


การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

.......................................... 

 

           มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
ตรีวิทยา  พุทธมณฑล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลแล้ว  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงาน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 

 

                                                               ว่าท่ีร้อยตรี 

 

                                                                                 (ศักดิ์ศิษฎ์   เสียงเสนาะ) 

                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                                     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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เรื่อง               หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา       ก 
บทสรุปของผู้บริหาร          ข 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน         ๑ 
          ๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป          ๒ 
  ๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ        ๓  
          ๑.3 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา       ๕ 
  ๑.4 ข้อมูลนักเรียน        2๑ 
  ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานท่ี        ๒๒ 
  ๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ        ๒๓ 
   ๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชน        22 
  ๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเปิดสอน     2๕ 
  ๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น       2๘ 
  ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา     3๒ 
  ๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก      4๒ 
  1.12 ผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕6๒      4๘ 
          ๑.๑๓ ข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒                                ๖๔ 
ตอนท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี          ๖๖    
  ๒.๑ การบริหารจัดการของสถานศึกษา       6๘ 
  2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์    ๗๔ 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ๗๗ 
  ๒.๔ การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา      ๗๘               
ตอนท่ี ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                         ๘๘ 
          3.๑  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน      9๒ 
           3.๒  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา   12๓ 
         3.๓  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   1๕๐ 
           ๒.๔  มาตรฐานท่ี ๔ สืบสานงานพระราชดำริ               ๑๘๖               
ตอนท่ี 4 สรุปผล แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ   20๒ 
          4.๑  สรุปผล          20๓ 
           4.๒  แนวทางการพัฒนาในอนาคต       ๒๐๘ 
         4.๓  ความต้องการและช่วยเหลือ       ๒๑๑ 
ภาคผนวก                   ๒1๒ 
        ๑. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
            ๒. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สารบญั 



ตอนที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ขอ้มูลทัว่ไป 
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๒ 
 

ตอนที ่ ๑ 

 ขอ้มลูทัว่ไป 
 
 

๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป 

 
      ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
      ต้ังอยู่เลขที่         ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
      สังกัด               สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
      โทรศัพท์            ๐-๒๔๔๑-๓๕๙๑-๓            โทรสาร    ๐-๒๔๔๑-๓๑๙๔ 
      ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ satriwit3@gmail.com  เว็บไซต์    www.satriwit3.ac.th 
      เปิดสอน            ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
      เขตพื้นที่บริการ    แขวงศาลาธรรมสพน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค           
                             จังหวัดกรุงเทพมหานคร                   

แผนที่โรงเรียน 
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๓ 
 

๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีว ิทยา พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสท่ีปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ 
เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี  
พระพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที ่จะได้สนอง 
พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการถวายสักการะและเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณงามความดีของ
พระองค์ท่านสืบไป กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติในเขต กรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล จำนวน ๙ โรงเรียน และ "โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล" เป็นหนึ่งในจำนวน ๙ โรงเรียน  
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕  
 

      กรมสามัญศึกษาได้รับบริจาคที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียนบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย  ๓ แขวงทวีวัฒนา  เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ ไร่ ๑ ตารางวาจากนางจรีพร เทพผดุงพร นายเดชา ต้ังพิรุฬห์ธรรม และนายทักษิณ ต้ัง
พิรุฬห์ธรรม และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน ๙๕ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ พร้อมท้ังครุภัณฑ์ประกอบในปีงบประมาณ ๒๕๓๕-๒๕๓๗ 
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๔ 
 

 
   ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ซึ ่งเป็นปีการศึกษาแรก กรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นพี ่เลี ้ยง 
และให้คำแนะนำช่วยเหลือในด้านต่างๆ โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔ โดยรับนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และนักเรียนในพื้นท่ีบริการ
เนื่องจากโรงเรียนยังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว 
ท่ีโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
 

        กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ ่งจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง พระราชทานพระราชานุญาตให้โรงเร ียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเก ียรติฯ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ทุกโรงเรียนใช้นามว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" 
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ "โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล"จึงได้ชื่อใหม่ว่า   "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล" และกำหนดให้วันท่ี ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน  

  ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ จากโรงเรียน 
สตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศกและนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ จำนวน  
๙ ห้องเรียน เนื่องจากจำนวนนักเรียนมากขึ้น สถานที่เรียนชั่วคราวที่โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมไม่สามารถรองรับได้ 
ประกอบกับอาคารเรียนถาวรยังก่อสร้างไม่เสร็จ นายเศรษฐพงศ์  จตุรงคสัมฤทธิ์ เจ้าของโครงการขุมทรัพย์นคร  
จึงอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารพาณิชย์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานท่ีต้ังปัจจุบันของโรงเรียน เป็นสถานท่ีเรียน
ช่ัวคราวแห่งท่ีสอง ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖  
 ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ตามนโยบายของ
กรมสามัญศึกษา คือรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกและได้รับนักเรียนเพิ่มเติมจากโรงเรียน 
สตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
โดยยังใช้สถานท่ีเรียนช่ัวคราวเดิมเรียนต่อไป  
 ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบถาวรเสร็จเรียบร้อยในวันท่ี  
๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงย้ายมา ณ สถานท่ีต้ังจริงซึ่งต้ังอยู่เลขท่ี ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ในปัจจุบัน 
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   นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ์  
   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   โทรศัพท์  ๐๙๒-๖๐๕๒๖๙๓      E-mail: wisa_atom@hotmail.co.th       

       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา 
 

       นายธนะกุล ช้อนแก้ว  
       ผู้อำนวยการโรงเรียน 
       โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๘๐-๕๐๘๗        E-mail: thanakul@satriwit3.ac.th 
       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
       ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบัน 
 

     นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์ 
     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารท่ัวไป 
     โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๑๙๘๒๙๒     E-mail: kiti_aj@hotmail.com 

         วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 

๑.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

๑.๓.๑ ขอ้มูลผู้บริหารสถานศึกษา 
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๖ 
 

   นายฮาดี  บินดู่เหล็ม   
   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
         ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
           โทรศัพท์ ๐๘๗-๓๙๔๔๙๔๖    Email: hadee@satriwit3.ac.th 

 

   นางสาวอิสรีย์  ด่านพิชิตชัยศ์   
   หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 

         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
         ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
           โทรศัพท์  ๐๘๕-๔๔๙-๘๗๙๑      Email:a.isali@satriwit3.ac.th 

 

๑.๓.๒ขอ้มูลหัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษาและหัวหน้าแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

๑) วทิยฐานะ            

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากร ครู 
คศ.๕ 

ครู  
คศ.๔ 

ครู 
คศ.๓ 

ครู 
คศ.๒ 

ครู 
คศ.๑ 

ครู
ผู้ช่วย 

ครู 
อัตราจ้าง 

ครู
ต่างชาติ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - - ๓๗ ๓๕ ๓๘ ๓๔ ๑ ๙ ๔ ๒๙ ๑๘๗ 
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๗ 
 

๒) วุฒิการศึกษา 

 

กลุ่มสาระฯ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ  - -  ๐ ๑ -  ๑ -  -  ๐ ๑ 

รองผู้อำนวยการ  - -  ๐ ๑ ๑ ๒  -  - ๐ ๒ 

ภาษาไทย ๒ ๕ ๗ ๑ ๙ ๑๐  -  - ๐ ๑๗ 

คณิตศาสตร์ ๓ ๖ ๙ ๓ ๗ ๑๐  -  - ๐ ๑๙ 

วิทยาศาสตร์ ๓ ๗ ๑๐ ๐ ๘ ๘ - ๑ ๑ ๑๙ 

สังคมศึกษาฯ ๖ ๘ ๑๔ ๑ ๗ ๘  -  - ๐ ๒๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒ ๖ ๑ ๓ ๔  -  - ๐ ๑๐ 

ศิลปะ ๔ ๒ ๖ ๒ ๐ ๒  -  - ๐ ๘ 

การงานอาชีพ ๕ ๖ ๑๑ ๓ ๘ ๑๑  -  - ๐ ๒๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๓ ๑๓ ๑๖ ๑ ๕ ๖  -  - ๐ ๒๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๐ ๒ ๒ ๑ ๒ ๓  - -  ๐ ๕ 

รวม     ๘๑     ๖๒     ๑ ๑๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละวุฒิการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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๘ 
 

๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงานสอน 

 

หมายเหตุ ตารางเรียนรวมจำนวนคาบสอนของครูพิเศษ และครูชาวต่างประเทศ 
 

แผนภูมิแสดงภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนในแต่ละสาขาวิชา 

 
 

๑๔.๘๒

๑๘.๖๘

๒๐.๖๐

๑๗.๖๓

๑๕.๐๐

๑๖.๒๒

๑๕.๕๖

๑๘.๓๗

๑๕.๔๐

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษาพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

แนะแนว

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
คาบสอน
ทั้งหมด/
สัปดาห์ 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ 
คนในแต่ละสาขาวิชา (ชม./

สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๓ -  
๒. ภาษาไทย ๑๗ 256 14.82 
๓. คณิตศาสตร์ 1๙ 335 18.68 
๔. วิทยาศาสตร์ ๒๑ 433 20.60 
๕. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๒ 388 17.63 
๖. ศิลปะ ๘ 120 15.00 
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา ๙ 146 16.22 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๓ 358 15.56 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๒๙ 533 18.37 
๑๐. แนะแนว ๕ 77 15.40 

รวม 153 2,642 17.27 
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๙ 
 

 ๔) ครูประจ าการแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
              ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

  ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี ๕๒ ๒๖ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๒,๕ 

๑๒๐ 

๒ นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน์ ๕๕ ๓๑ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๑,๔ 

๘๖ 

๓ นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์ ๕๘ ๓๔ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม. ๕,๖ 

๕๔ 

๔ นางสาวอัญชสา  ย้ิมถนอม ๓๙ ๑๓ ชำนาญการ ศษ.ม. 
การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๔,๕ 

๕๖ 

๕ นางทานตะวัน  ศิรินพ ๕๕ ๒๗ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๑,๔ 

๘๖ 

๖ นางศิริพร  มังกรแก้ว ๕๑ ๒๗ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.๕,๖ 

๗๒ 

๗ นายฮาดี   บินดู่เหล็ม ๓๒ ๗ คร ู ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 

ม.๓,๖ 
๕๑ 

๘ นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์ ๓๐ ๗ คร ู ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๑,๔ 
๑๐๕ 

๙ นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว ๓๖ ๑๑ ชำนาญการ พธ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 

ม.๓,๕ 
๗๒ 

๑๐ นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ ๓๐ ๓ คร ู ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๒,๔ 
๖๑ 

๑๑ นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย ๓๐ ๓ คร ู ศศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๒,๕ 
๑๓๐ 

๑๒ นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ ๔๑ ๓ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๑,๕ 
๔๕ 

๑๓ นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง ๒๗ ๓ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๑ 
๘๖ 

๑๔ นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ำเลิศ ๓๑ ๓ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๓,๔ 
๖๓ 

๑๕ นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด ๓๙ ๙ ชำนาญการ ค.ม. 
หลักสูตรและ

การสอน 
ภาษาไทย 

ม.๓,๕ 
๙๔ 
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๑๐ 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑๖ นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ ๓๑ ๖ คร ู ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๒,๔ 
๒๑๖ 

๑๗ นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ ๒๕ ๐.๒ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย - 
- 
 

     

  ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ 

 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางภวรัตน  ภัทรผลพูล 
๕๕ ๒๙  ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

หลักสูตรและ
การนิเทศ 

คณิตศาสตร์  
ม. ๕ 

๔๔ 

๒ นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล ๕๗ ๓๓ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

หลักสูตรและ
การนิเทศ 

คณิตศาสตร์  
ม.๑,๖ 

๔๔ 

๓ นายอุดมชัย  วิไลเพชรรัตน ๕๘ ๓๔ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม.๔, ๖ 

     ๔๔ 

๔ นางสาวกนิษฐา  หลักดี ๕๗ ๓๓ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม.๑ 

๔๔ 

๕ นางสุภิดา  วิไลลักษณ์ ๕๔ ๒๘ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

วัดผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.๒ 

๔๔ 

๖ นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ ๕๙ ๓๖ ชำนาญการ ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม.๒ 
๔๔ 

๗ นางสาวมนัสนันท์  พุ่มดีย่ิง ๕๓ ๒๘ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.๕ 

๔๔ 

๘ นางวันดี  แจ่มพินิจ ๔๖ ๒๓ ชำนาญการ ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม.๔ 
๔๔ 

๙ นายภูธร  บ้านเนิน ๓๗ ๑๑ ชำนาญการ ค.ม. วิจัยการศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม. ๓, ๖ 
๗๒ 

๑๐ นางสาวชลธิชา  อยู่ยง ๓๗ ๑๐ ชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  

ม.๔ 
๔๔ 

๑๑ นางอรวรรณ  เพอโรดิน ๔๑ ๑๘ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

การวิจัย สถิติ
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.๑,๒,๕ 

๕๐ 

๑๒ นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย ๓๔ ๕ คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.๓,๕,๖ 
๑๓๒ 
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๑๑ 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑๓ นายชาญชัย  คำเวียง ๕๘ ๓๐ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
ม.๑ 

๔๙ 

๑๔ นางกรรณิการ์  มนุญโย ๔๗ ๒๓ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
ม.๑,๓ 

๔๙ 

๑๕ นายประกาศิต  บุญวงค์ ๓๔ ๕ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.๓ 
๖๘ 

๑๖ นางสาวหทัยรัตน์  ชมฤทธ์ิ ๒๘ ๔ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.๑,๓,๕ 
๔๙ 

๑๗ นางพัชรี  อินทร์ช่วย ๓๐ ๓ คร ู วท.บ. 
คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 
คณิตศาสตร ์

ม.๒ 
๔๙ 

๑๘ นางสาวอำภา  ศรีวงค์ราช ๓๙ ๑๐ ชำนาญการ ค.ม. นิเทศการศึกษา 
คณิตศาสตร ์

ม.๕ 
๕๗ 

๑๙ นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณรัตน์ ๓๓ ๓ ครูผูช้่วย ศษ.ม. 
คณิตศาสตร์

ศึกษา 
คณิตศาสตร ์

ม.๕ 
๕๗ 

 

  ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางแสงอรุณ  สง่าชาติ ๕๕ ๒๗ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์  
ม.๔,๖ 

๒๘ 

๒ นางสาวสุจิตรา  ศรีรอต ๕๗ ๓๕ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 

การสอน
วิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์  
ม.๓,๕, ๖ 

    ๓๖ 

๓ นางสุดารัตน์     ณัฎฐ์มีบุญ ๕๘ ๓๔ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 

การสอน
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์  
ม.ต้น 

๕๘ 

๔ นางสาวจิระ     ดีช่วย ๕๗ ๓๐ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ปร.ด. 

หลักสูตรและ
การสอน 

ชีววิทยา  
ม.๔,ม.๕ 

๓๐ 

๕ นางณัฎฐ์ญภา   โพธิวัฒน์ธนัต ๕๕ ๓๐ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 

หลักสูตรและ
การนิเทศ 

วิทยาศาสตร์  
ม.๑,ม.๒ 

๒๙ 

๖ นางอรวลัญช์    ผ่องบุรุษ ๓๓ ๘ ชำนาญการ วท.ม. เคมีศึกษา 
เคมี 
ม.๕ 

๓๙ 

๗ นางสุดารัตน์  กิติจันทโรภาส ๓๘ ๑๑ ชำนาญการ วท.ม. ชีววิทยา 
ชีววิทยา  

ม.๖ 
   ๓๖ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๒ 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๘ นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ ๓๗ ๗ ชำนาญการ กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ชีววิทยา  

ม.๔ 
๔๐ 

๙ นายจิตรกร    รัตนพันธ์ ๓๔ ๖ คร ู วท.บ. ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
ม.๔ 

๖๙ 

๑๐ นางสาววันนา  กันหาพร ๓๗ ๕ คร ู วท.บ. เคมี เคมี ม.ต้น 
เคมี ม.๔ ๓๖ 

๑๑ นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร ์ ๓๕ ๕ คร ู วท.ม. 
จุลชีววิทยา
ประยุกต์ 

วิทยาศาสตร์  
ม.๕,๖ 

๒๐ 

๑๒ นางอุมาพร  เจียรวัฒนาวิทย์ ๖๐ ๓๗ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๓,๖ 

๓๖ 

๑๓ นายศุภกร  ผันผล ๓๐ ๔ คร ู วท.บ. 
ฟิสิกส์

ประยุกต์ 
ฟิสิกส์ 
ม.๖ 

๗๐ 

๑๔ นางสาวชยากร นรินทร์หงษ์ทอง ๓๗ ๑๒ ชำนาญการ คศ.ม. วิจัยการศึกษา 
    เคมี ม.๖ 
 

๔๒ 

๑๕ นางสาววราภรณ์  ชูบัณฑิต ๒๘ ๓ คร ู กศ.บ. 
วิทยาศาสตร์-

ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์-  

ม.๒,๓,๕ 
๖๔ 

๑๖ นายเอกชัย  อ่ำสิงห์ ๒๘ ๒ ครผููช้่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  
ม.๑, ม.๒ 

๕๖ 

๑๗ นางสาวอริสรา อันละคร ๒๖ ๑ ครูผูช้่วย ค.บ. ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ 

ม.ต้น 
๔๒ 

๑๘ นางสาวทาริกา บุญพรม 24 0.5 ครูผูช้่วย คบ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ 

ม.ต้น 
- 

 
 
 
 
 
 

  ๔. กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
               
 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี ๕๕ ๒๗ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.๕ 

๔๕๐ 

๒ นางสาวนาตยา  สุกจั่น ๕๙ ๒๗ ชำนาญการ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
สังคมศึกษา  

ม.๔ 
๖๐ 

๓ นางวันเพ็ญ  มีคำแสน ๕๑ ๒๖ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

หลักสูตรและ
การนิเทศ 

สังคมศึกษา 
ม.๖ 

๗๖ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๓ 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๔ นางนงนุช  ลิ่วพันธ์พงศ์ ๕๓ ๒๕ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

วัดผล
การศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.๑ 

๕๐ 

๕ นางไพพร  ดีบาง ๕๔ ๒๙ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ม.๒ 

๕๐ 

๖ นายพุทธัย  เพ่ือรอดวงษ์ ๔๘ ๘ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๑ 
๕๐ 

๗ นางสาวเพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา ๓๑ ๘ ชำนาญการ กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๕,๖ 
๕๐ 

๘ นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่ ๔๔ ๗ คร ู ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
สังคมศึกษา 

ม. ๓ 
๖๐ 

๙ นายสุจินดา  คล้ายขำ ๒๙ ๖ คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๕,๖ 
๖๒ 

๑๐ นายพงศกร  จิรย่ังยืนยง ๓๐ ๕ คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๔ 
๗๔ 

๑๑ นางสาวกรรณิการ์  กลับสกลุ ๓๓ ๕ คร ู ศษ.ม. 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ม. ๑ 

๖๒ 

๑๒ นางขนิษฐา  ตันกูล ๓๕ ๕ คร ู ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.๒ 
๕๐ 

๑๓ นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง  ๓๑ ๕ คร ู ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๓ 
๙๕ 

๑๔ นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร ๒๙ ๖ คร ู ศษ.ม. พัฒนศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.๔ 
๖๐ 

๑๕ นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์ ๓๙ ๓ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.๓ 
๖๐ 

๑๖ นายนสิทธ์ิ  ใหญ่ย่ิง ๓๑ ๓ ครูผูช้่วย ค.บ. ประวัติศาสตร์ 
สังคมศึกษา  

ม.๕ 
๕๐ 

๑๗ นางสาวปริมประภา  แสนท้าว ๒๘ ๓ ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.๑ 
๖๐ 

๑๘ นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ ๒๖ ๓ ครูผูช้่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.๒ 
๘๖ 

๑๙ นางเพียงพร  โปทอง ๓๗ ๒ ครูผูช้่วย ศศ.บ. 
รัฐประศาสน

ศาสตร ์
สังคมศึกษา  

ม.๕ 
๖๐ 

๒๐ นางกนกวลัย  สร้อยศักด์ิ ๕๗ ๓๒ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 

หลักสูตรและ
การสอน 

สังคมศึกษา 
ม.๔,๖ 

๕๐ 

๒๑ นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย ๓๐ ๖ คร ู ศศ.ม. 
ประวัติศาสตร์

ศิลปะ 
สังคมศึกษา 

ม.๕ 
๕๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๔ 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๒๒ นายอนุชิต  บูรณพันธ์ ๒๕ ๑ ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๓ 
๕๐ 

 

  ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางสาวชุลีพร  เนืองศร ี ๓๓ ๕ คร ู กศ.ม. พลศึกษา 
สุขศึกษา 
ม.๒,๕ 

๑๐๘ 

๒ นายธนกฤต  นาคศรี ๕๙ ๓๗ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศน.ม. 

