรู้ในอาชีพท่ีตนสนใจ  ร้อยละ 93.33 

 
 
 
 
 



 

 

42 
มาตรฐานที ่4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไต่ตรอง และมีวสัิยทัศน์ 
 โรงเรียนไดด้ าเนินการกิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามมาตรฐานน้ีโดย 

1. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยเป็น
กิจกรรมท่ีก าหนดใหน้กัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 4 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ไดจ้ดัท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และส่งเข้าประกวด โดยเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ โดยผลการประเมินคุณภาพพบว่าโครงงานมีคุณภาพอยู่ใน
ระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 75 

2. ฐานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ทกัษะการคิดในการพฒันาฐานการ
เรียนรู้ และสร้างสรรคกิ์จกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

3. โครงงานอาชีพอิสระ เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนไดใ้ชท้กัษะการคิดแกปั้ญหา และคิด
ล่วงหน้า ส าหรับการวางแผนการด าเนินกิจการอาชีพ โดยมีนักเรียนทั้ง 2 ช่วงชั้นท่ีได้ร่วมกิจกรรม
โครงงานดงักล่าว 

5.  การส่งโครงงานไปแข่งขนัภายนอกโรงเรียน โรงเรียนไดส่้งโครงงานของนกัเรียนไปแข่งขนั
ระดบักลุ่มโรงเรียน และเขตพื้นท่ี ซ่ึงไดรั้บรางวลัในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6.  การแข่งขนัโปรแกรมหุ่นยนต ์ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดน้ านกัเรียนเขา้แข่งขนั
จดัท าและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต ์ซ่ึงไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1.   นกัเรียนสามารถ    เปรียบเทียบ   วเิคราะห์   สังเคราะห์  และสรุป   ความคิดรวบยอด     ใน
ระดบัดีข้ึนไป   ร้อยละ 92.5 

2.   นกัเรียนสามารถคาดการณ์ก าหนดเป้าหมาย   และแนวทางการตดัสินใจไดใ้นระดบัดีข้ึนไป   
ร้อยละ 93.33 

3.   นกัเรียนประเมิน     และเลือกแนวทางการตดัสินใจ     และแกปั้ญหาอยา่งมีสติในระดบัดีข้ึน
ไป  ร้อยละ 86.66 

4.  นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และมีจินตนาการในระดบัดีข้ึนไป  ร้อยละ 87.5 
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มาตรฐานที ่5  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร 
 โรงเรียนไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

1. มอบเกียรติบตัรนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเด่นและมีการพฒันาผลการเรียน ในวนัเกียรติคุณ 
นดร. เพื่อการสร้างขวญัก าลังใจ และกระตุน้ให้ผูเ้รียนพยายามพฒันาตนเองในการเรียน โดยในปี
การศึกษา 2553 มีนกัเรียนท่ีไดผ้ลการเรียนเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.00 

2. กิจกรรมปลอดศูนย ์เป็นกิจกรรมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นการลดจ านวนนกัเรียน
ท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยใช้ระบบติดตาม และรายงานผลการเรียนอย่างต่อเน่ือง  
การใชร้ะบบการประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริง และการสอนซ่อมเสริม 

3. กิจกรรมส่งเสริมทกัษะภาษาไทย อาทิ วนัสุนทรภู่  สัปดาห์รักการอ่านและการเรียนรู้ การ
อบรมทกัษะการพดูส าหรับผูน้ าเยาวชน ฯลฯ เป็นกิจกรรมส่งเสริมทกัษะดา้นภาษาไทย ทกัษะต่าง ๆ ทั้ง
การพดู การอ่าน และการเขียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร่้วมกิจกรรม และสร้างผลงาน อาทิ ค าขวญั 
กลอน เรียงความ เป็นตน้ 

4. วนัคริสต์มาส เป็นกิจกรรมส่งเสริมทกัษะภาษาต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมย่อย ท่ีส่งเสริม
ทกัษะการเรียนรู้ดา้นภาษาใหแ้ก่ผูเ้รียน 

5. ฐานการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์  เป็นฐานการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ และการรับทราบพระอจัฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
นอกจากน้ีทางศูนยค์อมพิวเตอร์ยงัมีการพฒันาระบบการเรียนการสอนโดยเพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ และ
กระจายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปยงัหอ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกดว้ย 

6. กิจกรรมค่ายทางวิชาการ เป็นค่ายท่ีจดัข้ึนท่ีโรงเรียน และค่ายก าแพงเพชรอคัรโยธิน โดยน า
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีแนวโนม้ไม่จบการศึกษาไปเขา้ค่ายทางวชิาการ
เพื่อแกไ้ขผลการเรียนท่ียงัไม่ผา่นเกณฑ ์  
 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ ร้อยละ 56.25 
2. นกัเรียนส่ือความคิด     ผา่นการพดู        เขียน       หรือวธีิอ่ืนในระดบัดีข้ึนไป     ร้อยละ 87.5 
3. นกัเรียนใชภ้าษา เพื่อการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทย          และภาษาองักฤษ  ในระดบัดีข้ึนไป  ร้อย

ละ 97.5 
4. นกัเรียนใช ้  ICT     เพื่อการเรียนรู้ได ้  ในระดบัดีข้ึนไป   ร้อยละ 99.17 
5. มีนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัเรียนดีร้อยละ 24.35 
6. มีนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น 0 ร้อยละ 5 
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มาตรฐานที ่6  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
 โรงเรียนไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามมาตรฐานโดย 

1.  วางทุกงานอ่านทุกคน เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการในทุกวนัพฤหัสบดี  โดยเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านโดยใหน้กัเรียนไดอ่้านเน้ือหาสาระ บทความต่าง ๆ พร้อม ๆกนัในช่วงท ากิจกรรมหนา้
เสาธง จากนั้นมีการตอบค าถาม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแนะน าหนงัสือโดยครู นกัเรียน หรือ
ผูป้กครอง 

