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ส่วนที่ ๑  
 ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

 
 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
  
ชื่อสถานศึกษา    :     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
ต้ังอยู่เลขที่        :      ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สังกัด              :      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
โทรศัพท์           :     ๐-๒๔๔๑-๓๕๙๑-๓ โทรสาร  :     ๐-๒๔๔๑-๓๑๙๔ 
E-mail             :     satriwit๓@gmail.com   Website  :   www.Satriwit3.ac.th 
เปิดสอน           :     ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
เขตพื้นที่บริการ   :     แขวงศาลาธรรมสพน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค           
                            จังหวัดกรุงเทพมหานคร                   
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๑.๒ ประวัตโิรงเรียนโดยย่อ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ เนื่องในวโรกาสท่ีปี
พุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคล
สมัยท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ ๕ รอบกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสส าคัญ
ยิ่งท่ีจะได้สนองพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการถวายสักการะ
และเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้ร าลึกถึงคุณงามความดี
ของพระองค์ท่านสืบไป 
       กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติในเขต กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
จ านวน ๙ โรงเรียน และ "โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล" เป็น
หนึ่งในจ านวน ๙ โรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
จัดต้ังเมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕  
 

      กรมสามัญศึกษาได้รับบริจาคท่ีดินในการจัดต้ังโรงเรียน
บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวง ทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานครจ านวน  ๑๕ ไร่ ๑ ตารางวาจาก นางจรีพร เทพ
ผดุงพร นายเดชา ต้ังพิรุฬห์ธรรม และนายทักษิณ ต้ังพิรุฬห์ธรรม 
และได้รับการจัดสรร งบประมาณจากรัฐบาลจ านวน  ๙๕ ล้าน
บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  พร้อมท้ัง 
ครุภัณฑ์ประกอบในปีงบประมาณ ๒๕๓๕-๒๕๓๗ 

          

       ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก กรมสามัญ
ศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นพี่ เล้ียงและให้
ค าแนะน าช่วยเหลือในด้านต่างๆ โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน
เข้าเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โดยรับ
นักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย และนักเรียนในพื้นท่ีบริการ 
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  เนื่องจากโรงเรียนยังอยู่ในระหว่างด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ ใช้สถานท่ีเรียน
ช่ัวคราวที่โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
 

  กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานพระราชานุญาตให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  
ทุกโรงเรียนใช้นามว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนั้น "โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ 
 พุทธมณฑล" จึงได้ช่ือใหม่ว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล" และก าหนดให้วันท่ี ๑๐ สิงหาคมของ
ทุกปีเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน  
 ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔   จากโรงเรียน 
สตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศกและ นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ จ านวน 
๙ ห้องเรียน เนื่องจากจ านวนนักเรียนมากขึ้น สถานท่ีเรียนช่ัวคราว ท่ีโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมไม่สามารถรองรับได้ 
ประกอบกับอาคารเรียนถาวรยังก่อสร้างไม่เสร็จ นาย เศรษฐพงศ์  จตุรงคสัมฤทธิ์ เจ้าของโครงการขุมทรัพย์นคร จึง
อนุ เคราะห์ให้ใช้อาคารพาณิชย์  บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ซึ่ งอยู่ ใกล้กับสถานท่ีต้ังปัจจุบันของโรงเรียน 
 เป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราวแห่งท่ีสอง ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖  
 ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ตามนโยบายของ
กรมสามัญศึกษา คือรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกและได้รับ นักเรียนเพิ่มเติมจากโรงเรียนสตรี
วิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยยังใช้
สถานท่ีเรียนช่ัวคราวเดิมเรียนต่อไป  
 ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบถาวรเสร็จเรียบร้อยในวันท่ี ๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงย้ายมา ณ สถานท่ีต้ังจริงซึ่งต้ังอยู่เลขท่ี ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑล  สาย ๓ ในปัจจุบัน 
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1.3 ข้อมูลบคุลากรของสถานศึกษา 
  
          (๑.) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน 

เจ้าหน้าท่ี 
อื่นๆ 

ปีการศึกษา ๒๕60 ๕ ๑๔9 ๑ ๒ 11 ๑๗ 
                                                                                        ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1 

           จ าแนกตามต าแหน่ง/วิทยฐานะ/เพศ 
 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ  
อันดับ 

จ านวนข้าราชการครู  
รวม ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ค.ศ.๓ ๑  1 
รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.๓ ๒ ๑ 3 
รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการช านาญการ คศ.๒ - ๑ 1 
คร ู ครูช านาญการพิเศษ คศ.๓ ๗ ๓๙ 46 
คร ู ครูช านาญการ คศ.๒ ๖ ๒๐ 26 
คร ู  คศ.๑ ๑๕ ๒๓ 38 
ครูผูช้่วย   ๑๕ ๒๔ 39 

รวม 46 108 154 
 

 (๒.) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

2%

30%

54%

14%

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี
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     (๓.) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

                                  หมายเหตุ 
ภาระงานสอน 

16
15

14

7

16
15 15

13
14 14

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

 าระงาน อนเ    ย

 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) คาบสอน
ท้ังหมด/
สัปดาห์ 

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ 
คนในแต่ละสาขาวิชา (ชม./

สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๕ - - 
2. ภาษาไทย 15 242 16 
3. คณิตศาสตร์ 22 319 15 
4. วิทยาศาสตร์ 19 306 14 
5. วิทยาศาสตร์ (ครูพิเศษ) 10 67 7 
๖. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 22 357 16 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 9 131 15 
8. ศิลปะ 9 133 15 
9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 23 289 13 
10.ภาษาต่างประเทศ และครูต่างชาติ 33 463 14 
๑1.แนะแนว 5 71 14 

รวม 172 ๒,378 15 
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    นายมงคล  อินทรโชติ           
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

        โทรศัพท์ 081-4000503  E-mail: MONG-KOL-01@windowslive.com 
        วุฒิการศึกษา ูง ุด  ปริญญาโท  าขาวิชาบริหารการศึกษา 
 
 
 
    นางสาววาริสา  ประภาสพงษ์   

   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
         โทรศัพท์ 084-143-3576     E-mail: wawa_wa49@hotmail.com 
         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 
 
 

     นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ์  
     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
     โทรศัพท์  092-6052693  E-mail: wisa_atom@hotmail.co.th       

         วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา 
 
 

        นายมนตรี     กมลอดิศัย   
        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
        โทรศัพท์ 086-819-4695      E-mail: Paik2502@hotmail.com 
        วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาวิชาพลศึกษา และบริหารการศึกษา  
         
          
 

       นายไชยา กัญญาพันธุ์             
       ผู้อ านวยการโรงเรียน 
       โทรศัพท์ 081-841-8216        E-mail: KAN_CHIYA@hotmail.com 
       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
       ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  8 พฤศจิกายน 2559  จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 

 
(๔.) ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
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        (๔.๑)  ครูประจ าการ ทั้งหมด  ๑๔๘  คน โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
               ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์ ๕๖ ๓๒ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม. ๕,๖ 

5/56 

๒ นางสาวรัชพร   วิทยประพัฒน์ ๕๑ ๒๗ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๔ 

5/40 

๓ นางเยาวนาฎ    วรรณศิร ิ ๖๐ ๓๘ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๑ 

เกษียณ 
ต.ค. ๖๐ 

๔ นางแสงเลย        สุขสมัย 60 ๓7 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.๒ 

5/40 

๕ นางจันทร์เจ้า   เถียรทวี ๕๐ ๒๓ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๒,๕ 

๗/๘๐ 

๖ นางสาวอัญชสา  ย้ิมถนอม ๓๖ ๑๑ ช านาญการ ศษ.ม. 
การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๔ 

5/40 

๗ นายอาทิตย์     จิตรมั่น ๓๒ ๘ คร ู ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 

ม.๓ 
5/40 

8 นางทานตะวัน  ศิรินพ ๕๒ ๒๔ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๑,๔ 

5/48 

9 นางศิริพร        มังกรแก้ว ๔๙ ๒๕ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึษา 

ภาษาไทย 
ม.๕,๖ 

๕/48 

10 นายฮาดี         บินดู่เหล็ม 29 ๕ คร ู ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 

ม.5,๖ 
๙/96 

๑1 นายสมโภช   ไพศาลสมบัติรัตน์ ๒๘ ๔ คร ู ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ม.๑, ๒ 

๕/๔๐ 

๑2 นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ ๒๘ ๔ คร ู กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม. ๓ 
๕/๔๐ 

๑3 นางสาวพรภัทร์สร แพงแก้ว ๓๕ ๑๐ ช านาญการ พธ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 

ม.๓,๕ 
๕/๔๐ 

๑4 นายอธิวัฒน์       เงินสมบัติ ๒๗ ๒ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๑,๔ 
6/๔8 

15 นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย ๒๙ ๑ ครูผูช้่วย ศศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๒ 
4/๘๐ 

16 นางสาวปิยะนันท์  กุลมาตย์ ๓๖ ๐.๖ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.4,5 
4/72 

17 นางสาวปัทมวรรณ โชติกลาง ๒๕ ๐.6 ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.1,๒ 
4/72 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

18 นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ าเลิศ ๒๘ ๐.๓ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย - 
 

1/๒๔ 
 

 
 
         ๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางภวรัตน      ภัทรผลพูล ๕3 ๒8 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

หลักสูตรและ
การนิเทศ 

คณิตศาสตร์  
ม. ๕ 

5/๔๐ 

๒ นายธราวุฒ      ภัทรผลพูล ๕5 ๓1 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. หลักสูตรและ

การนิเทศ 
คณิตศาสตร์  

ม.๕,๖ 
5/๔๐ 

๓ นางสุภาสิริ      พันธ์ุมะม่วง ๕๙ ๓7 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม. ๑ 

6/55 

๔ นายอุดมชัย      วิไลเพชรรัตน ๕5 ๓2 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม.๔, ๖ 

5/๔๐ 

๕ นางสาวกนิษฐา  หลักดี ๕5 ๓1 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม.๑ 

5/๔๐ 

๖ นางสุภิดา       วิไลลักษณ์ ๕2 26 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

วัดผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.๒,๓ 

5/๔๐ 

๗ นางรัตนา        พฤกษาปัญญะ ๕7 ๓4 ช านาญการ ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม.๒ 
5/๔๐ 

๘ นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดีย่ิง ๕1 ๒6 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.๕ 

5/๔๐ 

๙ นางวันดี            แจ่มพินิจ 43 20 ช านาญการ ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม.๔ 
8/71 

๑๐ นายภูธร            บ้านเนิน ๓๔ 9 ช านาญการ ค.ม. 
วิจัย

การศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม. ๓, ๖ 
6/64 

๑๑ นางสาวชลธิชา     อยู่ยง ๓5 8 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  

ม.๔ 
5/๔๐ 

๑๒ นางอรวรรณ        เพอโรดิน ๓8 ๑5 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. การวิจัย สถิติ

การศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม.๑,๕ 
5/40 

๑๓ นายเจณณรงค์     อร่ามรัตนชัย ๓2 3 ครูผูช้่วย ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.๔,๕ 
6/48 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑๔ นายชาญชัย        ค าเวียง ๕6 ๒8 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
ม.๓ 

 ๔/๔๐ 

๑๕ นางกรรณิการ์      มนุญโย ๔4 20 ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.๓ 
5/๔๐ 

๑๖ นายประกาศิต      บุญวงศ์ ๓1 2 ครูผูช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.๒,๓ 
๕/๔๘ 

๑๗ นางสาวหทัยรัตน์  ชมฤทธ์ิ ๒5 1 ครูผูช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.๕ 
5/40 

๑๘ นางสาวพัชรี       บรรพต ๒7 1 ครูผูช้่วย วท.บ. 
คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

คณิตศาสตร ์
ม.๒,๔ 

5/40 

๑๙ นางสาวอ าภา       ศรีวงค์ราช 37 8 คร ู ค.ม. 
นิเทศ

การศึกษา 
คณิตศาสตร ์

ม.๕ 
6/48 

๒๐ นางสาวช่อทิพย์    สุวรรณรัตน์ 30 0.3 ครูผูช้่วย ศษ.ม. 
คณิตศาสตร์

ศึกษา 
คณิตศาสตร ์

ม.๕ 
2/16 

 
     ๓.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย์ ๕3 ๓1 
ช านาญการ

พิเศษ 
ปร.ด. 

การบริหาร
การศึกษา 

เคมี ม.๖ 6/78 

๒ นางสาวสุจิตรา  ศรีรอต ๕๕ ๓4 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 

การสอน
วิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์  
ม.1,๓, ๖ 

๖/48 

๓ นางแสงอรุณ   สง่าชาติ ๕2 ๒5 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์  
ม.๑, ๔ 

5/40 

๔ นางสุดารัตน์  ณัฎฐ์มีบุญ ๕6 ๓1 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 

การสอน
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์  
ม.๓ 

7/72 

๕ นางสาวจิระ   ดีช่วย ๕5 ๒8 
ช านาญการ

พิเศษ 
ปร.ด. 

หลักสูตรและ
การสอน 

ชีววิทยา  
ม.4,๕ 

8/72 

๖ นางณัฎฐ์ญภา  โพธิวัฒน์ธนัต ๕3 ๒8 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 

หลักสูตรและ
การนิเทศ 

วิทยาศาสตร์  
ม.๑,๒ 

5/40 

๗ นางอรวลัญช์   ผ่องบุรุษ ๓1 6 คร ู ศษ.บ 
การสอน

วิทยาศาสตร์ 
เคมี 

ม.๔,๕ 
10/136 

๘ นางสาวสุดารัตน์  ค าผา ๓6 9 ช านาญการ วท.ม. ชีววิทยา 
ชีววิทยา  

ม.๖ 
10/80 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๙ นางสาวแสนดี   ว่องวุฒิ ๓๔ ๔ คร ู ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ชีววิทยา  

ม.๔ 
5/56 

๑๐ นายจิตรกร      รัตนพันธ์ ๓๒ ๔ คร ู วท.บ. ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
ม.๕ 

5/40 

๑๑ นางสาววันนา    กันหาพร ๓๔ 3 คร ู วท.บ. เคมี 
วิทยาศาสตร์ 

ม.๑,๔,๕ 
7/72 

๑๒ นางสาววรรณภรณ์ ทองจันทร ์ ๓๑ ๑ ครูผูช้่วย วท.ม. 
จุลชีววิทยา
ประยุกต์ 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๓,๕ 

6/48 

๑๓ นางอุมาพร      เจียรวัฒนาวิทย์ ๕๘ ๓๔ 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๖ 

5/๔๐ 

๑๔ นายศุภกร        ผันผล ๒8 2 ครูผูช้่วย วท.บ. 
ฟิสิกส์

ประยุกต์ 
ฟิสิกส์ 
ม.๔ 

6/48 

๑๕ นางสาวภัณฑิลา  ลอยเมฆ ๓2 3 คร ู วท.บ. 
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์  
ม.๑,3 

5/40 

๑๖ นางสาวบุณยนุช มีพันธ์ุ ๕4 ๓1 ช านาญการ ศษ.ม. 
การศึกษา
ตลอดชีวิต 

วิทยาศาสตร์  
ม.3 

5/40 

๑๗ นางสาวชยากร นรินทร์หงษ์ทอง ๓๔ ๑๐ คร ู คศ.ม. วิจัยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์  

ม.๑,2 
3/28 

๑๘ นางสาววราภรณ์  ชูบัณฑิต 26 0.7 ครผููช้่วย กศ.บ. 
วิทยาศาสตร์-

ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์  

ม.2,3,5 
๗/64 

 
 

๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                 
 
 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

1 นางพิมพ์นิภา  เกียรติธนโชติกุล ๕9 ๓6 
ช านาญการ

พิเศษ 
วท.บ. ภูมิศาสตร ์

สังคมศึกษา  
ม.๓ 

๔/๕๐ 

2 นายนิวัตร       ตันไพศาล ๕9 ๓6 ช านาญการ กศ.ม. ประวัติศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

ม.๕,๖ 
๔/๕๐ 

๓ นางสาวนาตยา    สุกจั่น ๕6 ๒5 ช านาญการ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
สังคมศึกษา  

ม.๔ 
๔/๕๐ 

๔ นางสาวนิติยา     ภักดีบุรี ๕2 ๒5 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.๕ 

๔/๕๐ 

๕ นางวันเพ็ญ       มีค าแสน ๔9 ๒4 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

หลักสูตรและ
การนิเทศ 

สังคมศึกษา 
ม.๖ 

๔/๕๐ 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๖ นางนงนุช         ลิ่วพันธ์พงศ์ ๕๑ ๒๒ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

วัดผล
การศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.๑ 

๔/๕๐ 

๗ นางไพพร          ดีบาง ๕๑ ๒๕ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ม.๒ 

๔/๕๐ 

๘ นายพุทธัย        เพ่ือรอดวงษ์ ๔๖ ๖ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๑ 
๔/๕๐ 

๙ นางอังศณา       บุญเฉลิมศักด์ิ ๖๐ ๖ คร ู ค.ม. 
หลักสูตรและ

การสอน 
สังคมศึกษา 

ม.๕ 
๔/๕๐ 

๑๐ นางสาวเพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา ๒๙ ๕ คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๕ 
๔/๕๐ 

๑๑ นางสาวประภารัตน์ อรุณภู่ ๔๒ ๔ คร ู ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
สังคมศึกษา 

ม. ๓ 
๔/๕๐ 

๑๒ นายสุจินดา         คล้ายข า ๒๗ ๓ คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๔,๕ 
๔/๕๐ 

๑๓ นายพงศกร         จิรย่ังยืนยัง ๒๘ ๒ คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๔,๖ 
๔/๕๐ 

๑๔ นางสาวกรรณิการ์  กลับสกลุ ๓๐ ๒ คร ู ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม. ๑ 
๔/๕๐ 

๑๕ นางขนิษฐา         ตันกูล ๓๒ ๒ คร ู ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษา ม.

๒ 
๔/๕๐ 

๑๖ นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง  ๒๘ 2 คร ู ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๓ 
๔/๕๐ 

๑๗ นายณฐัวุฒิ         ปั้นเหน่งเพชร ๒๖ ๒ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.๔ 
๔/๕๐ 

 

๑๘ นางจรุงพร          มิ่งสมร ๕๑ ๑ ครูผูช้่วย ศศ.บ. 
การพัฒนา

ชุมชน 
สังคมศึกษา  

ม.๕ 
๔/๕๐ 

๑๙ นางกรัณฑา        สุธาทรัพย์ 37 1 ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.3 
๔/๕๐ 

 

๒๐ นายนสิทธ์ิ           ใหญ่ย่ิง 29 0.7 ครูผูช้่วย ค.บ. ประวัติศาสตร์ 
สังคมศึกษา  

ม.5 
๔/๕๐ 

 

๒๑ นางสาวปริมประภา  แสนท้าว 26 0.7 ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.4 
๔/๕๐ 

 

๒๒ นายศุภกฤต          อุ่นแอ 24 0.7 ครูผูช้่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.2 
๔/๕๐ 

 

๒๓ นางเพียงพร           โปทอง 35 0.1 ครูผูช้่วย ศศ.บ. 
รัฐประศาสน

ศาสตร ์
- 

บรรจุ มี.ค.
60 
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๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นายธนกฤต     นาคศร ี ๕7 ๓6 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศน.ม. 

พุทธศาสตร์
ศึกษา 

พลศึกษา 
ม.๖ 

๔/๖๒ 

2 นางสาวขนิษฐา  ปราชญ์วิทยา ๕8 ๒7 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษา 
ม.๔ 

๔/๘๔ 

3 นางนุกูล         ศิริบรรณากุล ๕8 ๓4 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. สุขศึกษา 

สุขศึกษา   
ม.๓ 

๔/๕๔ 

4 นายเมธี          สกุลคล้อย ๕6 ๒7 ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.๓ 
๓/๔๖ 

5 นางสาวชุลีพร   เนืองศร ี ๓1 4 คร ู กศ.ม. พลศึกษา 
สุขศึกษา 
ม.๒,๕ 

๓/๔๖ 

6 นายจิรภัทร      อ าไพเมือง ๒6 1 ครูผูช้่วย กศ.บ. 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.๑ 
7/110 

7 นางสาวฌุมพรี   โพธิเจริญรักษ์ ๒๕ 0.7 ครูผูช้่วย กศ.บ. 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.๒ 
7/110 

8 นายธนพงศ์       แก้ววงศ์ ๒7 0.7 ครูผูช้่วย กศ.บ. 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.5 
7/110 

 

 
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
 

 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นายอิสินธร    เดชคุ้ม ๓5 9 คร ู ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ดนตรี 
 ม.๖ 

๔/๔๐ 

๒ นายจุมพล     ปัญจะ ๕4 ๒3 ช านาญการ กศ.บ. 
ดุริยางค
ศาสตร ์

ดนตรี  
ม.๓ 

๓/๔๐ 
 

๓ นายอัครัช     บุญแท้ 40 ๑1 คร ู ค.บ. ดนตรีศึกษา 
ดนตรี 

ม. ๑,๒,๓ 
๔/๔๐ 

๔ นางนิภา        ติยะพจนพรกุล 60 ๔1 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

นาฏศิลป ์
 ม. ๒,๖ 

เกษียณ 
ต.ค. ๖๐ 

๕ นายกิติพงษ์   รสจันทร์ ๓5 7 คร ู ศศ.บ. นาฏศิลป ์
นาฏศิลป ์
ม.๑,๓ 

๓/๔๐ 

๖ นางสาวมาลินี พลราชม 30 5 คร ู ศป.ป. จิตรกรรม 
ศิลปะ  
ม.๒, ๕ 

๕/๔๐ 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๗ นายไพโรจน์     ทองว่ัน ๓๑ 2 ครูผูช้่วย ศ.บ. ศิลปไทย 
ศิลปะ 
ม.๑,๓ 

๔/๔๐ 
 

๘ นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ ๒๔ 1 ครูผูช้่วย ศศ.บ. 
นาฏศิลป์ไทย

ศึกษา 
นาฏศิลป ์
ม.๓,๖ 

๓/๔๐ 
 

9 นายกายเพชร  สมเพชร 29 5 คร ู กศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

นาฏศิลป ์
ม.๓  

6/6๐ 
 

 
 
  

 
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  

 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นายรวิ            แจ่มพินิจ ๕๒ ๓๓ 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

เทคโนโลยี
ศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม. ๔ 

๕/๔๐ 

๒ นางวิภาวรรณ  มานยีมุด ๖๐ ๓๗ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. บรรณารักษ ์

ห้องสมุด 
ม.๑ 

๕/๔๐ 

๓ นางสาวสุภี       ชาคริตบุษบง ๖๐ ๓๖ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศ.บ. การคลงั 

คอมพิวเตอร์ 
ม. ๖ 

เกษียณ ต.ค. 
๖๐ 

๔ นายนิทัศน์        สกุลคล้อย ๕๕ ๒๔ ช านาญการ ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
การงานฯ     

ม.๖ 
๕/๔๐ 

๕ นางสุวรรณ์     น้าประทานสุข ๕๗ ๓๔ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

เทคโนโลยี
การศึกษา 

การงานฯ    
ม.๒  

๕/๔๐ 

๖ นางมาลี         เอี่ยมพริ้ง ๕๕ ๓๖ 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

การงานฯ             
ม.๑,๔,๖ 

๕/๔๐ 

๗ นางสาวธัญดา   ไตรวนาธรรม ๕๐ ๒๙ ช านาญการ ศษ.ม. 
หลักสูตรและ

การนิเทศ 
การงานฯ    
ม.๒,๔ 

๕/๔๐ 

๘ นางสาวภานุตา  อุทุมพร ๕๔ ๒๖ 
ช านาญการ 

พิเศษ 
กศ.ม. 