พุทธศาสตร์
ศึกษา 

พลศึกษา 
ม.๖ 

๖๒ 

๓ นางนุกูล  ศิริบรรณากลุ ๕๙ ๓๕ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. สุขศึกษา 

สุขศึกษา   
ม.๓ 

๕๔ 

๔ นายเมธี  สกุลคล้อย ๕๘ ๒๘ ชำนาญการ ค.บ. พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.๓ 
๔๖ 

๕ นายจิรภัทร  อำไพเมือง ๒๘ ๒ ครูผูช้่วย กศ.บ. 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.๑ 
๑๐๘ 

๖ นางสาวฌุมพรี  โพธิเจริญรักษ์ ๒๗ ๒ ครูผูช้่วย กศ.บ. 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.๒ 
๑๐๘ 

๗ นายธนพงศ์  แก้ววงศ์ ๒๙ ๒ ครูผูช้่วย กศ.บ. 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.๕ 
๑๑๐ 

๘ นางสาวเพ็ญศรี  ขจรเกริกไกร ๕๕ ๒๖ ชำนาญการ กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
พลศึกษา  

ม.๔ 
๔๐ 

๙ นางสาววริศรา  สุขขัมภ์ ๒๕ ๐.๒ ครูผูช้่วย กศ.บ. 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.๒ 
๒๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๕ 
 

  ๖. กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ 
 

 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จำนวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นายอิสินธร  เดชคุ้ม ๓๗ ๑๐ ชำนาญการ ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ดนตรี 
 ม.๖ 

๔๐ 

๒ นายจุมพล  ปัญจะ ๕๖ ๒๕ 
ชำนาญการ 

พิเศษ 
กศ.บ. 

ดุริยางค
ศาสตร ์

ดนตรี  
ม.๓ 

๔๕ 
 

๓ นายอัครัช  บุญแท้ ๔๑ ๑๒ คร ู ค.บ. ดนตรีศึกษา 
ดนตรี ๑ 
ม. ๑,๒ 

๒๘ 

๔ นายกิติพงษ์  รสจันทร์ ๓๘ ๖ คร ู ศศ.บ. นาฏศิลป ์
นาฏศิลป ์

ม.๑ 
๓๔ 

๕ นายไพโรจน์  ทองว่ัน ๓๔ ๒ คร ู ศ.บ. ศิลปไทย 
ทัศนศิลป์๒ 

ม.๒,๓ 
๘๖ 

 

๖ นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ ๒๘ ๔ คร ู ศศ.บ. 
นาฏศิลป์ไทย

ศึกษา 
นาฏศิลป์๓ 

ม.๓,๖ 
๖๘ 

 

๗ นายกายเพชร  สมเพชร ๓๒ ๘ ชำนาญการ กศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

นาฏศิลป ์
ม.๒  

๖๐ 
 

๘ นางสาวสวรรยา เต็งสุวรรณ ์ ๒๘ ๐.๗ ครูผูช้่วย ศ.บ. การออกแบบ 
ทัศนศิลป์๑ 
ม.๑,๒,๕ 

๑/๓ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  ๗. กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม ๕๒ ๒๙ ชำนาญการ ศษ.ม. 
หลักสูตรและ

การนิเทศ 
การงานฯ 

ม.๒ 
๔๐ 

๒ นายรวิ  แจ่มพินิจ ๕๔ ๓๔ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

เทคโนโลยี
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 
ม.๔ 

๔๐ 

๓ นางสุวรรณ์  น้าประทานสุข ๕๙ ๓๖ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

เทคโนโลยี
การศึกษา 

การงานฯ 
ม.๒ 

๔๐ 

๔ นางมาลี  เอ่ียมพริ้ง ๕๘ ๓๗ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

การงานฯ 
ม.๑ 

๔๐ 
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๑๖ 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๕ นางสาวภาณุตา  อุทุมพร ๕๖ ๒๗ 
ชำนาญการ 

พิเศษ 
กศ.ม. 

วัดผล
การศึกษา 

การงานฯ 
ม.๓ 

๔๐ 

๖ นางฐานิต  สุขสนาน ๕๖ ๙ ชำนาญการ ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ศึกษาค้นคว้า 

ม.๕ 
๔๐ 

 

๗ นางสาวอิสรีย์  ด่านพิชิตชัยศ์ ๓๖ ๘ ชำนาญการ ศศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๕ 
๔๐ 

๘ นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์ ๓๖ ๑๑ ชำนาญการ ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๖ 
๔๐ 

๙ นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี ๓๕ ๑๐ ชำนาญการ ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๓,๕ 
๔๐ 

๑๐ นางธาณี  รัตนพันธ์ ๓๖ ๗ ชำนาญการ วท.ม. 
จิตวิทยา
ชุมชน 

ศึกษาค้นคว้า 
ม.๕ 

๔๐ 

๑๑ นายประเสริฐ  อภิวงค ์ ๔๙ ๖ คร ู วท. บ. 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
 ม.๒ 

๔๐ 

๑๒ นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล ๓๙ ๑๑ ชำนาญการ วท.ม. 
การศึกษา

วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๒ 
๔๐ 

๑๓ นางกมลชนก  สิทธิรุ่ง ๓๐ ๓ คร ู ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๑,๖ 
๔๐ 

๑๔ นายกฤติกร  ล้อจิตติกุล ๒๗ ๓ คร ู ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๔ 
๔๐ 

๑๕ นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้ ๔๐ ๗ ชำนาญการ ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 

คอมพิวเตอร์ 
ม.๓ 

๔๐ 

๑๖ นางสาวสุกัญญา  ไวยรัตนา ๕๐ ๒ ครูผูช้่วย ศศ.บ. 
การจัดการ

ทั่วไป 
การงานฯ 

ม.๑ 
๔๐ 

๑๗ นายพสิษฐ์  อธิษฐ์ธรรมธัช ๓๗ ๓ ครูผูช้่วย บธ.บ. การบัญชี 
การงานฯ 

ม.๒ 
๔๐ 

๑๘ นางสาวกุลจิรา  การนา ๒๖ ๓ ครูผูช้่วย ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๑ 
๔๐ 

๑๙ นายสุเทพ  ซิวประโคน ๓๒ ๙ 
ครูผูช้่วย 
(โอนฯ) 

บธ.บ. 
บริหารธุรกิจ
การบัญชี 

การงานฯ 
ม.๑ 

๔๐ 

๒๐ นางสาววิยะดา  ธรรมจิตต์ ๓๖ ๓ ครูผูช้่วย บธ.บ. การบัญชี 
การงานฯ 

ม.๓ 
๔๐ 

๒๑ นายอภิรักษ์  กุลชุตินธร ๓๕ ๓ ครูผูช้่วย ศษ.ม. 
หลักสูตรและ

การสอน 
การงานฯ 

ม.๑ 
๔๐ 

๒๒ นายนครินทร์ สุเพ็งคำ ๒๙ ๐.๖ ครูผูช้่วย คอบ. 
วิศวกรรม

โยธา 
การงานฯ 

ม.๒ 
๔๐ 
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๑๗ 
 

๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวน 
ชั่วโมง

พัฒนา/ปี 

๑  นายสุประจักษ์  บัวพิมพ์ ๓๓ ๘ คร ู ศศ.บ ภาษาญ่ีปุ่น 
ภาษาญ่ีปุ่น 
ม. ๑,๔,๕,๖  

๔๘ 

๒  นางรัชภรณ์  มีล้ำ ๖๐ ๓๙ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาฝรัง่เศส 
 ม.๕,๖ 

๖๔ 

๓  นางดาลัด  นันทวิสูตร ๖๐ ๓๘ ชำนาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๔,๕  
๙๒ 

๔  นางราตรี  รัศม ี ๕๙ ๓๖ ชำนาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

 ม.๒,๕ 
๒๐ 

๕  นางสาววัชรี  แก้วนิยม ๕๖ ๒๙ ชำนาญการ ศษ.ม. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๑,๕ 
๒๐ 

 

๖ นางเต็มดวง  ชาญฤทธ์ิ ๕๐ ๒๗ ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

 ม.๒ 
๓๖ 

๗  นางประภาภรณ์  หอมจันทน์ ๕๐ ๒๖ ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๑,๕ 
๕๖ 

๑๐  นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์ ๓๒ ๘ ชำนาญการ ศศ.ม ภาษาจีน 
ภาษาจีน 
ม.๑,๕ 

๕๖ 

๑๑ นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา ๓๓ ๘ ชำนาญการ ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๓,๔ 

๖๔ 

๑๒ นางสาวตองเตย  คลังเพ็ชร ๒๙ ๔ คร ู ศษ.บ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๒ 
๔๘ 

๑๓ นางสาวทิพรัตน์  จวนกระจ่าง ๓๒ ๔ คร ู ศษ.บ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๑,๒ 
๑๙๘ 

๑๔ นางสาวอรีนา  ศรียา ๓๕ ๑๑ ชำนาญการ กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๑,๖ 
๒๐๒ 

๑๕ นางสาวสโรชา  อามาตย์ทัศน์ ๓๐ ๖ คร ู ศศ.ม. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๕ 
๑๒๒ 

๑๖ นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์ ๒๗ ๓ คร ู ศษ.บ. ภาษาจีน 
ภาษาจีน 
ม.๑-๕ 

๕๖ 

๑๗ นายฐกร  เจษฎาภัทรกุล ๕๑ ๓ ครูผูช้่วย ศศ.ม. 
การแปล 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๓,๖ 
๗๙ 

๑๘ นางสาวปิยะฉัตร  อ่อนคำตา ๓๔ ๓ ครูผูช้่วย กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๓ 
๖๘ 
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๑๘ 
 

 

๙. กิจกรรมพฒันาผู้เรียน (แนะแนว) 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางนริสา  พัฒนรัฐ ๕๓ ๓๐ 
ชำนาญ

การพิเศษ 
กศ.ม. 

จิตวิทยา
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.๔ 

๑๖ 

๒ นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ ๕๗ ๓๑ 
ชำนาญ

การพิเศษ 
กศ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.๒,๕  

๔๐ 

๓ นางแสงจันทร์  อาภาวีระ ๕๕ ๓๒ 
ชำนาญ 

การพิเศษ 
กศ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.๒,๖ 

๓๖ 

๔ นางทัศนีย์  หล้าธรรม ๕๘ ๓๖ 
ชำนาญ

การพิเศษ 
ศษ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.๑,๒ 

๔๘ 

๕ นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา ๒๙ ๓ คร ู กศ.บ. 
จิตวิทยาการ

แนะแนว 
แนะแนว  
ม.๒,๓ 

๑๖ 

 

๑๐. ครูผู้ทรงคุณค่า (อัตราจา้ง) 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวขนิษฐา  ปราชญ์วิทยา ๖๐ ๑ กศ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา 

ม.๔ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จำนวน
ชั่วโมง

พัฒนา/ปี 

๑๙ นางสาวธัญชนก  ทองศิริอุบล ๒๘ ๒ ครูผูช้่วย ศศ.บ. ภาษาฝรัง่เศส 
ภาษาฝรัง่เศส 

ม.๑,๓,๔ 
๙๖ 

 

๒๐ นางสาวจิตรลดา  เจ็กเผือกหอม ๒๗ ๒ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๑,๔ 
๔๘ 

๒๑ นางสาวปิยธิดา  เถินบุรินทร์ ๒๖ ๒ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๑ 
๓๖ 

๒๒ นายศุภวิชญ์  ง่วนสำอางค์ ๒๕ ๒ ครูผูช้่วย อ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 
ภาษาญ่ีปุ่น 

ม.๑-๔ 
๔๐ 

๒๓ นางสาวดาราวรรณ โคตรพัฒน์ ๒๖ ๑ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๓ 
๕๘ 

๒๔ นางสาวอำภาสินี   รัตนวัน ๒๔ ๐.๖ ครูผูช้่วย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๕ 
๒๐ 
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๑๙ 
 

๕.  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน / ลกูจ้าง/ ลูกจ้างประจ า 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบ 
การณ์ 
(ปี) 

ตำแหน่ง วุฒ ิ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

1 นายสมเกียรต์  รุ่งแสง ๕8 ๒9 ช่างไฟฟ้า มศ.๓ กองคลงั ลูกจ้างประจำ  

2 นายวิรัตน์    จิ๋วรักษา ๕4 ๒9 พนักงานธุรการ ป.๖ กองคลงั ลูกจ้างประจำ 

3 นายบรรเจิด เอี่ยมสุวรรณ์ ๕6 ๒8 พนักงานธุรการ ม.๓ กองคลงั ลูกจ้างประจำ 

4 นายทศณรงค์ ย้ิมอยู่ ๕9 22 ช่างไฟฟ้า ม.๓ กองคลงั 
ลูกจ้างประจำ 

 

5 นางสาวอรพิน แย้มเดช ๔5 ๑5 พนักงานราชการ ปวส. งบเขตฯ  

6 นางทิพวรรณ  พ่ึงฉ่ิง 51 21 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน

วิชาการ 
บธ.บ. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

7 นางสาวสมพักตร์  ช้างสาร ๓2 4 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน

วิชาการ 
ปวส. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

8 นางสาววราภรณ์ จินดารัตน์ ๓8 8 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน

งบประมาณ 
บธ.บ. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

9 นางจีรรัตน์    ไพเราะ ๓3 7 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน
บริหารงานบุคคล 

บธ.บ. 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

10 นางสาวสุกัญญา ปลื้มทวี 31 7 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน

งบประมาณ 
บธ.บ. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

11 นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ ๔3 ๑3 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน
บริหารงานบุคคล 

ศศ.บ. 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

12 นางนิตยา  คุ้มย้ิม 51 8 
เจ้าหน้าท่ีห้อง

พยาบาล 
ปวส. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

13 นางบุญเรือน   น่วมนาม ๕3 ๒4 เจ้าหน้าท่ีสมาคม ปวช. 
เงินสมาคมฯ ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

14 นายมณเทียร  วาฮับอับดุล 58 ๒4 พนักงานขับรถ ป. ๔ 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

15 นางเพ็ญศรี   สุขใส ๖2 ๑3 
พนักงานจ้างเหมา

บริการ 
ป. ๔ 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

16 นางสมพิศ    พุกวิลัย ๕6 ๑2 
พนักงานจ้างเหมา

บริการ 
ป. ๔ 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบ 
การณ์ 
(ปี) 

ตำแหน่ง วุฒ ิ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

17 นางสาวอำไพ   หงษ์ทอง ๔5 12 
พนักงานจ้างเหมา

บริการ 
ปวช. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

18 นายสุระชัย  อ้นเพ็ง ๖2 10 
พนักงานจ้างเหมา

บริการ 
ปวส. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

19 นางสนอง  เพ็ชรใส ๔4 8 
พนักงานจ้างเหมา

บริการ 
ป.๖ 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

20 นางฤทัยรัตน์  สมจุ้ย 30 5 
พนักงานจ้างเหมา

บริการ 
ป.๖ 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

21 นางสมหมาย  ปลาบู่ทอง ๖4 5 
พนักงานจ้างเหมา

บริการ 
ป.๖ 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

22 นายแก้วอุดอน   สีหาวงษ์ ๓7 5 
พนักงานจ้างเหมา

บริการ 
- 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

23 นางสาวณัฐกานต์ เอกธนสมบัติ ๒5 3 
เจ้าหน้าท่ี 

ร้านสวัสดิการ 
ม.๖ เงินสวัสดิการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

24 นางละมูล ชมเดช 63 3 ที่ปรึกษาพัสดุ ค.บ. 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

2๕ นางสาวน้ำอ้อย  ประเสริฐศักด์ิ 32 1 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ม.6 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

26 นางสาวรุ่งฟ้า  วรรักษ์ 20 1 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวช. 
งบประมาณ             

สพม.1 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

27 นางสาวนิจภารัตน์  ทรัพย์ธำรงค ์ 51 1 เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ปวส. 
รายได้ 

สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

28 นางสาวจินทิมา  สทิธิการ 20 1 
เจ้าหน้าท่ี 

ร้านสวัสดิการ 
ม.6 เงินสวัสดิการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

30 นายกำธร  มีทว ี 57 1 พนักงานขับรถ ม.3 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๑ 
 

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒   รวม  ๒,๙๓๖  คน 
              ข้อมูล ณ วันที ่๑๐มิถุนายน ๒๕๖๒ 

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

ท้ังหมด 

ห้อง   ๑๔ ๑๔ ๑๓ ๔๑ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๓๖ ๗๗ 

เพศ ชาย ๒๑๔ ๑๘๑ ๒๑๖ ๖๑๑ ๑๘๔ ๑๖๒ ๑๓๔ ๔๘๐ ๑๐๙๑ 
  หญิง ๓๔๕ ๓๒๐ ๓๒๙ ๙๙๔ ๒๙๕ ๒๙๓ ๒๖๓ ๘๕๑ ๑๘๔๕ 

รวม ๕๕๙ ๕๐๑ ๕๔๕ ๑๖๐๕ ๔๗๙ ๔๕๕ ๓๙๗ ๑๓๓๑ ๒๙๓๖ 

เฉล่ียต่อห้อง ๓๙.๙๓ ๓๕.๗๙ ๔๑.๙๒ ๓๙.๑๕ ๓๖.๘๕ ๓๗.๙๒ ๓๖.๐๙ ๓๖.๙๗ ๓๘.๑๓ 

 
 

 
 
 

    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

554

513

532

510

549

506

559

501

545

ม.๑

ม.๒

ม.๓

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ระดับ ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

2562 2561 2560

411

456

479

463

396

454

479

455

397

ม.๔

ม.๕

ม.๖

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ระดับ ม.๔ , ม.๕ และ ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
2562 2561 2560
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๒ 
 

๑.๕ ขอ้มูลอาคารสถานที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารสถานท่ี จำนวนช้ัน จำนวนหลัง/ห้อง 

๑.  อาคารเรียน ๗ ๑ 
๒.  อาคารอเนกประสงค์ ๓ ๑ 
๓.  อาคารเทพผดุงพร ๔ ๑ 
๔.  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑ ๑ 
๕.  หอประชุมเทพผดุงพร - ๑ 
๖.  ห้องประชุมรัตนวรี - ๑ 
๗.  ห้องประชุมศรีนวมินทร ์ - ๑ 
๘.  เรือนประชาสัมพันธ์ ๑ ๑ 
๙.  ศาลาสิทธิการณ์รัตน์ ๑ ๑ 
๑๐. บ้านพักนักการภารโรง ๓ ๑ 
๑๑. หอพระประจำโรงเรียน - ๑ 
๑๒. ป้อมยามรักษาการณ์ ๑ ๑ 
๑๓. ห้องน้ำห้องส้วม - ๒๑๐ 
๑๔. สนามฟุตบอล - ๑ สนาม 
๑๕. สนามบาสเก็ตบอล - ๑ สนาม 
๑๖. ลานอเนกประสงค์ - ๒ ลาน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๓ 
 