2. บันทึกการอ่าน  ยอดนักอ่าน เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ท่ีก าหนดให้นกัเรียนทุกคนไดอ่้าน และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากนั้นสรุป
ประเด็นเน้ือหาสาระ ขอ้คิด ประโยชน์ของเร่ืองท่ีอ่าน แลว้บนัทึกลงในสมุดบนัทึกการอ่าน โดยผลการ
ประเมินบนัทึกการอ่านจะถูกน าไปใชใ้นการให้คะแนนการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และผูท่ี้เป็นยอดนกั
อ่าน คืออ่านเร่ืองต่าง ๆ เป็นจ านวนมากจะไดรั้บรางวลั 

3. สัปดาห์รักการอ่าน และการเรียนรู้ เป็นสัปดาห์ท่ีมีกิจกรรมส่งเสริม และพฒันาทกัษะดา้น
การอ่าน และการคน้ควา้ อาทิ การแข่งขนัตอบปัญหาจากสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน แรลลีรักการ
อ่าน เป็นตน้ 

4. โครงการโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิต เป็นโครงการของสพฐ. และสพท. 
ซ่ึงโรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมมาอยา่งต่อเน่ือง โดยไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียนรักการ
อ่าน ซ่ึงโรงเรียนไดรั้บรางวลัจากการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 
 
ผลการด าเนินงาน 

1.  นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จกัตั้งค  าถาม   เพื่อหาเหตุผลสนใจแสวงหาความรู้ ส่ิงต่างๆ
รอบตวัในระดบัดีข้ึนไป   ร้อยละ 92.5 

 2.  นกัเรียนมีวธีิเรียนรู้ของตวัเอง       สามารถเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น     และสนุกกบัการเรียนรู้   ใน
ระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ 93.33 

3.  นกัเรียนใช้ห้องสมุด        แหล่ง เรียนรู้  และส่ือต่างๆ  ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ร้อยละ 
96.67 
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มาตรฐานที ่7  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ี 
 โรงเรียนไดด้ าเนินกิจกรรม โครงการเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีโดย 

1. ตรวจสุขภาพประจ าปี โรงเรียนจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่นกัเรียนทุกคนในช่วง
เปิดภาคเรียนตน้ โดยจะมีการแจง้ผลการตรวจสุขภาพให้แก่นกัเรียน ผูป้กครอง และครูท่ีปรึกษาทราบ
เพื่อวางแผนการแกไ้ขปัญหา  ขณะเดียวกนังานอนามยัโรงเรียนก็จะด าเนินการใหค้วามรู้ และติดตาม
นกัเรียนท่ีตอ้งเฝ้าระวงัเร่ืองปัญหาสุขภาพ หรือมีส่วนสูง น ้าหนกัไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานโดยติดตาม
อยา่งต่อเน่ือง 

2. ชุมนุมอ.ย.นอ้ย และโภชนาการ จะท าการตรวจสอบสารพิษในอาหารท่ีมีวางจ าหน่ายภายใน
โรงเรียน วา่มีความปลอดภยัส าหรับการบริโภคเพียงใด มีสารใดปนเป้ือนบา้ง อาทิ การตรวจสอบสาร
บอแรกซ์ในไส้กรอก ลูกช้ิน เป็นตน้ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของน ้าด่ืมท่ีใหบ้ริการผา่นตูน้ ้ าเยน็
ของโรงเรียนวา่มีคุณภาพ หรือมีการปนเป้ือนเพียงใด 

3. งานอาคารสถานท่ี ไดค้อยดูแลเร่ืองความปลอดภยัของหอ้งเรียน สายไฟฟ้า ถงัดบัเพลิง ฯลฯ 
เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

4.  วนัเอดส์โลก วนังดสูบบุหร่ีโลก เป็นกิจกรรมใหค้วามรู้ และสร้างความตระหนกัถึงพิษภยั
ของโรคเอดส์ และยาเสพยติ์ด โดยมีทั้งกิจกรรมการใหค้วามรู้ การแสดง นิทรรศการต่าง ๆ 

5. ค่ายช่อใหม่ราชพฤกษ ์เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ โดยการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัเรียนใหม่ และสร้างความเขา้ใจต่อสถาบนั เพื่อสร้างเสริมการแสดงออก
อยา่งเหมาะสมของนกัเรียน 

6. กีฬาภายใน เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกอยา่งสร้างสรรคท์ั้งทางดา้น
กีฬา ดนตรี และสุนทรียะ 

7. หลกัสูตรเพศศึกษา โรงเรียนไดร่้วมกบัองคก์รแพธในการเปิดหลกัสูตรเพศศึกษาในโรงเรียน 
โดยมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเพศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รู้จกัการวางตวัต่อเพศตรงขา้มอยา่ง
เหมาะสม 

8. V-teen เป็นกิจกรรมท่ีจดัโดยองคก์ร แพธ ท่ีจะมีการน านกัเรียนแกนน าไปร่วมกิจกรรมเพื่อ
ขยายผลเร่ืองเพศศึกษาในโรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

1.   นกัเรียนปลอดภยั  จากอุบติัเหตุร้อยละ 95 
2.   นกัเรียนมีส่วนสูง         น ้ าหนกั    และสมรรถนะ         ตามเกณฑม์าตรฐาน    ร้อยละ 93.33 
3.   นกัเรียนกลา้แสดงออกในเร่ืองท่ี ดีต่อสาธารณะชน  ร้อยละ 95.83 
4.  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลงักายสม ่าเสมอ ร้อยละ 94.17 
5.  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครู และผูอ่ื้น ร้อยละ 94.17 
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มาตรฐานที ่8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกฬีา 
 โรงเรียนไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อพฒันาสุนทรียภาพผูเ้รียนดงัต่อไปน้ี 

1. กิจกรรมกีฬาภายใน เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วม ทั้งการเขา้แข่งขนักีฬา 
การเชียร์ การตกแต่งสแตนด์เชียร์    การจดัเตรียมการแสดง ขบวนพาเหรด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการส่งเสริม
ใหเ้กิดสุนทรียภาพอยา่งหลากหลาย  