วัดผล
การศึกษา 

การงานฯ 
ม.๓ 

๔/๔๐ 

๙ นางพัชรี         บุญโพธ์ิ ๕๘ ๓๒ 
ช านาญการ 

พิเศษ 
ศศ.บ. บรรณารักษ ์

แนะแนว  
ม.๑ 

๔/๔๐ 

๑๐ นางฐานิต        สุขสนาน ๕๔ ๗ ช านาญการ กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
IS 

 ม. ๖ 
๕/๔๐ 

 

๑๑ นางอิสรีย์        เฟ่ืองกาญจน์ ๓๔ ๖ คร ู กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๔,๕ 
๕/๔๐ 

๑๒ นายธนะกิจ     รุ่งโรจน์ ๓๔ ๙ ช านาญการ ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๕,๖ 
๔/๓๒ 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑๔ นางสาวรัตนา    กาญจนสาลี ๓๓ ๖ คร ู ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๓ 
๕/๔๐ 

๑๕ นางธาณี          รัตนพันธ์ ๓๔ ๕ คร ู คศ.บ. คหกรรม 
IS 

 ม.๒,๕ 
๕/๔๐ 

๑๖ นายสพล          สาระสุทธิ ๓๒ ๔ คร ู ศษ.บ. 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

ศิลปะ  
ม. ๒,๓ 

 
๕/๔๐ 

๑๗ นายประเสริฐ     อภิวงค์ ๔๖ ๕ คร ู วท. บ. 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
ม.๒,๕ 

๕/๔๐ 

๑๘ นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล ๓๖ ๑๐ ช านาญการ วท.ม. 
การศึกษา

วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๒ 
๕/๔๐ 

๑๙ นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ ๒๘ ๑ ครูผูช้่วย ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๑ 
๕/๔๐ 

๒๐ นายกฤติกร        ล้อจิตติกุล ๒๕ ๑ ครูผูช้่วย ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๒,๔ 
๕/๔๐ 

๒๑ นางสาวแอมจิรา   จันทร์ลี้ ๓๗ ๕ คศ.๑ บธ.บ. 
บริหารธุรกิจ

บัณฑิต 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๑ 
๕/๔๐ 

๒๒ นางสาวสุกัญญา    ไวยรัตนา ๔๘ ๑ ครูผูช้่วย บธ.บ. 
การจัดการ

ทั่วไป 
การงานฯ 

ม.2 
๕/๔๐ 

๒๓ นายพสิษฐ์        อธิษฐ์ธรรมธัช ๓๕ 0.7 ครูผูช้่วย บธ.บ. การบัญชี 
คณิตศาสตร์ 

ม.2 
๕/๔๐ 

๒๔ นางสาวกุลจิรา    การนา 24 0.7 ครูผูช้่วย ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๑ 
๕/๔๐ 

๒๕ นายสุเทพ          ซิวประโคน ๓๐ 0.7 ครูผูช้่วย บธ.บ. 
บริหารธุรกิจ

การบัญชี 
สุขศึกษา 

ม.3 
4/๕๐ 

๒๖ นางสาววิยะดา    ธรรมจิตต์ ๓๔ 0.๓ ครูผูช้่วย บธ.บ. การบัญชี 
การงาน 

ม.4 
1/๒๔ 

๒๗ นายอภิรักษ์        กุลชุตินธร ๓๓ 0.๓ ครูผูช้่วย อส.บ. 
การจัดการ

อุตสาหกรรม 
- 

1/๒๔ 
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  ๘.กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมง
พัฒนา/ปี 

๑ นางเต็มดวง     ชาญฤทธ์ิ ๔๘ ๒๕ ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

 ม.๒ 
6/36 

๒  นางรัชภรณ์     มีล้ า ๕๗ ๓๖ 
ช านาญการ

พิเศษ 
อ.บ. ภาษาฝรัง่เศส 

ภาษาฝรัง่เศส 
 ม.๔,๕,๖ 

๖/36 

๓  นางวรณัน       พ่ึงค า ๖๐ ๓๙ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.ม. 

การวัด
ประเมินผล 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๔ 

6/36 

๔  นางศรัณย์พร     ลออธรรม ๖๐ ๓๙ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ภาษาฝรัง่เศส 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๖ 

เกษียณ ต.ค. 
๖๐ 

๕  นางดาลัด        นันทวิสูตร ๕๘ ๓๕ ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๕,๖  
6/36 

๖  นางราตรี         รัศมี ๕๘ ๓๔ ช านาญการ กศ.บ. ภาษาองักฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

 ม.๒,๕ 
6/36 

๗  นางสาวภูริตา     พัดพรม ๕๖ ๒๘ ช านาญการ อ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๔ 
6/36 

๗  นางสาววัชรี      แก้วนิยม ๕๔ ๒๘ ช านาญการ ศษ.ม. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๑,๕ 
6/36 

๘  นางถวิลวัลย์     อัมรินทร์ ๕๙ ๓๙ ช านาญการ กศ.ม. 
จิตวิทยา 
แนะแนว 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๔,๖ 

6/36 

๑๐  นางขันธ์ธนา      สุทธิกรณ์ ๔๙ ๒๓ ช านาญการ ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๓,๔ 
6/36 

๑๑  นางประภาภรณ์    หอมจันทน์ ๔๗ ๒๓ ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๑ 
6/36 

๑๒  นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์ ๓๐ ๖ คร ู ศศ.บ ภาษาจีน 
ภาษาจีน 
ม.๒,๕ 

7/222 

๑๓  นายสุประจักษ์   บัวพิมพ์ ๓๐ ๕ คร ู ศศ.บ ภาษาญ่ีปุ่น 
ภาษาญ่ีปุ่น 
ม. ๒,๔,๕,๖  

6/36 

๑๔ นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา ๓๐ ๕ คร ู ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๓,๕ 

11/108 

๑๕ นางสาวตองเตย  คลังเพ็ชร ๒๖ ๒ ครูผูช้่วย ศษ.บ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๒ 
23/138 

๑๖ นางสาวทิพรัตน์   จวนกระจ่าง ๒๙ ๒ ครูผูช้่วย ศษ.บ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๒ 
24/156 

๑๗ นางสาวอรีนา       ศรียา ๓๒ 8 ช านาญการ กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๑,๖ 
5/30 
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   ๙.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)  
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางนริสา        พัฒนรัฐ ๕๒ ๒๘ 
ช านาญ

การพิเศษ 
กศ.ม. 

จิตวิทยา
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.1,๔ 

9/80 

๒ นายศรัณย์      พฤกษาปัญญะ ๕๖ ๒๙ 
ช านาญ

การพิเศษ 
กศ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.1,๕  

10/80 

๓ นางแสงจันทร์  อาภาวีระ ๕๔ ๓๐ 
ช านาญ 

การพิเศษ 
กศ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.1,๖ 

12/900 

๔ นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา ๒๗ ๑ ครูผูช้่วย กศ.บ. 
จิตวิทยาการ

แนะแนว 
แนะแนว  
ม.1,๓ 

11/120 

๔ นางทัศนีย์        หล้าธรรม 57 35 
ช านาญ

การพิเศษ 
ค.บ. 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 

แนะแนว  
ม1,๒ 

8/80 

 
๔.๔  ครูอัตราจ้าง ทั้งหมด ๒ คน ดังนี้ 
 
 

 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวปาฏลีย์  เศวตพงศ์ ๒๙ ๓ ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๒,๓ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
๒ 
 

นายพรพิทักษ์    จุดเพ็ชรแจ่ม ๓๑ ๗ พธ.บ การจัดการ
ท่องเท่ียว 

ภาษาอังกฤษ 
ม. ๑, ๓ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมง
พัฒนา/ปี 

๑๘ นางสาวสโรชา    อามาตย์ทัศน์ ๒๘ ๓ คร ู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๕ 
6/36 

19 นายสรวิศ         เร้าอนุรักษ์ ๒๔ 1 ครูผูช้่วย ศษ.บ. ภาษาจีน 
ภาษาจีน 
ม.1-3 

8/234 

20 นายฐกร           เจษฎาภัทรกุล 4๘ 0.7 ครูผูช้่วย ค.ด. 
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน 

ภาษาอังกฤษ 
ม.4 

5/42 

21 นางสาวปิยะฉัตร   อ่อนค าตา 30 0.7 ครูผูช้่วย กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.3 
5/42 

22 นางสาวธัญชนก   ทองศิริอุบล ๒๗ 0.3 ครูผูช้่วย ศศ.บ. ภาษาฝรัง่เศส 
ภาษาฝรัง่เศส 

ม.๒-๖ 
3/18 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๑๘  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

๔.๕  เจ้าหน้าที่ส านักงาน / ลูกจ้าง/ ลูกจ้างประจ า ทั้งหมด  28 คน ดังนี้  

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบ 

การณ์ (ปี) 
ต าแหน่ง วุฒ ิ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรต์  รุ่งแสง ๕๖ ๒6 พนักงานขับรถ มศ.๓ กองคลงั 
ลูกจ้างประจ า 

 

๒ นายวิรัตน์    จิ๋วรักษา ๕๒ ๒6 
พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 
ป.๖ กองคลงั ลูกจ้างประจ า 

๓ นายบรรเจิด เอี่ยมสุวรรณ์ ๕๔ ๒6 
พนักงานรักษา    
ความปลอดภัย 

ม.๓ กองคลงั ลูกจ้างประจ า 

๔ นายทศณรงค์ ย้ิมอยู่ ๕๗ 20 นักการชั่วคราว ม.๓ กองคลงั 
ลูกจ้างประจ า 

 

๕ นางทิพวรรณ  พ่ึงฉ่ิง ๔๙ ๑9 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

วิชาการ 
บธ.บ. รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

6 นางสาวอรพิน แย้มเดช ๔๓ ๑4 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

วิชาการ 
ปวส. รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

7 นางสาวสมพักตร์  ช้างสาร ๓๐ 3 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

วิชาการ 
ปวส. รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

8 นางสาววราภรณ์ จินดารัตน์ ๓๖ 7 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

งบประมาณ 
บธ.บ. รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

9 นางจีรรัตน์    ไพเราะ ๓๑ 6 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
บริหารงานบุคคล 

บธ.บ. รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

10 นางสาวสุกัญญา ปลื้มทวี ๒๙ 6 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

งบประมาณ 
บธ.บ. รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

11 นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ ๔๑ ๑1 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
บริหารงานบุคคล 

ศศ.บ. รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

12 นางนิตยา      คุ้มย้ิม ๔๙ 6 
เจ้าหน้าท่ีห้อง

พยาบาล 
ปวส. รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

13 นางบุญเรือน   น่วมนาม ๕๑ ๒2 เจ้าหน้าท่ีสมาคม ปวช. 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

14 นายมณเทียร  วาฮับอับดุล ๕๖ ๒2 พนักงานขับรถ ป. ๔ 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

15 นายสายชล    ปลื้มทวี 4๓ 7 ยามรักษาการณ ์ ป.๖ 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

16 นางส าเภา     แจ่มประเสริฐ ๔๙ 20 นักการชั่วคราว ป. ๖ 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

17 นางเพ็ญศรี   สุขใส ๖๑ ๑1 นักการชั่วคราว ป. ๔ 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

18 นางสมพิศ    ทุกวิลัย ๕๕ ๑๐ นักการชั่วคราว ป. ๔ 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบ 

การณ์ (ปี) 
ต าแหน่ง วุฒ ิ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

19 นางสาวอ าไพ   หงษ์ทอง ๔๔ 10 นักการชั่วคราว ปวช. 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

20 นายสุระชัย  อ้นเพ็ง ๖๑ 8 นักการชั่วคราว ปวส. 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

21 นางสาวสนอง  เพ็ชรใส ๔๓ 6 นักการชั่วคราว ป.๖ 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

๒2 นายสวย          พุ่มพวง ๖๑ 4 นักการชั่วคราว ป.๗ 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

๒3 นางฤทัยรัตน์    สมจุ้ย ๒๙ 3 นักการชั่วคราว ป.๖ 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

๒4 นางสมหมาย    ปลาบู่ทอง ๖๓ 3 นักการชั่วคราว ป.๖ 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

๒5 นางรัตนา        รุ่งแสง ๕๐ 2 นักการชั่วคราว ม.๓ 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

๒6 นายแก้วอุดอน   สีหาวงษ์ ๓๖ 3 นักการชั่วคราว - 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

๒7 นางสาวณัฐกานต์ เอกธนสมบัติ ๒๔ 1 
เจ้าหน้าท่ีส านัก 
ผู้อ านวยการ 

ม.๖ 
รายได้สถานศึกษา ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

28 นายยุทธนา      สิทธิการ 28 ๑ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ค.บ. 
รายได้ สพม.๑ 

(พนักงานธุรการ) 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
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๑.4 ข้อมูลนกัเรยีน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕60 รวม   ๒,๙๔๑  คน 
 

ระดับช้ัน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม รวม
ท้ังหมด 

จ านวนห้อง  ๑๓ ๑๓ ๑๒ ๓๘ ๑๑ ๑๑ ๑๒ ๓๔ ๗๒ 
เพศ ชาย ๒๒๑ ๒๐๘ ๒๐๙ ๖๓๘ ๑๔๒ ๑๓๕ ๑๕๙ ๔๓๖ ๑๐๗๔ 

 หญิง ๓๓๓ ๓๐๐ ๓๒๒ ๙๕๕ ๒๖๕ ๓๒๕ ๓๒๑ ๙๑๑ ๑๘๖๖ 
รวม  ๕๕๔ ๕๐๘ ๕๓๑ ๑,๕๙๓ ๔๐๗ ๔๖๑ ๔๘๐ ๑๓๔๘ ๒๙๔๑ 

เฉล่ียต่อห้อง  43 39 44 42 37 42 40 40 41 
 

532

502

525

514

532

493

554

508

531

ม.1

ม.2

ม.3

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับ ม.1, ม.2 และ ม.3
ปีการศึกษา 2558 2560

ปี กศ. 60 ปี กศ.59  ปี กศ.58

 
 

477

419

463

468

480

415

407

461

480

ม.4

ม.5

ม.6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับ ม.4, ม.5 และ ม.6
ปีการศึกษา 255๘   25๖๐

ปี กศ. 60 ปี กศ. 59 ปี กศ. 58
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๑.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัสถานศกึษา 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕60 

67.98

50.36

72.24

85.13

97.32

98.53
85.54

65.47

71.5

56.73

68.62

84.2

93.67

93.59

83.42

80.11

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
 

 
๑.6 ผลทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 
    ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๒๒  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 61.00 31.31 33.60 40.18 37.71 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 55.82 33.66 33.98 38.71 39.65 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 

 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 60.44 35.62 38.01 40.92 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 53.42 33.44 35.48 37.53 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 48.77 26.55 32.47 30.14 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 
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๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - 2560 
 
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

วิชา ปีการศึกษา ๒๕๕9 ปีการศึกษา ๒๕60 
ภาษาไทย ๕๕.๕๘ 60.44 

คณิตศาสตร์ ๓๘.๕๙ 35.64 
วิทยาศาสตร์ ๔๐.๓๑ 38.01 
สังคมศึกษา ๕๘.๗๔ - 
ภาษาอังกฤษ ๔๒.๙๘ 40.92 

   
 
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

 

วิชา ปีการศึกษา ๒๕๕9 ปีการศึกษา ๒๕60 
ภาษาไทย ๖๒.๕๗ 61.00 

คณิตศาสตร์ ๓๑.๕๑ 31.31 
วิทยาศาสตร์ 34.69 33.60 
สังคมศึกษา 40.80 40.18 
ภาษาอังกฤษ 34.51 37.71 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 าษา ทย ค ิตศา ตร วิทยาศา ตร  าษาอังก ษ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2559 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ
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๑.๖ ข้อมูลการใช้แหลง่เรยีนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรียน ปกีารศกึษา ๒๕๖๐ 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

๘๙,๒๕๖
๗๕๓
๘๕๖

๙,๔๓๘
๕๗๘

๕,๓๔๗
๒๘,๔๖๗

๑๗,๕๖๐
๘๓๔
๑๕๖
๘๓๖
๑๔๖
๕๙๒
๖๕๘
๒๕๔
๖๗๘

๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องศูนย์ภาษาไทย

ห้องสมุดสังคมศึกษา
ห้องสมุด EP

ห้องสมุดกลุ่มการงานฯ
ห้อง e-learning
ห้องสมุด Gifted

เว็บไซต์โรงเรียนwww.satriwit๓.ac.th
ห้องคอมพิวเตอร์

ลานธรรม
ห้องศูนย์สื่อคณิตศาสตร์
ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน

ห้องดนตรีไทย
ห้องนาฏศิลป์

ห้องดนตรีสากล
ห้องทัศนศิลป์

 
 

ช่ือแหล่งเรียนรู้             สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/ปี) 
ห้องสมุดโรงเรียน ๘๙,๒๕๖ 
ห้องศูนย์ภาษาไทย ๗๕๓ 
ห้องสมุดสังคมศึกษา ๘๕๖ 
ห้องสมุด EP ๙,๔๓๘ 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕๗๘ 
ห้อง e-learning ๕,๓๔๗ 
ห้องสมุด Gifted ๒๘,๔๖๗ 
เว็บไซต์โรงเรียนwww.satriwit๓.ac.th ๑๗,๕๖๐ 
ห้องคอมพิวเตอร์ ๘๓๔ 
ลานธรรม ๑๕๖ 
ห้องศูนย์ส่ือคณิตศาสตร์ ๘๓๖ 
ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน ๑๔๖ 
ห้องดนตรีไทย ๕๙๒ 
ห้องนาฏศิลป์ ๖๕๘ 
ห้องดนตรีสากล ๒๕๔ 
ห้องทัศนศิลป์ ๖๗๘ 
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๒)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน/ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   

ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ 
โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร ๖ 
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์กรมหาชน) จ.ปทุมธานี 

๑ 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ 
ห้องสมุดประชาชน ๓๐ 
สนามหลวง ๒ ๒๘ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ (เศรษฐกิจพอเพียง) ๕ 
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๑๙ 
ชุมชนในเขตทวีวัฒนา ๓๐ 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ 
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ๑ 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ 
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ๑ 
พุทธมณฑลสถาน ๒๑ 
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ๑ 
วัดโกมุทพุทธรังสี ๒ 
ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี ๑ 
เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ๑ 
ห้องสมุดประชาชน ๑ 
พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลศิริราช ๑ 
กองเรือเล็กกรมอู่ทหารเรือ ๑ 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๔ 
ศูนย์สาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา ๑ 
สถานีต ารวจนครบาล ธรรมศาลา ๑ 
ค่าย ูกเ ือวชิราวุธ  จ.ช บุร  ๒ 
ค่าย ูกเ ือศิ า ิรมย   จ.นครราช  มา ๑ 
 นามศุ ช าศัย กรุงเทพมหานคร ๓ 
ค่ายเขาชน ก่ จ.กาญจนบุร  ๑ 
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๑.๗ ผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   

ประเ ท-ชื อผู้ ด้รับรางวั  ระดับรางวั /ชื อรางวั ท   ด้รับ หน่วยงานท  มอบรางวั  
สถานศึกษา 
โรงเร ยนนวมินทราชินูทิศ  ตร วิทยา  
พุทธม ฑ  

รางวั เ มา ป.ป. . ผ งานด เด่นระดับเงิน โครงการ
 ถานศึกษา ป อดยาเ พติดแ ะอบายมุข 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเร ยนนวมินทราชินูทิศ  ตร วิทยา  
พุทธม ฑ  

โรงเร ยนป อดบุหร  เป็นแห ่งศึกษาเร ยนรู้ของจงัหวัด 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มู นิธิร รงค เพื อการ ม่ ูบบุหร   

โรงเร ยนนวมินทราชินูทิศ  ตร วิทยา  
พุทธม ฑ  

รางวั  MOE AWARDS ผ งานด เด่นประเ ท ถานศึกษา 
 าขาห ักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ยง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหาร 
นาย ชยา   กัญญาพันธุ  รางวั  MOE AWARDS ผ งานระดับด เด่น ประเ ทบุคค  

 าขาเทิดทูน ถาบัน ชาติ ศา นา แ ะพระมหากษัตริย  
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายมงค      อินทรโชติ รางวั  MOE AWARDS ผ งานระดับด  ประเ ท ่งเ ริม
คุ ธรรมแ ะจริยธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นาง าววาริ า  ประ า พงษ  รางวั  MOE AWARDS ผ งานระดับด เด่นประเ ทบุคค   าขา
ป้องกันแ ะแก้ ขปัญหายาเ พติดใน ถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นายมนตร   กม อดิศัย รางวั  SEASAO1 AWARD    านักงานเขตพื้นท  การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ครู  
นาง าวขนิษฐา  ปราชญ วิทยา ได้รับโล่รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเย่ียม กองทัพอากาศ 
นาง าวขนิษฐา  ปราชญ วิทยา ได้รับโล่ผู้ฝึกสอนหญิงดีเด่น การกีฬาแห่งประเทศไทย 
นาง าวขนิษฐา  ปราชญ วิทยา รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS  

“ระดับดีเด่น”  ประเภทบุคคล สาขาป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นางฐานิต          ุข นาน รางวัล SEASAO1  AWARDS ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยม 
ศึกษา เขต ๑ 

นายอาทิตย       จิตรมั น รางวั  MOE AWARDS ผ งานระดับด เด่น ประเ ทบุคค  
 าขาอนุรักษ มรดก ทย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางขนิษฐา      ตันกุ  รางวัล MOE AWARDS ประเภทบคุคล  าขาห ักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพ ยง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายรวิ            แจ่มพินิจ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2560 คุรุสภา 
นางวันดี          แจ่มพินิจ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2560 คุรุสภา 
นางนริสา        พัฒนรัฐ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2560 คุรุสภา 
นางสาวธัญดา   ไตรวนาธรรม ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2560 คุรุสภา 
นางสาวรัตนา   กาญจนสาลี ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2560 คุรุสภา 
นายธนะกิจ      รุ่งโรจน์ พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและศึกษา

ดีเด่น ระดับประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

นายธนะกิจ     รุ่งโรจน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นระดับประเทศ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
นาง าว ุ ก ตา  หงษ ทอง วิทยากรโรงเร ยนต้นแบบป อดบุหร   ปี ๒๕๖๐ มู นิธิร รงค เพื อการ ม่ ูบบุหร   
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ประเ ท-ชื อผู้ ด้รับรางวั  ระดับรางวั /ชื อรางวั ท   ด้รับ หน่วยงานท  มอบรางวั  
นักเร ยน 
ก ุ่ม าระการเร ยนรู้ าษา ทย 
นางสาวกัญญาปวีร์ อิสระวิทยะชัย รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒  เรียงร้อยถ้อยความ  

ม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุง้ทอง รางวัลเหรียญทองท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวขวัญเรือน  แสนสุข 
 

รางวัลเหรียญทองท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.ปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายสัจจา  ราชา 
เด็กหญิงสิริกัญญา  สร้อยสลับ 
เด็กหญิงญานิศา  ธีรพงษกร 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย  ม.ต้น   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๗  ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวกัญญาปวีร์ อิสระวิทยะชัย รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒  เรียงร้อยถ้อยความ  
ม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุง้ทอง รางวัลเหรียญทองท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.ต้น งาน
ศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวขวัญเรือน  แสนสุข 
 