๑.๖ ขอ้มูลงบประมาณ  

 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ 
- เงินอุดหนุนรายหัว 
- งบลงทุน 

 
๑๙,๑๐๘,๗๒๖.๐๐ 
๑๑,๘๙๒,๒๐๐.๐๐ 

 

 
- งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- งบลงทุน/ก่อสร้างอาคารเรียน 

 
๒๔,๖๖๒,๕๓๖.๐๑ 

๙,๓๘๒,๐๐๐.๐๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๓๒,๕๕๓๖๐๗.๖๖ - งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๒๔,๘๒๔.๕๐๐.๕๑ 
เงินอื่น ๆ (ระบ)ุ 
- เงินบริจาคเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 
- เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา ๑,๒๗๗๘๒๘.๐๔ 

๗๙๕,๓๒๙.๒๘ 

 
- เงินบริจาคเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 
- เงินบริจาคเพื่อเป็น
ทุนการศึกษา 

 
           - 
    ๘๐๖,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายรับ ๖๕,๖๒๗,๖๙๐.๙๘ รวมรายจ่าย ๕๙,๖๗๕,๐๓๖.๕๒ 
   

 สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      คิดเป็นร้อยละ   ๑๒๙.๐๖  ของรายรับ 
         งบลงทุน                                     คิดเป็นร้อยละ     ๗๘.๘๙  ของรายรับ 
         งบดำเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง      คิดเป็นร้อยละ     ๗๖.๒๖  ของรายรับ 
       หมายเหตุ   งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นเงินท่ีมาจากเงินอุดหนุนเหลือจ่ายปีก่อน 
 

๑.๗ ขอ้มูลสภาพชุมชน 
      
         ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  เป็นชุมชนเกษตรกรรม  มีลักษณะสังคมผสมกึ่งสังคมชนบทและสังคมเมือง
ขนาดใหญ่ มีสถานที่ราชการที่อยู่ใกล้เคียงคือ สำนักงานเขตเขตทวีวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๖๗ ของกรุงเทพมหานคร  
สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ วัดโกมุทพุทธรังสี  มีประชากรประมาณ  ๗๓,๐๐๐ คน  
อาชีพหลักในชุมชน คือ เกษตรกรรม เนื่องจากมีท่ีดินว่างเปล่าเป็นจำนวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ขบวนกลองยาว 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก  คือ ธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพทุธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๓๕๐,๐๐๐ บาท/ปี จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๔ – ๕ คน  
 ๓. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๔ 
 

โอกาสของโรงเรียน 
๑) อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญ คือพุทธมณฑลสถาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนอุทยาน  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร พิพิธภัณฑ์ชุมชนทวีวัฒนา สวนกล้วยไม้ชุมชนทวีวัฒนา ฯลฯ 
๒) ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี เจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา สถานีตำรวจธรรมศาลา ฯลฯ 
๓)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครูให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

ข้อจำกัดของโรงเรียน 
๑) การคมนาคมยังไม่สะดวก   

 ๒) มีรถโดยสารประจำทางผ่านโรงเรียนเพียง ๑ สาย ในเวลาเช้า และเย็น ต้องใช้รถตู้รับส่งนักเรียน  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๕ 
 

๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่เปิดสอน 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และ
เวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ช่วงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓)  
แผนการเรียนปกติ 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๑๒๔๐ 

ม. ๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐๐ ๑๔๐๐ 
ม. ๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐๐ ๑๔๐๐ 
รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๐๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๐๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๑๐๔๐ ๔๐๔๐ 

แผนการเรียนส่งเสริมศักยภาพภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 
 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๕๖๐ ๑๕๖๐ 

ม. ๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๕๖๐ ๑๕๖๐ 
ม. ๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๕๒๐ ๑๕๒๐ 
รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๐๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๐๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๑๖๔๐ ๔๖๔๐ 

แผนการเรียน English Program 
 
 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๘๐ ๑๔๘๐ 

ม. ๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๕๖๐ ๑๕๖๐ 
ม. ๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๘๐ ๑๔๘๐ 
รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๐๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๐๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๑๕๒๐ ๔๕๒๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๖ 
 

• จำนวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนท้ังปี เท่ากับ ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง 
• แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพฒันาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  

๑. ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๒. ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ  
 

ช่วงชั้นที่ ๔ (ม. ๔ – ม. ๖) 
แผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป 
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 

และพลศกึษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๔ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๔๐ ๖๐ ๑๒๐ ๔๒๐ ๑๒๔๐ 
ม. ๕ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๔๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๑๒๐ ๖๐๐ ๑๔๔๐ 
ม. ๖ - - - - ๔๐ ๘๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๘๖๐ ๑๑๔๐ 
รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๘๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๑๘๐ ๓๖๐ ๑๘๘๐ ๓๘๒๐ 

 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 

และพลศกึษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๔ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๐๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๕๖๐ ๑๓๘๐ 
ม. ๕ ๑๒๐ ๑๒๐ - ๑๖๐ ๔๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๑๒๐ ๗๒๐ ๑๔๔๐ 
ม. ๖ - - ๖๐ - ๔๐ ๘๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๙๐๐ ๑๒๔๐ 
รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๑๖๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๒๑๘๐ ๔๐๖๐ 

 

แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 

และพลศกึษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๔ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๐๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๗๖๐ ๑๕๘๐ 
ม. ๕ ๑๒๐ ๑๒๐ - ๘๐ ๔๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๑๒๐ ๗๖๐ ๑๔๐๐ 
ม. ๖ - - ๖๐ - ๔๐ ๑๐๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๑๐๒๐ ๑๓๘๐ 
รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๑๔๐ ๘๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๒๕๔๐ ๔๓๖๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๗ 
 

แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 

และพลศกึษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๔ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๔๐ ๑๓๒๐ 
ม. ๕ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๔๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๑๒๐ ๖๐๐ ๑๔๔๐ 
ม. ๖ - - - - ๔๐ ๘๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๗๘๐ ๑๐๖๐ 
รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๘๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๑๘๒๐ ๓๘๒๐ 

  
แผนการเรียน จีน/ญ่ีปุ่น/ฝร่ังเศส 
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 

และพลศกึษา 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๔ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๔๐ ๖๐ ๑๒๐ ๕๒๐ ๑๓๔๐ 
ม. ๕ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๔๐ ๔๐ - ๖๐ ๑๒๐ ๖๘๐ ๑๔๕๐ 
ม. ๖ - - - - ๔๐ ๘๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๙๐๐ ๑๑๘๐ 
รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๘๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๑๒๐ ๓๖๐ ๒๑๐๐ ๓๙๗๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๘ 
 

๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

๑.๙.๑  ห้องสมุด           

     
๑. ห้องสมุดมีขนาด ๔๒๘ ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 
๒. ห้องสมุดความเป็นเลิศทางวิชาการมีขนาด ๑๕๐ ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 
๓. จำนวนหนังสือในห้องสมุดท้ังหมด ๓๓,๐๑๗ เล่ม 
๔. การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านรหัสแท่ง 
๕. จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๑,๕๐๐ คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๐ 

ของนักเรียนท้ังหมด  
๖. จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย ๒,๒๕๐ คนต่อวัน  คิดเป็น

ร้อยละ ๗๔.๘๕ ของนักเรียนทั้งหมด 
     

๑.๙.๒  ห้องปฏิบัติการ          

        ๑.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน ๘ ห้อง 
         ๒.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน ๖ ห้อง   
        ๓.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จำนวน ๓ ห้อง 
    ๔.  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน  ๔ ห้อง 
    ๕.  ห้องเรียนสีเขียว    จำนวน ๑  ห้อง 
    ๖.  ห้องดนตรีไทยและสากล   จำนวน ๒  ห้อง 
    ๗.  ห้องนาฏศิลป์    จำนวน ๑  ห้อง 
    ๘.  ห้อง Resource Center   จำนวน ๑  ห้อง 
    ๙.  ห้องจริยธรรม    จำนวน ๑  ห้อง 
    ๑๐. ห้องซ้อมดนตรีสากล   จำนวน ๑  ห้อง 
    ๑๑. ห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน ๒  ห้อง 
 

๑.๙.๓  คอมพวิเตอร ์  จ านวน ๔๗๐  เครื่อง       

 

              ๑.  คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการเรียนการสอน         ๔๐๐  เครื่อง 
              ๒.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต                        ๔๐  เครื่อง 

    ๓.  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ                                ๓๐  เครื่อง 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๙ 
 

 ๑.๙.๔  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน        

 
 ชื่อแหล่งเรียนรู้             สถิติการใช้ (จำนวนคร้ัง/ปี) 

๑. ห้องพยาบาล ๕๕ 
๒. ห้องฝึกพลศึกษา ๒๘๐ 
๓. ห้องหมอภาษา ๖๔๐ 
๔. ห้องสมุดโรงเรียน ๓,๗๖๐ 
๕. ห้องสมุดภาษาไทย ๖๒๖ 
๖. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ๒๑๔ 
๗. ห้องสมุดสังคมศึกษา ๒๖๐ 
๘. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ๒๒๐ 
๙. ใต้อาคารเรียน ๗ ช้ัน ๕๐ 
๑๐. ลานอเนกประสงค์   ๙๘ 
๑๑. ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๕๐ 
๑๒. ห้องเรียนสีเขียว ๔๐ 
๑๓. ธนาคารขยะ ๕๐ 
๑๔. ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช ๒๐๐ 
๑๕. ศูนย์การเรียนรู้สเต็มศึกษา ๒๐๐ 
๑๖. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๒๐๐ 
๑๗. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๘๐๐ 
๑๘. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๘๐๐ 
๑๙. ห้องปฏิบัติการเคมี ๘๐๐ 
๒๐. สนามกีฬา ๘๔๖ 
๒๑.  สวนหย่อม ๒๒ 
๒๒. เรือนเพาะชำ ๑๒๖ 
๒๓. ลานธรรม ๑๖๒ 
๒๔. ธนาคารโรงเรียน ๒๒๐ 
๒๕. ห้องศูนย์ส่ือคณิตศาสตร์ ๑๗๒ 
๒๖. ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน ๓๖ 
๒๗. ห้องดนตรีไทย ๖๔ 
๒๘. ห้องนาฏศิลป์ ๘๘ 
๒๙. ห้องดนตรีสากล ๗๘ 
๓๐. ห้องทัศนศิลป์ ๔๒ 
๓๒. ห้องแนะแนว ๒๖๖ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๐ 
 

  ๑.๙.๕  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน        

 

ลำดับ ช่ือแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้(จำนวน
ครั้ง/ปี) 

๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ 
๒ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑ 
๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ๑ 
๔ เว็บไซต์ต่าง ๆ ๒๕ 
๕ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ 
๖ ห้องสมุดประชาชน ๓๕ 
๗ สนามหลวง ๒ ๓๐ 

๘ เกษตรทฤษฎีใหม่ (เศรษฐกิจพอเพียง) ๗ 
๙ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๒๐ 
๑๐ ชุมชนในเขตทวีวัฒนา ๓๒ 
๑๑ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 
๓ 

๑๒ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ๑ 
๑๓ พระราชวังบางปะอนิ วัดใหญ่ชัยมงคลและวัดไชยวัฒนาราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๑ 

๑๔ พุทธมณฑลสถาน ๒๖ 
๑๕ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ๑ 
๑๖ วัดโกมุทพุทธรังสี ๒ 
๑๗ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑ 
๑๘ เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑ 
๑๙ ค่ายลูกเสือภูริทัศน์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑ 
๒๐ ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑ 
๒๑ กองทัพบก ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ 
๒๒ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและดรีมเวิลด์ 

จังหวัดปทุมธานี 
๑ 

๒๓ ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๑ 
 

ลำดับ ช่ือแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้(จำนวน
ครั้ง/ปี) 

๒๔ สำนักงานเขตทวีวัฒนา ๔ 
๒๕ ศูนย์สาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา ๑ 
๒๖ สถานีตำรวจนครบาล ธรรมศาลา ๑ 
๒๗ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล ๔๐ 

 

๑.๙.๖  ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน       

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 
๑ ผอ.วรินทร์ เขียวสอาด เศรษฐกิจพอเพียง ๕ 
๒ คณะจากศูนย์รวมตะวัน การอนุรักษ์พลังงาน ๒ 
๓ นางศิริวรรณ์  ฉายเกษตริน หมอภาษาพัฒนาเยาวชน ๑ 
๔ นายกิตรวิกร  พนัส โขน ละคร ๖ 
๕ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
กิจกรรม Diet Fit ให้ความรู้เรื่องการลด
น้ำหนักสำหรับนักเรียน 

๔ 

๖ หน่วยงานดับเพลิงตล่ิงชัน การป้องกันภัยพิบัติและการอพยพเมื่อ
เกิดอัคคีภัย 

๑ 

๗ สมาคมวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน รู้เท่าทันส่ือ ๑ 
๘ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path๒health) การใช้เทคนิคส่ือสารเชิงบวกในการสอน ๑ 
๙ โรงพยาบาลรามาธิบดี จิตวิทยาคลินิก ๕ 

๑๐ คณะละครคนทำคนดู ละครทางวรรณคดี ๑ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๒ 
 

๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศกึษา 

 

๑.๑๐.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา       

ระดับสถานศึกษา : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย  ๓.๔๑  
ระดับชั้นเรียน 
     ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
คน 
ลง 

ทะเบียน 

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน 
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

ร มส ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๙,๒๐๕ - - - ๑๖๖ ๒๒๔ ๕๙๘ ๗๕๙ ๑,๒๑๒ ๑,๒๒๔ ๕,๐๕๒ ๗,๔๘๘ ๘๑.๓๕ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๘,๘๕๓ - - - ๑๓๙ ๒๐๙ ๕๑๓ ๖๓๘ ๑,๑๖๔ ๑,๓๓๙ ๔,๘๖๙ ๗,๓๗๒ ๘๓.๒๗ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐,๒๔๒ - - - ๑๙๓ ๒๔๗ ๕๙๓ ๗๙๓ ๑,๓๐๐ ๑,๓๔๖ ๕,๘๐๔ ๘,๔๕๐ ๘๒.๕๐ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๕,๗๒๗ - - - ๙๔ ๑๗๓ ๓๗๒ ๕๘๖ ๙๘๑ ๑,๑๑๐ ๒,๔๒๕ ๔,๕๑๖ ๗๘.๘๕ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๖,๓๒๙ - - - ๗๔ ๑๑๖ ๔๑๗ ๖๙๑ ๑,๐๕๒ ๙๔๘ ๓,๐๔๕ ๕,๐๔๕ ๗๙.๗๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๕,๘๒๓ - - - ๖๐ ๕๙ ๑๗๗ ๓๖๒ ๖๓๔ ๑,๐๑๗ ๓,๕๑๖ ๕,๑๖๗ ๘๘.๗๓ 

     ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
คน 
ลง 

ทะเบียน 

ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน 
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

ร มส ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๘,๑๔๑ - - - ๑๒๔ ๑๙๒ ๔๙๒ ๗๒๙ ๑,๑๕๗ ๑,๓๗๕ ๔,๐๗๔ ๖,๖๐๖ ๘๑.๑๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๗,๗๕๗ - - - ๙๑ ๑๘๕ ๓๗๑ ๕๘๔ ๑,๐๓๙ ๑,๓๒๙ ๔,๑๕๘ ๖,๕๒๖ ๘๔.๑๓ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๘,๓๐๖ - - - ๑๓๐ ๑๗๗ ๔๕๓ ๗๗๕ ๑,๒๕๔ ๑,๓๓๕ ๔,๑๘๒ ๖,๗๗๑ ๘๑.๕๒ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๖,๖๐๖ - - - ๑๔๖ ๒๑๖ ๕๓๑ ๗๓๓ ๑,๑๒๐ ๑,๒๒๓ ๒,๖๔๕ ๔,๙๘๘ ๗๕.๕๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๖,๙๘๙ - - - ๙๓ ๒๓๓ ๔๙๔ ๗๑๓ ๙๘๕ ๑,๑๓๐ ๓,๓๗๘ ๕,๔๙๓ ๗๘.๕๙ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๖,๗๙๗ - - - ๑๓๒ ๑๖๕ ๔๓๘ ๖๐๕ ๑,๑๑๒ ๑,๒๒๐ ๓,๑๕๙ ๕,๔๙๑ ๘๐.๗๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๓ 
 

 
     ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จำนวน 
คน 
ลง 

ทะเบียน 

ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน 
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

ร มส ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย  ๓,๔๖๕  - - - ๑๐๒ ๑๓๖ ๓๑๖ ๕๓๒ ๗๒๗ ๖๘๕ ๙๖๗ ๒,๓๗๙ ๖๘.๖๖ 

คณิตศาสตร์  ๔,๔๙๗  - - - ๒๗๘ ๓๕๐ ๗๐๑ ๗๗๓ ๗๗๙ ๕๗๔ ๑,๐๔๒ ๒,๓๙๕ ๕๓.๒๖ 

วิทยาศาสตร์  ๗,๙๖๒  - - - ๑๑๒ ๑๗๓ ๕๒๓ ๘๘๒ ๑,๓๙๙ ๑,๔๖๖ ๓,๕๑๙ ๖,๓๘๔ ๘๐.๑๘ 

สังคมศึกษา ฯ  ๙,๗๙๕  - - - ๔๘ ๑๖๖ ๔๔๘ ๗๕๑ ๑,๕๒๕ ๑,๕๕๕ ๕,๓๐๒ ๘,๓๘๒ ๘๕.๕๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๕,๐๘๗  - - - ๒๑ ๑๐ ๓๗ ๗๑ ๒๖๙ ๕๙๔ ๔,๐๘๕ ๔,๙๔๘ ๙๗.๒๗ 
ศิลปะ  ๕,๗๔๐  - - - ๑ ๒ ๑๑ ๑๒ ๓๗๘ ๕๓๓ ๔,๘๐๓ ๕,๗๑๔ ๙๙.๕๕ 

การงานอาชีพฯ  ๓,๑๑๔  - - - ๕ ๑๙ ๔๓ ๘๖ ๑๘๘ ๔๓๙ ๒,๓๓๔ ๒,๙๖๑ ๙๕.๐๙ 

ภาษาต่างประเทศ  ๕,๗๓๓  - - - ๑๗๐ ๑๘๗ ๕๘๔ ๗๑๑ ๙๕๘ ๙๒๑ ๒,๒๐๒ ๔,๐๘๑ ๗๑.๑๘ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จำนวน 
คน 
ลง 

ทะเบียน 

ภาคเรียนท่ี ๒ จำนวน 
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ท่ีได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

ร มส ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓,๔๔๗ - - - ๕๖ ๑๓๗ ๓๕๕ ๔๙๒ ๗๓๘ ๗๐๐ ๙๖๙ ๒,๔๐๗ ๖๙.๘๓ 
คณิตศาสตร์ ๔,๖๔๓ - - - ๓๑๑ ๓๘๑ ๖๖๓ ๗๕๓ ๖๘๘ ๕๕๗ ๑,๒๙๐ ๒,๕๓๕ ๕๔.๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑๑,๒๐๖ - - - ๑๖๒ ๒๔๗ ๗๓๒ ๑,๑๖๙ ๑,๙๘๖ ๒,๒๐๖ ๔,๗๘๕ ๘,๙๗๗ ๘๐.๑๑ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐,๒๒๙ - - - ๗๐ ๑๕๓ ๔๒๙ ๗๕๘ ๑,๓๗๔ ๑,๗๗๗ ๕,๖๖๘ ๘,๘๑๙ ๘๖.๒๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔,๖๘๕ - - - ๒ ๙ ๕๙ ๑๑๙ ๓๔๓ ๖๔๒ ๓,๕๑๑ ๔,๔๙๖ ๙๕.๙๗ 
ศิลปะ ๑๔๔ - - - ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕ ๕๒ ๖๗ ๑๔๔ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๔,๐๔๗ - - - ๑๑ ๑๓ ๘๐ ๑๔๙ ๔๑๗ ๖๔๒ ๒,๗๓๕ ๓,๗๙๔ ๙๓.๗๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๕,๗๙๙ - - - ๑๐๔ ๒๒๘ ๔๖๐ ๖๙๒ ๑,๐๔๒ ๘๗๙ ๒,๓๙๔ ๔,๓๑๕ ๗๔.๔๑ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๔ 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ภาษาไทย
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สังคมศึกษา ฯ
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ภาษาไทย
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๕ 
 