2. กิจกรรมการแสดงดนตรี นาฏศิลป์โรงเรียนส่งเสริมให้มีการแสดงออกดา้นดนตรีทั้งดนตรี
ไทย และดนตรีสากล ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเล่นดนตรี และฟังดนตรีประเภทต่าง ๆ แมจ้ะเป็นวงดนตรี
คนตาบอดมาแสดงก็ตาม  นอกจากน้ีในวนัส าคญัต่าง ๆ ก็มีการแสดงนาฏศิลป์ไทยใหช้มอยา่งสม ่าเสมอ 

3. กิจกรรมแข่งขนักีฬาภายนอก นกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้นกีฬาจะไดรั้บการส่งเสริมให้เขา้
แข่งขนัภายนอก อาทิ ฟุตซอล ตะกร้อ เป็นตน้ 

4. กิจกรรมเสียงตามสาย ในช่วงเชา้และพกักลางวนัจะมีการจดัรายการเสียงตามสาย ซ่ึงจะมีการ
ให้สารประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเพลงทั้งไทย สากล และลูกทุ่ง ให้
นกัเรียนไดรั้บฟัง 

5.  การแข่งขนักีฬาระหว่างห้องเรียน ในรายวิชาพลศึกษา จะมีการจัดแข่งขนักีฬาระหว่าง
ห้องเรียน อาทิ ฟุตบอล บาสเกตบอล เป็นตน้ ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีนักเรียนจะได้แสดงถึงความสามารถ
ทางดา้นกีฬาอยา่งทัว่ถึง 

6. กิจกรรมวาดภาพบนร้ัวโรงเรียน เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนแต่ละชุมนุมฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ไดร่้วมกนัสรุปความสัมพนัธ์ของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมนุมของตนเอง แล้ว
สร้างเป็นภาพวาดเพื่อเขียนลงบนร้ัวของโรงเรียน 
 
ผลการด าเนินงาน 

1.   นกัเรียนมีความช่ืนชม และชอบกิจกรรมดา้นศิลปะ   ในระดบัดีข้ึนไป    ร้อยละ 88.33 
2.   นกัเรียนมีความช่ืนชม และชอบกิจกรรมดา้นดนตรี /  นาฏศิลป์   ในระดบัดีข้ึนไป   ร้อยละ 

85.83 
3.  นกัเรียนมีความช่ืนชม และชอบกิจกรรมดา้นกีฬา /นนัทนาการ  ในระดบัดีข้ึนไป   ร้อยละ 

96.67 
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 มาตรฐานที่9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกบังานทีรั่บผดิชอบ หมั่น
พฒันาตนเอง เข้ากบัชุมชนได้ดี และมีครูพอเพยีง 
 โรงเรียนไดมี้การด าเนินกิจกรรม โครงการต่างๆเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตามตวั
บ่งช้ีของมาตรฐานการศึกษาดงัต่อไปน้ีคือ 

1. กลัยาณมิตรนิเทศ เป็นกิจกรรมพฒันาครูโดยการนิเทศภายในของฝ่ายบริหาร และในระดบั
กลุ่มสาระเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครู 

2. อบรมปฏิบัติการพฒันาสมรรถนะครู โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมพฒันาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ืองดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การส่งครูบุคลากรเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติัหน้าท่ีพิเศษนอกเหนือการสอน  การจดัประชุมสัมมนานอก
สถานท่ี การศึกษาดูงาน การจดัอบรมภายในโรงเรียน เป็นตน้ 

3. ครูดีในดวงใจ เชิดชูครูดีศรีรัชมงัคลา เป็นกิจกรรมสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ครูท่ีมีผลการ
ปฏิบติังานท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม โดยส่งเสริมใหไ้ดรั้บการยกยอ่งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

4. แฟ้มผลงานสานความส าเร็จ โรงเรียนส่งเสริมการพฒันาครูใหผ้า่นการประเมินเพื่อรับวิทย
ฐานะ รวมถึงการส่งเสริมให้ครูมีความกา้วหนา้โดยการท าผลงานทางวชิาการ 

5. กิจกรรมประชุมผูป้กครอง ซ่ึงจดัข้ึนภาคการศึกษาละ 1 คร้ังเป็นการเปิดโอกาสใหค้รูท่ี
ปรึกษาไดพ้บปะกบัผูป้กครองเพื่อร่วมมือกนัพฒันาผูเ้รียนร่วมกนั 

6. กิจกรรมสังสรรคแ์ละกิจกรรมกีฬาระหวา่งครูผูป้กครอง  ในการจดักิจกรรมส่งทา้ยปีเก่า
ตอ้นรับปีใหม่ ผูป้กครองและชุมชน รวมถึงโรงเรียนจะร่วมมือกนัจดัท าอาหารต่างๆเล้ียงแก่นกัเรียน 
รวมถึงการจดักิจกรรมแข่งขนักีฬาระหวา่งครู ผูป้กครอง และนกัเรียน  นอกจากน้ีในการจดักิจกรรม
สังสรรคต่์างๆ จะมีการเชิญผูป้กครอง ชุมชนมาร่วมกิจกรรมสม ่าเสมอ 

7. ส่งเสริมใหค้รูไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ทั้งระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และปริญญาโท 
ผลการด าเนินงาน 

1.   ครูมีคุณธรรม   จริยธรรม   และการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ   ร้อยละ 100 
 2.  ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี กบันกัเรียน  ผูป้กครองและชุมชนร้อยละ 100 
 3.  ครูมีความมุ่งมัน่     และอุทิศตนในการสอน    และพฒันาผูเ้รียน ร้อยละ 100 
 4.  ครูแสวงหาความรู้   และเทคนิคใหม่ๆในการสอน   ร้อยละ  100 
 5.  ครูจบการศึกษา  ระดบัปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทียบเท่าร้อยละ 97.67 
 6.  ครูท่ีสอนตรงตามวชิาเอก     โท   และความถนดั   ร้อยละ 100 

           7.  มีจ  านวนครูเพียงพอ คิดเป็นค่าร้อยละ 100 
 



 

 