รางวัลเหรียญทองท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.ปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายสัจจา  ราชา 
เด็กหญิงสิริกัญญา  สร้อยสลับ 
เด็กหญิงญานิศา  ธีรพงษกร 
เด็กหญิงพรรณภัสษา  ฉิมเอนก 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย  ม.ต้น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

นาง าวช ิดา      ศร  ครด  
นาง าวปวรวรร  คุ ากร ริิ ักษ   
นาง าวอมรรัตน  เปี่ยม ุวรร  

รางวั รองชนะเ ิศอันดับ ๑ 
การประกวด วดโอ้เอ้วิหารราย ค ะครุศา ตร  
มหาวิทยา ัยราช ัฏ วน ุนันทา 

มหาวิทยา ัยราช ัฏ วน ุนันทา 

นาง าวกอบทอง ว่อง ว 
นาง าวนิรม      โ   อัมพรศร  
นาง าว ัฏฐนิช    กุศ  ร้าง  
นาง าวกรร ิการ  คงจ าปา 

รางวั รองชนะเ ิศอันดับ ๑ 
การประกวด วดโอ้เอ้วิหารราย ค ะครุศา ตร  
มหาวิทยา ัยราช ัฏ วน ุนันทา 

มหาวิทยา ัยราช ัฏ วน ุนันทา 

นางสาวสายชล  มาตรนอก 
นางสาวสิตาภา  ภู่แย้ม 
นางสาวสุภาวดี  สุรชัยสิขวิทย์ 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่
๖๗    ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สดภะวา 
เด็กหญิงสุธิวัน  ธรรมพงศ์พันธ์ 

รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ต่อค าศัพท์ภาษาไทย  ม.ต้น   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเ ท-ชื อผู้ ด้รับรางวั  ระดับรางวั /ชื อรางวั ท   ด้รับ หน่วยงานท  มอบรางวั  
นางสาววดีมน  รุ่งนาค 
 

รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ      
ต่อค าศัพท์ภาษาไทย  ม.ปลาย          
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวกอบทอง ว่องไว  
นางสาวอมรรัตน์ เปี่ยมสุวรรณ 
นางสาวขวัญเรือน   แสนสุข 
นางสาวนิรมล โสภณอัมพรศรี
นางสาวจิรวรรณ    คล้ายยา 
นางสาวภัทรภรณ์  ชาญศึก 
นางสาวธารทิพย์  โสภัณนา 
นางสาวชลิดา ศรีละครดี 
เด็กหญิงกรรณิการ์ คงจ าปา 
นางสาวจุฑามาศ   งามข า 
เด็กหญิงณัฏฐนิช    กุศลสร้าง 

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑     
การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ 
เน่ืองในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
“วันวิสาขบูชา วันส าคัญของสากลโลก และวันอัฏมีบูชา” 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร 

นางสาวกอบทอง  ว่องไว  
นางสาวอมรรัตน์     เปี่ยมสุวรรณ 
นางสาวขวัญเรือน    แสนสุข 
นางสาวนิรมล  โสภณอัมพรศร ี
นางสาวจิรวรรณ    คล้ายยา 
นางสาวภัทรภรณ์   ชาญศึก 
นางสาวธารทิพย์    โสภัณนา 
นางสาวชลิดา ศรีละครดี 
เด็กหญิงกรรณิการ์   คงจ าปา 
นางสาวจุฑามาศ     งามข า 
เด็กหญิงณัฏฐนิช    กุศลสร้าง 

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย 
ระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในสัปดาห์ส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนา  
“วันอาสาฬหบูชา” 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร 

นางสาวกอบทอง ว่องไว  
นางสาวอมรรัตน์    เปี่ยมสุวรรณ 
นางสาวขวัญเรือน   แสนสุข 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  การประกวดสวดโอ้เอ้วิหาร
ราย ระดับมัธยมศึกษา  เน่ืองในงาน “วันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส” 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร 

นางสาวนิรมล โสภณอัมพรศรี
นางสาวจิรวรรณ     คล้ายยา 
นางสาวธารทิพย์     โสภัณนา 
นางสาวชลิดา  ศรีละครดี 
เด็กหญิงกรรณิการ์  คงจ าปา 
นางสาวจุฑามาศ   งามข า 
เด็กหญิงณัฏฐนิช    กุศลสร้าง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  การประกวดสวดโอ้เอ้วิหาร
ราย ระดับมัธยมศึกษา  เน่ืองในงาน “วันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส” 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร 

ก ุ่ม าระการเร ยนรู้ค ิตศา ตร  
นายสหัสนัยน์       นุชโยธิน ได้คะแนนO – NETวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน  
นายจิรพล จิรไพศาลกุล ได้คะแนนO – NETวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน  
นายพัณณกร อิทธิฤทธ์ิไพศาล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 – 6 สพม.1 
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     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
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ประเภท-ชื่อผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงเกนต์นิภา   เงินเหรียญ 
เด็กชายณัฐชนนทน์  บุณยชวเศรษฐ์
เด็กชายรัฐธีร์   มิ่งมาลัยรักษ ์

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
สร้างทฤษฎี หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร ์
 ระดับชั้น  ม.1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายธนภูมิ            จันทร์เฮง 
นายภูมิพิพัฒน์       พรสาโรจน์ 
นายอุดมชัย           ธรรมนาวรรณ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ก ุ่ม าระการเร ยนรู้วิทยาศา ตร  
เด็กชายเจษฎากร    จันทราทิพย  ผ่านการคัดเลือกรอบ  ๑ และ ๒ วิชา  ดาราศาสตร์  

มูลนิธิ สอวน. 
สอวน. 

ก ุ่ม าระการเร ยนรู้ ังคมศึกษา ศา นาแ ะวัฒนธรรม 
เด็กหญิงกุลภัสสร     บุ้งทอง 
เด็กหญิงเนตรชนก    ผลแรก 
เด็กหญิงปันนา        พันธ์ภิญโญสวัสด์ิ 
เด็กหญิงพนิดา         พานาดี 
เด็กหญิงนาฏนารี      ไตรยงค์ 

เหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นางสาวพรรณพฤกษา โตพูล 
นางสาวทศวรรณ      นันตสินธ์ิ 
นางสาวภัทธีมา        นามวงศ์ษา 
นางสาวสุทธิดา        ลีลางามตระกูล 
นางสาวณัฐณิชา       มีเจริญ 

เหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายพงศธร             ปลื้มทวี 
นางสาวภัทธราพรฐ์   ดวงพัตรา 

เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

เด็กหญิงญาดา         แฟมไธสง 
เด็กหญิงธัญชนก       จิตรละม้าย 
เด็กหญิงประภาพร    ทองไพจิตร์ 
เด็กหญิงพรรษา        หัดจุมพล 
เด็กหญิงณัฐชา         สมพงษ์ 

เหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายวรระชัย           ลี่แตง 
นางสาวนารดา        ศิริบุญญะสุข 
นางสาวปณิชา        พรปิติธนาคุณ 
นางสาวณัฎฐณิชา     กาญจนพันธ์ุ 
นางสาวสลิลญา       ต้ิมขลิบ 

เหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นางสาวณฤดี          พ่วงทองค า 
นางสาวสุพิชชา       รอดอินทร์ 
นางสาวกุลสตรี       ดุลย์ 

เหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายสุทธิพงศ์          สุบรรณพันธ์ 
นายโยธิน              แสงสกุล 

เหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นางสาวพลอยระรินท์    รัชตารมย์ เหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 
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     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

ประเภท-ชื่อผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายธนกร           รอดคลองตัน 
นางสาวชนมพร     โพธ์ิศรีทอง 
นางสาวรุ่งระวี       ช้างน้อย 
นางสาวภัทรวดี     ก าหอม 
นางสาวชาลิสา      เกิดมาก 
นายนันทพันธ์        อมรสิทธิวงศ์ 
นางสาวอรวี          เทพมณฑา 
นายชาญชัย          จันทร์ป้อง 
นายศักด์ิอรุณ        ชัยนาม 
นางสาวธวัลพร       ธวัชพันธ์ุ 
นางสาวธัญณศิญาพร  เลิศปวีรัตน์ 
นางสาวอัญชลีพร     สร้อยเซียน 
นางสาวสุรัตนวดี      มีสมบูรณ์ 
นางสาวณัฐนิชา       แสงทรัพย์ 
นายณัฐวัฒน์           มหาสุวรรณชัย 
นายวุฒิกร             เจริญทรัพย์ศรี 
นายอนาวิน            พันพลู 
นางสาวชนาภัทร     ปั้นกิจดี 
นายฐานันดร          สินธุไชย 
นายพงศ์ภัค            เกตุแจ้ง 

เหรียญทองการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่    ๑ - ๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑0 

ก ุ่ม าระการเร ยนรู้ ุขศึกษาแ ะพ ศึกษา 
นายปนพ        เอ่ียมลือนาม   รองชนะเลิศอันดับ ๑  ยูยิตสู รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๐ ก.ก. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๓๔ ระดับชาติ“น่านเกมส์” 
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙  มีนาคม 
๒๕๖๑ 

นายฉันทัช       บุตรมะไฮ    รองชนะเลิศอันดับ ๑  ยูยิตสู รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๖๖ ก.ก.   
นายภูวเดช      จามจุรีรักษ ์ รองชนะเลิศอันดับ ๒  ยูยิตสู รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๓ ก.ก.ข้ึนไป 
นางสาววีรดา   เล็กประเสริฐ รองชนะเลิศอันดับ ๒  ยูยิตสู รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๗ ก.ก. 
นายภูวเดช      จามจุรีรักษ์    ชนะเลิศยูยิตสู ประเภทเนวาซา รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๓ ก.ก 
นายภูวเดช      จามจุรีรักษ์    เป็นตัวแทนยูยิตสู ประเภท Fighting และ Newaza การแข่งขันกีฬายูยิตสูเพ่ือคัด

ตัวแทนกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
ตัวแทนในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๔๖    

นายฉันทัช        บุตรมะไฮ    เป็นตัวแทนยูยิตสู ประเภท Newaza 
นางสาวขจีวรรณ  จันทร์ฉาย     เป็นตัวแทนยูยิตสู ประเภท Fighting และ Newaza 
นางสาววีรดา   เล็กประเสริฐ เป็นตัวแทนยูยิตสู ประเภท Fighting   
เด็กชายกวีภูมิ   หยุ่นแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เทควันโด 

รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๓๗ ก.ก. 
 
การแข่งขันเทควันโดรายการ ซอง 
คิ ยอง ชิงแชมป์    เทควันโด 
กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอภิมุข     สาครสินธ์ุ    รองชนะเลิศอันดับ ๑ เทควันโด รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๕ ก.ก. 
เด็กชายตะวัน     หงษ์โต    ชนะเลิศ เทควันโด   รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๕ ก.ก. 
เด็กชายคมวัฎ     เจนวิทยาธร     รองชนะเลิศอันดับ ๒ เทควันโด รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๓ ก.ก. 
เด็กชายอินทรัตน์  ภู่สะอาด ชนะเลิศ เทควันโด  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๓ ก.ก. 

เด็กชายพุฒิพงศ์   ชวยกระจ่าง    รองชนะเลิศอันดับ ๑ เทควันโด รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๓  ก.ก. การแข่งขันเทควันโดรายการ ซอง 
คิ ยอง ชิงแชมป์    เทควันโด 
กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงศศินิภา   สุกพราว     ชนะเลิศ เทควันโด    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๓๗  ก.ก. 
เด็กหญิงภาณุมาศ  ขุนดี    รองชนะเลิศอันดับ ๑ เทควันโด รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๑  ก.ก. 
เด็กหญิงจิดาภา   เจนวิทยาธร    ชนะเลิศ เทควันโด    รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๙  ก.ก. 
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ประเภท-ชื่อผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงจิดาภา   เจนวิทยาธร    ได้รับถ้วยนักกีฬาเทควันโด  ยอดเย่ียม   
เด็กชายอาทิวราห์  แก้วแจ่มใส   รองชนะเลิศอันดับ ๑  ยูโด   รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๓๘  ก.ก. การแข่งขันรายการยูโดยุวชน ชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓  เด็กชายตะวัน    หงษ์โต       รองชนะเลิศอันดับ ๒  ยูโด   รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๖  ก.ก. 
นายภูวเดช       จามจุรีรักษ์    รองชนะเลิศอันดับ ๑  ยูยิตสู รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๓ ก.ก.ข้ึนไป การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙   นายฉันทัช       บุตรมะไฮ    รองชนะเลิศอันดับ ๑  ยูยิตสู รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๖๖ ก.ก.   
นายภูวเดช       จามจุรีรักษ์    ชนะเลิศ ยูยิตสู รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๓ ก.ก.ข้ึนไป การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

ระดับภาค ครั้งที่ ๓๔  
“นนทบุรีเกมส์ 

นายฉันทัช       บุตรมะไฮ   รองชนะเลิศอันดับ ๒   ยูยิตสู  รุ่นน้ าหนัก ๖๐ – ๖๖  ก.ก. 
นายปนพ        เอ่ียมลือนาม    ชนะเลิศ ยูยิตสู รุ่นน้ าหนัก ไม่เกิน ๕๐  ก.ก    
น.ส.วีรดา        เล็กประเสริฐ     รองชนะเลิศอันดับ ๑   ยูยิตสู รุ่นน้ าหนัก ๕๒ – ๕๗  ก.ก.   
น.ส.ขจีวรรณ    จันทร์ฉาย    รองชนะเลิศอันดับ ๒   ยูยิตสู รุ่นน้ าหนัก ๔๔ – ๔๘  ก.ก.                                    
นายภูวเดช       จามจุรีรักษ์                   ชนะเลิศประเภทเนวาซา รุ่นน้ าหนักเกิน ๗๓  ก.ก.ข้ึนไป 
นายฉันทัช       บุตรมะไฮ      รองชนะเลิศอันดับ ๑ ยูยิตสู รุ่นน้ าหนัก ๖๐ – ๖๖  ก.ก. 
นายวีระพงษ์     ปานนาค   รองชนะเลิศอันดับ ๑  ยูโด รุ่นน้ าหนักเกิน ๙๐ ก.ก.ข้ึนไป                 
นายอานุภาพ     เดชวรรณ    
 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ยูโด  
รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๕๐ – ๕๕ ก.ก. 

การแข่งขันกีฬายูโดจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗   

เด็กชาย อภิมุข     สาครสินธ์ุ   รองชนะเลิศอันดับ ๒ เทควันโด รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๓๙  ก.ก. การแข่งขันรายการ“นอร์ท 
กรุงเทพ เทควันโดแชมป์ 

เปี้ยนชิพ” ครั้งที่ ๑๓   
เด็กชาย คมวัฏ     เจนวิทยาธร    รางวัลชนะเลิศ  เทควันโด รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๐ ก.ก. 
เด็กชาย กวีภูมิ    หยุนแดง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ เทควันโด รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๓๙  ก.ก. 
เด็กหญิง ศศินิภา  สุกพราว      รองชนะเลิศอันดับ ๒ เทควันโด รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๓๕  ก.ก. 
เด็กหญิง ภาณุมาศ  ขุนดี     รองชนะเลิศอันดับ ๒ เทควันโด รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๓๙  ก.ก. 
เด็กหญิง อาทิม   ค าควร   รองชนะเลิศอันดับ ๒ ยูยิตสู  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๔ ก.ก. การแข่งขันกีฬายูยิตสูรายการ 

THE MALL CHAMPIONSHIP
๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ 

เด็กชาย อทิวราห์   แก้วแจ่มใส   รองชนะเลิศอันดับ ๒ ยูยิตสู  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๓๗  ก.ก. 
เด็กชาย อานุภาพ    เดชวรรณ   รองชนะเลิศอันดับ ๒ ยูยิตสู  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน   ๕๕  ก.ก. 
เด็กชาย วีระพงษ์     ปานนาค    รองชนะเลิศอันดับ ๑ ยูยิตสู รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๖ ก.ก. 
นายฉันทัช       บุตรมะไฮ    รองชนะเลิศอันดับ ๒ ยูยิตสู  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน  ๗๓ ก.ก. 
นายภูวเดช     จามจุรีรักษ์   ชนะเลิศ ยูยิตสู  รุ่นน้ าหนักมากว่า  ๘๑ ก.ก. การแข่งขันกีฬายูยิตสูรายการ 

THE MALL CHAMPIONSHIP
๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ 

เด็กชาย อทิวราห์    แก้วแจ่มใส   ชนะเลิศ ยูยิตสู  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๓๗  ก.ก. 
เด็กชาย กวีภูมิ      หยุ่นแดง    รองชนะเลิศอันดับ ๒  ยูยิตสู  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๔๑  ก.ก. 
เด็กชาย อานุภาพ    เดชวรรณ    รองชนะเลิศอันดับ ๒ ยูยิตสู  รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๕ ก.ก. 
เด็กชาย วีระพงษ์   ปานนาค    รองชนะเลิศอันดับ ๑  ยูยิตสู  รุ่นน้ าหนักมากกว่า ๖๖ ก.ก. 
นายฉันทัช     บุตรมะไฮ       ชนะเลิศ ยูยิตสู   รุ่นน้ าหนักไม่เกิน   ๗๓ ก.ก. 
นายภูวเดช     จามจุรีรักษ์    ชนะเลิศ ยูยิตสู   รุ่นน้ าหนักมากว่า ๘๑ ก.ก. 
ก ุ่ม าระการเร ยนรู้ศิ ปะ 
นางสาวฐิติกานต์  สุวิกะปกรณ์กุล ชนะเลิศ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 เด็กหญิงณภาดา  พุทธเสน รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 
เด็กหญิงดาริกา  ก าเหนิดแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์

 ม.1-ม.3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

นางสาวพรชนก  บุญวงศ์วิวัฒน์ ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
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ประเภท-ชื่อผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงภัทรพร     แย้มโกสุม 
เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์กลั่น 
เด็กชายศราวุธ       สุวรรณพิมล 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

นายพิชากรณ์       แป๊ะตะเภา 
นายภูวศักด์ิ          ชลมุกข์ 
นางสาวภูรี           ต้ังจิตเอ้ือวิทู 

ชนะเลิศ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 ระดับเขตฯ 
ระดับภาค และรางวัลเหรียญทองระดับชาติ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กชายธนาธิป      การะภักดี 
เด็กชายนครินทร์    สันโดษ 
เด็กชายพีระพัฒน์  ตันอุดมศักด์ิ 
เด็กชายวิชญะ       เทือกชาลี 
เด็กหญิงอรกานต์    ยศมัญกิจ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

นายชยุตพงศ์        รัตนรักษ์ 
นายทักษ์             ทัพสุรีย์ 
นายธนกร            รอดคลองตัน 
เด็กชายธนดล       ท่วมสุข 
นายเมธา             บัวอรุณ 

เหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เด็กชายภานุพงษ์  รุ่งแสง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เด็กหญิงอัญชนา  วัฒนพงษ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

นางสาวณัฐชา  แตงเล็ก การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เด็กชายณัฐนันท์  ครุฑแสง รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เด็กหญิงอัญชนา  วัฒพงษ์ รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

นายทักษ์  ทัพสุริย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

นางสาววารี  บุนนาค ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  
ม.4-ม.6 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เด็กชายภานุพงษ์  รุ่งแสง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เด็กหญิงอรปรียา  โอฬารณรงค ์ รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

นางสาววารี  บุนนาค รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๓๕  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

ประเภท-ชื่อผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ก ุ่ม าระการเร ยนรู้การงานอาช พแ ะเทคโนโ ย  
เด็กชายกฤตพล       เหรียญประยูร 
เด็กชายธนวิทร์        ธรรมธารา    
เด็กชายธาดา          สาติยะ 
เด็กหญิงหทัยชนก    พงษ์สุข 
เด็กหญิงศศินันท์      แป้นเอม 
เด็กหญิงเนตรจันทร์   สายสวาท 
เด็กหญิงศิริพร     เลิศพินิจอมรกุล 

ได้รับรางวัล STEM Awards การแข่งขันประกวดโครงงาน
หุ่นยนต์ระดับประเทศ  

First Lego League 

เด็กหญิงชาลิสา    ยานสุวรรณ์ 
เด็กหญิงณัฎฐา     บุญธิศาล 
เด็กหญิงพชรพร    นิธยาพันธ์ 

เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม-
นักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

นายกิติภูมิ             หงษาวดี 
นางสาวณัฎฐณิชา    กาญจนพันธ์ุ 
นางสาวสลิลญา       ต้ิมขลิบ 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงัตัว 
ระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

นายกิติภูมิ             หงษาวดี 
นางสาวณัฎฐณิชา    กาญจนพันธ์ุ 
นางสาวสลิลญา       ต้ิมขลิบ 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงัตัว 
ระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เด็กหญิงกัญญาวีร์    ทองแน่น   
                         สิรินันท์ 
เด็กหญิงธมลวรรณ  จรุงรัตนาพงศ ์

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ ประเภท 
Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

นางสาวสิรภัทร    ศริิอาภานนท์  
นางสาวชลิตา      โสภณสิริ  
นายรติพงษ์        ฉายทองค า  

เหรียญทอง การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ 
ระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

ก ุ่ม าระการเร ยนรู้ าษาต่างประเทศ 
เด็กหญิงศศิพิมพ์    รัศมิทัต รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu 

Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

นางสาวนภสร    บุญพิทักษ์ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu 
Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
 

ประเ ท-ชื อผู้ ด้รับรางวั  ระดับรางวั /ชื อรางวั ท   ด้รับ หน่วยงานท  มอบรางวั  
นางสาวจุฑาทิพย์    พวงบุตร รางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เด็กชายศุภวัฒน์    พรหมจาต รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills 
Competition ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

เด็กชายปรัญชัย   ต้ิมขลิบ 
เด็กหญิงภารวี   รุจิรพงศ์พันธ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการต่อ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับเขตพ้ืนที่ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
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ประเภท-ชื่อผู้ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการต่อค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับภูมิภาค 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

นายศุภกฤษณ์ สุขรักษ์ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเปิด
พจนานุกรมคันจิ ระดับภูมิภาค (กรุงเทพ-ภาคตะวันออก) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

นางสาวไอริน เที่ยงอินทร์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมประเภท 
KODANSH’S FURIGANAระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นาง าวอรอารยา  เต็มเจริญมาก  ด้รับคัดเ ือกตัวแทนค ะ ูกเ ือ ทย เข้าร่วมงานชุมนุม

 ูกเ ืออาเซ ยน ครั้งท   ๖   ประเทศฟิ ิปปิน   
  านักงานการ ูกเ ือ  
ยุวกาชาด แ ะกิจการนักเร ยน 

 ูกเ ือกองร้อยพิเศษ รางวั ระดับเหร ยญทอง การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม 
ระดับชั้น ม.๑–งานศิ ปหัตถกรรมนักเร ยนระดับ าคก าง
แ ะ าคตะวันออก ครั้งท   ๖๗ 

  านักงานค ะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 ูกเ ือกองร้อยพิเศษ รางวั ชนะเ ิศ  าดับท   ๑ การแข่งขันการ ร้างอุปกร  
เครื องช่วยบริการ ระดับชั้น ม.๔-๖ งานศิ ปหัตถกรรม
นักเร ยน ครั้งท   ๖๗ ระดับเขตพ้ืนท  การศึกษา  