๑.๑๐.๒  ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)   

 
    ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
          
       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      

 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๖๖.๙๙ ๓๙.๙๐ ๓๕.๐๙ ๔๙.๓๒ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๖๐.๐๓ ๓๓.๒๕ ๓๒.๒๕ ๔๑.๐๐ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๕๕ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๖ 
 

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๓.๒๔ ๓๖.๔๕ ๓๔.๗๑ ๔๑.๗๘ ๓๙.๘๖ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๔๘.๖๘ ๓๔.๖๓ ๓๓.๓๕ ๓๙.๑๗ ๔๐.๐๕ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๔๓.๐๒ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ ๓๖.๑๐ ๒๘.๙๗ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๗ 
 

 
๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

วิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย ๖๙.๒๙ ๖๖.๙๙ 

คณิตศาสตร์ ๔๒.๓๘ ๓๙.๙๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๓.๕๙ ๓๕.๐๙ 
ภาษาอังกฤษ ๔๑.๐๙ ๔๙.๓๒ 

 

 
 
   ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ระดับช้ันมัธยมศกึษาปทีี ่๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย ๖๑.๐๔ ๕๓.๒๔ 

คณิตศาสตร์ ๔๔.๒๔ ๓๖.๔๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๖๔ ๓๔.๗๑ 
สังคมศึกษา ๔๑.๘๕ ๔๑.๗๘ 
ภาษาอังกฤษ ๔๔.๑๖ ๓๙.๘๖ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๘ 
 

        
 

๑.๑๐.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์      
 ภาคเรียนท่ี ๑  

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๕๖ ๕๐๐ ๔๙ ๗ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๐๔ ๔๑๙ ๘๕ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๔๖ ๔๘๕ ๖๐ ๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๘๓ ๔๒๒ ๖๑ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕๕ ๔๑๕ ๓๙ ๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๙๗ ๓๗๓ ๒๔ ๐ ๐ 

รวม ๒,๙๔๑ ๒,๖๑๔ ๓๑๘ ๙ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๘๘.๙๗ ๑๐.๗๐ ๐.๓๓ ๐.๐๐ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๙ 
 

 ภาคเรียนท่ี ๒ 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๕๙ ๕๐๒ ๕๓ ๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๐๑ ๔๒๐ ๗๙ ๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๔๕ ๕๐๔ ๔๐ ๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๗๙ ๓๙๖ ๘๑ ๑ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕๕ ๓๙๕ ๕๗ ๒ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๙๗ ๓๗๓ ๒๓ ๑ ๐ 

รวม ๒,๙๓๖ ๒,๕๙๐ ๓๓๓ ๑๑ ๒ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๘๘.๒๒ ๑๑.๓๔ ๐.๓๗ ๐.๐๗ 

 

๑.๑๐.๔  ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน        
ภาคเรียนท่ี ๑ 

ด้าน 
จำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร ๒,๙๔๑ ๑,๕๑๗ ๑,๒๓๕ ๑๘๙ ๐ 
๒) ด้านความสามารถในการคิด ๒,๙๔๑ ๑,๑๑๙ ๑,๔๑๕ ๔๐๗ ๐ 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๒,๙๔๑ ๑,๘๑๘ ๑,๐๑๙ ๑๐๔ ๐ 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒,๙๔๑ ๒,๔๑๕ ๔๙๐ ๓๖ ๐ 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๒,๙๔๑ ๒,๖๑๐ ๓๐๙ ๒๒ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๔.๔๖ ๓๐.๓๙ ๕.๑๕ ๐ 
 

ภาคเรียนท่ี ๒ 

ด้าน 
จำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร ๒,๙๓๖ ๑,๕๗๐ ๑,๒๐๐ ๑๖๖ ๐ 
๒) ด้านความสามารถในการคิด ๒,๙๓๖ ๑,๕๖๙ ๑,๒๐๐ ๑๖๗ ๐ 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๒,๙๓๖ ๑,๘๑๙ ๑,๐๑๑ ๑๐๖ ๐ 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒,๙๓๖ ๒,๒๘๕ ๖๐๖ ๔๕ ๐ 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๒,๙๓๖ ๒,๔๕๐ ๔๖๙ ๑๗ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๖.๐๓ ๓๐.๕๖ ๓.๔๑ ๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๔๐ 
 

๑.๑๐.๕  ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ     
ภาคเรียนท่ี ๑ 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๕๖ ๔๓๙ ๑๐๘ ๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๐๔ ๓๘๘ ๑๐๓ ๑๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๔๖ ๓๘๕ ๑๔๔ ๑๗ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๘๓ ๓๕๒ ๑๒๐ ๑๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕๕ ๓๕๗ ๘๗ ๑๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๙๗ ๓๕๓ ๔๐ ๔ ๐ 

รวม ๒,๙๔๑ ๒,๒๘๑ ๕๙๕ ๖๕ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๗๗.๖๖ ๒๐.๑๔ ๒.๒ ๐ 

 

ภาคเรียนท่ี ๒ 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๕๙ ๔๘๑ ๗๓ ๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๐๑ ๓๙๗ ๘๙ ๑๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๔๕ ๔๕๖ ๘๓ ๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๗๙ ๓๒๖ ๑๓๑ ๒๑ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕๕ ๓๕๐ ๘๔ ๑๙ ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๙๗ ๓๔๗ ๓๙ ๑๑ ๐ 

รวม ๒,๙๓๖ ๒,๓๕๗ ๔๙๙ ๗๗ ๓ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๘๘.๕๕ ๑๑.๔ ๐.๓๗ ๐.๐๗ 

 

๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน         

ภาคเรียนท่ี ๑  

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๕๖ ๕๕๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๐๔ ๕๐๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๔๖ ๕๔๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๘๓ ๔๘๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕๕ ๔๕๕ ๐ 
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๔๑ 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๙๗ ๓๙๗ ๐ 

รวม ๒,๙๔๑ ๒,๙๔๑ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 

 

ภาคเรียนท่ี ๒ 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จำนวน (ร้อยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๕๙ ๕๕๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๐๑ ๕๐๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๔๕ ๕๔๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๗๙ ๔๗๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕๕ ๔๕๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๙๗ ๓๙๗ ๐ 

รวม ๒,๙๓๖ ๒๙๓๖ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 
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๔๒ 
 

๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
 

 

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) เมื่อวันท่ี 
๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จากสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดย สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม ดังนี้ 

 
สรุปผลการประเมินภายนอกรอบสี่  (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๓) 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

๔ สืบสานงานพระราชดำริ ดีมาก 

 
จุดเด่น 
 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน     
        ๑. ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวินัย จิตอาสา รู้จักรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานเข้าใจในการเลือกอาชีพ
การงานในอนาคตอย่างเหมาะสม 
        ๒. ผู้เรียนรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีความเข้าใจในกระบวนการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เกิดจากการพัฒนาผู้เรียนด้วย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย 
        ๓. ผู้เรียนรู้จักการใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาตนเอง และการใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจาก
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม MS. Office, Google, etc. 
         ๔. ผู้เรียนรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา ตระหนักรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันมหากษัตริย์ และพระราช
กรณียกิจท่ีทรงวางรากฐานไว้ ท้ังนี้โรงเรียนก็เป็นสถานศึกษาหนึ่งในจำนวน ๙ โรงเรียน ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศจัดต้ังเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระ
พันปีหลวง เนื่องในวโรกาสท่ีปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยท่ีสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพนัปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วม ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน 
           ๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
           ๓. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการบริหารงานจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท เทพผดุงพร ,โรงพยาบาล
ธนบุรี ,สถานีตำรวจธรรมศาลา ,สำนักงานเขตทวีวัฒนา 
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๔๓ 
 

 
            ๔. สถานศึกษามีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
            ๕. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ และมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการบริหารสถานศึกษา 
            ๖. สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนโขน เป็นการสืบสานงานพระราชดำริและความเป็นลูกนวมินทร์ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
          ๑. การจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการท่ีหลากหลาย มีการผลิตส่ือและใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน 
           ๒. ครูมีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน และใส่ใจผู้เรียนเป็นอย่างดี 
           ๓. ครูมีการลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร 
ด้านสืบสานงานพระราชดำริ 
           ๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ทุกคน ได้เรียนวิชานาฏศิลป์ (โขน) และบรรพชาบวชเนกขัมมจาริณี 
           ๒. ผู้เรียนได้สืบสานงานพระราชดำริ เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
            ๑. สถานศึกษามีนักเรียนจำนวนมากท่ีมีความสนใจด้านการกีฬา สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้
ประสบความสำเร็จด้านกีฬา เช่น บาสเก็ตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล และ/หรือกีฬาอื่นท่ีผู้เรียนมีความสามารถ 
             ๒. สถานศึกษามีพัฒนาการด้านผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนรวมเฉล่ียสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท้ัง ๒ 
ช่วงช้ัน แต่ยังมีช่องว่างให้พัฒนาเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน ๒ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
              ๓. สถานศึกษาพัฒนายกระดับกิจกรรมดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบ มีการคัด
กรองนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ เพื่อสำรวจพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนและดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล เพิ่มเติม
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๔๔ 
 

กิจกรรมเพื่อการให้คำปรึกษาช้ีแนะอย่างรอบด้าน ให้มีความต่อเนื่อง จัดการให้มีบุคลากรท่ีปรึกษานักเรียนในวัยนี้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งต่ออย่างเป็นระบบ 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ๑. สถานศึกษามีครูผู้ช่วยจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างครูเก่าและครูใหม่ ทำให้การประสานงาน
ต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ 
           ๒. การประเมินและการติดตามงาน ยังไม่ครบถ้วนเท่าท่ีควร 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
            ๑. การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
            ๒. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งและกันเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 
ด้านสืบสานงานพระราชดำริ 
            ๑. หลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา 
             ๒. การนำผลงานท่ีเกิดจากงานสืบสานงานพระราชดำริ สู่ชุมชนและผู้ปกครอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
         ๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีมี
ความสามารถในกีฬาประเภทอื่น ๆ พัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จท้ังตนเองและสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
         ๒. สถานศึกษาควรกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคะแนนผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)ท่ียังมีคะแนนไม่ถึง ๕๐ 
คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เพื่อความชัดเจนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ และ
ครอบคลุมทักษะทางวิชาการของผู้นักเรียน 
          ๓. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการดูแลความช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อและให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสม ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ท้ัง
ผู้ปกครองและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งสถาบันด้านสุขภาพจิต ท้ังนี้เพื่อการป้องกันและช่วยเหลือดูแลนักเรียนไม่ให้
มีความเส่ียงต่อโรคซึมเศร้าได้กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
           ๑. สถานศึกษาควรจัดการให้มีรูปแบบเครื่องมือการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม 
การประเมินความสำเร็จของงานโครงการท่ีหลากหลาย และสอดคล้องตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและ 
การจัดการ 
          ๒. สถานศึกษาควรมีการจัดระบบหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เรียกใช้สะดวก ครอบคลุม
แผนงานท่ีจัดวาง เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการได้ถูกต้อง 
           ๓. สถานศึกษาควรจัดการตรวจสอบส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้งานสม่ำเสมอให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิผล จัดให้มีระบบการบำรุงรักษา และดูแลให้พร้อมใช้อยู่เสมอกำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ภายใน ๑ ปี 
 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019 

                                     

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
              ๑. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เห็นความสำคัญและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              ๒. ควรนำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) มาใช้
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งและกัน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนกำหนดการดำเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ด้านสืบสานงานพระราชดำริ 
             ๑. ควรมีการจัดทำหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา ให้มีรูปแบบท่ีชัดเจนมีองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน 
และเพิ่มเติมกิจกรรมท่ีเป็นงานพระราชดำริท่ีสำคัญ ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 
           ๒. ควรนำผลงานท่ีเกิดจากงานสืบสานงานพระราชดำริ สู่ชุมชนและผู้ปกครอง เช่น กิจกรรมเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีกำหนดการดำเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
         สถานศึกษามีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถคิดและสร้างนวัตกรรมได้ ทั้งในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีห้องปฏิบัติการในหลายด้านท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ และ/หรือผลงาน
ด้านต่าง ๆ ที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้ประโยชน์ ได้แก่ การผลิตสิ่งประดิษฐ์จากการ
ออกแบบและใช้ 3D Printing การจัดหุ่นยนต์เพื่อการใช้งานจริงในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาเนื้อเยื่อพืชชนิดต่าง ๆ 
รวมทั้งการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม (โขน)เป็นต้น ท้ังนี้ พัฒนาให้มีกระบวนการท่ีเช่ือถือได้ นำไปใช้ได้กับสถานศึกษาอื่น ๆ 
และเป็นผลท่ีดีอย่างท่ีคาดหวังได้ เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานหรือสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง ก้าวสู่ความเป็นเลิศท่ีเป็นแบบอย่าง 
และ/หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 
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๔๖ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
           พัฒนารูปแบบการบริหารงาน POSITIVE MODEL อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการประเมินผลการใช้ระบบ
เพื่อนำไปใช้กับสถานศึกษาอื่น ๆ  ในบริบทที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาเรา และพัฒนาให้มีกระบวนการที่ทุกสถานศึกษาท่ี
นำไปใช้แล้วเกิดผลสำเร็จในแบบเดียวกับเราหรือดีกว่า จนสามารถเผยแพร่และมีสถาบันที่น่าเชื ่อถือรับรองแนวทาง
ดังกล่าวนี้เป็นแบบอย่างท่ีนำไปใช้แล้วนำสู่ความสำเร็จได้ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
           ครูมีการลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างครูผู้สอนกับทางสถานศึกษาโดยฝ่ายบริหาร 
ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนในส่วนความรับผิดชอบของตนเองต่อผู้เรียน 
อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นแรงผลักดันให้ครูพัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จึงควรขยายขอบเขตของการทำบันทึก ข้อตกลง (MOU)ในเรื่องของการจัดสร้างนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอน 
และมีการคัดเลือกประกวดแข่งขันและมอบรางวัลเพื่อจะได้ส่งเสริมให้ครูได้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้กับ
ผู้เรียน และสร้างจุดเด่นให้กับสถานศึกษาต่อไป 
ด้านสืบสานงานพระราชดำริ 
        สถานศึกษาควรมีการจัดต้ังชมรมหรือชุมนุมนาฏศิลป์(โขน) ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนที่สนใจได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงโขนที่ลึกซึ้ง จนสามารถนำไปสู่การนำเสนอในรูปแบบของ  
การแสดงโขนได้เป็นอย่างดีจะเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา และเป็นจุดเด่นเรื่องของมาตรฐานท่ี ๔ งานสืบสาน
งานพระราชดำริ ตามท่ีปรากฏในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
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๔๗ 
 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น 
 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 

ด้านกีฬา ยูโด ยูยิตสู ยูราซ 
 

  เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
  เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
  เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1) 
  ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

ผลสัมฤทธิ์และรางวัลที่ได้รับ 
๑. การแข่งขันกีฬายูยิตสู THAILAND OPEN GRAND PRIX 2019 การแข่งขันระดับนานาชาติ 
       นายฉันทัช บุตรมะไฮ ตัวแทนทีมชาติไทยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
๒. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับชาติ ครั้งท่ี ๓๕ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
        นายปนพ เอี่ยมลือนาม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่นน้ำหนักไม่เกนิ ๕๐ ก.ก. 
        นายฉันทัช บุตรมะไฮ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๗๓ ก.ก. 
๓. การแข่งขันกีฬาคูราช รายการ VI ASIAN JUNIOR U20 KURASH CHAMPIONSHIPS การแข่งขันระดับนานาชาติ 
นักกีฬาสังกัดโรงเรียนได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ๕ คน ผู้อำนวยการธนกุล ช้อนแก้ว ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้จัดการทีมชาติไทย 
และทีมชาติไทยได้คะแนนรวมเป็นอันดับ ๓ 
         นายปนพ เอี่ยมลือนาม รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
         นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
๔. การแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ JU – JITSU THAILAND OPEN – GRAND SLAM 7 WORLDCUP U15 วันท่ี ๑๗ - 
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทยเป็นตัวแทนเจ้าภาพจัดแข่งขันและนักกีฬาโรงเรียนนวมนิท
ราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมลฑล ร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย ได้รับรางวัล ดังนี้ 
ประเภท เนวาซา (Ne-waza System) 
          - เด็กหญิงพรรณราย ปานสมบูรณ์ ม.๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
          - เด็กหญิงทินมณี อมรศิรินภา ม.๑ รางวัลชนะเลิศ 
          - นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ ม.๕ รางวัลชนะเลิศ 
ประเภท ต่อสู้ (Fighting System) 
         - เด็กหญิงทินมณี อมรศีรินภา ม.๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
         - นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ ม.๕ รางวัลชนะเลิศ 
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๔๘ 
 

๑.๑๒ ผลงานดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับสถานศึกษา 

สถานศึกษา ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานท่ีมอบ 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รางวัล OBECQA สพฐ. 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รางวัล IQA AWRD ระดับยอดเย่ียม สพฐ. 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนเอกลักษณ์ไทยดีเด่น  สมาคมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนคุณธรรมระดับ ๒ ดาว สพฐ. 