48 
มาตรฐานที ่10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 โรงเรียนไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาความสามารถของครูเพื่อการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. อบรมปฏิบติัการจดัการเรียนการสอน    ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพฒันา
อบรมครูให้มีความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรของสถานศึกษา รวมถึงการบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเขา้สู่หลกัสูตร   

2.  ฝึกประสบการณ์  การจดักิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีการจดัท าส่ือการเรียนการสอน การจดักิจกรรม
ตามความถนดัของผูเ้รียน ใหน้กัเรียนไดมี้การประเมินผลงานดว้ยตวันกัเรียนเอง 

3.  อบรมปฏิบติัการ  การจดัท าผลงาน        เพื่อความกา้วหนา้ในวชิาชีพ จดัการอบรมใหค้วามรู้
เก่ียวกบังานคอมพิวเตอร์ เพื่อใหค้รูสามารถน าความรู้ดา้น ICT ไปใชใ้นการผลิตส่ือการสอนต่างๆ ใน
การจดักิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4.  อบรมปฏิบติัการการวิจยัในชั้นเรียน มีการส่งเสริมการผลิตส่ือการสอนของครู การท าวิจยัใน
ชั้นเรียนเพื่อน าผลมาพฒันาปรับปรุงการเรียน 

5.  การนิเทศวิชาการภายใน มีการนิเทศติดตามงานทั้งในกลุ่มสาระฯ และในภาพรวมของ
สถานศึกษา 

6.  จดัใหมี้การใหค้วามรู้ทบทวน การวดัผลและประเมินผล โดยเป็นกระบวนการวดัผล
ประเมินผลตามสภาพจริง 

 
ผลการด าเนินงาน 

1.   ครูมีความรู้    ความเขา้ใจในหลกัสูตรฯ  ร้อยละ 100 
2.   ครูมีความรู้     ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล   ร้อยละ 100 
3.   ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ร้อยละ 100 
4.   ครูใชเ้ทคโนโลย ี ในการพฒันาตน   และผูเ้รียน  ร้อยละ 100 
5.   ครูท่ีประเมินผล ตามสภาพจริง ร้อยละ 100 
6.   ครูน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนวธีิการเรียนรู้ของนกัเรียน   ร้อยละ 100 
7.   ครูมีการท าวจิยัพฒันาการเรียนการสอน   ร้อยละ 100 

 
 



 

 

49 
มาตรฐานที ่11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 
 ในการด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายและตวับ่งช้ีดงักล่าวไดมี้การด าเนินกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1.    บุคลากรฝ่ายของโรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา กบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ มากกวา่ 20 ชัว่โมงต่อปี  

2. บุคลากรฝ่ายของโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถ และเป็นผูน้ าทางวิชาการจนได้รับการ
ยอมรับใหเ้ป็นคณะกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานภายนอก รวมถึงการเป็น
วทิยากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 

3.   บุคลากรฝ่ายไดจ้ดัการ และบริหารสถานศึกษาโดยใชท้ฤษฎี หลกัการใหม่ ๆ ในการบริหาร 
โดยมีการก าหนดวสิัยทศัน์ และเป้าประสงคอ์ยา่งชดัเจน 

4.   บุคลากรฝ่ายได้ด าเนินนิเทศ ติดตามการด าเนินงานภายในโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง โดยใช้
กลวธีินิเทศโตะ๊กลม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานอยา่งสม ่าเสมอ 

5.   บุคลากรฝ่ายไดป้ระชุม วางแผน และรายงานผลการด าเนินงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบอยา่ง
สม ่าเสมอ โดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมผูป้กครอง 
  6.  การกพฒันาตนเองของผูบ้ริหาร โดยผูอ้  านวยการโรงเรียนได้รับการคดัเลือกเข้าอบรมใน
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง กรุงเทพมหานคร 
ผลการด าเนินงาน 
  1.  ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม  การปฏิบติัตนของผูบ้ริหาร     ตามจรรยาบรรณวชิาชีพ    
อยูใ่นระดบัดีมาก  
  2.  คุณภาพของผูบ้ริหารในดา้นความคิดริเร่ิม   วสิัยทศัน์    และผูน้ าวชิาการ  อยูใ่นระดบัดีมาก 
  3.   ผูบ้ริหารมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ดา้นการบริหารจดัการ  อยูใ่นระดบัดีมาก 
   4.   ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ ต่อการบริหารของผูบ้ริหาร   อยูใ่นระดบั
ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

50 
มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพฒันาองค์กรอย่าง
เป็นระบบครบวงจร 
 โรงเรียนมีการด าเนินการตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานน้ีดงัต่อไปน้ีคือ 

1. โรงเรียนมีการปรับโครงสร้างการบริหารตามกรอบการกระจายอ านาจ  โดยมีการแต่งตั้ง
หวัหนา้งานตามผลการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

2.  มีการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาองคก์รตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาวถีิปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.  มีการพฒันาโปรแกรมระบบควบคุมการบริหารงบประมาณ 
4. มีการจดัท าแผนควบคุมภายใน 

 
ผลการด าเนินงาน 
      1.  ผลการประเมินความสอดคลอ้งของโครงสร้างกบัแผนกลยทุธ์สถานศึกษา อยูใ่นระดบัดีมาก     
      2.  ขอ้มูลสารสนเทศ     ของสถานศึกษามีคุณภาพ    อยูใ่นระดบัดีมาก       
      3.  ระบบประกนัคุณภาพการศึกษามีคุณภาพ  อยูใ่นระดบัดีมาก    
      4.   ครู  และบุคลากร ท่ีไดรั้บการพฒันา ความพึงพอใจ    ในระดบัดีมาก   
       5.  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหาร    และการพฒันาผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

51 
มาตรฐานที ่13  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
 โรงเรียนมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ีคือ 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา อยา่งสม ่าเสมอ ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 
โดยคณะกรรรมการดงักล่าวประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา และหวัหนา้กลุ่มบริหาร 

2. มีการประชุมครูและบุคลากร อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อรับทราบ และร่วมวางแผนการ
ด าเนินและจดัพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