  านักงานเขตพ้ืนท  การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นักเร ยนก ุ่ม we care ` รางวั เยาวชนด เด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครัง้ท   
๑๓ 

ศูนย เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
( ทย-ญ  ปุ่น) 

  านักเร ยน เหร ยญทอง การแข่งขันกิจกรรม  านักเร ยน ระดับชั้น ม.
๑–๖ งานศิ ปหัตถกรรมนักเร ยน ครั้งท   ๖๗ ระดับเขตพ้ืนท  
การศึกษา  

  านักงานเขตพ้ืนท  การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 
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๑.๘ ข้อมูลงบประมาณ 
 

 รายรับและรายจ่าย ปีการศึกษา 2560 
 

1.  รายรับ   
 

แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

เงินอุดหนุนรายหัว 10,754,200 25.12 

เงินเรียนฟรี 15 ปี 2,696,400 6.30 

เงินรายได้สถานศึกษา 29,363,700 68.58 

รวม 42,814,300 100 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณรายรับ  ปีการศึกษา  2560 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

25.12% 

68.58% 

6.30% 

เงินอุดหนุนรายหัว 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินเรียนฟรี 15 ปี 
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   2  รายจ่าย  
 

 2.1  งบประมาณรายจ่าย  เงินอุดหนุนรายหัว   
รายการ  แบ่งส่วน   ร้อยละ  

งบส ารอง                          
1,000,000  

               9.30  

งบบริหารวิชาการ                      
 - ค่าสาธารณูปโภค             
 - งบโครงการและงานประจ า  

7,427, 940                              69.07                  

กลุ่มบริหารงบประมาณ                            281,000                  2.61  
กลุ่มบริหารงานบุคคล                             

371,000  
                3.45  

กลุ่มบริหารท่ัวไป                             
1,674,260  

                
15.57  

รวม  10,754,200  100.00  
 
 
 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว  ปีการศึกษา 2560 

     
 
 
 
 
 

69.07% 

9.30% 15.57% 

3.45% 

2.61% 
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2.2  รายจ่าย  เงินเรียนฟรี  15  ป ี
รายการ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ICT 236,320 8.76 

ลส.-นน.-ยุวกาชาด 785,000 29.11 

ค่ายคุณธรรม                                 
664,320  

24.64 

ทัศนศึกษา 590,800 21.91 

วิชาการ 419,960 15.57 

รวม 2,696,400 100 

   
 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี  ปีการศึกษา 2560 
 

 
 
 
 
 

8.76% 
15.57% 

21.91% 

24.64% 

29.11% 
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2.3   รายจ่าย  เงินรายได้สถานศึกษา 

รายการ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ค่าตอบแทนครูชาวต่างประเทศ 4,324,000 14.73 

ค่าสอนคอมพิวเตอร์ 2,867,000 9.76 

ค่าตอบแทนบุคคลท่ัวไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา 4,013,800 13.67 

ค่าตอบแทนครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 1,146,800 3.91 

ค่าสาธารณูปโภค 2,382,000 8.11 

ค่าปรับปรุงห้องเรียน 794,000 2.70 

ค่าจัดการค่าย 5,214,000 17.76 

ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษจากภายนอก 4,497,000 15.31 

พัฒนาบุคลากร 921,500 3.14 

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี 891,500 3.04 

พัฒนาการเรียนการสอน(วิชาการ) 1,098,900 3.74 

พัฒนาการเรียน(นอกเวลา) 225,000 0.77 

ค่าหนังสือ(ห้องเรียนEP) 286,500 0.98 

แนะแนวการศึกษา(ห้องเรียนEP) 57,000 0.19 

ทุนการศึกษา(ห้องเรียนEP) 157,500 0.54 

ส่งเสริมและแข่งขันทักษะภาษา(ห้องเรียนEP) 45,000 0.15 

ค่าประกันอุบัติเหตุ 886,200 3.02 

รวม 29,363,700 100.00 
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ส่วนที่ ๒   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ ๒ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้-ประเด็นพิจารณา น้ าหนักคะแนน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ด้านท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   

๑.๑   ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

๕ 4.75 

๑.๒ ความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา                                                    

๕ ๔.62 

๑.๓   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๕ ๔.๘0 
๑.๔ ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ ๔.53 
๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด

ระดับชาติ 
๕ ๓.30 

๑.๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน ๕ ๔.60 
ด้านที่ ๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

๕ ๔.78 

๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ๔.87 
๑.๙ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ๔.๙0 

๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ๕ ๔.๙0 
รวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ ๕๐ ๔๖.05 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน 
๕ ๕.๐ 

๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ๕.๐ 
๒.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อ

ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๕ ๕.๐ 

๒.๔ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ๕ ๔.๕๐ 
รวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒ ๒๐ ๑๙.๕ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้-ประเด็นพิจารณา น้ าหนักคะแนน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   
๓.๑ การมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียน

ทุกคนมีส่วนร่วม 
๑๐ ๘.55 

๓.๒ การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

๕ 3.89 

๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๕ ๔.75 

รวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ๒๐ ๑๗.19 
มาตรฐานที่ ๔  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

๔.๑ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

๑๐ 9.47 

รวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ ๑๐ ๙.47 

รวมคะแนนทั้งหมดทุกมาตรฐาน ๑๐๐ 92.21 

 
 
สรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ ๕๐ ๔๖.05  ดีเย่ียม (๕๐-๔๐ คะแนน)  ❑ ดี  (๓๙-๓๐ คะแนน) 
❑ พอใช้  (๒๙-๒๕ คะแนน)  ❑ ปรับปรุง (ต่ ากว่า ๒๕ คะแนน) 

มาตรฐานท่ี ๒ ๒๐ ๑๙.๕  ดีเย่ียม (๑๗-๒๐ คะแนน)  ❑ ดี  (๑๔ – ๑๖ คะแนน) 
❑ พอใช้  (๑๐-๑๓ คะแนน)  ❑ ปรับปรุง (ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน) 

มาตรฐานท่ี ๓ ๒๐ ๑๗.19  ดีเย่ียม (๑๗-๒๐ คะแนน)  ❑ ดี  (๑๔ – ๑๖ คะแนน) 
❑ พอใช้  (๑๐-๑๓ คะแนน)  ❑ ปรับปรุง (ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน) 

มาตรฐานท่ี ๔ ๑๐ ๙.47  ดีเย่ียม (๙-๑๐ คะแนน)    ❑ ดี  (๗-๘ คะแนน) 
❑ พอใช้  ( ๕-๖ คะแนน)     ❑ ปรับปรุง (ต่ ากว่า ๕ คะแนน) 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน                                ระดับคุณภาพ  :  ดีเยีย่ม 
 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
  

             สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง การ
ลงมือปฏิบัติจริง การร่วมมือกันเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน อีกท้ังมีการพัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล โดยสถานศึกษาได้ด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ นิทรรศการวิชาการและงานบูรณาการ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โดยโรงเรียนมีการด าเนินการใน
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. การส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับ
ชั้น โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ
รอบตัว  การปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย การน าวิทยากรมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของผู้เรียน  กิจกรรมงานสัปดาห์
ห้องสมุด เล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรด การจัดป้ายนิเทศแนะน าสาระน่ารู้ และเทศกาลวันส าคัญ กิจกรรมแนะน าหนังสือ
ใหม่ๆ ส าหรับผู้เรียน ผู้เรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้  นอกจากนี้ จัดให้มีบริการมุมสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตใน
ห้องสมุดท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ตลอดเวลามีนิสัยรักการค้นคว้า และสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง กิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  มีการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนบันทึกการอ่านในสมุดบันทึกการอ่านตามโครงการจดบันทึกตามพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   การจัดกิจกรรมการฟัง พูด อ่าน เขียน และต้ังค าถามในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การฝึกทักษะ
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การสนทนาภาษาอังกฤษในกิจกรรม English Speaking Day กับครูชาวต่างชาติ กิจกรรม English On stage เผยแพร่
ความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชนส าหรับแก้ปัญหาทักษะการอ่านออกเสียง 
การส่งเสริมการคิดค านวณและทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้เวทคณิต เป็นต้น 
           ๒. การส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา โรงเรียนได้เน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างาน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมกันมีการ
ก าหนดวันน าเสนอโครงงานและแสดงผลงานและผลผลิตของผู้เรียน มีการจัดประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ใน
ทุกกลุ่มสาระฯ โดยมีการฝึกอย่างต่อเนื่องและประเมินในทุกหน่วยการเรียน นอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้แบบ STEM  
Education ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะ
การคิดและแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
           ๓. การส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และน าเสนอผลงาน   ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น การเขียน
โปรแกรมโดยใช้ Access ในการสร้างงานตามเงื่อนไข โปรแกรมค านวณ (Excel) โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Power 
point) โปรแกรมภาษาสร้างรูปทรงเรขาคณิต การจัดเอกสาร ตารางท างาน การจัดการภาพกราฟิก animation สร้าง
งานเป็นเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ สร้างเป็นการ์ตูน เป็นต้น การค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในทุกรายวิชาเพื่อเพิ่มเติม
ความรู้   การน าเสนอผลงานทางเว็บบล็อก การติดต่อครูผู้สอน เพื่อน และคนในสังคมทางe-mail,  Social Network 
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   ๔. การส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์โดยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย                
จัดกิจกรรมรักไทย รักษ์ภาษาไทย คลินิกหมอภาษา  วิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมเลขคณิตคิดในใจสู่ห้องเรียน กิจกรรม 
Math project กิจกรรมสอนเสริมเติมปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมคลินิกวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา กิจกรรมสอนเสริมพิเศษสังคมศึกษา กิจกรรมหมอกฎหมาย วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา               
มีการฝึกกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ การฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะกีฬาส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา วิชาศิลปะ ส่งเสริม
การเรียนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ วิชาการงานอาชีพ ฯ เรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิ่น ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในเรื่อง
โปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ ท่ีมีความเช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอก วิชาภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรม                      
ติวภาษาอังกฤษ GAT – PAT กิจกรรม English on Stage  ผู้เรียนน าเสนอบทสนทนา ละครส้ัน บนเวทีหน้าเสาธง 
กิจกรรม English On Air  English Speaking Stars  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ 
มีการจัดป้ายนิเทศ เกี่ยวกับ ค าศัพท์ ส านวน ประโยค บทสนทนา พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาจีน โครงการนักเรียนแลกเปล่ียน โดยประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการ AFS และ  สโมสรโรตารี  
เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนในด้านวิชาการ วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ การจัดการเรียนร่วม มีการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ๕. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งมีการด าเนินงานต่างๆ งานแนะ
แนว ได้จัดกิจกรรมดังนี้   การแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรม Pre – Admission เพื่อให้ ผู้เรียนได้ทดสอบ
ความสามารถของตนเอง และน าผลการสอบไปวางแผนในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านวิชาการในการเข้าค่ายต่างๆ เช่น Gifted English Camp Gifted Day Camp การจัดการเรียน
การสอนโดยครูพิเศษ เป็นต้น  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน าด้านอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมวัยใสใส่ใจส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมของเสียเป็นศูนย์ กิจกรรมศึกษาพันธุ์ไม้ในโรงเรียน กิจกรรมประกวด
ห้องเรียนสะอาด กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน กิจกรรมประหยัดน้ า ประหยัดไฟ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานกับ
ปตท. 
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       ๖. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เช่น ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมเทศน์มหาชาติ สอบธรรมศึกษา กิจกรรมสวด
มนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  กิจกรรมประกวดมารยาท กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน 
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล เข้าร่วมพิธีทบทวนค าปฏิญาณตนและสวนสนาม กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้อาวุโสเนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต์ ผู้เรียนทุกคน  มีสมุดบันทึกความดี กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมปฏิบัติตนตามศาสนาท่ีตนนับ
ถือ การปฏิบัติกิจกรรม จิตสาธารณะ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑, ม.๔ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
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           ๗. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เช่น พุทธมณฑล ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา วัดในเขตทวีวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ความเป็นไทย เช่น ความกตัญญูกตเวทีร าลึกพระคุณครู กิจกรรมวันไหว้ครู สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง กิจกรรม
บรรพชาสามเณร บวชเนกขัมจาริณี กิจกรรม วันพ่อ-วันแม่ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมบริจาค
เพื่อสาธารณะกุศล การบันทึกการปฏิบัติความดีท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน และสังคม กิจกรรมไหว้ครูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
เพื่อสืบทอดประเพณี   การไหว้ครูศิลป์ เผยแพร่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์
ของชาติไทย กิจกรรมร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ และกิจกรรมรักษ์ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ๘.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การอบรมสารวัตรนักเรียน อบรมคณะกรรมการ
นักเรียนและหัวหน้าช้ันเรียน กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ในเรื่อง
ของข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว เศรษฐกิจ การรู้จักและเข้าใจตนเองรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง กิจกรรมสร้าง
มนุษยสัมพันธ์และให้เกียรติผู้อื่น เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา และสาธารณะประโยชน์  กิจกรรมรับน้อง
ม.๑ และ ม.๔ กิจกรรมหน้าเสาธง หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมต่างชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้คน
ในสังคมได้อย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมวันบะจ่าง กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส  กิจกรรมวันทานาบาตะ กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรมวันคริสมาสต์ 
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           ๙. การส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการตรวจ
เครื่องแต่งกาย เล็บ จากครูท่ีปรึกษาเป็นประจ าทุกวันและบันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูมมีการอบรมการปฎิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการได้รับการดูแลตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น  พร้อมท้ังมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีแพทย์และทันต
แพทย์มาตรวจสุขภาพทุกปีมีการประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการตรวจสุขภาพและส่งต่อเพื่อรับการรักษา
อย่างต่อเนื่องผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเยาวชนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นอกจากนั้น    ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ออกก าลังกายการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ การแข่งขันกีฬาสี “ราชาวดีเกมส์” การแข่งขันวิ่งมาราธอน ‘รวมพลคนดีของ
แม่’ กิจกรรมเดินสานสายใยครอบครัว  ผู้เรียนทุกคนได้รับการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและ
ได้รับการดูแลพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน การจัดกิจกรรม Healthy Slim การด าเนินงานในเรื่อง
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในโรงอาหารอย่างเหมาะสม มีการคัดแยกเศษอาหารการท าความสะอาดภาชนะอย่างถูก
สุขลักษณะ โรงเรียนเป็นเขตปลอดน้ าอัดลมจัดให้มีน้ าประปาด่ืมได้ไว้บริการอย่างเพียงพอ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียน
รู้เท่าทันส่ิงเสพติด โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด เอดส์และอบายมุข จัดประกวดโครงงานต้านยาเสพติด 
อบรมนักเรียนแกนน าต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากภัยยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข กิจกรรมต้นกล้าเยาวชน
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กิจกรรมเยาวชนรู้ทันบุหรี่โดยการจัดท าป้ายนิเทศในการรณรงค์   โรงเรียนมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีการคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ เพื่อส ารวจพฤติกรรม
ของนักเรียนทุกคนและดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล  
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๒. ผลการด าเนินการ            
  ๒.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพ 
๑. ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารและ
การคิดค านวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละดับช้ัน 

๑.๑ ผลการประเมินร้อยละนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการรักการอ่าน การเขียนและการ
ส่ือสารของงานห้องสมุด 

94.15

87.45

82.6589.14

82.14

91.11

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

 
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน ด้านความสามารถในการอ่าน                                
การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ันของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการประเมินผู้เรียนระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ 94.95 คิดเป็น 4.75 

คะแนน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพ 
๒. ความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๓. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

๓.๑ แผนภูมิข้อมูลการสืบค้นและสถิติใช้ห้อง E-Learning 

 
 

ผลการประเมินผู้เรียนระดับคุณภาพ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ 92.4 คิดเป็น 4.62 คะแนน 

ปีการศึกษา 2560 

พ.ค.-ก.ค.           ส.ค. – ก.ย.          พ.ย. – ธ.ค.           ม.ค. – ก.พ. 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพ 
๓. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ต่อ) 

๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินผู้เรียนระดับคุณภาพ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ 96.02 คิดเป็น ๔.๘0 คะแนน 
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  ๕๖  
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพ 
๔. ความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

๔.๑ แผนภูมิ (ร้อยละ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีได้ ๓ ขึ้นไป  
      แยกตามกลุ่มสาระ 
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72.24

85.13

97.32

98.53
85.54

65.47

71.5

56.73

68.62

84.2

93.67

93.59
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80.11

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑  
๔.๒ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

 
 

 ผลการประเมินผู้เรียนระดับคุณภาพ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ 90.58 คิดเป็น 4.53 คะแนน 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินการ 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ 

๕.๑ ผลการทดสอบระดับชาติ ม.๓ แยกตามกลุ่มสาระ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
๕.๒ ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับช้ัน ม.๖  แยกตามกลุ่มสาระ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
๖. ความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงานหรือการ
ท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ สรุปข้อมูลและผลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   

87%

11% 2%
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบอาชีพ

 
 
 
 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๕๘  
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ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินการ 

๖. ความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงานหรือการ
ท างาน  
 

๖.๒ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือ
การท างาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินผู้เรียนระดับคุณภาพ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ 92.09 คิดเป็น 4.60 คะแนน 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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๒.๑ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพ 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมของนักเรียน
เป็นรายบุคคล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

ผลการประเมินผู้เรียนระดับคุณภาพ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ 95.5 คิดเป็น ๔.78 คะแนน 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพ 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 

 
 

 
 
 
 
 

ผลการประเมินผู้เรียนระดับคุณภาพ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ 97.46 คิดเป็น 4.87 คะแนน 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพ 
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
(ต่อ) 
 

 

 
 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 
 

ผลการประเมินคุณภาพของสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินผู้เรียนระดับคุณภาพ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ 97.98 คิดเป็น ๔.๙ คะแนน 

ผลการประเมินผู้เรียนระดับคุณภาพ ๓ ข้ึนไป ร้อยละ 97.93 คิดเป็น ๔.๙ คะแนน 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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       โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน และการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียน สรุปผลได้ดังนี้ 
 

1.1 ความสามารถอ่าน 
เขียน การสื่อสารและการ

คิดค านวณ

1.2 ความสามารถการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปญ

หา

1.3 ความสามารถการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

1.4 ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตร

1.6 ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน 

หรือการท างานของ
นักเรียน

ปรับปรุง 0.21 0.17 0.21 0.41 0.21

พอใช้ 4.85 7.42 3.78 9 7.7

ดี 32.75 33.64 22.89 32.99 31.51

ดีเย่ียม 62.2 58.76 73.13 57.59 60.58
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 
 

1.7 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม

ของสังคม

1.8 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยของนักเรียน

1.9 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายของ

นักเรียน

1.10 สุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคมของนักเรียน

ปรับปรุง 0.34 0.27 0.24 0.28

พอใช้ 4.16 2.27 1.79 1.79

ดี 23.92 27.49 26.98 23.45

ดีเยี่ยม 71.58 69.97 71 74.49
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน

 
 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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๓. จุดเด่น  
1. ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถทางการอ่าน  ส่ือสาร และคิดค านวณ เป็นอย่างดีท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนจัด

กิจกรรมท่ีสอดคล้องและหลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านการอ่าน การคิดและการส่ือสารของผู้เรียน 
2. ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ สามารถแยกแยะในส่ิงท่ีส าคัญ และจ าเป็น 
3. ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเข้ามาประกอบในการตัดสินใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนดีขึ้น 
4. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้กับนักเรียนในทุกระดับช้ัน และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
5. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
6. โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับจังหวัด และระดับประเทศทุกรายวิชา 
7. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหลากหลายสอดคล้องตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 
8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีส่วนร่วม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีท้ัง

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
9. ผู้เรียนมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู กตเวทีต่อครอบครัวและโรงเรียน 
10. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญทุกกิจกรรมของโรงเรียน 
11. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมรองรับความแตกต่างและหลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริม

ทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน            
12. ผู้เรียนมีความสนใจด้านดนตรี กีฬา สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะด้านจนเป็นท่ียอมรับ และสร้าง

ช่ือเสียงให้กับทางโรงเรียน 
13.  ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสนใจทางด้านกีฬาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ ยูโด ยูยิตสู คูราช ฟุตบอล ฟุตซอลและ  

 บาสเกตบอล โดยมีการจัดการฝึกซ้อม และส่งเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 
 

 

๔. จุดควรพฒันา 
      ๑. ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนท้ังการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตาม 
         แผน และร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
      ๒. ควรมีการเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ๆ ท่ี 
          เกี่ยวข้อง 

3. ทุกระดับช้ันยังต้องส่งเสริมในด้านทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ให้มากขึ้น 
4. ผู้สอนต้องออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาให้มากขึ้นในทุกรายวิชา 
5. ผู้สอนควรเสริมกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา และ 

ก าหนดเป้าหมายในชีวิตอย่างมีเหตุผล 
      ๖.  ระยะเวลาในการท ากิจกรรมบางกิจกรรมไม่เหมาะสม เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายท้ังด้านวิชาการ  
           และกิจกรรมอื่นๆ ท าให้บางกิจกรรมใช้เวลาด าเนินการไม่เหมาะสม 
      ๗.  โรงเรียนมีข้อจ ากัดเรื่องท่ีต้ัง อยู่ห่างไกลจากชุมชน การเดินทางสัญจรค่อนข้างล าบาก ควรเพิ่มความหลากหลาย 
           ของกิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงชุมชนได้โดยท่ัวถึง 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 