 
ระดับบุคลากร 

ช่ือ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานท่ีมอบ 
นายธนะกุล        ช้อนแก้ว ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครุฑทองคำ สำนักงานข้าราชการพลเรือน 
นายธนะกุล        ช้อนแก้ว รางวัลปิยชนม์ คนการศึกษา  สกสค.กรุงเทพมหานคร 
นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม รางวัลปิยชนม์ คนการศึกษา  สกสค.กรุงเทพมหานคร 
นางสาวรัตนา   กาญจนสาลี รางวัลปิยชนม์ คนการศึกษา สกสค.กรุงเทพมหานคร 
นางสาวรัตนา   กาญจนสาลี รางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
นางสาวสุจิตรา    ศรีรอต ครูดีไม่มีอบายมุข (โล่เกียรติคุณ) สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
นางจันทร์เจ้า     เถียรทวี ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
นางสาวรัชพร    วิทยประพัฒน ์ ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
นางทานตะวัน    ศิรินพ ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
นางศิริพร         มังกรแก้ว ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
นายฮาดี  บินดู่เหล็ม ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
นางกรรณิการ์     ประเสริฐวุฒิกุล ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
นางสาวจิตรานันท์ จันทิมา ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ ร่วมกับสคล และ สสส. 
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๔๙ 
 

ระดับนักเรียน 
๑. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เด็กหญิงวริศรา   ก้อนง่อน เหรียญทองแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทยระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓  ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นางสาวศศิฐนันท์  โทวนิช เหรียญเงินแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
เด็กชายพงศธร  ประกฤติพงศ์  เหรียญทองแดงการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นางสาวรักษิณี  จงกรเกตุ  เหรีญทองการแข่งขันพินิจวรรณคดี  ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
เด็กหญิงตะวัน  บุญตุ้มวาร ี เหรียญเงินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นางสาวกัญญาปวีร์  อิสระวิทยะชัย เหรียญทองการแข่งขันเรียงรอ้ยถ้อยความ ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
เด็กหญิงภคพร  อมรบัณฑุกุล 
เด็กหญิงศิรดา  เพ็ชรดา  

เหรียญเงินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวณิชชาภัทร  พลังฤทธิ์   
นายธนพล  มะโนเกี๋ยง 

เหรียญเงินการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวมณฑกาญจน์  สุดภะวา
เด็กหญิงวรินท์น่า  ธรรมนธิิรัตน ์

เหรียญเงินการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายเจษฎา  นันททวีผล  เหรียญทองการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นางสาววดีมน  รุ่งนาค เหรียญทองการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นางสาวกุลภัสสร์  บุ้งทอง เหรียญเงินการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับช้ัน 

ม.๔-ม.๖ 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวพิมพ์ชมพู มิ่งขวัญ รางวัลสอบได้คะแนนอันดับ ๑  ระดับภาค ระดับช้ัน ม. ๖ บ. เสริมปัญญา  
 
๒. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เด็กหญิงรดา ศิริภคมนตรี ได้คะแนน O – NET วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน  
เด็กชายชิติพัทธ์   คงทองวัฒนา ได้คะแนน O – NET วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน  
เด็กชายชิติพัทธ์   คงทองวัฒนา เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  

ม.1 – ม.3  
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงงามพิศ  อิทธินา เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงนิชา เช่ียววิทย์ เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕๐ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เด็กหญิงศุภกานต์   ทวีรัชกุลไพศาล เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง

ทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายธนภัทร    หอมจันทน์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายศุภกร     ทองบ่อ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวเกตน์นิภา   เงินเหรียญ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงณัชชา  บุญเรือง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1 –    ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงภัทราภรณ์    นามวิชา เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1 –    ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงวรรษิกา   ชูโชติ เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1 –    ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายกฤตินน ์ คงมี เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4 – ม.6  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายพลากร ระดาฤทธิ์ เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4 – ม.6  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายวิชญพล นฤพันธาวาทย์ เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4 – ม.6  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวอัสรีนา แสงภา เหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
ม.4 – ม.6  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงเบญญาภา  บันดาลบุญ เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ    ม.1 – ม.3  ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นายพัณณกร อิทธิฤทธิ์ไพศาล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ  ม.4 – ม.6  ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

 
๓. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
นางสาวธัญชนก   สง่าชาติ เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวมธุรดา  แสงทองย้อย เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวภครินทร์   บุณยทรัพย์ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
(Science Show) ระดับช้ัน ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕๑ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
นางสาวอิสริยา  ศุภกิจอนันต์คุณ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  

(Science Show) ระดับช้ัน ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อื้อตระกูลชัย เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงขวัญจิรา   ศิวิลัย เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงปานชนก แสงนวน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายอชิตะ   นามวงศ์ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงวรุณรดี   พรมบุตร เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
(Science Show) ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงฐิติกาญจน์   ธีรนพกาญจน ์ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ส่ิงประดิษฐ์  ม.1-ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงรัตติยา รักษาภักดี เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงติณณา  คล่ืนสนั่น เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวชุตินันท์   ไชยวงค์ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ัน ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวญาณิศา   คงกตเวทิตา เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ัน ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายสมาธิ   ช่ืนทองคำ เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายธนัท   อยรังสฤษฎ์กุล เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายชิติพัทธ์   คงทองวัฒนา เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงพิชญา  อัศว์วัชรพงษ์ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงพรพิชา   ธีระวรวงศ์ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงธันยพร   ชัยสุขภิรมย์ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕๒ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เด็กชายณพัทลุง   ร่วงราช เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมการแข่งขัน

เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายศุภกฤต   พุ่มบัว เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวฐาลฎา   สงวนไว ้ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวชไมพร   ภรารัตนวัฒน ์ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวพิชชาพร   วิทยานันท์ 
ผ่านการเข้ารอบ 30 ทีมโครงการ GPSC Young Social 
Innovator 2019 

บริษัทโกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จำกัด (มหาชน) 
เด็กชายสมาธิ   ช่ืนทองคำ รางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ     ครั้งท่ี 15  มูลนิธิร่มฉัตร 
เด็กชายธนัท   อยรังสฤษฎ์กุล รางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ     ครั้งท่ี 15 มูลนิธิร่มฉัตร 
เด็กชายชิติพัทธ์   คงทองวัฒนา รางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ     ครั้งท่ี 15 มูลนิธิร่มฉัตร 

 

๔. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เด็กหญิงกรชนก เจริญรัตนกิตติ 
เด็กหญิงฐิติกา ศรีเหลือง 
เด็กหญิงนฤมล ใจตรง 
เด็กหญิงรุจิกร โกสทอง 
เด็กหญิงอุรัสยา ธราพร 

เหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรมระดับช้ัน ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายพงศธร  ปล้ืมทวี 
นางสาวภัทธราพรฐ์  ดวงพัตรา 

เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงชนันธร หอมดี 
เด็กหญิงนภัสกร กปิลกาญจน์ 
เด็กหญิงพัชรินทร์ คนแรง 
เด็กหญิงพิชญ์ชาวดี เนียนใจดี 
เด็กหญิงสิริกัญญา กาญจนพิบูลย ์

เหรียญเงินการประกวดโครงงานคุณธรรม  
ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวสุภาพรรณ รองทอง 
นางสาวภูริชยา เตชะสุคนธ์ 
นางสาววิชานาถ แซ่โค้ว 
นางสาวสรัญญา อินทรวงษ์ศร 
นางสาวอภิชญา ติยานุชิต 

เหรียญเงินการประกวดโครงงานคุณธรรม  
ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019 

                                     

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕๓ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
นางสาวญาณิศา วงศ์คำ 
นางสาวณภัทร ธรรมเนียมมี 
นางสาวบุญญปัญญ์ ศิริสวัสด์ิ  
นางสาวสาริสา กุยรัมย์ 
นางสาวรุจิรา  โฉมอาจ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดภาพยนตร์
ส้ัน ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงสมิฎานันท์ ธีรพงษ์พิศุทธ์ เหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวธนัชนันท์ แสงแก้ว  
นางสาววริษฐา  เสมอจิตร์  
นางสาวณัฏฐา  ตันสงวน  
นางสาว.มงคลสิณี  โรจน์สมสกุล 
นางสาวพรพิมล  รอดกังวล 
นางสาวมารีน่า  มงคลอมรกุล 
นายจักรพันธุ์   จันทร์วงเดือน 
นายชัชนันท์  จันแปงเงิน 
นางสาวอาทิศรา  เชิญกลาง 
นางสาวมนฤดี  สกุลทิพย์ภักด ี  
นางสาวณิชารัศมิ์   จุติอารีย์ชัย 
นางสาวผาณิตา      มากสุวรรณ  
นางสาวสุรวิภา  รัตนตรัย 
นางสาวกัลยวรรธน์   เงินประเสริฐ 
นางสาวธนพร  ปิยะทรัพย์ 
นางสาวภัทรวดี  ขุนคงเสถียร 
นางสาววิภาษณีย์ พรเกษมประเสริฐ 
เด็กหญิงปาณิสรา    สุนทร 
เด็กหญิงกานต์ธีรา   ออสุขศรี 
นายสัจจา        ราชา  

เหรียญทองการประกวดละครคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑-ม.๖ 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวสุภัสสร เทียนไชย  
นางสาวพิมพ์นิภา เหมือนโพธิ ์
นางสาวนันทวรรณ เดชโชติ 
นางสาววรรณวลี ปุนไธสง 
นางสาวปัทยา พงศ์อัคคศิรา 
นาย อรรณพ ศรีจันทร์ 

เหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดละครประวัติศาสตร์ 
ระดับช้ัน ม.๑-ม.๖ ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เหรียญทองลำดับท่ี 6 การแข่งขันละครประวัติศาสตร์ 
ระดับชาติ ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019 

                                     

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕๔ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
นางสาวณภัทร จันทร์ฉาย 
นางสาวณิชารีย์ เพชรสุวรรณ 
เด็กชายภาณุรุจ หลวงพันเทา 
เด็กชายสหภูม ิวลีเจริญผล 
เด็กชายวรเชษฐ์ ธิราพงษ์ 
เด็กชายธาม รื่นเริง 
นายกฤตนันท์ เปรมปรีดา 
นายศิวัช ชัยเฉลิมศักดิ์   
นางสาววรัชยา วัดจินดา 
นายชินวัตร นาไชยธง 
นางสาวชรินทร์ทิพย์ รัชตารมย์ 
นางสาวธิดาริญ  สนเจียม 
นางสาวนิศารัตน์ เจดีย์โน 
นางสาวณิชชาภัทร พลังฤทธิ์ 
เด็กหญิงเอกลักษณ์  อาจอาษา 
เด็กหญิงพชรพล  กุสันเท๊ียะ 
เด็กชายวรรธน    ก้อนจันทร์เทศ 
เด็กชายธีรวีร์     พลอยสุภา 
เด็กชายชาญเทพ  สุทธิยุทธิ์ 
เด็กหญิงพินิดา เจนวิทยายศ 
เด็กหญิงสิดาพร ขันทะชา 
เด็กชายชยางกูร แก้วม่วง 

เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปล ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวศรัญญา สหกิจภิญโญ เหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน
ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕๕ 
 

๕. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

เด็กหญิงปวันรัตน์  เชียงปา ชนะเลิศกีฬากรีฑา ประเภทวิ่ง 4x100 การกีฬาแห่งประเทศไทย 
เด็กหญิงปวันรัตน์  เชียงปา ชนะเลิศกีฬากรีฑา ประเภทผลัดเมดเลย์ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
เด็กหญิงปวันรัตน์  เชียงปา รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬากรีฑา  

ประเภทวิ่ง 4x100 
กรมพลศึกษา 

เด็กหญิงปวันรัตน์  เชียงปา ชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากรีฑา 
ประเภทวิ่ง 100 เมตร   ไม่เกิน 16 ปี  

กรมพลศึกษา 

เด็กหญิงปวันรัตน์  เชียงปา รองชนะเลิศอันดับ  1 
ประเภทวิ่ง 200 เมตร  ไม่เกิน 16 ปี  

กรมพลศึกษา 

เด็กหญิงปวันรัตน์  เชียงปา รองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทวิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี  

กรมพลศึกษา 

เด็กหญิงกนกวรรณศิริ ดีรอด รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาทุ่มน้ำหนัก 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  

กรมพลศึกษา 

นายนนทวัฒน์    นามโท รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันยูโด ยูยิตสู 
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๔๑ 
ณ  จังหวัดอุดรธานี 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายวีระพงษ์      ปานนาค รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันยูโด ยูยิตสู 
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๔๑ 
ณ  จังหวัดอุดรธานี 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายวีระพงษ์      ปานนาค ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคแข่งขันยูโด 
 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี  ๓๖ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

เด็กชายพนิตพงษ์  คุ้มยิ้ม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคแข่งขันยูโด 
 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี  ๓๖ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายอทิวราห์  แก้วแจ่มใส ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคแข่งขันยูยิตสู 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี  ๓๖ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นางสาวภานุมาศ  ขุนดี   ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคแข่งขันยูยิตสู 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี  ๓๖ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ทีมเปตองหญิง     ชนะเลิศ มัธยมศึกษาตอนต้น 
ชนะเลิศ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรีวิทยา 

ทีมฟุตซอล รุ่นอายุ ๑๒ ปี ชนะเลิศ กทม.ฟุตซอลลีก เขตทวีวัฒนา 
ทีมฟุตซอล รุ่นอายุ ๑๒ ปี ชนะเลิศ ไร่ขิงคัพ 2563 จังหวัดนครปฐม 
ทีมฟุตซอล รุ่นอายุ ๑๒ ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.ชัยฉิมพลีพิทยาคม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕๖ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ทีมฟุตซอล รุ่นอายุ ๑๒ ปี รองชนะเลิศอันดับ 1 นาดีคัพ จังหวัดสมุทรสาคร 
ทีมฟุตซอล รุ่นอายุ ๑๕ ปี ชนะเลิศ กทม.ฟุตซอลลีก โรงเรียนประดูในทรงธรรม 

 
ทีมฟุตซอล รุ่นอายุ ๑๕ ปี ชนะเลิศ junior youth cup 15 ปี  
ทีมฟุตซอลหญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 pradoonai women championship 

futsal league  

ทีมฟุตซอลหญิง ชนะเลิศ คงสมบูรณ์สปอร์ตคลับ 15 ปีหญิง  
นายกฤติพงษ์      จีนาวุฒิ 
นางสาวฐิติรัตน์    กองเงิน 
นางสาวประภาวี  แสงทอง 
เด็กหญิงปามิกา  ศุภาณิชณัฐชา 
เด็กหญิงภณิดา   สมมุ่ง 
เด็กหญิงศศินิภา  สุกพราว 
เด็กหญิงอลินธิตา  ยี่รัมย์ 
นางสาวอาทิมา  คำควร 
นางสาวเนตรชนก  ผลแรก 
เด็กหญิงเพชรดา  ทรงศิลป์ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง  การแข่งขันคีตะมวยไทย 
ม.1-ม.6 
 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงณิศราวดี  ชูแก้ว 
เด็กหญิงธัญจิรา  ไกรธณสุวรรณ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 
และพลศึกษา ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

 
๖. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เด็กหญิงชุตินันท์  ชนะวงค์ เหรียญเงินการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นางสาวเบญจวรรณ แจ้งกระจ่าง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
เด็กหญิงกรรณิการ์  พนาวุฒ ิ เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นางสาวพุทธรักษา  พิศเจริญ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
เด็กชายพัณกรณ์  แตงหอม เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวภูรี  ต้ังจิตเอื้อวิทู 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
 ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงปุณณิศา สุวิกะปกรณ์กุล 
เหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวดาริกา  กำเหนิดแก้ว 
เหรียญเงิน  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕๗ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วมณี 
เด็กหญิงวันทา  เกียรติยงชัย 

เหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงอลิสา  โชตินิธิกิจ เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นางสาวรุจิรา  โฉมอาจ เหรียญทองการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
เด็กชายฐากร  ฐานนาวิน
เด็กหญิงภูสิตา  บุญตุ้มวารี 
เด็กหญิงเอมิกา  ฮวดยิ่ง 

เหรียญเงินการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวลักษมี  เมฆิยายนท์ 
นางสาววัชราภรณ์  จันทร์กล่ัน 
นายศราวุธ  สุวรรณพิมล 

ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายธณัฐชัย   บุญศรีภิรัตน
เด็กชายธนวิน   จันทรัตน์ 
เด็กหญิงปัญญ์สิรี  วิชิตขจรพล
เด็กชายพันทวี     สวนดี 
เด็กชายสรยุทธ    ทองเอม 
เด็กชายสวิตต์     สกุลเเก้ว 

รองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายกมล   เหล่าบัวบาน 
นายณัฐวรรษ   พงษ์ณัฐรัชต 
นายธนาธิป      การะภักดี 
นายพีระพฒัน์   ตันอุดมศักดิ ์
นายวิชญะ       เทือกชาลี 

เหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

 

เด็กชายภานุพงษ์  รุ่งแสง 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายณัฐนันท์  ครุฑแสง 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงอัญชนา  วัฒพงษ ์
รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวณัฐชา  แตงเล็ก 
เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายภานุพงษ์  รุ่งแสง 
เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายณัฐนันท์  ครุฑแสง 
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕๘ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

เด็กหญิงธาริสา  บุนนาค 
เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวณัฐชา  แตงเล็ก 
เหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายณัฐพล  นพรัตเขตต์ 
เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายพีรพัฒน์  พาพุทธ 
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงธาริสา  บุนนาค 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

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

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายณัฐพล  นพรัตเขตต์ 
เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายชานนท์  มูลต้น 
เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงธาริสา  บุนนาค 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาววารี  บุนนาค 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงกนกกร  ท้วมคร้าม 
เด็กหญิงญาตาวี  ทองใส 
เด็กชายนิติภูมิ  สัญโดษ 
เด็กหญิงปารีส  บัวบานพร้อม 
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ซื่อตรง 
เด็กชายสรยุทธ   ทองเอม 
เด็กชายอรรธกร  สาธิม 
เด็กหญิงเขมจิรา  การะภักดี 
เด็กชายเพชรพันธการ  สงคราม 

เหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind 
Ensemble) ม.1-ม.3 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงวริศา  กุลชาติ เหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวซออู้ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
เด็กหญิงญาณิกา  ตรีธนะตระกูล เหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นางสาวชนนิกานต์  รังผ้ึง เหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นางสาวจิตรลดา  ปริญญา 
เด็กหญิงธนัญญา  ลันดา 

เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕๙ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เด็กหญิงนฤมล  ลาดธัมมา 
เด็กหญิงพรรวนิท์  ทิพมณี 
เด็กหญิงมณิสรา  จันทร์เท่ียง 
เด็กหญิงมณีมณฑ์  พิรุณโปรย 
เด็กหญิงรณิดา  ทิพยวรกร 
เด็กหญิงอารดา  ทูลหิรัญกิจ 
นางสาวจิรัชญา  นิจสุนกิจ 
นางสาวชฎารัตน์  อินทร์แปลง 
นางสาวชรินทร์ทิพย์  รัชตารมย์ 
นางสาวณัฐกวิน  มีศิริ 
นางสาวธิดารัตน์  ทาปัญญา 
นางสาวธิดาริญ  สนเจียม 
นางสาวนิศารัตน์  เจดีย์โน 
นางสาวพรนับพัน  พรมนอก 

เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

 
๗. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
นายชโยดม   ปรมโสภณ 
นายณภัทร   นุชิตประสิทธิ์ชัย 
นายภาสกร  ทิพรักษ์ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายชโยดม   ปรมโสภณ 
นายณภัทร   นุชิตประสิทธิ์ชัย 
นายภาสกร  ทิพรักษ์ 

เหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน  
ม.4-ม.6  ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวน้ำฟ้า   นิ่มนุช 
นางสาวพิชญานิน   สามทอง 

รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายธนวิน   จันทรัตน์ 
เด็กชายธนิก   ศรีดำ 
เด็กชายสุวิจักษ์   สุขโอภาส 

เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวน้ำฟ้า   นิ่มนุช 
นางสาววรารัตน์   วิภูศิริ 
นางสาวอรอุมา   ปฐมเอม 

เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  การประกวด
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายธีรพัฒน์    ธุระยศ 
นายนภัทร      จันทราชัยวงศ์ 

เหรียญทอง  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
ม.4-ม.6 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๖๐ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เด็กหญิงขวัญชนก ศรีปิติวิทยานันท์ 
เด็กชายธนภัทร   จันทร์กระจ่าง 

เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน 
 (Comic Strip) ม.1-ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายกฤต   นรสิทธิ์ 
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีปิติวิทยานันท์ 

เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน (2D 
Animation) ม.1-ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายณัฐนัย   ศรีพล 
เด็กชายเพชรพันธการ   สงคราม 

เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแข่งขันการ
ออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ม.1-ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายณัฐภูมิ   ดอกไม้หอม 
นายธนวินท์   ธรรมธารา 

เหรียญเงิน  การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายธีรพัฒน์   ธุระยศ 
นายนภัทร   จันทราชัยวงศ์ 

เหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์  ม.4-ม.6  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายณัฐพร   ดวงเดือน 
เด็กชายศาลิภพน์   เสาร์ฤกษ์ 

เหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การแข่งขันการสร้าง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวญาณิศา   วงศ์คำ 
นางสาวสาริศา   กุยรัมย์ 