3. มีการประชุมเพื่อคดัเลือก และประชุมคณะกรรมการผูป้กครองเครือข่าย อยา่งสม ่าเสมอ 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน ผา่นการประชุมผูป้กครองภาคการศึกษาละ 2 

คร้ัง รวมถึงการรายงานผลผา่นวารสารโรงเรียน และรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง เม่ือร่วมวางแผน และก าหนด

นโยบายของสถานศึกษา 
6. มีการพฒันาแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาวถีิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาวถีิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกบักลุ่มโรงเรียนรัชมงัคลา

ภิเษก 
 
ผลการด าเนินงาน 

1.  ความพึงพอใจ   ต่อการมีอ านาจการตดัสินใจของครูอยูใ่นระดบัดีมาก 
2.  ความพึงพอใจ     ต่อการบริหารเชิงกลยทุธ์   และการมีส่วนร่วม  ในระดบัดีมาก 
3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้มามีส่วนร่วมพฒันาโรงเรียน    ในระดบัดีมาก 
4.  ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ    ในรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ในระดบัดีมาก 
5.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการตรวจสอบ  และถ่วงดุล ในระดบัดี

มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

52 
มาตรฐานที ่14  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนไดมี้การด าเนินการตามตวับ่งช้ีตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

1. มีการประชุมปฏิบติัการปรับหลกัสูตรสถานศึกษา วถีิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลงัจาก
ไดด้ าเนินการจดัท าร่างหลกัสูตรภายใตค้วามร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนรัชมงัคลาภิเษก ท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์
และมหาวทิยาลยัธนบุรี 

2. มีการอบรมปฏิบติัการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การวจิยัในชั้นเรียน และการประเมินผล
ตามสภาพจริง 

3. มีการประชุมปฏิบติัการ  การจดัท า ใชส่ื้อ    นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา โดย
วทิยากรจากบริษทับางกอกซอฟตแ์วร์ เพื่อใชส่ื้อ ICT รวมถึง E-Learning 

4. ปรับระบบขอ้มูล   และการรายงานผลการเรียน 
5. จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน รายวิชาเพิ่มเติม โดยวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน และก าหนด

รายวชิาเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน ทั้งในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการทดสอบระดบัชาติ 
6. การพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยปรับจากกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ อาทิ ดนตรี  

กีฬา ฯลฯ เป็นชุมนุมบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดเป็นชุมนุม 39 ชุมนุม และฐาน  
การเรียนรู้บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 39 ฐานการเรียนรู้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1.  ระดบัความเหมาะสม ของหลกัสูตรกบัผูเ้รียน        และทอ้งถ่ิน  อยูใ่นระดบัดีมาก 
  2.   นกัเรียนพอใจ ต่อรายวชิา /    กิจกรรมท่ีสถานศึกษาใหบ้ริการ  ในระดบัดีมาก 

3.   ครูจดัท าแผนการเรียนรู้  ท่ีสอดคลอ้งกบันกัเรียนราย บุคคล ในระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ 100 
4.   ระดบัความเหมาะสมของหลกัสูตร กบัผูเ้รียน และทอ้งถ่ิน  ในระดบัดีมาก 
5.   ครูใชส่ื้อ และนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้    ร้อยละ 100 
6.   คุณภาพของระบบ การบนัทึก  การรายงาน  และการส่งขอ้มูลนกัเรียน อยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 

100 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

53 
มาตรฐานที ่15  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

โรงเรียนไดมี้การด าเนินการตามตวับ่งช้ีตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
1.   สัปดาห์หอ้งสมุด (สัปดาห์รักการอ่าน และการเรียนรู้)  เป็นกิจกรรมท่ีมีงานห้องสมุด และกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและการ
เรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนใหมี้นิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

3.   เปิดบา้นนวลรัชมงัคลา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมท่ีสืบเน่ืองมาจากงานรัชมงั-
คลาภิเษกร าลึกคร้ังท่ี 3 ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงออก และรู้จกัการวางแผนการท างาน 
ซ่ึงในปีน้ีกิจกรรมจะเป็นการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ  และแสดงผลงานของนกัเรียน 

4.  สัปดาห์วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ มีการจดักิจกรรมร่วมกบัสัปดาห์รักการอ่านและการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และงานหอ้งสมุด โดยมีการแสดงละครวทิยาศาสตร์ ประกวด
โครงงานวทิยาศาสตร์ การแข่งขนัทกัษะทางคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 

5.  สัปดาห์ภาษาไทย เป็นกิจกรรมพฒันาทกัษะทางภาษาไทย ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การคดั
ลายมือ แต่งค าประพนัธ์  อ่านท านองเสนาะ การแต่งเรียงความ การประกวดการพดูสุนทรพจน์ การ
ประกวดการแต่งกายเลียนแบบตวัละครในวรรณคดี เป็นตน้ 

6.  สภานกัเรียน เพื่อประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน โดยการจ าลอง
รูปแบบการเลือกตั้งอยา่งครบถว้น ทั้งการหาเสียง การตรวจสอบรายช่ือ การลงคะแนน การนบัคะแนน 
ฯลฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการนกัเรียนยงัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการภายในโรงเรียน   

7.  วนัคริสตม์าส เป็นกิจกรรมส่งเสริมทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การ
เรียงความ การตอบปัญหาภาษาองักฤษ  มีการแสดงบนเวที โดยการไดรั้บความร่วมมือจากองคก์รภาค
ศาสนาจากภายนอก 

8.  นิทรรศการผลงานนกัเรียน เป็นกิจกรรมแสดงผลงานของนกัเรียนดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน มี
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 

9.  ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไดมี้การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ เพื่อดูแล ส่งเสริมผูเ้รียน 
ผลการด าเนินงาน 

1. คุณภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก     
2. มีกิจกรรมทางวชิาการ  และความคิดสร้างสรรคใ์นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กิจกรรม / ปี 
3. มีกิจกรรมท่ีสนอง  ความสามารถพิเศษ    และความถนดัของนกัเรียน     ในแต่ละกลุ่มสาระ