ระดับคุณภาพ :   ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพฒันา 
  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                สถานศึกษามีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๐  โดยวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายของต้นสังกัด สถานการณ์ท่ีการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา รายงาน
การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และระดมความคิดของผู้เกี่ยวข้องร่วมกันท า SWOT analysis อันน าไปสู่การ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดรับกับแผนกลยุทธ์ 
และบริหารโครงการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวิเคราะห์ความต้องการท่ีจ าเป็นของ
แต่ละโครงการ  วิเคราะห์ต้นทุน ผลผลิต ใช้หลักการบริหารความเส่ียง (risk management) เพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติ
การบรรลุผล และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินโครงการ   มีการก ากับติดตาม และจัดท ารายงานประเมินผล
เสนอผู้บริหารหลังจากด าเนินการโครงการเสร็จส้ิน 
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 ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๑ การวางแผนและพัฒนาการด าเนินงานวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ท่ีมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และสามารถบูรณาการการเรียนรู้อย่างรอบด้าน  
  ๒.๒ การวางแผนและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังด้านบุคลากร ท้ังครูประจ าการ  ครูอัตราจ้าง  และลูกจ้างช่ัวคราว  
นอกจากนี้ยังจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการ ท่ีมุ่งพัฒนาครูองค์ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  และมีการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดท าส่ือการ
เรียนรู้ มีการนิเทศติดตาม มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับอบรมภายนอก และมีการจัดอบรมภายในสถานศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ  มีการสร้างขวัญก าลังใจ เสริมแรงทางบวก โดยการช่ืนชม การมอบเกียรติบัตร  
  ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
    สถานศึกษาได้จัดท าเว็บไซต์ในนามของ http://www.satriwit3.ac.th ส าหรับเผยแพร่ข่าวสารแบ่งปัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่สาธารณชน ส่วนข้อมูลท่ีเป็นความลับจะมีระบบในการจัดเก็บแยกต่างหาก มีระบบเครือข่ายส าหรับ
จัดเก็บและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเรียกว่า \\media ซึ่งเป็น intranet ของสถานศึกษา มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล มี
การแต่งต้ังผู้มีหน้าท่ีในการป้อนข้อมูลและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของข้อมูล มีการแบ่งออกเป็นพื้นท่ีของแต่ละกลุ่ม
งานและก าหนดสิทธิ์ในการใช้งาน  มีรหัสผ่านของบุคลากรรับผิดชอบท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากนี้สถานศึกษาได้
จัดท า Server เพื่อส ารองข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ เพื่อให้สามารถเรียกคืนข้อมูลได้    
              ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  สถานศึกษามีพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมส่ิงแวดล้อมในแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้โดยยึดหลักการบริการด้าน
ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี สาธารณสุข สาธารณูปโภค และสวัสดิการ มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน  
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โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 ๑. การวางแผนและด าเนินงานวิชาการที่เน้นคณุภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม มีโครงการท่ีรองรับ เช่น  
 (๑) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 (๒) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ STEM ศึกษา 
 (๓) โครงการสวนพฤกษศาสตร์สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลฯ  
 (๔) โครงการนิทรรศการวิชาการและงานบูรณการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
 (๕) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน 
 (๖) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
 ๒. การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีโครงการ เช่น  
 (๑) โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ศตวรรษท่ี๒๑ 
 (๒) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 (๓) งานยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 (๔) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๓. การวางแผนบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีโครงการและการใช้เทคโนโลยีใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น  
 (๑) ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑   
 (๒) โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ 
 (๓) โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 (๔) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
 ๔. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มี
โครงการรองรับ เช่น 
 (๑) โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  
 (๒) โครงการอนุรักษ์พลังงาน  
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 (๓) โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 (๔) โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๕) โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management)  โดยเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  ผู้แทน ๖ องค์กรหลัก ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เครือข่ายผู้ปกครอง มูลนิธิโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และชมรมศิษย์เก่าสถานศึกษา 
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ในเรื่องของทรัพยากรทางการศึกษา แสดงความคิดเห็น การด าเนินการ สนับสนุน
งบประมาณและสนับสนุนทุนการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ ซึ่งมีบทบาทในการ
บริการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา การบริการสาธารณูปโภค บริการตรวจสุขภาพ บริการประกันอุบัติเหตุ 
บริการสถานท่ี และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา โรงพยาบาลธนบุรี ๒  ส านักงานเขต
ทวีวัฒนา บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ,  มีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนานักเรียนและบุคลากร การจัดการเรียนรู้ แนะ
แนว ตลอดจนการแลกเปล่ียนบุคลากร โดยมีการติดต่อและประสานงานกันผ่านส่ือต่างๆ ได้แก่ เอกสาร หนังสือราชการ 
โทรศัพท์  โทรสาร  E-mail ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP การจัดแสดงผลงานวิชาการ การสัมมนา  และจัดการประชุม 
ท้ังนี้เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 

 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  สถานศึกษามีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือออนไลน์ การบอกต่อ 
ป้ายประกาศบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ลงนามการปฏิบัติงาน เอกสารติดตาม  การตรวจเย่ียม และการประชุมต่างๆ เช่น การ
ประชุมสถานศึกษา การประชุมกลุ่มบริหาร  รวมถึงจัดท าการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา   
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 ๒. ผลการด าเนนิการ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ ผลการพัฒนา 
๑. การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเย่ียม สถานศึกษามีการจัด SWOT analysis โดยวิเคราะห์ความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายของต้นสังกัด สถานการณ์
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และรายงานการ
วิจัยเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีชัดเจนสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น นโยบาย
ของต้นสังกัด และการเปล่ียนแปลงของนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

๒. การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ดีเย่ียม สถานศึกษาได้ด าเนินการวางแผนด าเนินงานพัฒนาวิชาการ พัฒนาครู 
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๑ การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

ดีเย่ียม ผู้เรียนมีหลักสูตรท่ีหลากหลายรองรับความต้องการของผู้เรียน มีแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้จากในห้องเรียน  มี
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ 

๒.๒ การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเย่ียม ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  มีการประยุกต์ใช้ ICT จนได้รับการประเมินเพื่อเล่ือน 
วิทยฐานะเพิ่มขึ้น 

๒.๓ การวางแผนการ
บริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 

ดีเย่ียม สถานศึกษานนทรีวิทยามีช่องทางการแพร่ข่าวสารแบ่งปันแลกเปล่ียน
เรียนรู้ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูล  มีระบบเครือข่าย media 
ซึ่งเป็น intranet มี server เพื่อส ารองข้อมูล มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
ดูแลท่ีชัดเจน ท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศและความรู้แม่นย า
ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันเวลา เป็นปัจจุบัน ปลอดภัย และเป็นความลับ  
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ประเด็น ระดับ
คุณภาพ 

ผลการพัฒนา 

๒.๔ การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเย่ียม สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความร่ม
รื่น  มี แห ล่งเรียนรู้ ท่ี หลากหลาย ท้ั งห้ องศูนย์ การ เรียนรู้  ห้ อ งสมุ ด
อิเล็กทรอนิกส์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้
นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองการศึกษาความรู้นอกห้องเรียน น าไปสู่การต่อ
ยอดความรู้ท่ีได้จากในห้องเรียน เพื่อน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน  

๓. การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

ดีเย่ียม สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและร่วมมือกับท้ังหน่วยงานราชการและ
เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รับทราบ และรับผิดขอบต่อผลการจัดการศึกษา ท าให้เกิดเครือข่ายในการ
พัฒนาการศึกษา ส่งผลให้การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔. การก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

ดีเย่ียม สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม มีช่องทางหลากหลาย ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 
๓. จุดเด่น 
          ๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน ท าให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานไปได้ถูกทิศทาง   
 ๒. สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 ๓. สถานศึกษามีการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๔.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้น าทางวิชาการ และมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการบริหารสถานศึกษา 
 
 
๔. จุดควรพฒันา 
 ๑. สถานศึกษามีครูผู้ช่วยจ านวนมาก เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยระหว่างครูเก่าและครูใหม่ ส่งผลให้การท างาน
และการประสานงานต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒. การประเมินและติดตามงานยังไม่เป็นระบบท่ีชัดเจนเท่าท่ีควร 
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มาตรฐานที่ ๓  
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคญั 
ระดบัคณุภาพ :  ดีเยี่ยม 
 ๑. กระบวนการพฒันา 
           โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โรงเรียนได้ด าเนินการให้ครูมี
การก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ   
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      ครูทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองผู้เรียนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง 
กลุ่มอ่อน จัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และน ามาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมตามศักยภาพของ
ผู้เรียนครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองในการใช้ส่ือมัลติมิเดีย พัฒนาเว็บไซด์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนค้นคว้า มีการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และมีการประเมินการใช้ส่ือโดยครูและผู้เรียนเพื่อน ามาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ครูทุกคนมีการท าวิจัย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ ปีละ ๒ เรื่องเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมี
การน าเสนอผลงานทางอินเตอร์เน็ต 
            2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
               จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ชุมชนมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ด าเนินการให้ครูผู้สอนมีการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามนโยบายและโครงการต่างๆของรัฐบาล ในทุกวิชาและทุกระดับช้ัน 
ตลอดจนใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงกับหลักสูตรท้องถิ่น ท าให้ครูมีผลงาน
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น และ ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้และท า
ความรู้จักกับทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่น  
            ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ครูทกคน
ได้รับความรู้ในเรื่องการวัดผลประเมินผลโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การประเมินจากการปฏิบัติงาน ช้ินงาน ใบงาน ประเมินตามสภาพจริง แบ่งเกณฑ์การประเมินตาม
ธรรมชาติของแต่ละวิชาเป็นต้น มีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบเกี่ยวกับผลการเรียนของผู้เรียนและให้ความ
ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ   
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กระบวนการพัฒ นาเพ่ื อการจั ดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็ นส าคัญ ของโรงเรียนนวมินทราชิ นูทิ ศ  สตรี วิทยา  
พุทธมณฑล โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

ผู้บริหาร ร้างความตระหนักแก่ครูในพัฒนาการจัดการจัดการเร ยนการ อนท  เน้นผู้เร ยนเป็น  าคัญ (มฐ.๓) 

แต่งต้ังค ะกรรมการพัฒนาการจัดการจัดการเร ยนการ อนท  เน้นผู้เร ยนเป็น  าคัญ โดยก ุ่ม
บริหารวิชาการ 

P : Plan 
 

  ารวจ  าพปัจจุบัน ปัญหาแ ะความต้องการจ าเป็นของครูในการจัดการเร ยนการ อน                           
จากการให้ครูประเมินตนเอง การ ัม าษ  แ ะการ ังเกตการ อนของครู 

จัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
วิชาช พครู 

ผ การพัฒนาการจัดการจัดการเร ยนการ อนท  เน้นผู้เร ยนเป็น  าคัญ
ของครู 

ผ่านหรือ ม่ 
     ม่ผ่าน 

ปรับปรุง 

D : Do 
 

C : Check 
 A : Act 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเ วนา /  ัมมนา  

PLC การนิเทศ ติดตามแ ะประเมินผ  

การท า ID Plan 

TEPE Online 

ด าเนินการตามแผน/โครงการ 

ครูพัฒนาการจัดการเร ยนการ อน โดย ร้าง ื อ นวัตกรรมในการจัดการเร ยนรู้ตาม
บริบทของตนเอง 

พัฒนาเป็น Best Practice เผยแพร่แ ะขยายผ การน า ปใช้/ ร้างเครือข่ายวิชาช พครูแ กเป   ยนเร ยนรู้กัน
แ ะกัน 

การ นับ นุนจากโรงเร ยน 

นักเร ยน 
 ่งผ ต่อ 

ผ่าน  อยู่ในระดับ “ด 
เย  ยม” 

คุ  าพผู้เร ยน (มฐ.๑) 

ก้าวสู่ 
 

ก้าวต่อไปสู่ 
 

ส่งผลต่อ 
 

 ่งเ ริมให้ครูม วิทยฐานะท   ูงขึ้น  ่งผ งานในระดับเขต ScQA OBECQA 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๗๖  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

ผลการด าเนนิการ 
 

 

ประเด็นพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

ผลการด าเนินการ 

๑. การมีกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

ดีเย่ียม ๑. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้มีการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดย
ครูผู้สอนได้มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียน  โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการนโยบายต่างๆของรัฐบาล และเปิด
โอกาสให้ ผู้ เรียนมี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามระดับความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  ซึ่งครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมการเรียนการสอน และผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีความถูกต้องทางวิชาการ 
และมี ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น   
๑.๑ แผนภูมิแสดงจ านวนครูท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 

ภาษาไทย, 15

คณิตศาสตร,์ 22

วิทยาศาสตร์, 19

สังคมศึกษา, 22
ภาษาต่างประเทศ 

22

สุขศึกษา, 8

ศิลปะ, 9

การงานอาชีพ, 23 แนะแนว, 5

 
  ๑.๒ แผนภูมิแสดงนวัตกรรมการสอนของครูท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วม 

เอกสาร
ประกอบการสอน, 

103

Powerpoint, 
124

วิธีการ 
กิจกรรม, 87

ส่ือ E- Learning, 
20

เว็บไซต์การเรียน
การสอน 125

 
๑.๓ แผนภูมิแสดงการท าวิจัยของครูท่ีส่งเสริมและสร้างโอกาสผู้เรียนให้มีส่วนร่วม 

พัฒนาผลสัมฤทธิ,์ 
57

แก้ไข
พฤติกรรม, 34

พัฒนารูปแบบการ
สอน, 19

วิจัยเชิงส ารวจ, 20
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ประเด็น ระดับ
คุณภาพ 

ผลการพัฒนา 

๑. การมีกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม (ต่อ) 

ดีเย่ียม ๒. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้จัดโครงการและกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมท้ังระบบ โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน บูรณา
การสู่ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้คิดและท าโครงงาน
ในส่ิงท่ีนักเรียนสนใจ 
๓.   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้จัดโครงการและ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนและกิจกรรมหนึง่
ห้องเรียน หนึ่งโครงงาน บูรณาการสู่ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีโรงเรียนได้จัดไว้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ห้องสมุด E-Learning  
ห้อง Smart Class room ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ฯลฯ ซึ่งนักเรียน
สามารถสรุป องค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ สะท้อน
ผ่านโครงงานของนักเรียนแต่ละห้องเรียน 
๔. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้จัดโครงการและกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการนิทรรศการวิชาการและงานบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
รักการอ่าน ฯลฯ  
๕. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้จัดโครงการและกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน บูรณาการสู่ทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ กิจกรรมสะเต็มศึกษา  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นต้น  
๖. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้จัดโครงการและกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง ซึ่งมีความยากง่ายแตกต่างกันไปตามระดับช้ัน ผ่านการเรียนการสอนใน
รายวิชา IS ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และผ่านกิจกรรมหนึ่ ง
ห้องเรียน หนึ่งโครงงานบูรณาการสู่ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตลอดจนให้นักเรียน
ได้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามประเด็นท่ีนักเรียนสนใจ ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับรางวัลระดับ เขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ประเด็น ระดับ
คุณภาพ 

ผลการพัฒนา 

๒. การจัดการเรียนการ
สอนท่ียึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 

ดีเย่ียม ๑. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยกลุ่มบริหารวิชาการ 
ได้มีการก าหนดให้ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามนโยบายและโครงการต่างๆของรัฐบาล ในทุกวิชาและทุกระดับช้ัน 
ตลอดจนใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้  โดย
เช่ือมโยงกับหลักสูตรท้องถิ่น ท าให้ครูมีผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น และ ท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้
เรียนรู้และท าความรู้จักกับทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนและ
ท้องถิ่น  
๒. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้จัดโครงการและ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น โรงเรียนได้พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน นอกจากนี้
ยังได้จัดกิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน บูรณาการ   สู่ทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วน ามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
๓. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้จัดโครงการและ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น  มีการเชิญ
วิทยากรภายนอก ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน มีการจัด
กิจกรรมเดินการกุศล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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ประเด็น ระดับ
คุณภาพ 

ผลการพัฒนา 

๓. การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ดีเย่ียม - ครูมีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือในการวัดและ
ประ เมิน ผลการเรียน รู้ ของ ผู้ เรียน เครื่ อ งมื อ ท่ีหลากหลาย  เช่น 
แบบทดสอบ แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์   แบบประเมิน  ฯลฯ                 
ท่ีมีมาตรฐาน เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
สะท้อนผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
- ครูมีการบันทึกหลังสอน ท่ีแสดงให้เห็นถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนสะท้อนถึง
ปัญหา และแนวทางการพัฒนาท่ีสามารถน าไปสู่การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน
ได้ต่อไป 
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีขั้นตอนตรวจสอบ
และประเมินผลการเรียน ท้ังในระดับช้ันเรียนและระดับชาติอย่างเป็น
ระบบ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งดูแล รับผิดชอบโดยงานทะเบียนวัดผล 
ภายใต้กลุ่มบริหารวิชาการ 
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล เช่น การมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน และการประเมินผลงานของตนเอง เป็น
ต้น 
- ครูสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในทันทีทันใด แล้วน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองต่อไปได้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนท่ีเพิ่มขึ้นและแนวโน้มติด ๐, ร, มส ลดลง 
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๓. จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนใช้วงจรของเดมมิ่ง PDCA ในการด าเนินการและกระบวนการพัฒนา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
มีความยั่งยืน  
 ๒. โรงเรียนมีงานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน งานวิจัยพัฒนาเชิงบริหารและการเรียนการสอน   งาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และงานนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภายใต้กลุ่มบริหารวิชาการ ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ๓. ครูมีความตระหนัก มุ่งมั่นและต้ังใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
 ๔. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และมีความน่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
 ๕. โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี  โดยมีการจัดอบรม  ศึกษาดูงาน                            
เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่เสมอ 

 ๖. ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา โดยก าหนดหัวข้อวิจัยและปัญหาในการท าวิจัยจากผลคะแนน O-NET ในมาตรฐาน การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด ท่ีมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ บันทึกหลังสอนหรือข้อมูลตามสภาพจริงท่ีพบในการสอน  
 ๗.โรงเรียนมีระบบนิ เทศ ติดตามและประเมินผล เพื่ อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น ผู้เรียน                     
เป็นส าคัญ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน              
 
๔. จุดควรพฒันา 
 ๑. การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ครูควรน าผลท่ีได้จากการวิจัยท่ีได้มาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓. โรงเรียนควรมีการดูแลรักษาและทะนุบ ารุงส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
 ๔. โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และส่งเสริมให้ครูร าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้มากขึ้น  
 ๕.โรงเรียนควรจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ Professional Learning Community (PLC) 
เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ร่วมกัน        
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สื่อ-นวัตกรรมของครูที่ใช้ส าหรบัการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1 นายอาทิตย์  จิตรมั่น ท๒๓๑๐๑ 

ท๓๒๑๐๑ 
PLC  (Professional Learning Community)  
ชุดแบบฝึกหัดประโยคคซับซ้อน 

2 นางศิริพร  มังกรแก้ว ท๓๒๑๐๒ เล่าเรื่องจากภาพสามัคคีเภทค าฉันท์ 
3 นายฮาดี   บินดู่เหล็ม ท๓๐๒๑๓ ชุดฝึกมโนทัศน์การคิดวิเคราะห์เช่ือมโยง 

ชุดฝึกทักษะการเขียนความเรียงโดยใช้แผนท่ีความคิด 
4 นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ ท๒๓๑๐๑ 

ท๓๒๑๐๑ 
เว็บเพจภาษาไทย 
PLC  (Professional Learning Community) ชุด
แบบฝึกหัดประโยคซับซ้อน 

5 นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว ท๒๓๑๐๑ หนังสือเล่มเล็กเรื่องบทพากย์เอราวัณ 
6 นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ ท21102 ปฏิทินกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 
7 นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง ท๒๑๑๐๒ 

ท๒๒๑๐๒ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง การเขียนย่อความ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1 นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล ค๓๒๒๐๑ Work base learning 
2 นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย 831202 โมเดลทรงกรวย 
3 นางสาวหทัยรัตน์  ชมฤทธิ์ ค๒๓๑๐๒ โมเดลรูปทรงต่างๆ 

โมเดลความสัมพันธ์ รูปทรงกรวยและทรงกระบอก 
4 นางสาวอ าภา  ศรีวงค์ราช ค32202 โมเดลเวกเตอร์ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1 นาง พพร  ด บาง  ๒๒๑๐๔ ชุดการสอนและบทเรียนส าเร็จรูป 
2 นางอังศ า  บุญเ  ิมศักดิ์ ส30201  ารคด แ ะ าพยนตร  ้ัน 
3 นายสุจินดา  คล้ายข า ส32101 ชุดการสอน  
4 นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง ส๓๐๒๒๓ เกมส่ือความหมาย 
5 น.ส.กรรณิการ์  กลับสกุล ส๒๑๑๐๓ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
6 น.ส.สุภกฤตา  หงษ์ทอง ส๒๓๑๐๓ การ์ดเกมเศรษฐศาสตร์ 
7 นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์ ส๒๐๒๒๑ แมกกาซีนอาเซียน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1 นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา 

 
พ๓๑๑๐๑ 
พ31102 

ส่ือผสมระบบต่างๆของร่างกาย 
ส่ือผสมทักษะการล้ม/ทักษะการทุ่ม/ทักษะการล็อค 
แผ่นผนึกเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ 

                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1 นางเต็มดวง  ชาญฤทธิ์ อ 22102 การใช้ Bingo Game ประกอบการสอนไวยกรณ์  

เรื่อง First Conditional 
2 นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา อ 23102 

อ 23102 
อ 23102 

Disaster News 
การเรียนรู้ Conditional ผ่าน Games 
การใช้ Group Presentation ประกอบการสอน 
Christmas 

3 นางสาวทิพรัตน์  จวนกระจ่าง อ 23102 การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค าภาษาอังกฤษ
โดยใช้เกม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1 นางพัชรี  บุญโพธิ ์  ง 20226 นิทานกล่อง 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 
ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1 นางนริสา  พัฒนรัฐ ก๒๑๙๐๑ 

ก๒๑๙๐๒ 
ก๓๑๙๐๑ 
ก๓๑๙๐๒ 

-  การค านวณคะแนน Admissions 
-  บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม 
-  การเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
-  แบบส ารวจลักษณะนิสัยท่ีเด่นชัดของตนเอง 
-  แบบสอบถามวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง 
-  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
-  แบบทดสอบอาชีพ  เอสดีเอส 
-  ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย T- CAS 

2 นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ ก๒๑๙๐๑ 
ก๒๑๙๐๒ 
ก๓๒๙๐๑ 
ก๓๒๙๐๒ 

-  Road map ชีวิต 
-  แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 
-  การคิดคะแนน GPAX , O-NET , GAT , PAT 
-  การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึษา ๒๕๖๑ 
-  บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพและการศึกษาให้
เหมาะสมกับตัวเอ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 
ท่ี ชื่อ – สกุล รหัสวิชา นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3 นางแสงจันทร์  อาภาวีระ ก๒๑๙๐๑ 

ก๒๑๙๐๒ 
ก๓๓๙๐๑ 
ก๓๓๙๐๒ 

-  แบบประเมินผลการเรียน 
-  แบบส ารวจจุดเด่นของตนเอง 
-  แบบส ารวจการค้นหาแววความสามารถพิเศษ 
-  แบบส ารวจทักษะของตนเอง 
-  กิจกรรมกลุ่ม “ความร่วมมือ” 

4 นางสาวจิตรานันท์   จันทิมา ก๒๑๙๐๑ 
ก๒๑๙๐๒ 
ก๒๓๙๐๕ 
ก๒๓๙๐๖ 

-  ใบกิจกรรม อักษรไขว้ 
-  แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพของ  
John L. Holland 
-  ใบกิจกรรม เป้าหมายทางการเรียน 
-  ใบกิจกรรม อุปสรรคส าคัญไฉน 
-  ใบกิจกรรม ฉันคือใคร 
-  ใบกิจกรรม การฝึกทักษะการปฏิเสธ 

4 นางทัศนีย์  หล้าธรรม ก๒๑๙๐๑ 
ก๒๑๙๐๒ 
ก๒๒๙๐๓ 
ก๒๒๙๐๔ 

-  รู้จักตนเอง self awareness 
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ผลงานวิจัยของครูที่ใช้ส าหรบัการจัดการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

1 นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์ ความสามารถในการท างานกลุ่มของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   ๕/๑๑  
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ✓  

2 นางเยาวนาฎ  วรรณศิริ การสร้างและพัฒนาชุดการสอน 
ซ่อมเสริมทักษะภาษาไทยด้าน
ความสามารถในการอ่านในใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

✓   

3 นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน ์ การพัฒนากระบวนการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่องการแก้ปัญหา
นักเรียนเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4/11  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล   
โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค า 

 ✓  

4 นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี การพัฒนาความสามารถทางการ
เขียนเรียงความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา   ปีท่ี 2 โดยการใช้
เทคนิคการก าหนดประเด็นหลัก 
เสริมประเด็นย่อย 