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายชิติพัทธ์   ตากดำรงค์กุล 
เด็กชายปรัญชัย   ต้ิมขลิบ 

เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.1-ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายเพทาย   มีทอง 
เด็กชายไกรวิทย์   พิมพ์น้อย 

เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงณัชชา   จินตสินธุ์ 
เด็กหญิงสุจิตรา   หอมกล่ิน 
เด็กหญิงเอื้อการย์   ขรัวทองเขียว 

เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น  ม.1-ม.3  ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงชกานิษภฐ์   เครือสุวรรณ์ 
เด็กหญิงต้นรัก   พยัคฆันตร ์
เด็กหญิงบุณยนุช   ปิณฑวนิช 

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวชนัญญา  มาปุก 
นางสาวดารารัตน์  ท่างกูล 
นางสาววัชราภรณ์   แต้ชัยรักษ์ 

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานอาชีพ   ม.4 - ม.6 
 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงฉัตรลดา   แก้วอำไพ 
เด็กหญิงศศิวรรณ   ศรีนวน 
เด็กหญิงอังศุนิตย์   กาบบัวขาว 

เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 
 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๖๑ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
นางสาวกิตติวรา   จันทร์ดำ 
นางสาวปัณณ์ปวีณ์   ถนัดศีลธรรม 
นางสาวสรวีย์   ทัพสุริย์ 

เหรียญเงิน การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงพิมพ์มาดา   นามเจริญ 
เด็กหญิงศิริพร   ง้อสุรเชษฐ์ 
เด็กหญิงแสนเสน่ห์   สารเจริญ 

เหรียญทอง  การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด  
เครื่องเคียง ม.1-ม.3  ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงธมนวรรณ   กิจรุ่งเรืองกุล 
เด็กหญิงปามิกา   ศุภาณิชณัฐชา 
เด็กหญิงวรรณพร   รินทนาพิพฒัน ์

เหรียญทอรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3  ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายรติพงษ์   ฉายทองคำ 
นางสาวสิรภัทร   ศิริอาภานนท์ 
นางสาวเพชรชมพู   หงษ์ร่อน 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.4-ม.6  ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

 
๘. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช่ือ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานท่ีมอบ 

เด็กหญิงปราณปรียาภา   สาวงศ์ เหรียญทองการแข่งขัน Impromptu speech ม.ต้น ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นายธีธัช               ไม้สีทอง เหรียญทองการแข่งขัน Impromptu speech ม.ปลาย ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นางสาวนัชชา        มูลสังข์ เหรียญเงินการแข่งขัน Story telling  ม.ปลาย ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
เด็กชายปรัญชัย      ต้ิมขลิบ 
เด็กชายสิมานนท์    เหล่าจารุวงศ์ 

เหรียญทองการแข่งขัน Crossword ม.ต้น 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวพิมพ์ชมพู   มิ่งขวัญ ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขัน Crossword ม.ปลาย 
ระดับประเทศ 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวศรัณยา    ศุภกิจอนันต์คุณ 
นางสาวกัญญาวีร์  ขลิบป้ัน 

เหรียญเงินการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.ปลาย 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวญาณิศา      สุรวิริยาการ 
นางสาวคล้ายนภา    พลกล้า 
นายนทีณัฏฐ์          ไกรพานิช 
นางสาวสุธีรา          จินดาเจ่ีย 
นางสาวปัญฑิษา      วังวิวัฒน์ขจร 

เหรียญเงินการแข่งขันละครส้ันภาษาจีน ม.ปลาย 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวปพิชญา   เรียงสงวนวงศ์ เหรียญทองการแข่งขันเรียงความภาษาจีน ม.ปลาย ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
นางสาวสุดลยา กีฬา ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเขียนตามคำบอก

ภาษาญี่ปุ่น 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๖๒ 
 

ช่ือ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานท่ีมอบ 

นางสาวพิมพ์ชมพู มิ่งขวัญ รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเปิดพจนานุกรม 
ฟุริกานะ  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายวิศรุต คงเสนา รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเปิดพจนานุกรมคันจิ ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
เด็กชายศาลิภพน์ เสาร์ฤกษ์  
นางสาวฐานิสร์ คงช้าง 

เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส  
La France qui m’inspire 

โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย 

เด็กหญิงณภัทรพร  แก้วชิงดวง 
เด็กหญิงศิริภัสสร   มงคลวิบูรณ์ชัย 

เหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส  La 
France qui m’inspire 

โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย 

นางสาวพัสตราภรณ์ ทรัพย์ยอดแก้ว
นางสาวชญาดา สืบพานิช 

เหรียญทองแดง  การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อ  
La France qui m’inspire 

โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย 

 
๙. ผลงานนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เด็กหญิงจารุพร       สมในใจ 
เด็กหญิงธัญญา       วังศรี 
เด็กหญิงงามพิศ       อิทธินา 
เด็กหญิงกชพรรณ     จงศิริ 
เด็กหญิงบุณณดา      เนียมราช 

รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนั
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth Counseior : 
YC)  
ระดับช้ัน  ม.๑ – ๓  

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวกัญญาณัฐ  บุญโพธิ์ 
นายกันต์พิสิษฐ์  แคภูเขียว 
นายก้องภพ  รัตนทิพย ์
นางสาวณิชมนวรรณ จินดาประเสริฐศร ี
นายธนพล  มะโนเกี๋ยง 
นางสาวนรากร  สุนทรวัฒน ์
นายปุระชัย  คูณทอง 
นายภาณุพงษ์  โชคอนันต์ชัย 
นางสาวรามาวดี  วัฒนจริยา 
นางสาวอรพรรณ  ป่านทอง 

เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 
 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กหญิงมินตรา  บุญประภา 
เด็กหญิงอมรรัตน์  อุดมชาติ 
เด็กหญิงอุษา  ฤกษ์พุฒ 

เหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นางสาวจิราพร  สุริโย 
นางสาววรรณรดา  ศรีตะวัน 
นางสาวเนตรอารี  วิษโอภาส 

เหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๖๓ 
 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เด็กชายชัยวัฒน์  เลขะสุวรรณ 
เด็กหญิงภรภัทร  ทัพพ์พนิต 
เด็กหญิงวันวิสาข์  ฤทธิ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

นายพงศธร  ปล้ืมทวี 
นางสาวพัชฉยานิณฑ์  ไทรพันธ์แก้ว 
นางสาวพัฒนน์รี  คุ้มวิวัฒน ์

เหรียญเงิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ม.4-ม.6 
 

ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

เด็กชายวันปี    เทียนกระจ่าง 
เด็กชายนบนที  อินทรบุญ 
เด็กชายวัชริศ   ชูช่วย 
เด็กชายกิติพัฒน์   กล่ินระรวย 
เด็กชายธชานนท์   ชาวโพงพาง 
เด็กชายพีรวัช   มหาชัย 
เด็กชายรัฐภูมิ   สังข์ทอง 
เด็กชายธนฤกษ์   ล้ีเจริญ 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการจัดการ 
ค่ายพักแรม ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
รางวัลเหรียญเงิน การจัดการค่ายพักแรม ระดับชาติ 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ศิลปหัตถกรรม ๖๙ 

 

นายจักริน  เกิดโชค 
นายชานนท์  มูลต้น 
นายพสธร  สันธิศิริ 
นายพิชิตโชค  เหล่าบุญมี 
นายภูมิพัทธ  วิโรจน์แสงทอง 
นายอนุวัฒน์  จริมา 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อ
ให้บริการ ม.4-ม.6 

 

เด็กหญิงพัชรินทร์ คนแรง 
เด็กหญิงภัทราภรณ์ นามวิชา  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ยุวกาชาดระดับ ๓  
การประกวดสร้างภาพโปสเตอร์เพื่อจัดนิทรรศการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๖๔ 
 

 

๑.๑๓ ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

มหาวิทยาลัย จำนวน (คน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 32 
มหาวิทยาลัยมหิดล 43 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 47 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 43 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 29 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 16 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 15 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 
มหาวิทยาลัยพะเยา 3 
มหาวิทยาลัยบูรพา 11 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 6 
มหาวิทยาลัยราชัฏสวนสุนันทา 21 
มหาวิทยาลัยราชัฏอุตรดิตถ์ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 12 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 
โรงเรียนนายสิบ 1 
โรงเรียนจ่าทหารเรือ 1 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 1 
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มหาวิทยาลัย จำนวน (คน) 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 1 
วิทยาลัยบรมราชชนนี 1 
วิทยาลัยบรมราชชนก 1 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2 
มหาวิทยาลัยรังสิต 3 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 3 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี 3 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 
มหาวิทยาลัยสยาม 1 
วิทยาลัยดุสิตธานี 2 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ 1 
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 5 
สถาบันการบินพลเรือน 2 
นานาชาติสแตมป์ฟอร์ด 1 
ศึกษาต่างประเทศ 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

      ตอนที ่๒ 

     การพฒันาคุณภาพการจัดการศกึษาตาม 

          แผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 
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๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 
             รูปแบบการบริหารโรงเรียนของ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ใช้
หลักบริหารโดยประยุกต์รูปแบบการบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
มากท่ีสุด โดยมาจากการวิเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งมีรูปแบบเป็นนวัตกรรมการบริหาร  

POSITIVE  MODEL ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            P: Participation การมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานอื่นโดยเฉพาะภาคี 
4 ฝ่าย โดยกำหนดเป็นหลัก 5 ร คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจ ในการ
ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตอนท่ี ๒  การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ 

P 
O 

S 

I 

T 

I 

V 

E 

Participation 

Organization 

School-Based Management 

Information Management   
Team Work   

Integrity   

Value   

Efficiency effectiveness   
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O : Organization Development จัดระเบียบและพัฒนาองค์กร โดยได้จัดระบบโครงสร้างองค์กร 
ให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
การกำหนดตัวบ่งช้ี กำหนดเกณฑ์การประเมินและการทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

S : School-Based Management :เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ซึ่งได้นำทฤษฏี
การบริหารเป็นฐานความคิดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก
ด้าน และStrategic  Management (การบริหารเชิงกลยุทธ์) เป็นการบริหารคุณภาพโรงเรียน โดยเริ่มจาก
การศึกษานโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ 1) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)   
2) การปฏิบัติการ (Take Action)  3) การประเมินผล (Evaluation)    

I : Information Management (การบริหารข้อมูลสารสนเทศ) เป็นการใช้ข้อมูล สารสนเทศท่ี
ถูกตอ้ง ทันสมัยเพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน  

T : Team Work (การทำงานเป็นทีม) เป็นการทำงานโดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอำนาจ ให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงาน มีบรรยากาศในการทำงานท่ีเป็นแบบเปิด  
สร้างทีมงานท่ีมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพื่อ
ขับเคล่ือน สู่โรงเรียนคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

 I : Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม  ประกอบด้วย Truthfulness ซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง
ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น คิด ไตร่ตรอง ก่อนพูดยึดมั่นรักษาคำพูดอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย Moral & 
Ethic ต้ังมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีอคติ วาระซ่อนเร้น ถือมั่นในกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ไม่
บิดเบือนเพื่อประโยชน์ผู้ใด  Management by Fact  รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการ
คิดพิจารณาและลงมือดำเนินการตามข้อเท็จจริง โดยหลีกเล่ียงการอนุมาน 
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V : VALUES ค่านิยมร่วมเป็นเครื่องมือทางการบริหาร และ การพัฒนาองค์กรรูปแบบหนึ่ง วัฒนธรรม
รวมเป็นกรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากกฎ ระเบียบท่ีมีอยู่ของคนท่ีอยู่ในองค์กรนั้น วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อ
การประพฤติปฏิบัติตนของคนท่ีทำงานอยู่ในองค์กรสะท้อนให้เห็นกระบวนการคิด การตัดสินใจ รวมถึง
วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และท่ีสำคัญวัฒนธรรมมีผลต่อการ เปล่ียนแปลงองค์กร เพราะองค์กรท่ีมี
วัฒนธรรมไม่เข้มแข็งและไม่ยืดหยุ่นจะทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นอุปสรรค ต่อการเปล่ียนแปลง การปรับตัวไม่
ทันต่อทิศทางการดำเนินการตามพันธกิจขององค์กร  

E: Eefficiency effectiveness ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เน้นคุณภาพวิชาการ การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีคุณภาพ การเรียน การสอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมคีวาม
ถนัด ชัดเจนเรื่องหลักสูตรมีการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการวัดและประเมิน 
ผลอย่างมีมาตรฐาน มีการจัดระบบการเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา 
ซึ่งโรงเรียนต้องมีการกระตุ้น ให้ครูพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำวิชาการ อาศัยครูท่ีมีความรู้ความสามารถเป็น
ผู้นำด้าน วิชาการ ก็จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน ในช้ันเรียนมีประสิทธิภาพตามไปด้วย 
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การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้  POSITIVE  MODEL นั้นเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน

มาตรฐานสากล ท่ีมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนท่ีเป็นผลผลิต เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารท่ีมีความสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน และเหมาะสม ตามห้วงเวลานั้นๆ  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการบริหาร
โรงเรียน ทำให้ได้นวัตกรรม รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลโดยใช้กระบวนการวงจร คุณภาพ P-D-C-A ในการดำเนินงาน และใช้
ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)  ตามเทคนิค 5 ใจ (ให้ใจ ได้ใจ ประสานใจ ให้กำลังใจ และ
ดูแลรักษาใจ)  ทำให้การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๓ ~ 

 

 
  

กลุ่มบริหารวิชาการ 

• งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
• งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้
• งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียนรู้ 
• งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
• งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา 
• งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
• งานนิเทศการศึกษา 
• งานแนะแนวการศึกษา 
• งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
• งานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

• งานทะเบียนนักเรียนและจัดทำสำมะโน 
• งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
• งานห้องสมุดโรงเรียน 
• งานการรับนักเรียน 
• งานโครงการเรียนร่วม 
• งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

• งานวิเคราะห์และจัดทำแผนของ
สถานศึกษา 

• งานจัดต้ังเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ 
• งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและ

รายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
• งานบริหารการเงิน 
• งานบริหารบัญช ี
• งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
• งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา 
• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
• งานตรวจสอบภายใน 
• งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
• งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

• งานวินัยและรักษาวินัย 
• งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ 
• งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนด

ตำแหน่ง 
• งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย ลาและออก

จากราชการ 
• งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
• งานส่งเสริมกจิการนักเรียน 
• งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 

เอดส์และอบายมุข 
• งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
• งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
• งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
• งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
• งานประสานงานและพัฒนาเครือข่าย

การศึกษา 
• งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
• งานประสานงานกิจกรรมการประชุม

ระดับชั้นและโฮมรูม 
• งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
• งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

• งานธุรการ 

• งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

• งานสัมพันธ์ชุมชน 

• งานสวัสดิการ 

• งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

• งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

• งานประชาสัมพันธ์ 

• งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 

• งานโภชนาการ 

• งานอนามัย 

• งานวิทยุสื่อสาร 

• งานโสตทัศนศึกษา 

• งานสารสนเทศ 

• งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

แผนภาพที่ ๑ โครงสรา้งการบรหิารงานโรงเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคร ูคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ มูลนิธิสตรีวิทยา ๓ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๗๔ 
 

 

 

๒. วิสัยทัศน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 

 
“ รักษ์ศักด์ิศรี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ  มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล     

              บนพื้นฐานความเป็นไทย ” 
 

 

พนัธกจิ 
  

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 
4. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะ ในศตวรรษท่ี 21 
5. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานงานตามพระราชดำริ 

 

เป้าหมาย 
 
 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล 
2. ผู้เรียนใฝ่ดีมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการ

ดำรงชีวิต การสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) และมีจิตสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 

3. โรงเรียนพฒันาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ เช่ือมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

4. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล 
6. โรงเรียนมีภาคีร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 

และระหว่างประเทศ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๗๕ 
 

 

 

 
 

อัตลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 
 

                                                                         “รักษ์ศักด์ิศรี มีความเปน็ไทย” 

รักษ์ศักด์ิศรี  หมายถึง การรักษาคุณค่าของการเป็นนักเรียนท่ีดี ประกอบด้วย 
  ๑. แต่งกายสะอาด และสุภาพเรียบร้อยถกูต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๒. ดูแลรักษาโรงเรียนและส่ิงแวดล้อมให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ 

มีความเป็นไทย  หมายถึง เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  
                                เช่น การไหว้ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมีจิตสาธารณะ  

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

         “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามพระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนี พระพนัปีหลวง” 

 หมายถึง      การรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป เช่นการแสดงโขน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019 

                                     
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๗๖ 
 

 

 

๓. แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถได้มาตรฐานระดับสาก 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีความสามารถสร้างงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 

3. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่ือมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๗๗ 
 

 

 

๔. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

      ๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านวชิาการของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๒.  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. การจัดระบบบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี ๔  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบรหิารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ๔. การบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ 
  กลยุทธ์ท่ี ๕  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ โครงการ สอดคลอ้ง มฐ. 