5  กิจกรรม  /  ปี 
4. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม  5กิจกรรม / ปี 
5. มีกิจกรรมท่ีสืบสาน   สร้างสรรคว์ฒันธรรมประเพณี      และภูมิปัญญาไทย  5  กิจกรรม / ปี 
6.     มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย   3  กิจกรรม / ปี 



 

 

54 
มาตรฐานที ่16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

โรงเรียนไดมี้การด าเนินการตามตวับ่งช้ีตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
1.  การปรับปรุงศูนยบ์ริการโสตทศันศึกษา เพื่อเป็นสถานท่ีจดั และใหบ้ริการดา้นการเรียนรู้ 
2.   การพฒันาฐานการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 39 ฐานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตค้วามร่วมมือด าเนินการของครู และนกัเรียน 
3.  การพฒันาศูนยข์บัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรัชมงัคลาภิเษกภาคกลาง เปิดข้ึนใน

ฐานท่ีโรงเรียนเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก ทั้ งน้ีได้มีการประสานร่วมมือกับศูนย์
ขบัเคล่ือน ๆ อีก 4 ภาค 

4.  การพฒันาห้องสมุดมีชีวิต เป็นโครงการของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสพท. เพื่อพฒันาห้องสมุดใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ ซ่ึงโรงเรียนไดด้ าเนินการควบคู่กบัโครงการรักการ
อ่าน 

5.  การพฒันาศูนยส์าระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม      อาคารสถานท่ีของโรงเรียน ในระดบัดีข้ึน
ไปร้อยละ 85 

2. มีกิจกรรม ท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยั       และความปลอดภยั   4 กิจกรรม / ปี 
3. ระดบัความพึงพอใจ  ของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการดา้น   ICT  อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  ร้อย

ละ 85 
4. ผูรั้บบริการพึงพอใจต่อความพอเพียง และสภาพการใชง้านของสภาพแวดลอ้ม และอาคาร

สถานท่ี ในระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 85 
5. มีแหล่งเรียนรู้ท่ีครูจดั  และใชแ้หล่งเรียนรู้     ทั้งในและ นอกสถานศึกษา  ไม่นอ้ยกวา่  50 

แห่ง / ปี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

55 
มาตรฐานที ่17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

โรงเรียนไดมี้การด าเนินการตามตวับ่งช้ีตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
1. จดัท าขอ้มูลแหล่งเรียนรู้     และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดมี้การส ารวจแหล่งภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

อาทิ การท าเคร่ืองเบจญรงค ์การท าเกษตรปลอดสารพิษ  ฯลฯ 
2. ค่ายบูรณาการภูมิปัญญาไทย นิยมไทย เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ มี

ความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการอนุรักษภู์มิปัญญาไทย การมีวถีิชีวติแบบไทย 
3. ครูภูมิปัญญาชุมชน มีการเชิญวิทยากรทอ้งถ่ิน ผูป้กครองมาให้ความรู้ อาทิ โครงการเยาวชน

พลยติุธรรมไดเ้ชิญผูป้กครองมาใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย   มีการจดักิจกรรมสัมมนาพระพุทธศาสนา เชิญ
ครูเกษียณอายรุาชการมาช่วยสอน 

4. การเรียนรู้สู่ชุมชน การพฒันาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงการเป็นตน้แบบการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนในกลุ่มรัชมงั-
คลาภิเษก และโรงเรียนอ่ืน ๆท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

5. การทศันศึกษานอกโรงเรียน อาทิ  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน  แหล่งเรียนรู้ในจงัหวดั
นครปฐม  พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์ ฟาร์มโคนม เป็นตน้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง สถานศึกษากบัแหล่งเรียนรู้    และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน มีคุณภาพ
อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป    ร้อยละ 90 

2.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา   และชุมชน  มีความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรสถานศึกษา     มากกวา่
ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

56 
มาตรฐานที ่18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวชิาการ และ
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวธีิการเรียนรู้ในชุมชน 

โรงเรียนไดมี้การด าเนินการตามตวับ่งช้ีตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
1.  แนะแนวสัญจร โรงเรียนได้มีการจดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ไปยงัโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ และพื้นท่ีใกล้เคียง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัเป้าหมาย 
วิสัยทศัน์ วิธีด าเนินการจดัการศึกษา รวมถึงผลส าเร็จท่ีผา่นมา  อนัเป็นการสร้างความเขา้ใจ และสร้าง
แนวทางในการศึกษาต่อใหแ้ก่ผูเ้รียน ส่งผลใหมี้นกัเรียนเขา้ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี 

2. มหาวิทยาลัยเครือข่าย โรงเรียนได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ 
มหาวิทยาลยัธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ ในการส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ อาทิ  มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ เป็นต้น  
นอกจากน้ียงัมีมหาวทิยาลยั วทิยาลยัต่าง ๆ ไดส่้งเสริมการศึกษาต่อของนกัเรียนโดยการให้โควตาศึกษา
ต่อแก่นกัเรียนในสาขาต่าง ๆ อีกดว้ย 

 3.  เครือข่ายผูป้กครอง  โรงเรียนไดด้ าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง และ
น าคณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการจดั และพฒันาการศึกษาของโรงเรียน ทั้งในขั้นตอนการ
วางแผน การด าเนินการ การประเมินผล โดยผูป้กครองไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน อาทิ 
ผูป้กครองมาช่วยในการสอนรายวิชาต่าง ๆ การเป็นวิทยากรให้ความรู้ การเป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 4.  เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมงัคลาภิเษก  ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนรัชมงั-
คลาภิเษก 33 โรงเรียนทัว่ประเทศ  โรงเรียนไดด้ าเนินประสานงานเพื่อจดัและพฒันาการศึกษาร่วมกนั 
จนเกิดเป็นผลส าเร็จ อาทิ การก าหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ ร่วมกนั การจดัประชุม สัมมนา พฒันาบุคลากร
ร่วมกนั การจดัท าหลกัสูตรการศึกษาร่วมกนั เป็นตน้ 