 ✓  

5 นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอน
แล้วสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔/๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ✓  

6 นายอาทิตย์  จิตรมั่น การสอนวิเคราะห์เรื่อง บทละครเห็น
แก่ลูก โดยการต้ังค าถามหมวก
ความคิด 6 ใบ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 ✓  

7 นางทานตะวัน  ศิรินพ การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน
จับใจความของนักเรียน 

 ✓  

8 นางศิริพร  มังกรแก้ว การพัฒนาความสามารถด้านทักษะ
การส่ือสารการอ่านจับใจความส าคัญ 

 ✓  
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

9 นายฮาดี  บินดู่เหล็ม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาวิเคราะห์เช่ือมโยง 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6/๑๒ ด้วยการใช้ชุดฝึกการสร้าง 
แผนผังมโนทัศน์  (Concept  Map) 

 ✓  

10 นายสมโภช  ไพศาลสมบัติ พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้
ภาษาแชทของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6                
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

✓   

11 นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ การพัฒนาความสามารถในการเขียน
โดยใช้แบบฝึกการเขียนร้อยแก้ว 
เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 ✓  

12 นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว การพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์
ประเภทกลอนสุภาพด้วยแบบฝึก 
ช้ัน ม.๓ 

 ✓  

13 นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียง 
โดยใช้แบบฝึกทักษะท่ีใช้แผนท่ี
ความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5/๓  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ        
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 ✓  

14 นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย ศึกษารายกรณี  การปรับพฤติกรรม 
เด็กหญิงศิริจรรยา   เกษกุล  
การพัฒนาการอ่านออกเสียง ร    
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 

 ✓ 
 
✓ 

 

15 นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ 
โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 ✓  



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๘๖  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจยั 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

16 นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง ศึกษารายกรณี การปรับพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ของ
เด็กหญิงณัฐพรจารีย์ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑/๓ 

✓   

17 นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ าเลิศ ศึกษารายกรณีการสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

✓   

18 นางแสงเลย  สุขสมัย การสอนซ่อมเสริมการอ่านของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โดยใช้เกมและแบบฝึกทักษะ 

✓   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

1 นางภวรัตน  ภัทรผลพูล -  การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน 
-  ผลการใช้เอกสารประกอบการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเวกเตอร์
ในสามมิติของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

✓ 
 
 
 
✓ 

  

2 นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล -  การสอนเสริมความรู้เรื่องการแก้
สมการและอสมการลอการิทึมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี.5 ท่ีสอบ
ไม่ผ่านผลการเรียนรู้ 
-  การสอนทบทวนความรู้เดิมเรื่อง
เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) 

✓ 
 
 
 
✓ 

  

3 นางสุภาสิริ  พันธุ์มะม่วง -  การแก้ไขผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในเรื่องเลขยกก าลังในวิชา
คณิตศาสตร์ ค21101 
-  การแก้ไขผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในเรื่องสมการวิชา  
ค21102 

✓ 
 
 
✓ 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

4 นายอุดมชัย  วิไลเพชรรัตน -  เพื่อนช่วยเพื่อนเรียน ม.4 
-  เพื่อนช่วยเพื่อนเรียน ม.6 

✓ 
✓ 

  

5 นางสาวกนิษฐา  หลักดี -  รายงานการพัฒนาทักษะการบวก 
ลบจ านวนเต็มโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ม.1/8 
-  การสอนซ่อมเสริม เรื่องสมการ
และการแก้สมการโดยใช้แบบฝึก
ทักษะส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1/8 

✓ 
 
 
✓ 

  

6 นางสุภิดา  วิไลลักษณ์ -  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/10 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
-  การสอนซ่อมเสริม เรื่องสมการ
และการแก้สมการโดยใช้แบบฝึก
ทักษะส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2/10 

✓ 
 
 
✓ 

  

7 นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

✓   

8 นางสาวมนัสนันท์  พุ่มดียิ่ง การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ (CAR2) เรื่องสถิติ 

✓   

9 นางวันดี  แจ่มพินิจ การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ (CAR2) เรื่อง ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเซต 

✓   

10 นายภูธร  บ้านเนิน -  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง กรณฑ์ท่ีสอง 
-  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง เศษส่วน
ของพหุนาม 

✓ 
 
✓ 

  

11 นางสาวชลธิชา  อยู่ยง -  การสอนแบบบุบเฟต์เพื่อแก้ปัญหา
ในการเรียนเรื่องเซต 
-  การมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

✓ 
 
✓ 

  

 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๘๘  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

12 นางอรวรรณ  เพอโรดิน รายงานการวิจัยในช้ันเรียนเรื่องการ
เปรียบเทียบผลการสอนความน่าจะ
เป็นด้วยส่ือลูกเต๋า รายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

✓   

13 นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย -  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการ
ค่าสัมบูรณ์และอสมการค่าสัมบูรณ์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
-  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องภาคตัดกรวย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

✓ 
 
 
 
 
✓ 

  

14 นายชาญชัย  ค าเวียง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องจ านวน
เต็ม 

✓   

15 นางกรรณิการ์  มนุญโย -  การวิจัยเรื่องพื้นท่ีผิวและปริมาตร 
-  การวิจัยเรื่องค่าของกรณฑ์ 

 
✓ 

✓  

16 นายประกาศิต  บุญวงศ์ การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอสมการ 
ปัจจัยเส่ียงต่อพฤติกรรมเด็กนักเรียน
ไม่ส่งการบ้าน 

✓   

17 นางสาวหทัยรัตน์  ชมฤทธิ์ -  การสร้างชุดการเรียนแบบค้นพบโดย
การแนะแนวทาง เรื่องการบวกลบจ านวน
เต็ม เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
-  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้
ลูกเต๋าเป็นสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี
วิทยา พุทธมณฑล 

✓ 
 
 
 
 
✓ 

  

18 นางสาวพัชรี  บรรพต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโดเมน
และเรนจ์ของฟังก์ชัน 

✓   

 
 
 
 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๘๙  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

19 นางสาวอ าภา  ศรีวงค์ราช รายงานการพัฒนาและการใช้
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา  
ค32202 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

✓   

20 นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณรัตน์ การศึกษารายกรณี (Case Study) 
การศึกษาพฤติกรรมของ  
ด.ช.ชัชนนท์ สถาพร  ม.2/13 

✓ 
 

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

1 นายวิทยา  เกริกศุกลวณิชย์ ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีและความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 ✓ 
 
 
 

 

2 นางสาวสุจิตรา  ศรีรอต สมุดบันทึกกิจกรรมจิตสาธารณะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ 

✓  
 

 

3 นางแสงอรุณ   สง่าชาติ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะ เรื่องสารและสมบัติของสาร 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 

 ✓ 
 
 
 

 

4 นางสุดารัตน์  ณัฏฐ์มีบุญ -  การใช้ส่ือ MS. PowerPoint เรื่อง
ช้ินส่วน อิเล็กทรอนิกเบ้ืองต้น ในการ
สอนซ่อมเสริมนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียน  นวมินท
ราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
-  การลดจ านวนนักเรียนติด ๐ ร 
และ มส. ด้วยวิธีการเสริมแรง 

✓ 
 

 
 
 
 
 
✓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๙๐  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

5 นางสาวจิระ  ดีช่วย -  ศึกษาต้นทุนชีวิตของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี   ๕/๕ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
-  ผลของการใช้สัญญาการเรียนต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 

✓ 
 
 
✓ 
 

 
 
 

 

6 นางณัฏฐ์ญภา  โพธิวัฒน์ธนัต -  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง
ความเข้มข้นของสารละลายของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑/๕  
-  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะเรื่องการเขียนภาพจากกระจก
และเลนส์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 

 ✓ 
 
 
 
✓ 
 

 

7 นางอรวลัญช์  ผ่องบุรุษ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องเคมีอุตสหากรรม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โดยใช้เทคนิค
การแสดงละคร 

 ✓ 
 
 
 

 

8 นางสาวสุดารัตน์   ค าผา การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียน
วิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 ✓ 
 

 

9 นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างและ
หน้าท่ีของส่วนประกอบต่างๆ ของ
เซลล์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ผังมโนภาพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ 

 ✓ 
 
 
 

 

10 นายจิตรกร  รัตนพันธ ์ การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

✓ 
 

  

 
 
 
 
 
 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๙๑  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

11 นางสาววันนา  กันหาพร -  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
และการแก้ปัญหาโดยใช้เกมและ
กิจกรรมโครงงานการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมเป็นฐาน  
-  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) 
เรื่อง ปริมาณสาร โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการค านวณ ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔-๖ 

 
 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 

 

12 นางสาววรรณภรณ์ ทองจันทร์ การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพและ
กาแล็กซี ในการพัฒนา การเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

✓ 
 
 

 

13 นางอุมาพร  เจียรวัฒนาวิทย์ การพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง แปลง
ขยะเป็นทอง 

✓ 
 

 
 
 

 

14 นายศุภกร  ผันผล -  การปรับพฤติกรรมด้านการเรียน
ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ 
กรณีศึกษาเฉพาะนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖   
ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ 
-  การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ 

 ✓ 
 
 
 
 
✓ 
 

 

15 นางสาวภัณฑิลา  ลอยเมฆ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
เรื่อง ช้ันบรรยากาศ ด้วยวิธีเสริมแรง 
ช้ันม. ๑ 

 ✓ 
 
 

 

16 นางสาวบุณยนุช  มีพันธุ์ การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔รายวิชาโลก 
ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดยใช้ชุด
กิจกรรมเรื่อง การรับมือแผ่นดินไหว 

 ✓ 
 
 

 

 
 
 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๙๒  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

17 นางสาวชยากร นรินทร์หงษ์ทอง การศึกษาความรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมี 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 
 

✓ 
 

 

18 นางสาววราภรณ์  ชูบัณฑิต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพลังงาน เรื่อง สมบัติของคล่ืน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

✓ 
 
 

 

19 นางสาวศิริพร  เพิ่มขึ้น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
โดบใช้แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง หิน 
ของนักเรียนช้ัน ม. ๒ 

 ✓ 
 
 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

1 นางพิมพ์นิภา  เกียรติธนโชติกุล -  การศึกษากรณีการท างานเป็นทีม
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๓/๑ 
-  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน 

✓ 
 
 
✓ 

  

2 นายนิวัตร  ตันไพศาล -  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิขาโลกศึกษา โดยใช้ส่ือ  
Power Point  
-  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิขาภูมิศาสตร์ โดยใช้ส่ือ  
Power Point 

✓ 
 
 
✓ 

  

3 นางสาวนาตยา  สุกจ่ัน -  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องหน้าท่ีชาวพุทธและมารยาทชาว
พุทธ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
-  การศึกษาการท างานร่วมกันโดย
ยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

✓ 
 
 
✓ 

  

 
 
 
 
 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๙๓  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

4 นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี -  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชา ภูมิศาสตร์  
ของนักเรียน ม.๕/๑ , ม.๕/๕ 
-  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ 

✓ 
 
 
 

✓ 

  

5 นางวันเพญ็  มีค าแสน -  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน รายวิชาเรื่องส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย 
-  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ 

✓ 
 
 
 
✓ 

  

6 นางนงนุช  ล่ิวพันธ์พงศ์ -  การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน
ตรงเวลาวิชา สังคมศึกษา ม.๑ 
-  การพัฒนาส่ือการสอน 
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาหน้าท่ีพลเมืองของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๐ 

✓ 
 
✓ 

  

7 นางไพพร  ดีบาง -  การแก้ไขปัญหาการเข้าห้องเรียน
ไม่ตรงต่อเวลาเรียนของนักเรียน 
ช้ัน ม.๒/๙ และ ๒/๑๐ รายวิชา
ประวัติศาสตร์ 
-  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาประวัติสาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 เรื่องการสถาปนา
อาณาจักรอยุธยา  โดยการใช้
บทเรียนส าเร็จรูป 

✓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

8 นายพุทธัย       เพื่อรอดวงษ์ -  การใช้ใบงานในงานแก้ไขปัญหา
นักเรียนคุยกันในห้องเรียน ห้อง๑/๕ 
-  การใช้ใบงานในงานแก้ไขปัญหา
นักเรียนคุยกันในห้องเรียน ห้อง๑/๖ 

✓ 
 
✓ 

  

 
 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๙๔  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

9 นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์ -  การสร้างและพัฒนาส่ือประสม
ส าหรับผู้เรียนในรายวิชากฎหมาย 
ท่ีควรรู้ 
-  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนในรายวิชาหน้าท่ี
พลเมือง 

 
 
 

 
✓ 

✓ 
 

 

10 นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา -  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเกมส์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
-  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘ 

✓ 
 
 
✓ 

  

11 นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่ -  ผลของการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษาด้วยกลวิธีสืบสอบท่ีมีต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
-  การใช้ใบงานในงานแก้ไขปัญหา
นักเรียนคุยกันในห้องเรียน ห้อง๓/๖ 

✓ 
 
 
 
 
✓ 

  

12 นายสุจินดา  คล้ายข า -  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเว็บไซด์ ร่วมกับการอภิปราย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
-  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคดิวิสต์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

✓ 
 
 
✓ 

  

13 นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง -  การน าเสนอแนวทางการจัดการเรียน
การสอนโลกศึกษาส าหรับครสูังคมศึกษา 
-  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
โลกศึกษา หน่วยการเรียนรู้ โลกศึกษากับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
โดยใช้แบบฝึกทางการเรียน 

✓ 
 
 
✓ 

  

 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๙๕  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

14 นางสาวกรรณิการ์  กลับสกุล -  การศึกษาผลการเรียนรู้  เรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเซียของ
นักเรียนชั้น ม. ๑ ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 
-  การศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องกฏหมาย
ใกล้ตัว รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น ม. ๑ ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนที่
ความคิด 

 
 
 

 
 
 
✓ 

✓ 
 

 

15 นางขนิษฐา  ตันกูล 
 
 

-  การพัฒนาพฤติกรรมด้านการส่งงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2/๘  
-  การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท 
Power Point 

✓ 
 
✓ 

  

16 นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง -  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
โครงสร้างทางสงัคม โดยใช้กรณีศึกษา 
(Case) 
-  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 

✓ 
 
 
✓ 

  

17 นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร -  การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘ 
-  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด 
การเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์  
ส๓๑๑๐๔ เรื่องประวัติบุคคลส าคัญที่มี
ส่วนสร้างสรรค์ต่อการพัฒนา
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

✓ 
 
✓ 

  

18 นางจรุงพร  มิ่งสมร -  การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โดยใช้แบบส ารวจ 
-  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

 
 
 

 
 
 
 

✓ 
 
 
✓ 
 

 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๙๖  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

ท่ี ชือ่ผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

19 นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์ -  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรื่อง
กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจด้วย
วิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธี
ทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน 
-  การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติ 
ต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

✓ 
 
 
 
 
 
✓ 

  

20 นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง รายงานการศึกษารายกรณฯ เรื่อง
นักเรียนท่ีมีปัญหาเวลาเข้าเรียนน้อย 
เนื่องจากมีทักษะและความสามารถ
ด้านกีฬา 

✓ 
 
 
 

  

21 นางสาวปริมประภา  แสนท้าว การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ ในเรื่องการไม่
ส่งงาน/การบ้าน 

✓ 
 
 

  

22 นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 

✓ 
 
 
 

  

23 นางสาวปาฏลีย์  เศวตพงศ์ -  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาหน้าท่ีพลเมือง 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับ 
วิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน 
-  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒/๗  ในเรื่อง 
การไม่ส่งงาน/การบ้าน 

✓ 
 
 
 
 
✓ 

  

 
 
 
 
 
 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๙๗  
                                           

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2017 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

1 นายอิสินธร  เดชคุ้ม การสร้างสมาธิโดยการฟังเพลง ✓   
2 นายจุมพล  ปัญจะ -  การศึกษาความสามารถ 

รายวิชาศิลปะ 5 (ดนตรีไทย)  
เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ 
-  การแก้ไขทักษะการปรบจังหวะ
พื้นฐานในการอ่านโน้ต 

 
 
✓ 

✓  

3 นายอัครัช  บุญแท้ การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรง
ต่อเวลา 

✓   

4 นายกิติพงษ์  รสจันทร์ การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรง
ต่อเวลา 

✓   

5 นางสาวมาลินี  พลราชม -  การพัฒนานักเรียนเข้าเรียน 
ไม่ตรงต่อเวลา 
-  การสร้างสมาธิโดยการฟังเพลง 

✓ 
 
✓ 

  

6 นายไพโรจน์  ทองวั่น การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียน 
ไม่ตรงต่อเวลา 

✓   

7 นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรง
ต่อเวลา ของนักเรียนระดับช้ันม.6/5 

✓   

8 นายกายเพชร   สมเพชร การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อบทเพลง
ในร าวงมาตรฐาน 

✓   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

1 นายธนกฤต  นาคศรี การควบคุมน้ าหนักด้วยการออก
ก าลังกาย 

✓   

2 นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา -  การแก้ปัญหาเวลาเรียนใน
ห้องเรียนมีไม่เพียงพอส าหรับการฝึก
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
-  การแก้ปัญหาเชือกผูกกางเกงยูโด
หลุดจากช่องใส่เชือก 

✓ 
 
 
✓ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๙๘  
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

3 นางนุกูล  ศิริบรรณากุล การแก้ไขปัญหานักเรียนติด 0 ร มส
และเพิ่มระดับผลการเรียนนักเรียน              
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

✓   

4 นายเมธี  สกุลคล้อย -  ทัศนคติท่ีนักเรียนมีต่อ
วอลเลย์บอลการศึกษาพฤติกรรม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 
๒/๑๑ โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในเรื่อง 
การไม่ต้ังใจเรียน 
-  ทัศนคติด้านสุขภาพด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยโครงงานสุขภาพ
ประจ าช้ันเรียน วิชาสุขศึกษา ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
 พุทธมณฑล 

✓ 
 
 
 
 
 
✓ 

  

5 นางสาวชุลีพร  เนืองศรี ผลของการฝึกด้วยน้ าหนักท่ีมีต่อการ
ประสานสัมพันธ์ในการร ากระบี่
กระบองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

✓ 
 
 
 
 
 

  

6 นายจิรภัทร    อ าไพเมือง   เจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6/8 ต่อการเรียนวิชาสุขศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล 

✓ 
 
 
 

  

7 นายธนพงศ์  แก้ววงศ์ การพัฒนาทักษะกระบวน 
การท างานของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๑ 

✓ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

1 นางเต็มดวง  ชาญฤทธิ์ -  การพัฒนาทักษะการแต่งประโยค
ค าถาม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2/3 
-  การใช้ Bingo Game 
ประกอบการสอนไวยกรณ์ เรื่อง 
First Conditional ท่ีมีผลสัมฤทธิ์
และความคงทนในการเรียนรู้  
ของ น.ร ช้ัน ม.2/1 

✓ 
 
 
✓ 
 

  

2 นางรัชภรณ์  มีล้ า -  การใช้ โปรแกรม Youtube เพื่อ
เพิ่มเจตคติและสร้างความรู้ ค าศัพท์ 
ส านวน บทสนทนาพื้นฐานภาษา
ฝรั่งเศสพัฒนาทักษะการจดจ า
ค าศัพท์ส านวนภาษาฝรั่งเศส 
-  การร้องเพลงหมู่เพื่อเพิ่มเจตคติ 
แลทักษะการจดจ าค าศัพท์ ส านวน
ภาษาฝรั่งเศส 

✓ 
 
 
 
 
✓ 

  

3 นางดาลัด  นันทวิสูตร -  การศึกษาปัญหาความคงทนใน
การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
-  ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
และวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาด
ในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

✓ 
 
 

 
✓ 

  

4 นางราตรี  รัศมี การอ่านเพื่อสรุปใจความส าคัญของ
นักเรียน 

✓ 
 

  

5 นางถวิลวัลย์  อัมรินทร์ -  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบ Task-Based 
Language Learning 
-  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้น ม.4 โดยใช้วิธีการการฝึก
การเดาศัพท์จากบริบท (Finding word 
meaning from context clues) 

✓ 
 
 

 
 
 
✓ 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

6 นางสาววัชรี  แก้วนิยม -  การส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
สภาพภูมิอากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/9 
-  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 โดยใช้
โครงงาน 

✓ 
 
 
 
✓ 
 

  

7 นางประภาภรณ์  หอมจันทน์ -  การส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
การคมนาคมขนส่ง  ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

✓ 
 
 
 

  

8 นางขันธ์ธนา  สุทธิกรณ์ การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับช้ัน ม.3 ด้วยโครงงาน 

✓ 
 

  

9 นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์ -  การอ่านสะกดค าในภาษาจีน 
โดยใช้แบบทดสอบส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
-  การฝึกทักษะการอ่านภาษาจีน
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๖/๑๐ 

✓ 
 
 
✓ 
 

  

10 นายสุประจักษ์  บัวพิมพ์ -  การสร้างชุดการสอนภาษาญี่ปุ่น 
เรื่อง กิริยาสุภาพ 
-  การสร้างชุดการสอนภาษาญี่ปุ่น 
เรื่องลักษณะนามเฉพาะ 

✓ 
 
✓ 
 

  

11 นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา -  เปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง Present 
Perfect Tense: ผ่านการเล่นเกมส์และ
กระบวนการท างานกลุ่มและการสอนแบบ
บรรยาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3/3 และ 3/4 
-  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธ
มณฑล โดยใช้การสอนด้วยเทคนิค KWL 
Plus 

✓ 
 
 
 
 
 
✓ 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

12 นางสาวตองเตย  คลังเพ็ชร -  การพัฒนาทักษะการอ่านออก
เสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 
-  การแสดงบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 

✓ 
 
 
✓ 
 

  

13 นางสาวทิพรัตน์  จวนกระจ่าง -  ความสามารถด้านการใช้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10  
โดยใช้เทคนิค STAD 
-  การพัฒนาความสามารถการเขียน
สะกดค าภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 

✓ 
 
 
 
✓ 
 

  

14 นางสาวอรีนา  ศรียา การพัฒนาทักษะการออกเสียงและ
เขียนสะกดค า 

✓ 
 

  

15 นางสาวสโรชา  อามาตย์ทัศน์ -  การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 
โดยใช้เทคนิค KWL Plus 
-  การพัฒนาทักษะการอ่านออก
เสียงและเขียนสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/11 

✓ 
 
 
 
✓ 
 

  

16 นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์ แบบฝึกษะการเขียนตัวอักษรจีน
ตามล าดับขีด ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
แบบฝึกทักษะ เรื่องการบอกต าแหน่ง

ของส่ิงต่างๆ（方位词 

✓ 
 
 
✓ 
 

  

17 นายฐกร     เจษฎาภัทรกุล การพัฒนาการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษจากแบบฝึกการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษจากแบบฝึก
การอ่านออกเสียงจากหนังสือเรียน 
Up Stream 4 

✓ 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

18 นางสาวปิยฉัตร  อ่อนค าตา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
การสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์  
KWL Plus ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

✓ 
 
 
 

  

19 นางสาวธัญชนก  ทองศิริอุบล -  การใช้กลวิธีช่วยจ าเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 
-  การพัฒนาทักษะการพูดภาษา
ฝรั่งเศสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4/10 ด้วยวิธีการแสดงบทบาท
สมมุติ 

✓ 
 
 
 
✓ 
 

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

1 นายรวิ  แจ่มพินิจ  พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

✓ 
 
 
 

  

2 นางวิภาวรรณ  มานยีมุด  การศึกษาพฤติกรรม เรื่องการไม่ส่ง
การบ้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/10 

 
 
 

✓  

3 นางสุวรรณ์  น้าประทานสุข การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรง
เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 

✓ 
 

 

4 นางสาวภาณุตา  อุทุมพร  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อการส่งงาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปี
การศึกษา 2560 

 
 
 
 

✓ 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

5 นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนให้มีวินัย และความ
รับผิดชอบ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 

 
 
 

✓ 
 

 

6 นางพัชร ี  บุญโพธิ์  อิทธิพลการเล้ียงดู ความฉลาดทาง
อารมณ์ และลักษณะนิสัยทางการ
เรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1/5 

✓ 
 
 

  

7 นางฐานิต  สุขสนาน -  รายงานการใช้ส่ือการเรียนรู้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต เรื่อง การศึกษาค้นคว้า
เพื่อการวิจัยเบื้องต้น โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล 
-  ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนวิชา
การศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์
ความรู้ I30201 โดยใช้ชุดการเรียน
ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือ
ติดต่อส่ือสาร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
✓ 
 

 

8 นางอิสรีย์  เฟื่องกาญจน ์ การแก้ไขปัญหาการเข้าช้ันเรียน 
ไม่ตรงตามเวลาเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 รายวิชาการเขียน
โปรแกรม โดยการเสริมแรงเชิงบวก 

✓ 
 
 

 

  

9 นายธนะกิจรุง่โรจน ์ ผลการสอนซ่อมเสริม เรื่องโปรแกรม 
Visual Basic 2010 ส าหรับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนอ่อน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย
ส อ น  Google Apps Classroom ข อ ง
นักเรียนชั้น ม.5/7  โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

✓ 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

10 นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/12 
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

✓ 
 
 
 

  

11 นางธาณี  รัตนพันธ ์ การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ัน
เรียนและการส่งงานของนักเรียน
ระดับช้ัน ม.2/3 

 
 

✓ 
 

 

12 นายประเสริฐ  อภิวงค์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล ในเรื่องการไม่ส่งงาน/
การบ้าน 

✓ 
 
 

  

13 นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2016 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 โดยใช้เอกสารประกอบ 
การเรียนเทคโนโลยีเสมือนจริง 

 
 

✓ 
 

 

14 นางกมลชนก  สิทธิรุ่ง  ความพึงพอใจของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อวิชา 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 ท่ีได้รับ 
การจัดการเรียนการสอนด้วย 
Google Classroom 

 
 

✓ 
 

 

15 นายกฤติกร  ล้อจิตติกุล พฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

✓ 
 

  

16 นางสาวแอมจิรา  จันทร์ล้ี ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เรื่อง ค าส่ัง
การท างานแบบวนซ้ า ภาษาโลโก 
โดยใช้ส่ือประสมของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

✓ 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

17 นางสาวสุกัญญา  ไวยรัตนา การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อ 
การแก้ปัญหานักเรียนท่ีขาด 
ความรับผิดชอบทางการเรียน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1/10 โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

✓ 
 
 
 

  

18 นายพสิษฐ์  อธิษฐ์ธรรมธัช รายงานการศึกษารายกรณี  
(Case Study) เรื่องนักเรียนท่ีมี
ความมุ่งมั่นและมีความต้องการ
พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ 
ของ ด.ญ.พรทิพย์ แซ่ฟุ้ง 

✓ 
 
 

  

19 นางสาวกุลจิรา  การนา การศึกษาพฤติกรรมด้านวินัยใน 
การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/11 

 
 

✓ 
 

 

20 นายสุเทพ  ซิวประโคน การศึกษาพฤติกรรม เรื่องการไม่ส่ง
งาน/การบ้าน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 ของโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล 

 
 

✓ 
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งานแนะแนว 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

1 นางนริสา  พัฒนรัฐ - ค่านิยมของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-  การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน
และการบ้านของนักเรียนช้ัน ม.๔/๗ 

✓ 
 
 
✓ 

  

2 นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ -  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-  ความต้องการการบริการแนะแนว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

✓ 
 
 
 
✓ 

  

3 นางแสงจันทร์  อาภาวีระ -  แววความสามารถพิเศษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

✓ 
 
 
✓ 

  

4 นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา -  การศึกษารายกรณีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ ภาคเรียนท่ี ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-  การติดตามผลการศึกษารายกรณี
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

✓ 
 
 
✓ 

  

5 นางทัศนีย์  หล้าธรรม -  การศึกษาพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-  การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
ลักษณะไม่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙ ด้วยการใช้ชุดฝึกการ
สร้างแผนผังมโนทัศน์  (Concept  Map) 

✓ 
 
 
 
 
✓ 
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ   
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง โดยแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วยการด าเนินงาน ๓ ขั้นคือ การประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระจายการท างาน ๘ องค์ประกอบ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพท้ังภายในให้สถานศึกษาด าเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้ 

๑)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔)  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗)  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 ๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 “มาตรฐานการศึกษา” เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ และมาตรฐานท่ีต้องการให้

เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลการตรวจสอบ ตาม
กฎกระทรวงได้ก าหนดไว้ว่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นต้องก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดและต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมท้ังค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
ด้วย ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบายของหน่วยงาน
ส่วนกลาง คุณลักษณะพิเศษของผู้เรียนท่ีสถานศึกษา ท้องถิ่นและชุมชนคาดหวัง น ามาสังเคราะห์หลอมรวมก าหนดเป็น
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างไรก็ตามสถานศึกษาต้องพึงตระหนักเสมอว่ามาตรฐานท่ีเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนเป็น
เป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ก าหนดนั้น เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ซึ่งประกอบด้วย
มาตรฐาน ๔ มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล  ท้ังนี้การก าหนดมาตรฐานมีการระบุประเด็นพิจารณา ท่ีเป็นองค์ประกอบของมาตรฐานนั้น ๆ ได้ชัดเจน
เพื่อให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการวัดและประเมินและการส่ือสารกับผู้เกี่ยวข้องในการก าหนด
มาตรฐานนั้น  
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๒.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
แผน (Plan)  เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ กิจกรรม วิธีการท่ีได้ผ่านการคิดมาแล้วล่วงหน้า โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายร่วมกันคิดและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ส าหรับเป็นเครื่องช้ีน าการด าเนินการใดๆท่ีสอดรับกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจขององค์กร การวางแผนมักมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกรอบเวลาของการด าเนินการตามแผนอย่างชัดเจน 
 ในสถานศึกษาต้องมีการจัดท าแผน ๒ ประเภท คือ  

๑) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแผนท่ีมีรอบระยะเวลาการพัฒนาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเป็นแผน ๓ ปี แผน ๔ ปี หรือแผน ๕ ปี แล้วแต่ความเหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ท่ีจะใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อน าไปสู่
เป้าหมาย ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีวางไว้ (Strategic Plan / Improvement Plan)  

 ๒) แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan / Operation plan) ซึ่งแตกออกมาจากแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการด าเนินงานเป็นรายปี แผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีควรมีจุดเน้นท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม
นอกจากความชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบแล้ว สถานศึกษาต้อง
ก าหนดกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ราบรื่น คล่องตัว มีการประเมินตนเอง อันน าไปสู่การได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปเขียน
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้องผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มาแล้วอย่างรอบ
ด้านและรอบคอบโดยอาจใช้วิธี SWOT Analysis, Balanced Scorecard หรือวิธีการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม
ส าหรับเป็นเข็มทิศช้ีน าการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษา
วางเป้าหมายไว้ส่วนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจะมีการระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากรและ
กรอบเวลาของการด าเนินงานตามแผนอย่างชัดเจน 
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ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถตรวจสอบตนเองได้ว่าเป็นแผนพัฒนา

ท่ีมีคุณภาพหรือไม่โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีกฎกระทรวงก าหนดให้ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการท่ีจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
(๒) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
(๓) ก าหนดวิธีด าเนินงานท่ีมีหลักวิชา ผลการวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู ้การวัด
และประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

(๔) ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
(๕) ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนรับผิดชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
(๖) ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง และองค์กรชุมชน 
(๗) ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๘) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลนั้น โรงเรียนให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญต้องเข้าใจบริบทและความต้องการของโรงเรียนเอง โดยการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นภายใต้
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้ท้ังผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ รวมท้ังผลการวิจัยจากการท าวิจัยช้ันเรียนของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรมหรือนวัตกรรมท่ีน ามาใช้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการใช้แหล่ง
วิทยาการท่ีอยู่ใกล้เคียงให้เป็นประโยชน์ และท่ีส าคัญมากท่ีสุดประการหนึ่งคือ บุคคลทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต้องมีจิตส านึกร่วม
ในการจัดการศึกษาให้ถึงเป้าหมายท่ีหวังไว้ร่วมกัน  

   ๓.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดระบบการ
บริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๓.๑ การจัดระบบบริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถจัดระบบบริหารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้เทคนิคการบริหารและการจัดการให้สามารถด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้วงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) ของเดมิ่ง (Deming Cycle) การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (TQM) เป็นต้น  
 การจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาควรจัดให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดท่ี
มีการแบ่งงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน
ท่ัวไป ท้ังนี้ การบริหารงานตามโครงสร้างของสถานศึกษาสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
คณะกรรมการหลายระดับ หลายฝ่ายนับต้ังแต่ระดับบริหาร/อ านวยการ ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ัน หรือมีการต้ัง
คณะท างานเฉพาะขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานเป็นคราว ๆ ไป สถานศึกษาขนาดกลางซึ่งดูจะมีความคล่องตัวมากท่ีสุดก็จ าเป็นต้องมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดผู้รับผิดชอบงานท่ีเหมาะสม เน้นการท างานร่วมกันเป็นทีมให้มากท่ีสุดส าหรับสถานศึกษา
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ขนาดเล็กควรเน้นลักษณะการท างานแบบบูรณาการ เช่น รวมงานวิชาการและงานงบประมาณไว้ด้วยกันเพราะทุกงานต้อง
เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน หรือรวมงานวิชาการกับงานบุคลากรเพราะการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต้องเกี่ยวข้องกับครู ครู
ทุกคนต้องท างานบริหารท่ัวไปได้ เป็นต้น การท างานในรูปคณะกรรมการอาจมีความจ าเป็นน้อยมากส าหรับสถานศึกษาขนาด
เล็กเพราะบุคลากรมีอยู่เพียงไม่กี่คน ดังนั้น ทุกคนจึงต้องมีแผนการท างานของตนเองควบคู่กับแผนการสอนด้วยเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบการท างานเป็นระยะตามวงจรคุณภาพมีการปรับปรุงงานทันท่วงทีไม่ท าให้งานค่ังค้าง จึงมีเวลาให้กับการพัฒนาการ
เรียนการสอนได้เต็มท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ การจัดระบบสารสนเทศ 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีการจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุม
และเพียงพอต่อการน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้รับผิดชอบดูแลสารสนเทศของ
สถานศึกษาต้องท างานอย่างมีระบบโดยมีการก าหนดกรอบการเก็บข้อมูลเฉพาะท่ีจ าเป็นวางแผนการเก็บข้อมูลซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายความตระหนักถึงความจ าเป็นในการเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือและให้ข้อมูลท่ีถูกต้องข้อมูลและสารสนเทศท้ังหลายล้วนต้องได้จากครูและบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษาท้ังส้ินเมื่อมีความเข้าใจท่ีถูกต้องการได้มาซึ่งข้อมูลก็จะมีความถูกต้องและได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน  
 การศึกษาของสถานศึกษามีหลายด้าน เช่น ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน วิธีการ/รูปแบบ/
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาการมีส่วนร่วมพัฒนาการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษาวิธีการ/จ านวนครั้ง/
จ านวนโครงการท่ีสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาเพื่อสร้างให้ เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในชุมชน เป็นต้น  
แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและสารสนเทศท่ีนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นท่ีสุดคือ ข้อและสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผู้เรียน
สถานศึกษาจะต้องจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลและต้องท าให้เป็นปัจจุบันในทุกภาคเรียนเพื่อ
การวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานได้ทันเหตุการณ์ การมีระบบข้อมูลและสารสนเทศจึงจะนับว่าได้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง 
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 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟ้มเอกสารหรือจัดเก็บโดยใช้ระบบต่าง ๆ จาก
คอมพิวเตอร์ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาปัจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการบันทึกข้อมูลประมวลผล แล้วสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อการใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกันสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรไม่เพียงพอควรใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่วยลดภาระในเรื่องนี้ได้อย่างมาก 
          ๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทางการท างานเพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายมี
เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท่ีไม่ขัดแย้งกันแต่แผนจะไม่มีความหมายถ้าการด าเนินงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาไม่ด าเนินงานตามแผน ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้น าทางวิชาการควบคู่กับการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพและระบบคุณธรรมย่อมสร้างคนท่ีมีคุณภาพให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากนักผู้บริหารจะท าหน้าท่ีจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล ก ากับ ติดตามและ
นิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ให้ความส าคัญการ
ด าเนินงานและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติวิสัครูต้องท าหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา แบ่งเวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จตามแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเมื่อส้ินสุดการด าเนินงานซึ่งทุกคนท่ีเกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามหน้าท่ีและบทบาทของตนเองอย่างดีท่ีสุด
และภาคภูมใจในความส าเร็จร่วมกัน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาสถานศึกษาผู้บริหารจึง
ควรเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไว้รวมท้ังมีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม
และให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
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๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน

ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมท้ัง
เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีต่อเนื่องเพื่อให้เห็นแนวโน้มการปฏิบัติงานว่าดีขึ้นหรือก าลังถอยลงและควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเร่ง
พัฒนาในเรื่องใดบ้าง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงควรกระท าทุกปี  ถือเป็นการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องการด าเนินงานท าได้ท้ังระหว่างและหลังการด าเนินงาน
โดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้เรียนเป็นอันดับแรกและเช่ือมโยงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน
ด้านอื่น ๆ รวมถึงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด้วย 
  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในแต่ละครั้งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ี
ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     การประเมินคุณภาพภายในเป็นกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

ท่ีกระท าโดยบุคลากรภายในหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการเพื่อท่ีจะได้ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่น าผลการประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของสถานศึกษาหรือการ
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation)   

การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ยึดมาตรฐานการศึกษาของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และสะท้อนภาพความส าเร็จท่ีชัดเจนอย่างน้อย ๒ ด้าน ดังนี้ 
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๑)   คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับช้ัน พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน โดยระบุได้ถึงกลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความเส่ียง กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะยังไม่เป็นไปตามท่ีพึงประสงค์เพราะข้อมูลจากการประเมินเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นว่าการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่อันน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 

 ๒)  คุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้แล้วในทุกมาตรฐานด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการประเมิน เช่น ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจสอบจากเอกสารหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เป็นต้น  

 
 

๗. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
   จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถสรุปและจัดท ารายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือว่าเป็นรายงานประจ าปีของสถานศึกษาได้ ท้ังนี้ เพื่อไม่ให้สถานศึกษาต้องมีภาระ
ในการจัดท ารายงานหลายเล่ม การจัดท ารายงานประจ าปีถือเป็นเรื่องปกติท่ีสถานศึกษาต้องจัดท าหลังการจัดการศึกษา
ผ่านไปแต่ละปี ท้ังนี้ นอกจากเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว
สถานศึกษาต้องเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชนด้วย รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษานี้จะน าไปเป็นฐานข้อมูลและหลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาส าหรับรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกด้วย 
 สถานศึกษาสามารถการก าหนดรูปแบบของรายงานประจ าปีได้ตามความเหมาะสม โดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย
น าเสนอท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระส าคัญอาจแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) ข้อมูลพื้นฐาน ๒) ผลการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา และ ๓) สรุปผลการพัฒนาและการน าผลไปใช้ 
          ๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
              การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ความยั่งยืนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปล่ียนในทางท่ีดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอมีการใช้ผลการประเมิน
คุณภาพภายในผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมินอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการ
พัฒนา กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นสถานศึกษาต้องยึดคุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเองจัดระบบและ
โครงสร้างท่ีเหมาะสม วางแผนและด าเนินงานตามแผนด้วยจิตส านึกท่ีว่า “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงาน
ปกติที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นร่วมกัน การด าเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งสถานศึกษา”  

การท าให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นสถานศึกษาควรค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 
๑. สร้างจิตส านึก การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยถือว่าการพัฒนาระบบประกัน

คุณภายในสถานศึกษาเป็นวัฒนธรรมการท างานปกติของสถานศึกษา 
๒. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัดเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ

สถานศึกษาร่วมกันจัดระบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสม วางแผนและด าเนินงานตามแผนโดยเน้นระบบคุณภาพมีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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๓. น าผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานต้นสังกัดไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างชาญฉลาด 

๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ รู้จักพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้
ตลอดเวลาเกิดทีมผู้เช่ียวชาญในเรื่อง  ต่าง ๆ อย่างหลากหลายจนได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และแลกเปล่ียนความรู้กับองค์กรอื่น ๆ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้น  
 
๒. ผลการด าเนินการ 
          
         โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยจัดประชุม
คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษา
ท่ีผ่านมา วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ี
ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดท่ีควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการและกิจกรรมท่ีจะพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้ คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้
ปฏิบัติหน้าท่ีติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท า
เครื่องมือ ให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองและมีการนิเทศการสอน คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและ สรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปี
การศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย โรงเรียนจัดท า แบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
เมื่อส้ินภาคเรียนมีการรายงานผลการด าเนินงาน และจัดกิจกรรมประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลคุณภาพภายใน และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและสาธรณชน และน าผลการ
ประเมินไปใช้วางแผนในปีการศึกษาต่อไป และก าหนดค่าเป้าหมายของปีการศึกษาใหม่ สรุปได้ดังนี้ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
๑. ขั้นเตรียมการและสร้างความ
ตระหนัก 

๑.๑ จัดประชุมครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อช้ีแจงท าความ
เข้าใจถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การของสถานศึกษาบทบาทและภารกิจของครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษานอกจากนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความสมัครใจในการเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน 
๑.๒ ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงาน ๔ งาน ได้แก่ 
งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารท่ัวไปมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คณะกรรมการ
นิเทศภายใน และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

๒. ขั้นด าเนินการ  ๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดแนวตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๔ มาตรฐาน ๑๘ 
ประเด็นพิจารณา 
๒.๒   ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จและจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยค านึงถึงนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาโดยเฉพาะด้าน
คุณภาพของคนไทยท่ีชาติต้องการนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
ต้องการให้เชิดชูเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาผลการ
ประเมินภายนอกรอบแรกและรอบท่ี ๒ รวมท้ังข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาทุกด้านเน้นในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
ผู้เรียนและครู จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการและความคาดหวังของท้องถิ่นและชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษา 
๒.๓  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง
ครอบคลุมกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและงานท้ัง ๔ งาน ตาม
ภารกิจของสถานศึกษา 
๒.๔  จัดระบบการพัฒนาหลักสูตร ระบบบริหารงานและนิเทศติดตามภายใน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเอื้อต่อการจัดกิจกรรมโดย
เน้น ผู้ เรียน เป็นส าคัญ โดยการปฏิบั ติ งาน ท้ั งหมดผ่านความ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.๕  ด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องมีการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ประชุมครูอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๒.๖  ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
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ขั้นตอนการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
 ๒.๗  วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อหาจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและจัดท ารายงาน

ประจ าปี เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ได้แก่  ผู้ปกครอง สาธารณชน และส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

๓. ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน ๓.๑ มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบด้วย 
ผู้ปกครอง ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชนผู้แทนจากพระสงฆ์ รวม
จ านวน ๗ คน ท าการประเมินทุกเดือนมีนาคม 
๓.๒  สรุปผลการด าเนินงานเป็นรายงานประจ าปีฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ 

๔. ขั้นน าผลการประเมินคุณภาพ
ไปใช้   

 ๔.๑   น าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปวิเคราะห์
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาเพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบต่อไป 
๔.๒ จัดท าแผนงาน/โครงการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จัดให้มี
ห้องสมุดมีชีวิต จัดท าแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 
๓. จุดเด่น 
  
         โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยจัดอบรมปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง ให้กับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนได้เน้นการมีส่วนร่วมของคณะครูทุกท่าน ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการด าเนินงาน ๔ มาตรฐาน ซึ่ งได้แบ่งคณะครู ผู้เป็นคณะกรรมการในแต่ละมาตรฐานตามความรู้ 
ความสามารถ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเด็นการพิจารณา เพื่อสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
  
          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลจัดให้มีการประเมินในรูปแบบต่างๆ จึงควรพัฒนาเครื่องมือและ
คู่มือการติดตามตรวจสอบและการประเมินภายในให้เหมาะสมมากขึ้น 
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ส่วนที่ ๓   
สรุปผล แนวทางการพัฒนา 
และความต้องการช่วยเหลือ 
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ส่วนที่ ๓  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
 
 

สรุปผล  
              สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ได้ด าเนินการตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ 
จุดเน้น และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  โดยน าผลการประเมินภายใน และผลการประเมินภายนอกมาใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผน ซึ่งยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชุนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด จากการ
บริหารจัดการศึกษา การด าเนินงาน การติดตามตรวจสอบ และการประเมินภายใน พบว่า 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองในระดับดีผู้เรียนมีความสนใจด้านดนตรี กีฬา 
สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะด้านจนเป็นท่ี
ยอมรับ และสร้างช่ือเสียงให้กับทางโรงเรียน และมี
จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู กตเวทีต่อ
ครอบครัวและโรงเรียน 

๑. ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ภายในโรงเรียนท้ังการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตาม
แผน และร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
๒. ควรมีการเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพ โดยมี
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูล
อย่างรอบด้าน ท าให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน ส่งผลให้สถานศึกษา
สามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานไปได้ถูกทิศทาง   
๒. สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
๓. สถานศึกษามีการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
๔. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้น าทางวิชาการ และมี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการบริหารสถานศึกษา 

๑ . สถานศึกษามีครู ผู้ช่วยจ านวนมาก เกิดปัญหา
ช่องว่างระหว่างวัยระหว่างครูเก่าและครูใหม่ ส่งผลให้
การท างานและการประสานงาน ต่างๆ ยั งไม่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒ . การประเมินและติดตามงานยังไม่เป็นระบบท่ี
ชัดเจนเท่าท่ีควร 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. โรงเรียนใช้วงจรของเดมมิ่ง PDCA ในการด าเนินการ
และกระบวนการพฒันา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท าให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ มี 

๑. การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและจัดท าวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒. ครูควรน าผลท่ีได้จากการวิจัยท่ีได้มาสู่การปฏิบัติ  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความยั่งยืน  
๒. โรงเรียนมีงานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 
งานวิจัยพัฒนาเชิงบริหารและการเรียนการสอน   
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และ
งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภายใต้กลุ่มบริหาร
วิชาการ ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๓. ครูมีความตระหนัก มุ่งมั่นและต้ังใจในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน  
๔. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และมีความ
น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี  
๕. โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็น
ประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรม  ศึกษาดูงาน                            
เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญอยู่เสมอ 