 5.  ส่ือสร้างสรรคป์ระสานชุมชน   มีการพฒันาเวบ็ไซต ์และเผยแพร่วารสาร รวมถึงกิจกรรม
อ่ืน ๆ อาทิ การเดินรณรงค ์การติดป้ายประชาสัมพนัธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ สู่ชุมชน 
 
ผลการด าเนินงาน 

1.  มีการใหบ้ริการความรู้ของ สถานศึกษา   และการใชป้ระโยชน์ของชุมชนมากกวา่   5   คร้ัง   
ต่อหน่ึงภาคเรียน 

2.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ระหวา่งสถานศึกษา    กบัชุมชนมากกวา่  5  เร่ือง  ต่อเดือน 
 

 
 



 

 

57 
 จากผลการด าเนินงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีไดด้งัน้ี 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งช้ี 

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์
1.1 มีวนิยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบติัตนตามหลกัธรรม

เบ้ืองตน้ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
1.2 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
1.3 มีความกตญัญูกตเวที 
1.4 มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละเพื่อส่วนรวม 
1.5 ประหยดั รู้จกัใชท้รัพยสิ์นของส่วนตนและส่วนรวม

อยา่งคุม้ค่า 
1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยม

ไทยและด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 

 
 
4 
 

3 
4 
4 
4 
 
4 

4 

มาตรฐานท่ี 2  ผูเ้รียนมีจิตส านึก ในการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

 4 

2.1 รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 

2.2 เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

3 
 
4 

 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 4 

3.1  มีทกัษะในการจดัการและท างานใหส้ าเร็จ 
3.2  เพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน 
3.3  ท างานอยา่งมีความสุข พฒันางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
3.4  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
3.5  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ี

ตนสนใจ 

4 
4 
4 
 
4 
4 

 

มาตรฐานท่ี 4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิด
สังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไต่ตรอง 
และมีวสิัยทศัน์ 

 4 



 

 

58 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพตัว

บ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 

4.1 สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอยา่ง
เป็นระบบและมีการคิดแบบองคร์วม 

4.2 สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการ
ตดัสินใจได ้

4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหา
อยา่งมีสติ 

4.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 

4 
 
4 
 
4 
 
4 

 

มาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  3 
5.1  มีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ ์
5.2 มีผลการทดสอบระดบัชาติเฉล่ียตามเกณฑ ์
5.3 สามารถส่ือความคิดผา่นการพดู เขียนหรือน าเสนอดว้ยวิธี

ต่างๆ 
5.4 สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 
5.5 สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

1 
1 
4 
 
4 
 
4 

 

มาตรฐานท่ี 6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 4 

6.1 มีนิสยัรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จกัตั้งค าถามเพ่ือหา
เหตุผล 

6.2 สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตวั ใชห้อ้งสมุด 
แหล่งความรู้และส่ือต่างๆได ้ทั้งในและนอกสถานท่ี 

6.3 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้สนุกกบัการ
เรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 

4 
 
4 
 
3 

 

มาตรฐานท่ี 7  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  4 
7.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
7.2 มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
7.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ี

เส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
7.4 มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
7.5  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือน ครูและผูอ่ื้น 

4 
4 
4 
 
4 
4 

 



 

 

59 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพตวั

บ่งช้ี 
ระดบัคุณภาพ
มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 8 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ  
ดนตรี  และกีฬา 

 4 

8.1 ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นศิลปะ 
8.2 ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ 
8.3 ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นกีฬา/นนัทนาการ 

4 
4 
4 

 

มาตรฐานท่ี9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒิุ/ความรู้ความสามารถ
ตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดดี้ 
และมีครูพอเพียง 

 4 

9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
9.2  มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน 
9.3  มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันาผูเ้รียน 
9.4  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความ
คิดเห็น ใจกวา้งและยอมรับการเปล่ียนแปลง 
9.5  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึน
ไป 
9.6  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือตรงตามความถนดั 
9.7  มีจ านวนพอเพียง(หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนบัสนุน) 

4 
 
4 
4 
4 
 
4 
 
4 
3 

 

มาตรฐานท่ี 10 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 4 

10.1 มีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษาและหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10.2 มีการวิเคราะห์ศกัยภาพผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 

10.3 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

10.4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีในการพฒันาการ
เรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 

10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
การเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียน 

10.6 มีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอน 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

 



 

 

60 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพตัว

บ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 

         เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพ 
10.7   มีการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไป

ใชพ้ฒันาผูเ้รียน 

 
3 

 

มาตรฐานท่ี 11 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า 
และมีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 

 4 

11.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
ของวชิาชีพ 

11.2 มีความคิดริเร่ิม มีวสิัยทศัน์ และเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและการ

จดัการ 
11.4 มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ 

4 
 
4 
4 
4 

 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้าง ระบบ
การบริหารงานและพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

 4 

12.1 มีการจดัองคก์ร โครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมี
ความคล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตาม
สถานการณ์ 

12.2 มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบครอบคลุมและ
ทนัต่อการใชง้าน 

12.3 มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
12.4 มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
12.5 ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจผลการบริหารงานและ

การพฒันาผูเ้รียน 

4 
 
 
4 
 
4 
 
4 
4 

 

มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการบริหารและจดัการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 

 4 

13.1 มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา 
13.2มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 
13.3มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา 
13.4มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 
13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

4 
4 
4 
4 
4 

 



 

 

61 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 14  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 4 

14.1 มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
14.2 มีรายวชิา/กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียน

ตามความสนใจ 
14.3 มีการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองความถนดัและความสามารถของผูเ้รียน 
14.4 มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
14.5 มีการจดัระบบการบนัทึก การรายงานผล และการส่ง

ต่อขอ้มูลของผูเ้รียน 
14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการ

สอนอยา่งสม ่าเสมอ 
14.7 มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้น

การเรียนการสอน 

4 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

 

มาตรฐานท่ี 15  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

 4 

15.1 มีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเขม้แข็งและ
ทัว่ถึง 

15.2 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการและความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 