๖. ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยก าหนดหัวข้อ
วิจัยและปัญหาในการท าวิจัยจากผลคะแนน O-NET 
ในมาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท่ีมีคะแนนต่ ากว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ บันทึกหลังสอนหรือข้อมูลตาม
สภาพจริงท่ีพบในการสอน  
๗.โรงเรียนมรีะบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน                     
เป็นส าคัญ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน              

จริงเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
๓. โรงเรียนควรมีการดูแลรักษาและทะนุบ ารุงส่ือ 
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ  
๔. โรงเรียนควรมีการพฒันาหลักสูตรท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้ครูร าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น  
๕.โรงเรียนควรจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู หรือ Professional Learning 
Community (PLC) เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกัน        
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยจัดอบรมปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง ให้กับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 

โรงเรียนจัดให้มีการประเมินในรูปแบบต่างๆ จึงควร
พัฒนาเครื่องมือและคู่มือการติดตามตรวจสอบและ
การประเมินภายในให้เหมาะสมมากขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนได้เน้น
การมีส่วนร่วมของคณะครูทุกท่าน ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการด าเนินงาน ๔ มาตรฐาน ซึ่งได้แบ่งคณะครู
ผู้เป็นคณะกรรมการในแต่ละมาตรฐานตามความรู้ 
ความสามารถ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเด็น
การพิจารณา เพื่อสร้างวัฒนธรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 

 

 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑. โรงเรียนวางแผนการส่งเสริมผู้เรียนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน 
เขียน และเพิ่มพูนกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์  ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
 ๒. โรงเรียนด าเนินการพฒันาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ รวมทั้งการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ Professional Learning Community (PLC) เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกัน        
 ๓. โรงเรียนให้การสนับสนุนและส่งเสริมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และจัดให้มีการนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ และน าผลการนิเทศไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
 ๔. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและมาตรฐานสากล โดย
น าข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการศึกษา 
 ๕. โรงเรียนจะติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรลงไปในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทบทวนหลักสูตรทุกปี
การศึกษา และการนิเทศติดตามจะแสดงถึงการน าผลการนิเทศติดตามไปวางแผนการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน 
 ๖. โรงเรียนวางแผนเพิ่มแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกให้เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งโรงเรียนจะติดตามการรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกเพื่อน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายในและภายนอกให้มากขึ้น   

๗. โรงเรียนวางแผนท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน พร้อมท่ีจะ
น าไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

๘. โรงเรียนจะเพิ่มความเข้มแข็งในการก ากับติดตามและนิเทศการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนอง
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียนและเผยแพร่ผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้มากขึ้น 
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๙. การจัดกิจกรรม/โครงการพิเศษเพื่อสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ียกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษาและชุมชน  ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการเหล่านั้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นที่น่าพึงพอใจมากขึ้นอีก 
 ๑๐. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยให้นักเรียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผน ร่วมปฏิบัติตามแผน และร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๑๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างานระหว่างให้ครูรุ่นใหม่ ครูรุ่นเก่าและผู้บริหาร 
ให้ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. ความร่วมมือและสนับสนุนจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนในการขับเคล่ือนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 ๒. ความร่วมมือและสนับสนุนจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระฯโดยการจัดโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
 ๓. การอบรมเรื่องการสร้างเครื่องมือตรวจติดตามการด าเนินงาน/โครงการ เครื่องมือประเมินความส าเร็จของ
งาน/โครงการ  และเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน โดยผู้เช่ียวชาญ หรือวิทยากรจากหน่วยงานต้นสังกัด   
 ๔ . ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ถูกต้อง 
ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. การจัดการตรวจสอบส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ดูแลรักษาและทะนุบ ารุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบการด าเนินงาน 
สัมมนาการประกันคุณภาพภายใน 
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นายกุณฑล ราชนิล  
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายไชยา กญัญาพนัธุ์  
ผู้อ านวยการโรงเรียน กล่าวเปิดการสัมมนาสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
 

ผูบ้ริหาร 

                                นางวรรณวิสา สมบัติวงศ ์
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้น าการสัมมนาสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
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ค าสั่งราชการ 
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                                    -3ส าเนาคู่ฉบับ - 
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  ท่ี  ๒๐๐/๒๕๖๐ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
.......................................................................................................................................... 

    ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับท่ี  ๒) พ .ศ.๒๕๔๕                
ตามหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา ๔๗ ความว่าให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ
กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดให้ทุกสถานศึกษามี
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้การประกันคุณภาพ
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภายภายในของสถานศึกษา นั้น 
              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญั ติระ เบี ยบข้าราชการครูและบุคลากร                      
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายไชยา  กัญญาพันธุ ์   ประธานกรรมการ 

  ๒. นายมงคล  อินทรโชติ   กรรมการ 
  ๓. นางสาววาริสา ประภาสพงศ์   กรรมการ 
                     ๔. นายมนตรี  กมลอดิศัย   กรรมการ 
  ๕. นางวรรณวิสา           สมบัติวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
     หน้าท่ี  
                     ๑. อ านวยการและสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางปฏิบัติให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๒.  คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
  ๑. นางสาววาริสา         ประภาสพงศ์       ก ากับดูแลมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๒. นายมนตรี              กมลอดิศัย          ก ากับดูแลมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ 
                                                                          การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                                                                                                 

๓. นางวรรณวิสา          สมบัติวงศ์          ก ากับดูแลมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียน 
                                                               การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                                                                     

    ๔. นายมงคล              อินทรโชติ           ก ากับดูแลมาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกัน 
                                                                          คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
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                  หน้าท่ี   
                          ก ากับดูแลแนะแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี   
                          ให้ด าเนินงานด้วยความเรียบร้อย 
 
        ๓. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                          ๑. นางสาวจิระ             ดีช่วย                     หัวหน้ามาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
             ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
                           ๒. นางจันทร์เจ้า            เถียรทวี                  หัวหน้ามาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
                                                                                       ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
           ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๑  ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 
                                         แต่ละระดับชั้น 
                          ๑. นางสาวนวลฉวี         นาคจันทร์        ประธาน  
                          ๒. นางฐานิต                สุขสนาน                  รองประธาน 
                          ๓. นางถวิลวัลย์             อัมรินทร ์                 กรรมการ 
                          ๔. นางวิภาวรรณ       มานยีมุด              กรรมการ 
       ๕. นางพัชรี                  บุญโพธิ์        กรรมการ 
                          ๖. นางสาวกนิษฐา          หลักดี        กรรมการ 
                          ๗. นางสุภาสิริ       พันธุ์มะม่วง             กรรมการ 
                          ๘. นางสาวพัชรี              บรรพต        กรรมการ   
                          ๙. นางสาวมนัญญา         รมัยธิติมา                   กรรมการ  
                          ๑๐.นางสาวพรภัทร์สร      แพงแก้ว                    กรรมการและเลขานุการ 
                    หน้าท่ี   
                           ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
        ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๑ 
                 ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
           ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๒  ความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ 
                                         คิดเห็นและแก้ปัญหา                              

      ๑. นายวิทยา                 เกริกศุกลวณิชย์        ประธาน 
      ๒. นายธราวุฒ               ภัทรผลพูล                   รองประธาน 
      ๓. นายเจนณรงค์         อร่ามรัตนชัย           กรรมการ               

                          ๔. นางกรรณิการ์             มนุญโย         กรรมการ 
                          ๕. นางสาวศิริพร             เพิ่มขึ้น          กรรมการ 
                          ๖. นางสาวสุดารัตน์          ค าผา                        กรรมการ 
                          ๗. นางธาณี                    รัตนพันธ์                   กรรมการ 
                          ๘. นางสาวแสนดี             ว่องวุฒิ                      กรรมการ 
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                          ๙. นางสาวบุณยนุช           มีพันธุ์   กรรมการ 
                          ๑๐.นางสาววันนา             กันหาพร    กรรมการและเลขานุการ 
                   หน้าท่ี     
                          ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
       ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๒ 
                 ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
            ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๓  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ๑. นายรวิ                  แจ่มพินิจ                ประธาน 
                          ๒. นายธนะกิจ       รุ่งโรจน์                     รองประธาน 
              ๓. นางสาวสุภี               ชาคริตบุษบง               กรรมการ 
                          ๔. นางสาวรัตนา            กาญจนสาลี          กรรมการ 
                          ๕. นางอิสรีย์                 เฟื่องกาญจน ์      กรรมการ 
        ๖. นายประเสริฐ            อภิวงค์                 กรรมการ 
        ๗. นางสาวกมลชนก        โฉมทัพ                      กรรมการ 
                          ๘. นายกฤติกร               ล้อจิตติกุล                 กรรมการ 
                          ๙. นางสาวแอมจิรา         จันทร์ล้ี                 กรรมการ 
        ๑๐.นายสพล                 สาระสุทธิ           กรรมการ 
                          ๑๑.นางกรรณิการ์           ประเสริฐวุฒิกุล        กรรมการและเลขานุการ 
                หน้าท่ี    
                          ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
       ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๓ 
                ๓.  เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
    ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๔  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        ๑. นายอุดมชัย              วิไลเพชรรัตน       ประธาน 
        ๒. นางศรัณย์พร            ลออธรรม                 รองประธาน 
                          ๓. นางสาวนวลฉวี          นาคจันทร์        กรรมการ 
                          ๔. นางภวรัตน       ภัทรผลพูล        กรรมการ 
                          ๕. นายวิทยา       เกริกศุกลวณิชย์       กรรมการ 
                          ๖. นางพิมพ์นิภา            เกียรติธนโชติกุล            กรรมการ 
                          ๗. นายรวิ                    แจ่มพินิจ        กรรมการ 
                          ๘. นายอิสินธร               เดชคุ้ม            กรรมการ 
                          ๙. นางเต็มดวง       ชาญฤทธิ์                 กรรมการ 
                          ๑๐.นายธนกฤต              นาคศรี                กรรมการ 
                          ๑๑.นางวันเพ็ญ              มีค าแสน        กรรมการ 
                          ๑๒.นางสาวเพ็ชรชมพู      พิชญ์พันธ์เดชา         กรรมการและเลขานุการ 
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                   หน้าท่ี    
                           ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
        ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๔ 
                 ๓.  เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
            ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
       ๑. นางสาวจิระ        ดีช่วย       ประธาน 
       ๒. นางสุภิดา                   วิไลลักษณ์       รองประธาน 
                         ๓. นางสาววรรณภรณ์        ทองจันทร์       กรรมการ    
      ๔. นางสาวชยากร             นรินทร์หงษ์ทอง      กรรมการ 
                         ๕. นางสาวปาฏลีย์            เศวตพงษ์       กรรมการ       
                         ๖. นางสาวตองเตย            คลังเพ็ชร       กรรมการ 
                         ๗. นางอ าภา                    ศรีวงศ์ราช       กรรมการ 
                         ๘. นายสมโภช        ไพศาลสมบัติรัตน์        กรรมการ 
                         ๙. นายศุภกร                   ผันผล                     กรรมการและเลขานุการ   
                  หน้าท่ี     
                          ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
       ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๕ 
                ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
              ประเด็นพิจารณาท่ี  ๑.๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
                          ๑. นางนริสา                   พัฒนรัฐ       ประธาน 
                          ๒. นางสาวธัญดา              ไตรวนาธรรม      รองประธาน 
                          ๓. นายศรัณย์                  พฤกษาปัญญะ           กรรมการ 
                          ๔. นางแสงจันทร์         อาภาวีระ                  กรรมการ 
                          ๕. นางสุวรรณ์                 น้าประทานสุข            กรรมการ 
                          ๖. นายนิทัศน์          สกุลคล้อย       กรรมการ 
         ๗. นางมาลี                     เอี่ยมพริ้ง        กรรมการ 
                          ๘. นางธาณี                     รัตนพันธ์                  กรรมการ 
                          ๙. นางสาวอรนิจ               ฤทธิโรจน์        กรรมการ 
                          ๑๐.นางสาวจิตรานันท์         จันทิมา                   กรรมการและเลขานุการ   
                  หน้าท่ี   
                           ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
        ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๖ 
                  ๓.  เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
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              ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ 
                                           กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
                            ๑. นางจันทร์เจ้า          เถียรทวี             ประธาน 

       ๒. นางมาลี                    เอี่ยมพริ้ง        รองประธาน 
       ๓. นางทานตะวัน             ศิรินพ         กรรมการ     
       ๔. นายอาทิตย์                จิตรมั่น        กรรมการ 
       ๕. นางสาวนาตยา            สุกจ่ัน        กรรมการ 
       ๖. นางสาวมนัสนันท์         พุ่มดียิ่ง        กรรมการ 

                  ๗. นายพุทธัย                เพื่อรอดวงษ์       กรรมการ 
                  ๘. นายธนะกิจ               รุ่งโรจน์        กรรมการ 

          ๙.  นายภูธร          บ้านเนิน                 กรรมการและเลขานุการ 
                     หน้าท่ี   
                            ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
         ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๗ 
         ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
              ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๘ ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเปน็ไทย 
                            ๑. นายอาทิตย์               จิตรมั่น                     ประธาน 
                            ๒. นายจุมพล                 ปัญจะ         รองประธาน    
                            ๓.  นางนิภา                   ติยพจนพรกุล        กรรมการ 
                            ๔.  นางอังศนา                บุญเฉลิมศักดิ์             กรรมการ                
                   ๕. นางจรุงพร                 มิ่งสมร         กรรมการ 
                            ๖. นายไพโรจน์               ทองวั่น                    กรรมการ 
                            ๗.  นายกิติพงษ์               รสจันทร์              กรรมการ      
                            ๘.  นายกายเพชร             สมเพชร                   กรรมการ 
                            ๙.  นางสาวนฤมล            ไชยวุฒิ                   กรรมการและเลขานุการ 
                      หน้าท่ี     
                           ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
         ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๘ 
         ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
    ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                             ๑. นางวันเพ็ญ              มีค าแสน                     ประธาน      
                             ๒. นางทัศนีย์               หล้าธรรม            รองประธาน 
                             ๓. นายภูธร                 บ้านเนิน            กรรมการ 
                             ๔. นางสาวขนิษฐา         เพิ่มพร   กรรมการ 
                             ๕. นางณัฏฐ์ญภา           โพธิวัฒน์ธนัต  กรรมการ 
                             ๖. นายพงศกร         จิรยั่งยืนยง  กรรมการ 
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                             ๗. นายประกาศิต          บุญวงค์                      กรรมการ     
                             ๘. นายฮาดี                 บินดู่เหล็ม                      กรรมการ 
                             ๙. นายณัฐวุฒิ         ปั้นเหน่งเพชร            กรรมการและเลขานุการ 
                       หน้าท่ี    
                             ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
          ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๙ 
          ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
            ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

         ๑.  นางสาวขนิษฐา       ปราชญ์วิทยา           ประธาน 
         ๒.  นางนุกูล         ศิริบรรณากุล                 รองประธาน 

                              ๓.  นายศรัณย์             พฤกษาปัญญะ           กรรมการ 
                              ๔.  นายธนกฤต            นาคศรี                        กรรมการ 
                              ๕.  นายเมธี         สกุลคล้อย              กรรมการ 
                              ๖.  นายพัศพงศ์           จิรพัฒนพงศ์    กรรมการ 
                              ๗.  นายอัครัช         บุญแท้     กรรมการ 
                              ๘.  นายจิรภัทร            อ าไพเมือง            กรรมการ    
                              ๙.  นางสาวมาลินี         พลราชม     กรรมการ 
                              ๑๐.นางสาวสุภกฤตา      หงษ์ทอง             กรรมการและเลขานุการ  
                        หน้าท่ี  
                               ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
            ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๑๐ 
            ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
          มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                 นางอิสรีย์                เฟื่องกาญจน์                   หัวหน้ามาตรฐาน 
          ประเด็นพิจารณาท่ี ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                       ๑. นางสาวรัชพร          วิทยประพัฒน ์        ประธาน 
                                 ๒. นางอิสรีย์               เฟื่องกาญจน์             รองประธาน 
                                 ๓. นายธราวุฒ             ภัทรผลพูล                     กรรมการ                         
                                 ๔. นางทัศนีย์             หล้าธรรม          กรรมการ 
                                 ๕. นางสาวสุรัชฐา         ลอยเมฆ                        กรรมการ    
                                 ๖. นายพงศกร             จิรยั่งยืนยง                กรรมการ 
                                 ๗. นายกฤติกร             ล้อจิตติกุล           กรรมการและเลขานุการ 
                          หน้าท่ี  
                                ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๒.๑ 
    ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
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         ประเด็นพิจารณาท่ี ๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                                 ๑.  นางอิสรีย์                เฟื่องกาญจน์               ประธาน 
                                 ๒.  นางกรรณิการ์           ประเสริฐวุฒิกุล    รองประธาน 
                                 ๓.  นางสาวชลธิชา          อยู่ยง              กรรมการ              
                                 ๔.  นางสาววัชรี             แก้วนิยม              กรรมการ 
                                 ๕.  นางสาวเพ็ชรชมพู      พิชญ์พันธ์เดชา             กรรมการ 
                                 ๖.  นางสาวอรีนา           ศรียา      กรรมการ 
                                 ๗.  นางสาวประภารัตน์    อรุณภู่                       กรรมการ 
            ๘.  นางสาวกรรณิการ์      กลับสกุล              กรรมการและเลขานุการ 
                          หน้าท่ี   
                                 ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
              ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๒.๒ 
     ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

        ประเด็นพิจารณาท่ี ๒.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
                                    การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

     ๑.  นางสุดารัตน์   ณัฏฐ์มีบุญ           ประธาน 
     ๒.  นายนิวัตร             ตันไพศาล  รองประธาน 
     ๓.  นายธนกฤต             นาคศรี                     กรรมการ 

 ๔.  นางเยาวนาฏ   วรรณศิริ  กรรมการ 
 ๕.  นางฐานิต                สุขสนาน  กรรมการ 
 ๖.  นายประเสริฐ           อภิวงค์                     กรรมการ 
 ๗.  นายจิตรกร              รัตนพันธ ์  กรรมการ 
 ๘.  นายอธิวัฒน์             เงินสมบัติ  กรรมการ 
 ๙.  นางสาวอัญชสา         ยิ้มถนอม                  กรรมการและเลขานุการ 

                       หน้าท่ี  ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ 
    ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
          ประเด็นพิจารณาท่ี ๒.๔ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
                                 ๑. นางสาวขนิษฐา         เพิ่มพร    ประธาน 
                                 ๒. นางอุมาพร              เจียรวัฒนวิทย์              รองประธาน  
                                 ๓. นางสาวนิติยา           ภักดีบุรี    กรรมการ          
                                 ๔. นางสุวรรณ์             น้าประทานสุข              กรรมการ 
                                 ๕. นางสาวภาณุตา         อุทุมพร             กรรมการ 
                                 ๖. นางสาวทิพย์รัตน์       จวนกระจ่าง    กรรมการ 
                                 ๗. นางสาวสุกัญญา         ไวยรัตนา    กรรมการ 
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                                 ๘. นางกรัณฑา              สุธาทรัพย์             กรรมการ 
                                 ๙. นางสาวสุรัชฐา          ลอยเมฆ                     กรรมการและเลขานุการ 
                      หน้าท่ี   
                                ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๒.๔ 
    ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
          มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                 นางสาวสุจิตรา           ศรีรอต            หัวหน้ามาตรฐาน 
     ประเด็นพิจารณาท่ี ๓.๑ การมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 ๑. นางสาวสุจิตรา        ศรีรอต   ประธาน  
 ๒. นางแสงอรุณ          สง่าชาติ   รองประธาน 
 ๓. นางศิริพร          มังกรแก้ว   กรรมการ 
 ๔. นายพุทธัย             เพื่อรอดวงษ์   กรรมการ 
 ๕. นางรัตนา              พฤกษาปัญญะ               กรรมการ 
 ๖. นายจุมพล             ปัญจะ   กรรมการ 
 ๗. นางสาวชุลีพร         เนืองศรี   กรรมการ 
 ๘. นางสาวธัญดา         ไตรวนาธรรม        กรรมการ 
 ๙. นายสุประจักษ์        บัวพิมพ์             กรรมการ 
 ๑๐.นางอรวรรณ         เพอโรดิน                      กรรมการและเลขานุการ 

                          หน้าท่ี    
                                ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๓.๑ 
    ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
         ประเด็นพิจารณาท่ี ๓.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
                                 ๑. นางอรวลัญช์         ผ่องบุรุษ                      ประธาน 
                                 ๒. นางประภาภรณ์     หอมจันทน์                    รองประธาน 
                                 ๓. นางราตรี             รัศมี             กรรมการ 
                         ๔. นางดาลัด            นันทวิสูตร                     กรรมการ 
                                 ๕. นางรัชภรณ์          มีล้ า             กรรมการ 
                                 ๖. นางสาวชาคริยา     ธีรสุนทรวัฒน์                 กรรมการ 
                                 ๗. นายสุจินดา           คล้ายข า             กรรมการ 
                                 ๘ .นายชาญชัย          ค าเวียง                        กรรมการ 
                                 ๙. นายสรวิศ             เร้าอนุรักษ์   กรรมการ 
                                 ๑๐. นางสาววิจิตรา     สามาอาพัฒ                   กรรมการและเลขานุการ 
                         หน้าท่ี   
                                ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
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   ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๓.๒ 
   ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
         ประเด็นพิจารณาท่ี ๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
                                       และมีประสิทธิภาพ 
                                ๑.  นางวรณัน         พึ่งค า    ประธาน   
                                ๒.  นางรัตนา            พฤกษาปัญญะ                รองประธาน 

 ๓.  นางสาวภูริตา       พัดพรม     กรรมการ 
 ๔.  นางไพพร            ดีบาง     กรรมการ 
 ๕.  นางวันดี              แจ่มพินิจ     กรรมการ 
 ๖.  นางนงนุช             ล่ิวพันธ์พงศ์                    กรรมการ 
 ๗.  นางสาวสโรชา       อามาตย์ทัศน์    กรรมการ  

                                ๘.  นางขันธ์ธนา          สุทธิกรณ์    กรรมการ 
                                ๙.  นางสาวหทัยรัตน์    ชมฤทธิ์                          กรรมการและเลขานุการ 
                          หน้าท่ี   
                               ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
            ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๓.๓ 
            ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

            มาตรฐานที่ ๔  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
                                     นายฮาดี              บินดู่เหล็ม            หัวหน้ามาตรฐาน  

     ประเด็นพิจารณาท่ี ๔.๑   การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
                                    ให้ดียิ่งขึ้น 

๑. นายฮาดี               บินดู่เหล็ม             ประธาน 
๒. นางสาวสุดารัตน์      ค าผา              รองประธาน 
๓. นางไพพร              ดีบาง     กรรมการ 
๔. นางสาวอมราภรณ์   ทิพย์ชัย     กรรมการ 

                               ๕.  นางสาวกมลชนก     โฉมทัพ      กรรมการและเลขานุการ    
                         หน้าท่ี    
                               ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอยหลักฐาน และประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินตามมาตรฐาน และประเด็นพิจารณาท่ี ๔.๑ 
   ๓. เสนอรายงานผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา         
          

            ท้ังนี้  ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าแก่สถานศึกษามากท่ีสุด 
     ส่ัง ณ วันท่ี      พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐             
                                          
         
 

- ๙ - 

                               ( นายไชยา  กัญญาพันธุ์)                                
       ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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