15.3 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ
และความถนดัของผูเ้รียนใหเ้ต็มศกัยภาพ 

15.4 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 
15.5 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และ

กีฬา/นนัทนาการ 
15.6 มีการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค ์วฒันธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
15.7 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
4 

 



 

 

62 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ

ตัวบ่งช้ี 
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 16  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ 
16.1 มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี

เหมาะสม 
16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ

ผูเ้รียน 
16.3 มีการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
16.4 มีหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด พื้นท่ีสีเขียว และ

ส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงและอยูใ่นสภาพใชก้าร
ไดดี้ 

16.5 มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

4 

มาตรฐานท่ี 17 สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

 4 

17.1 มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

17.2 สนบัสนุนใหแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 

4 
 
4 

 

มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหวา่งบา้น 
องคก์รทางศาสนา สถาบนัทางวชิาการ และองคก์รภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพฒันาวธีิการเรียนรู้ในชุมชน 

 4 

18.1 เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้และ
บริการชุมชน 

18.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

4 
 
4 
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บทที ่ 4 

สรุปผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 
3.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

จากผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม  รัชมงัคลาภิเษก ในปีการ 
ศึกษา 2553 ท่ีผา่นมา  โรงเรียนมุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้ริการทางการศึกษาแก่ชุมชน โดยประสานหน่วยงาน
เอกชน  หน่วยงานของรัฐในชุมชน เครือข่ายทางการศึกษา รวมถึงผูป้กครอง  มาร่วมวางแผนการจดั
การศึกษา ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่  ส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ   
  

3.2 ผลส าเร็จทีเ่ป็นจุดเด่น 

      จุดเด่นของความส าเร็จของโรงเรียน 
1.   โรงเรียนมีการบริหารจดัการท่ีใหทุ้กคน ทุกฝ่าย มีส่วนร่วม   โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล มีการ

จดัวางโครงสร้างตามกรอบการกระจายอ านาจการบริหาร  ภายใตแ้ผนพฒันาคุณภาพการศึกษาซ่ึงเป็น
ระบบ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาและนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 

2. องคก์รท่ีสนบัสนุนโรงเรียนมีความเขม้แขง็  ไดแ้ก่ สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน
นวลนรดิศวทิยาคม  รัชมงัคลาภิเษก     คณะกรรมการสถานศึกษา  และ ผูป้กครองเครือข่าย   ตลอดจน 
องคก์รภาคเอกชน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียน 
 3. บุคลากรตระหนกัในหนา้ท่ี และใหค้วามส าคญักบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ในทุกๆดา้น 
 4.  บุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
 5.  ความเขม้แขง็ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนรัชมงัคลาภิเษก 33 โรงเรียนทัว่ประเทศ ซ่ึงพร้อมจะ
ร่วมขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความภาคภูมิใจในฐานะการเป็นโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 
 6.  ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีวสิัยทศัน์ เป็นผูน้ าทางวชิาการ เป็นแรงกระตุน้ในการขบัเคล่ือนโรงเรียน 
 7.  การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการจดัการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งใน
ส่วนของหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 
3.3 จุดทีค่วรพฒันา แนวทางการพฒันา และเงื่อนไขความส าเร็จ 

จากผลการด าเนินงาน  ตามกิจกรรม / โครงการทั้งหมด   ขอ้บกพร่องท่ีควรไดรั้บการพฒันา  ซ่ึง 
โรงเรียนไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาไวด้งัต่อไปน้ี 
 



 

 

64 
จุดทีค่วรพฒันา แนวทางการพฒันา เงื่อนไขความส าเร็จ 

1.  การท าวจิยัในชั้นเรียนของครู 1.  ครูควรมีการน าผลการบนัทึกหลงั
การสอน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มาตั้ง
ประเด็นในการจดัท าวจิยัในชั้นเรียน 

1.  ตอ้งพฒันาครูใหมี้ความรู้
ดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน 

2.  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

1.  ควรมีการน าเทคโนโลยมีาจดัการ
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อ
การตดัสินใจทางการบริหารและการ
เรียนรู้ 

1.  ระบบสารสนเทศพื้นฐาน 
ตอ้งเป็นระบบ 
2.  โปรแกรมท่ีน ามาใชต้อ้งมี
ความเสถียร ถ่ายโอนขอ้มูล
ต่างๆท่ีมีอยูแ่ลว้ในโปรแกรม
อ่ืนได ้

3.  การใชI้CTในการจดัการเรียนรู้ 1. ควรน าICTมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
อยา่งกวา้งขวางทุกรายวชิา โดยมีการ
พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยICTเพิ่มข้ึน 

1.  ครูตอ้งมีความรู้ดา้นการ
ใชI้CTเพื่อการเรียนรู้ 
2.  งบประมาณตอ้งเพียงพอ 

4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1.  ควรพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ใหสู้งข้ึนเทียบเท่ามาตรฐานท่ีก าหนด 

1.  ตอ้งมีระบบการจดัการ
เรียนรู้ท่ีดี 
2.  ผูเ้รียนตอ้งมีเป้าหมายใน
การเรียนท่ีชดัเจน 

5.  การคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียน 1.ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ขบัเคล่ือนการคิดสู่หอ้งเรียนมากข้ึน 

1.  ครูตอ้งเขา้ใจกระบวนการ
ขบัเคล่ือนการคิดสู่หอ้งเรียน 
2.  กิจกรรมการจดัการเรียนรู้
ตอ้งหลากหลายและกระตุน้
การคิด 

 
4.3 ความต้องการการช่วยเหลอื 

1.  ก าหนดต าแหน่งฝ่ายบริหารใหมี้จ านวนเพียงพอ เพื่อบริหารจดัการไดค้รอบคลุม 
2.   การจดัสรรบุคลากรสายงานสายการสอนและสนบัสนุนการสอนให้เพียงพอ 
3.  จดังบประมาณ ในการจดัสร้างอาคารเรียน จดัหาครุภณัฑ ์ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง ของราคา

สินคา้ในทอ้งตลาด 
 
                                                   ……………………….. 