๑. การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที ๑ ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพทางด้าน
วิชาการของผู้เรียน 

โครงการท่ี ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 

มฐ. ๑.๑   มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๕  มฐ. ๑.๖ 

โครงการท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการของผู้เรียน 

มฐ. ๑.๑   มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๓   มฐ. ๑.๔ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

โครงการท่ี ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

มฐ. ๑.๗   มฐ. ๑.๘ 
มฐ. ๑.๙    มฐ. ๔.๒ 

โครงการท่ี ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

มฐ. ๑.๑๐ 

โครงการท่ี ๕ ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสืบ
สานงานพระราชดำร ิ

มฐ.๑.๘  มฐ.๔.๑ 
มฐ.๔.๒  มฐ. ๔.๓ 

๒. การพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

โครงการท่ี ๖  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผลในศตวรรษท่ี ๒๑ 

มฐ.๒.๔  มฐ.๓.๑ 
มฐ.๓.๒  มฐ.๓.๓ 
มฐ.๓.๔  มฐ. ๓.๕ 

๓. การจัดระบบ
บริหารจัดการที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี ๔  ส่งเสริม
และพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

โครงการท่ี ๗ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพและพัฒนาระบบประกัน 

มฐ.๒.๑  มฐ.๒.๒ 
มฐ.๒.๓ ม ฐ.๒.๔ 
มฐ. ๒.๕ มฐ. ๒.๖ 

โครงการท่ี ๘  ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และสร้างภาคีเครือข่าย 

มฐ. ๒.๒ มฐ. ๒.๓ 
มฐ. ๒.๕ มฐ. ๒.๖ 

๔. การบริหารจัดการ
โครงการห้องเรียน
พิเศษ 

กลยุทธ์ท่ี ๕  ส่งเสริม
และพัฒนาการบริหาร
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

โครงการท่ี ๙ ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ครู และการ
บริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

มฐ. ๑.๑ มฐ. ๑.๒ 
มฐ ๑.๓  มฐ ๑.๔ 
มฐ. ๑.๕  มฐ. ๑.๖ 
มฐ.๒.๒ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๗๘ 
 

 

 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา  

 

กลยุทธ์ที่ ๑ สง่เสริมและพฒันาคุณภาพทางดา้นวิชาการของผู้เรยีน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เปา้หมาย 

(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที ่ ๑   
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 
๑.แข่งขันทักษะวิชาการ 
   และนิทรรศการ 
๒.พัฒนาศักยภาพ 
   ผู้เรียนให้เป็นบุคคล 
   แห่งการเรียนรู้ 
๓.ส่งเสริมทักษะทาง 
    วิชาการ 
๔.พัฒนาการเรียนการ 
   สอน 
๕. จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
    สะเต็มศึกษา 
๖. สอนเสริมเติมปัญญา 
๗. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียน 
๘. O-NET Upgrade 
 

โครงการที่  ๒   
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.แข่งขันทกัษะทางวิชาการ ๘ 
กลุ่มสาระ 
๒. แข่งขันทักษะวิชาการ

 
๑.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร ๘ กลุ่มสาระ 
๒. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
รับความรู้จากส่ือและ
วิทยากรจากภายนอก 
๔. เพื่อให้ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ 

 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ จำนวน 
๒,๙๖๗ คน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ จำนวน 
๒,๙๖๗ คน 
เชิงคุณภาพ 

 
มฐ. ๑.๑ 
มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มฐ. ๑.๑ 
มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๓ 
มฐ. ๑.๔ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๗๙ 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เปา้หมาย 

(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

ศิลปหัตถกรรม 
๓. SW3 Pre-Entrace 
๔. ติดตามผลการศึกษาต่อของ 
     นักเรียน 
๕. เตรียมความพร้อมสู่ 
    โอลิมปิกวิชาการ 
๖. นิทรรศการแนะแนว 
    การศึกษาต่อ 
๗. พัฒนาส่ือทรัพยากร 
    สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
๘.  ลูก สว๓ รักการอ่าน 
๙.  รักไทย รักษ์ภาษาไทย 
๑๐. หมอภาษา 
๑๑. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
๑๒. ส่งเสริมการแข่งขัน 
      อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 
๑๓. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
๑๔. ส่งเสริมทักษะวิชาการ 
      สังคม 
๑๕. หมอกฎหมาย 
๑๖. วันอาเซียน 
๑๗.  ทักษะวิชาการสุขศึกษา 
๑๘. พัฒนาทักษะการส่ือสาร 
      ภาษาอังกฤษ 
๑๙. การแสดงผลงานชุมนุม 
๒๐. การแข่งขันทักษะทาง 
      ลูกเสือ 
๒๑. แข่งขันทักษะยุวกาชาด 
๒๒. ประกวดยุวบรรณารักษ์ 
      ส่งเสริมการอ่าน 

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
จัดการความรู้และ
จัดระบบเพื่อสะดวกใน
การเลือกใช้ 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล เพื่อใช้ในการ
จัดการความรู้และ
จัดระบบเพื่อสะดวกใน
การเลือกใช้ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๐ 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เปา้หมาย 

(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

๒๓. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
๒๔. ค่ายรักการอ่าน 
๒๕. ส่งเสริมทักษะด้านวิชา 
      การงานอาชีพฯ 
๒๖. ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสรมิและพฒันาคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรยีน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เปา้หมาย 

(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๓ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๑. ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
๒. งานวันเฉลิมพระเกียรติฯ 
๓. ขยายผลการอนุรักษ์พลังงาน 
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
    ในโรงเรียน 
๕. ธนาคารขยะ 
๖. วันส่ิงแวดล้อมโลก 
๗. สอบธรรมศึกษา 
๘. เทศน์มหาชาติ 
๙. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
๑๐.กิจกรรมหล่อเทียนและ 
    แห่เทียนพรรษา 
๑๑. ภาษาและวัฒนธรรม 

 
๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีจิตใจเอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
กล้าท่ีจะยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรกำหนด  
พร้อมท้ังเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนา พัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะชีวิต มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
สามารถดำรงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 
มฐ. ๑.๗ 
มฐ. ๑.๘ 
มฐ. ๑.๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019 

                                     
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๑ 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เปา้หมาย 

(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

๑๒. งานชุมนุมยุวกาชาด 
๑๓. พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลท่ี ๖ 
๑๔. พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน
และสวนสนาม 
๑๕. ค่ายลูกเสือเนตรนารี 
      ยุวกาชาด ม.๑-๓ 
๑๖. อบรมนายหมู่ ลูกเสือ 
      เนตรนารี 
๑๗. อบรมลูกเสือจราจร 
๑๘. ค่ายลูกเสือจิตอาสาสู่ชุมชน 
๑๙. กิจกรรมโดดหอ 
๒๐. ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 
๒๑. ค่ายลูกเสือโรงเรียนพี ่
     สู่โรงเรียนน้อง 
๒๒. ลูกเสือสาธารณภัย 
๒๓. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้
มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 ๑.พัฒนาทักษะชีวิตและเพื่อนท่ี
ปรึกษา 
๒. Case Conference 
๓. การจัดการเรียนร่วม 
๔. สตรีทบาสต้านภัยยาเสพติด 
๕. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
๖. การแข่งขันกีฬาภายใน 
๗. Diet fit 
๘. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ 
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะชีวิตในการป้องกัน
ตนเอง ให้ปลอดภัยจากยา
เสพติดและปัญหาทางเพศ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี โดยใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี 
 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มฐ. ๑.๑๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๒ 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เปา้หมาย 

(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

๙. เวทีคนกล้า 
 
 
 

 
โครงการที่ ๕ ส่งเสริม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสืบ
สานงานพระราชดำริ 
๑.รำลึกสุนทรภู่ครูกวี 
๒.ครอบครัวพอเพียง 
๓.ประกวดมารยาทไทย 
๔.ไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ 
๕.ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ไอซีทีตามรอยพ่อ    

ศิลปะ ดนตรี กีฬาเป็นส่ือ 
 
 
 
 
๑.เพื่อจัดกิจกรรม 
โครงการเพื่อตอบสนอง
พระราชเสาวนีย์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ฯ 
๒.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์และภูมิใจความ
เป็นไทย 

 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และ
สืบสานงานพระราชดำริ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนเกิดความรัก
ศักดิ์ศรี มีคุณธรรมฯ 

 
 
 
 
 
มฐ. ๑.๘ 
มฐ. ๔.๑ 
มฐ. ๔.๒ 
มฐ. ๔.๓ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๓ 
 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  สง่เสริมและพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษา   

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ 

และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

โครงการที่ ๖ 
ส่งเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนการวัด
และประเมินผลในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม 
   บริหารท่ัวไป 
๒.พัฒนาครูผู้สอน (วิชาการ) 
๓.ศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพ 
   ครู บุคลากร 
๔. กีฬาเช่ือมสัมพันธ์ครูในเครือ 
    สตรีวิทยา 
๕. คิดค้น ผลิตส่ือและนวัตกรรมทาง 
    เทคโนโลยีของครู  
๖. สอนภาษาโดยครูต่างชาติ 
 

 
๑.เพื่อส่งเสริมครูและ
บุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเอง
ตามหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากร
ท้ังหมด ได้รับการ
พัฒนา 
 
เชิงคุณภาพ  
ครูได้รับการส่งเสริมให้
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
มฐ. ๒.๔ 
มฐ. ๓.๑ 
มฐ. ๓.๒ 
มฐ. ๓.๓ 
มฐ. ๓.๔ 
มฐ. ๓.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019 

                                     
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๔ 
 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  สง่เสรมิและพฒันากระบวนการบรหิารและการจัดการดว้ยระบบ 

คุณภาพ 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เปา้หมาย 

(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๗ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพและพัฒนาระบบ
ประกัน 
๑. งานวิเคราะห์และจัดทำแผนด้วย 
   ระบบคุณภาพ 
๒. กำกับติดตาม ประเมินผล 
๓. พัฒนาประกนัคุณภาพ 
๔. งานบริการนักเรียน 
   (พิมพ์บัตรนักเรียน) 
5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
มุ่งสู่ OBEC QA 
 
 
 
 
 
โครงการที่ ๘ 
ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และสร้างภาคีเครือข่าย 
๑. ธนาคารโรงเรียน 
๒. มอบทุนการศึกษาต่อ 
๓. แหล่งเรียนรู้คู่ควรสืบค้น 
๔. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการ 

 
๑.เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการระบบคุณภาพและ
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาท่ีมุ่งสัมฤทธิ์
งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.เพื่อประสานความ
ร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
การจัดการศึกษา 
๒. เพื่อประสานความ

 
เชิงปริมาณ 
มีแผนปฏิบัติการ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 
มีเอกสารสารสนเทศ 
การนิเทศภายใน 
ควบคุมภายใน และ
รายงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีการบริหาร
และจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรวจสอบได้ 
 
 
เชิงปริมาณ  
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคี
เครือข่าย สมาคม 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้ังหมดท่ีร่วมจัด

 
มฐ. ๒.๑ 
มฐ. ๒.๒ 
มฐ. ๒.๓ 
มฐ. ๒.๔ 
มฐ. ๒.๕ 
มฐ. ๒.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มฐ. ๒.๒ 
มฐ. ๒.๓ 
มฐ. ๒.๕ 
มฐ. ๒.๖ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๕ 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เปา้หมาย 

(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งชี้) 

   เรียนรู้ 
๕. ศูนย์การเรียนรู้เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
๖. ห้องเรียนสีเขียว 
๗. Eco school 
๘. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนากีฬา 
๙. นักเรียนแลกเปล่ียน 
๑๐. Summer Abroad 
๑๑. โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ภาษาและวิชาการ 
๑๒. ลูกเสือแลกเปล่ียน 
๑๓. ปรับปรุงและพัฒนา 
      ห้องปฏิบัติการ 
๑๔. ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ในการจัดการศึกษา 
๓. เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย
และร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือแลกเปล่ียน
เรียนรู ้

การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
องค์กรต่างๆและภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๖ 
 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ สง่เสรมิและพฒันาการบรหิารโครงการห้องเรยีนพเิศษ 

 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที ่๙ 
ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ครู และ
การบริหารจัดการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.พัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการ 
๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะ EQ 
๓. ค่ายบูรณาการ 
๔. สอนโดยครูต่างชาติ 
๕. จัดทดสอบภาษาอังกฤษ 
๖. จัดทดสอบวิทยาศาสตร์- 
    คณิตศาสตร์ TEDET 
๗. ค่าหนังสือภาษาอังกฤษ 
๘.พัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการ 
๙. ค่ายสัมมนาวิชาการ 
๑๐. ส่งเสริมการเรียนการสอน 
      โปรแกรมหุน่ยนต์ 
๑๑. ค่าย English International  
      Camp 
๑๒. ค่าย English Day Camp 
๑๓. ส่งเสริมทักษะด้านการวิจัย 
๑๔. ทดสอบวัดความรู้มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของครู 

๑.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ 
 
๒. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทาง
วิชาการของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษท้ังหมด 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ี
สำคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ 

มฐ. ๑.๑ 
มฐ. ๑.๒ 
มฐ ๑.๓ 
มฐ ๑.๔ 
มฐ. ๑.๕ 
มฐ. ๑..๖ 
มฐ.๒.๒ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๗ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองของ

สถานศกึษา 

ตอนที่ ๓ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

89 

 
 
 
 

 ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้-ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    
๑.๑   มคีวามสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของ

แต่ละระดับช้ัน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มคีวามสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา                                                    

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๑.๓   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑.๔ มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ด้านที่ ๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

๑.๘ ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑.๙ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

90 

 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้-ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ   ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔   สืบสานงานพระราชดำริ      ดีเลิศ 
4.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชดำริและศิลปาชีพในสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
4.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๔.๓ มีความภาคภูมิใจและรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ต่อการสืบสานงาน
พระราชดำริ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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  มาตรฐานที ่ ๑ 

คณุภาพของผู้เรยีน 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้รียน 
 
 

 
 

๑. กระบวนการพฒันา 

             สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมความสามารถ
และสมรรถนะให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานประเด็นพิจารณาของสถานศึกษา  
ด้วยการออกแบบการจัดการเรียนรู้  กิจกรรม โครงการท่ีเหมาะสมกับนักเรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนักเรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการท้ังรูปแบบการระดมสมอง การลงมือ
ปฏิบัติจริง การร่วมมือกันเรียนรู้  ใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณของนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะเจตคติความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน  
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ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถจัดกิจกรรรมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย 
มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ด้วยกิจกรรม โครงการตรงตามศักยภาพนักเรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยี 
เทคนิค รูปแบบในการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล โดย
สถานศึกษาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
สอบระดับชาติ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา  
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ นิทรรศการวิชาการและงานบูรณาการ ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ๑. การส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละดับชั้น  สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมบันทึกการอ่านของนักเรียน 
ทุกคนและทุกระดับช้ันอย่างชัดเจน กำหนดให้นักเรียนบันทึกสาระสำคัญท่ีได้จากการอ่านในแต่ละวันจาก 
การค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ หรือหนังสือท่ีหลากหลาย อีกท้ังสถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในตอนเช้าก่อน
เข้าช้ันเรียนด้วยรูปแบบของ “วางโทรศัพท์จับหนังสือ”  ให้นักเรียนอ่านและค้นคว้าข้อมูล ๕ นาที ก่อนเรียนแต่
ละวัน  สถานศึกษากำหนดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมการอ่าน และประกวดยอดนักอ่านของนักเรียน                 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆรอบตัว  
การปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย การนำวิทยากรมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียน การจัดป้ายนิเทศ
แนะนำสาระน่ารู้ และเทศกาลวันสำคัญ กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ๆ สำหรับนักเรียน ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูล
สาระความรู้จากการอ่านเพื่อนำมาส่ือสารกิจกรรมหน้าเสาธง 
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         การเขียนและการส่ือสาร  สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนเขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดประกวดการเขียนเรียงความในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ อีกท้ังส่งเสรมิคุณภาพนักเรียนด้าน
การส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ด้วยกิจกรรม เช้านี้ทวีปัญญา  กิจกรรม English  on  
Stage เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรม Let’s speak และฝึกให้นักเรียนส่ือสาร
และถ่ายทอดความรู้ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาทักษะสามภาษา  การฝึกทักษะ
การสนทนาภาษาอังกฤษในกิจกรรม English Speaking Day กับครูชาวต่างชาติ กิจกรรมหมอภาษาพัฒนา
เยาวชนสำหรับแก้ปัญหาทักษะการอ่านออกเสียง กิจกรรมของชุมนุมศิลปะการพูด ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน
สามารถพูดส่ือสารและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            การคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ  มีการพัฒนา
ทักษะความคิดวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบโครงงานคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้เวทคณิต  
กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว การจัดทำโครงงานทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นกระบวนการพัฒนาและ
การส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

            ๒. การส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา   สถานศึกษาได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห์  
 คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง  
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้นตอน  แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน
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และใช้กระบวนการวิจัย  มีโครงการต่างท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน  จัดกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อให้
นักเรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาร่วมกัน  ท้ังการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IS และ
รายวิชาวิทยาการคำนวณ  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรม
โครงงาน / ชุมนุม   นักเรียนสามารถเลือกและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหา   

 

 

 

 

 

 

 

            การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   สถานศึกษามีการกำหนดให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงานท้ัง
โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานชุมนุม โครงงานคุณธรรม โครงงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
เพื่อให้นักเรียนเรียนได้ฝึกทักษะความคิด เรียนรู้กระบวนการทำงาน แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน มี 
การกำหนดวันนำเสนอโครงงานและแสดงผลงานและผลผลิตของนักเรียนในกิจกรรม “วันเปิดบ้านนวมินทร์” อีก
ท้ังมีการจัดประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ในทุกกลุ่มสาระฯ โดยมีการฝึกอย่างต่อเนื่องและประเมินใน
ทุกหน่วยการเรียน นอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้แบบ STEM  Education ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนการจัดใหก้ิจกรรม “สภานักเรียนจำลอง” เพื่อฝึกการคิดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาต่างๆท่ีอยู่รอบตัวของนักเรียนภายในโรงเรียนผ่านสภาผู้แทนนักเรียน 
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        ๓. การส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน สถานศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์ และ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างเต็มรูปแบบ ส่งเสริมโครงการห้องเรียน FAB LAB  ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกร สามารถผลิตนวัตกรรมหรือผลงานท่ีสร้างขึ้น
สามารถนำเสนอและเผยแพร่แก่สาธารณประโยชน์ได้ อีกท้ังนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบการเป็น
นวัตกร ฝึกทักษะในเรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอก  สถานศึกษาได้
ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์ และการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ อย่างเต็มรูปแบบ  นวัตกรรมหรือผลงานท่ีนักเรียนสร้างขึ้นสามารถนำเสนอและเผยแพร่แก่
สาธารณประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น การนำเสนอนวัตกรรมของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนได้ฝึก
ทักษะในเรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019                                     

                                                 

                                                  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

         98 

 

 

 

         ๔.ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในทุก
ระดับช้ัน และมีอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีท่ีเพียงพอ ทันสมัย เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล นักเรียน
สามารถเรียนรู้และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Access ในการสร้างงานตามเงื่อนไข 
โปรแกรมคำนวณ (Excel) โปรแกรมนำเสนอผลงาน (Power point) โปรแกรมภาษาสร้างรูปทรงเรขาคณิต  
การจัดเอกสาร ตารางทำงาน การจัดการภาพกราฟิก animation สร้างงานเป็นเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ สร้าง
เป็นการ์ตูน เป็นต้น การค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในทุกรายวิชาเพื่อเพิ่มเติมความรู้   การนำเสนอผลงานทาง
เว็บบล็อก การติดต่อครูผู้สอน เพื่อน และคนในสังคมทาง e-mail,  Social Network 
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             ๕. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี
ขึ้นไป มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล ช่วยเหลือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงขึ้น  ต้ังเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยนักเรียนทำ MOU  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ขึน้ร้อยละ 5 
% ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา อบรม สัมมนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ดูแลนักเรียนมีการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ นอกจากการทำบันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนแล้ว สถานศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ยกระดับและส่งเสริมสมรรถนะ ศักยภาพ 
การเรียนรู้ทางวิชาการของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การแข่งขันทักษะกับ
หน่วยงานภายนอก  การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ร่วมมือกันพัฒนาและหาแนวทางเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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         ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกท้ังมี
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งมีการดำเนินงานต่าง ๆ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังงานฝีมือ งานประดิษฐ์ 
งานธุรกิจ งานบัญชี อีกท้ังงานแนะแนวได้จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพร่วมกับงานเปิดบ้าน 
นวมินทร์ โดยมีสถาบันระดับมหาวิทยาลัย และระดับอาชีวศึกษา รวมถึง สำนักจัดหางานเขตพื้นท่ี 7 ได้มาร่วม
จัดทำการทดสอบความถนัด บุคลิกภาพกับอาชีพให้กับนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ รักการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกท้ังมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งมีการดำเนินงานต่างๆ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้และวิชาทักษะทางอาชีพ เช่น การทำ
ขนมไทย งานใบตอง งานธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการและ SME ขนาดย่อม หรือคณะกรรมการนักเรียนจัด
กิจกรรมประกวดการทำอาหาร เป็นการส่งเสริมความสามารถทักษะพื้นฐานทางอาชีพท่ีหลากหลาย และ 
งานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรม Pre – Admission เพื่อให้นักเรียนได้
ทดสอบความสามารถของตนเอง และนำผลการสอบไปวางแผนในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   
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             ๗. การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ัง ๘ ข้อ ประกอบด้วย 1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทางาน 7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ   ได้ดำเนินการโครงการกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม
ท่ีพุทธมณฑล  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ บวชบรรพชาสามเณรและเนกขัมจาริณี  การจัดกิจกรรม 
วันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าจำนำพรรษาท่ีวัดโกมุทพุทธรังสี  กิจกรรมเทศน์มหาชาติ  
สอบธรรมศึกษา กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  กิจกรรมประกวดมารยาท กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน 
ส่งเสริมคุณลักษณะให้นักเรียนรู้จักการวางแผน ประหยัด อดออม โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน กิจกรรม
ธนาคารขยะรีไซเคิล เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาล
วันสงกรานต์ นักเรียนทุกคน  มีสมุดบันทึกความดี กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมปฏิบัติตนตามศาสนาท่ีตน
นับถือ การปฏิบัติกิจกรรม จิตสาธารณะ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑, ม.๔ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม เป็นต้น 
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              ๘. การส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  สถานศึกษาได้ส่งเสริมนักเรียน
ปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เช่น พุทธ
มณฑล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมความเป็นไทยและความภูมิใจในท้องถิ่น เช่น กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดโกมุทพุทธรังสี  
กิจกรรมวันไหว้ครู สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง กิจกรรมบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมจาริณี  กิจกรรมวัน
พ่อ-วันแม่ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล การบันทึกการปฏิบัติ
ความดี กิจกรรมไหว้ครูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อสืบทอดประเพณี   การไหว้ครูศิลป์ เผยแพร่ให้นักเรียนได้
เรียนรู้ถึงขั้นตอนและวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย รวมท้ังกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมวรรณคดีสัญจรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ๙.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและหน้าท่ีพลเมือง  การอบรมสารวัตร
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นักเรียน อบรมคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าช้ันเรียน กิจกรรมเลือกตั้งสภาผู้แทนนักเรียน มีการจัดทำข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล ในเรื่องของข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว เศรษฐกิจ การรู้จักและเข้าใจตนเองรู้ว่าอะไรคือ
จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรม
สร้างมนุษยสัมพันธ์และส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างท่ีหลากหลายท่ีสถานศึกษาดำเนินการ เช่น กิจกรรมค่าย
คุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา และสาธารณะประโยชน์  กิจกรรมรับน้องม.๑ และ ม.๔ กิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรม
ต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างหลากหลายท้ังวัฒนธรรมจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 
หรืออาเซียน  เช่น กิจกรรมวันบะจ่าง กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส  กิจกรรมวันทานาบาตะ กิจกรรมวันตรุษจีน 
กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมวันอาเซียน เป็นต้น 
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             ๑๐. การส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการตรวจเครื่องแต่งกาย  จากครูท่ีปรึกษาเป็นประจำทุกวันและบันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม  
การอบรมการปฎิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการได้รับการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้น  มีการประสานงานกับ
ผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการตรวจสุขภาพและส่งต่อเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนทุกคนได้รับการช่ัง
น้ำหนักวัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและได้รับการดูแลพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยงานอนามัยให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายจากผลกระทบต่างๆ แก่นักเรียนหน้าเสาธงเป็นประจำ  เช่น ความรู้
เกี่ยวกับค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕  โรคไขห้วัดใหญ่ โรคระบาดไวรัสโคโรน่า หรือโควิด- ๑๙   แก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมี
ภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือโรคอ้วนด้วยการจัดกิจกรรม Healthy Slim  

                นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมเยาวชนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กิจกรรมกีฬาและประกวดดนตรี
ต่อต้านยาเสพติด สร้างสุนทรียภาพสำหรับการใช้ชีวิตของนักเรียน  มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันส่ิง
เสพติด โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด เอดส์และอบายมุข จัดประกวดโครงงานต้านยาเสพติด 
อบรมนักเรียนแกนนำต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากภัยยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข กิจกรรมต้นกล้า
เยาวชนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กิจกรรมเยาวชนรู้ทันบุหรี่โดยการจัดทำป้ายนิเทศในการรณรงค์การส่งเสริมสุข
ภาวะทางด้านร่างกายและการแข่งขันกีฬา ท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ
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ของสถานศึกษา  การแข่งขันกีฬาภายใน “ราชาวดีเกมส์” การแข่งขันวิ่งมาราธอน รวมพลคนดีของแม่ กิจกรรม
เดินสานสายใยครอบครัว  ด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อม มีการคัดแยกเศษอาหารการทำความสะอาดภาชนะอย่าง
ถูกสุขลักษณะ โรงเรียนเป็นเขตปลอดน้ำอัดลมจัดให้มีน้ำประปาด่ืมได้ไว้บริการอย่างเพียงพอ  

           ลักษณะทางจิตสังคม สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีการดำเนินงานโดยครูท่ีปรึกษา
ดูแลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ มีประเมินนักเรียนความถนัดด้านต่างๆ ท้ังความฉลาดทางอารมณ์ 
EQ หรือกการคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ เพื่อสำรวจพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนและดูแลช่วยเหลือ
เป็นรายบุคคล มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม พัฒนาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยครูท่ี
ปรึกษา ส่วนกรณีของนักเรียนท่ีต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษไม่ว่าจะเป็นจากปัญหาส่วนตัว ปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม การบกพร่องการเรียนรู้ หรือโรคซึมเศร้า สถานศึกษามีการประสานและดูแล
นักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยการทำงานร่วมกับภาควิชาจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับ
การเชิญจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาคลินิกมาให้คำปรึกษา การดูแลนักเรียน หรือการส่งต่อผ่านกระบวนการ Case 
Conference ท่ีงานแนะแนวดำเนินขึ้นเป็นประจำทุกเดือน 
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๒. ผลการด าเนินงาน 
 

๑.ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น   

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 
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ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม
ภาคเรียนที่  0.00 10.13 45.05 44.81
ภาคเรียนที่  0.00 5.66 40.80 53.37
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดคำนวณ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเย่ียม 

87
88
89
90
91
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94
95

ระดับ ดี   ดีเย่ียม   
ภาคเรียนที่  

ระดับ ดี   ดีเย่ียม   
ภาคเรียนที่  

ระดับ ดี   ดีเย่ียม   
เฉลี่ย   ภาคเรียน

ร้อยละ 89.86 94.17 92.02
 

     จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ในระดับดี – ดีเยี่ยม 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 89.86 และในภาคเรียนท่ี 2 
เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 94.17 เมื่อเฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 92.02 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 ท่ีโรงเรียนกำหนดว่า ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดี – ดีเย่ียม  
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 ๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 ในระดับดี – ดีเย่ียม 

 

          จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ในระดับดี – ดีเยี่ยม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 
เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 96.47 และในภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 96.39 เมื่อเฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับ
ร้อยละ 96.43 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ในระดับดี – ดีเย่ียม) 
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๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการสำรวจด้านความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม 

 

จากแผนภูมิพบว่า ร้อยละของผลการสำรวจด้านความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม เฉล่ีย 2 ภาค
เรียนเท่ากับ 97.55 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป มี
ความสามารถในสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมของตนเอง / กลุ่ม) 
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๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 

       จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดี – ดีเย่ียม ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในระดับดีเท่ากับร้อยละ 24.36 และในระดับดีเยี่ยมเท่ากับร้อยละ 
72.63 นั่นคือระดับดี – ดีเย่ียมเท่ากับร้อยละ 96.99 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 
5 (ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในระดับดี – ดีเย่ียม 
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๑.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 
ช้น 

จำนวน 
คน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จำนวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ม. ๑ 9,205 0 0 166 224 598 759 1,212 1,224 5,052 7,488 81.35 

ม. 2 8,853 0 0 139 209 513 638 1,164 1,339 4,869 7,372 83.27 

ม. 3 10,242 0 0 193 247 593 793 1,300 1,346 5,804 8,450 82.50 

ม. 4 5,727 0 0 94 173 372 586 981 1,110 2,425 4,516 78.85 

ม. 5 6,329 0 0 74 116 417 691 1,052 948 3,045 5,045 79.71 

ม. 6 5,823 0 0 60 59 177 362 634 1,017 3,516 5,167 88.73 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 
ช้น 

จำนวน 
คน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จำนวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  

๓ ข้ึนไป 
ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ม. ๑ 8,141 0 0 124 192 492 729 1,157 1,375 4,074 6,606 81.14 

ม. 2 7,757 0 0 91 185 371 584 1,039 1,329 4,158 6,526 84.13 

ม. 3 8,306 0 0 130 177 453 775 1,254 1,335 4,182 6,771 81.52 

ม. 4 6,606 0 0 146 216 531 733 1,120 1,223 2,645 4,988 75.51 

ม. 5 6,989 0 0 93 233 494 713 985 1,130 3,378 5,493 78.59 

ม. 6 6,797 0 0 132 165 438 605 1,112 1,220 3,159 5,491 80.79 

 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ 3 – 4 ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  เฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 81.34 สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ ๓ – 4) 
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๑.๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเย่ียม 
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จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ในระดับดี – ดีเย่ียม ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 99.24 และในภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ีย
เท่ากับร้อยละ 99.41 เฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 99.33 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ข้ึนไป มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในระดับดี – ดีเย่ียม) 

 
๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 

 

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดีเยี่ยม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 
1 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 88.88 และในภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 88.22 เมื่อเฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะ
เท่ากับร้อยละ 88.55 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 4 (ผู้เรียนร้อยละ 8๐ มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนดในระดับดีเย่ียม) 
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๑.๘ ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเย่ียม 

 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019                                     

                                                 

                                                  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

         116 

 

 

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดี – ดีเยี่ยม ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 97.82 และในภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ีย
เท่ากับร้อยละ 97.82 เมื่อเฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 97.82 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน ในระดับดี – ดีเย่ียม) 
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๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเย่ียม 
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      จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับ
ดี – ดีเย่ียม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 98.78 และในภาค
เรียนท่ี 2 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 98.47 เมื่อเฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 98.63 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ในระดับดี – ดีเย่ียม) 
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๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 

0
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90

100

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม
ภาคเรียนที่  0.00 0.61 7.41 91.98
ภาคเรียนที่  0.00 0.22 11.47 88.31

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเย่ียม 
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     จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ในระดับดี – ดีเยี่ยม ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 99.39 และในภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ีย
เท่ากับร้อยละ 99.78 เมื่อเฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 99.59 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ พร้อมท้ังเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อ 
การกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม ในระดับดี – ดีเย่ียม) 

 

 

๓. จุดเดน่  

        ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับจังหวัด สังกัด 
และประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๒. นักเรียนทุกคนจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษา สำหรับการพัฒนาตนเอง เพื่อต้ังค่า
เป้าหมายและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
         ๓. นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดคำนวณ ในระดับดี-ดีเยี่ยมตามค่าเป้าหมายของ
มาตรฐาน เนื่องจากสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องและมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้าน
การอ่าน การคิดและการส่ือสารของนักเรียน  
        ๔. นักเรียนมีสมรรถนะและความสามารถการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายนอก 
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        ๕. นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ สืบค้น ทดลอง และประดิษฐ์ โดยสามารถนำ
ผลงานนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้และบริการสังคมได้เป็นอย่างดี 
       ๖.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของ
ตนเอง 
        ๗. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจัดทำโครงงานคุณธรรมท่ีโรงเรียนกำหนด 

        ๘. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ในระดับชาติ โดยเฉพาะกีฬาประเภทการต่อสู้ ยูโด และยูยิตสู 
รวมทั้งกีฬาประเภทกรีฑา สามารถเป็นตัวแทนเยาวชนระดับจังหวัดและแข่งขันต่อในระดับประเทศ 

        ๙. นักเรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะ มีความเป็นเลิศ ได้รับรางวัลระดับชาติประเภทผลงานด้านศิลปะ  
และการขับร้อง ดนตรี อย่างต่อเนื่อง 

       ๑๐. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี สมบูรณ์แข็งแรง  และมีลักษณะทางสังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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๔. จุดควรพฒันา 

๑.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน  สถานศึกษาควรจัดบริการ
นักเรียนตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเพื่อนำไปใช้สำหรับการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

๒. สถานศึกษานำบันทึกข้อตกลง (MOU) ของนักเรียนมาใช้และกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนของครูและนักเรียน 
สำหรับผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 

๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศ และสามารถนำไปเผยแพร่ 
หรือบริการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง และได้ผลลัพธ์ท่ีเป็น
รูปธรรมชัดเจนเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ จิตอาสา  การใช้ถ้อยคำท่ีสุภาพ อ่อนหวาน 
รวมท้ังคุณลักษณะความเป็นไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ เช่น การไหว้  ยิ้ม ทักทาย มารยาทไทย ตลอดจนการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นต้น 

๕. สถานศึกษาควรส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนประเภทอื่นๆ ให้มีความเป็นเลิศ 
นอกเหนือจากกีฬาประเภทต่อสู้ ยูโด ยูยิตสู หรือคูราช 

๖. สถานศึกษาควรนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและช่วยเหลือ 
แก้ปัญหาต่าง ๆ ใหน้ักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข   
    ๗. สถานศึกษาควรส่งเสริมความสามารถและทักษะของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกิจกรรมท้ังทาง
วิชาการ ด้านภาษา การคิดคำนวณ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่  
๒ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 
 
 
 
 

๑. กระบวนการพฒันา 
๑ 

 

 

๑.๑ การมีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพนัธกจิท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล จัดทำแผนกลยุทธ์ทุก 3 ปี  
(ปีการศึกษา 2๕๖๒ – 256๔ ) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปีการศึกษา เกิดจากระบบการทำงานแบบมีส่วน
ร่วม โดยให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  
ซึ่งมีกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1.) ศึกษาสถานภาพของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อโรงเรียนท้ังเชิงบวกและเชิงลบ  

และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวทำให้ทราบถึงบริบทและสภาพของ
โรงเรียน กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายนอก ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้าน
การจัดการศึกษาและทุนทรัพย์ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ี มีงบประมาณและปัจจัยการจัดการศึกษาสนับสนุนอย่างเพียงพอ  อุปสรรคคือการคมนาคมไม่สะดวก   
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    (2) กำหนดทิศทางของโรงเรียน ด้วยการกำหนดจุดหมายแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของโรงเรียนให้

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของโรงเรียน  ซึ่งทำให้เกิดวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  พันธกิจ  ค่านิยม
หลักขององค์กร  และสมรรถนะหลักของโรงเรียน 
               (3) กำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยการตัดสินใจเลือกวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและสถานภาพของโรงเรียน 

    (4) นำกลยุทธ์ไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดเป็นแผนงาน โครงการกิจกรรม งบประมาณ  
มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ  แต่งต้ังคณะทำงานดำเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
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๑๒๖ 
 
 

 

    (5) ควบคุม ติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการท่ีสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบติดตาม  
ประเมินผลกลยุทธ์ท่ีนำไปปฏิบัติ  มีการวัดผลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ากล
ยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีตรงตามแผนท่ีได้ต้ังเอาไว้ 
             การกำหนดความท้าทายและความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์   กระบวนการท่ี โรงเรียนนำมากำหนด  
คือ ขั้นตอนการสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกและผลการการสำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาโรงเรียนใน
ด้านการศึกษา  ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านทรัพยากรบุคคลและปัจจัยภายนอก โดยการศึกษา
โอกาสและอุปสรรค รวมท้ังผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก แล้วนำผลสรุปเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อระดม 
ความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาใช้จัดทำแผนปรับปรุงและแผนพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการกำหนดเป็นแผนพัฒนาระยะยาว 3 ปี  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนพัฒนาของสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ส่วนแผนระยะส้ันโรงเรียนได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี  ซึ่งเป็นแผน
ประจำปีงบประมาณ ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม – 31 มนีาคม ของปีถัดไป) ระยะท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา               

         โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนด
ในกฎกระทรวง โดยแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วยการดำเนินงาน ๓ ข้ันคือ การประเมินคุณภาพภายใน  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระจายการทำงาน ๘ องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนว
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ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพท้ังภายในให้สถานศึกษาดำเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง Internal Quality Assurance ( IQA) ๕ องค์ประกอบ  

 องค์ประกอบท่ี ๑  กำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี ๒  ขับเคล่ือนคุณภาพสู่มาตรฐาน 
 องค์ประกอบท่ี ๓  ประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน 
 องค์ประกอบท่ี ๔  การเปล่ียนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ 
 องค์ประกอบท่ี ๕  การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพท่ีสะท้อนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ๒.๑ การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปน็ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึง

ประสงค์ และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในเพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน พัฒนาและกำกับดูแลการตรวจสอบ  
ตามกฎกระทรวงได้กำหนด การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได้กำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดและต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
ด้วย ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบายของหน่วยงาน
ส่วนกลาง คุณลักษณะพิเศษของผู้เรียนท่ีสถานศึกษา ท้องถิ่นและชุมชนคาดหวัง นำมาสังเคราะห์หลอมรวมกำหนดเป็น
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างไรก็ตามสถานศึกษาต้องพึงตระหนักเสมอว่ามาตรฐานท่ีเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนเป็น
เป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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๑๒๘ 
 
 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล การกำหนดมาตรฐานจึงเน้นท่ีคุณภาพ ผู้เรียน คุณภาพครู
คุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพ ภายนอกตามท่ีกำหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ 
มาตรฐาน ดังนี้  

             มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
             มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
             มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ              
 ท้ั งนี้ สถาน ศึกษาได้กำหนดมาตรฐานของสถาน ศึกษาเพิ่ มขึ้ น  จำน วน  ๑  มาตรฐาน  เพื่ อแสดง 

ถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนี้    
             มาตรฐานท่ี ๔  สืบสานงานพระราชดำริ   
             การกำหนดมาตรฐานท่ี ๔  สถานศึกษาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิต์ิ ฯ 

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนี พันปีหลวง  สถานศึกษาได้มีกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสาน  
งานพระราชดำริ ศิลปาชีพในสถานศึกษา รวมท้ังสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ตามแนวทางพระราชดำริ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ และรักศักดิศ์รีความเป็นลูกนวมินทร์ 
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๑๒๙ 
 
 

 

๒.๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน 
  โรงเรียนดำเนินการขับเคล่ือนคุณภาพสู่มาตรฐาน โดยดำเนินการดังนี้  

๑) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแผนท่ีมีรอบระยะเวลาการพัฒนาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเป็นแผน ๓ ปี แผน ๔ ปี หรือแผน ๕ ปี แล้วแต่ความเหมาะสมตามบริบท
ของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ท่ีจะใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อนำไปสู่
เป้าหมาย ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีวางไว้  

    ๒) แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan / Operation plan) ซึ่งแตกออกมาจากแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการดำเนินงานเป็นรายปี แผนปฏิบัติการประจำปีมีจุดเน้นท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม
นอกจากความชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานท่ี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบแล้ว สถานศึกษากำหนด
กิจกรรมการตดิตามตรวจสอบการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ ราบรื่น คล่องตัว มีการประเมินตนเอง อันนำไปสู่การได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปเขียนรายงานประจำปีท่ี
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้องผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มาแล้วอย่างรอบ
ด้านและรอบคอบโดยอาจใช้วิธี SWOT Analysis, Balanced Scorecard หรือวิธีการอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม
สำหรับเป็นเข็มทิศช้ีนำการดำเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษา
วางเป้าหมายไว้ส่วนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจะมีการระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากร และ
กรอบเวลาของการดำเนินงานตามแผนอย่างชัดเจน 
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๑๓๐ 
 
 

 

 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลนั้น โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญต้องเข้าใจบริบทและความต้องการของโรงเรียนเอง โดยการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นภายใต้
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้ท้ังผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ รวมท้ังผลการวิจัยจากการทำวิจัยช้ันเรียนของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรมหรือนวัตกรรมท่ีนำมาใช้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการใช้แหล่ง
วิทยาการท่ีอยู่ใกล้เคียงให้เป็นประโยชน์ และท่ีสำคัญมากท่ีสุดประการหนึ่งคือ บุคคลทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต้องมีจิตสำนึกร่วม
ในการจัดการศึกษาให้ถึงเป้าหมายท่ีหวังไว้ร่วมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ๓) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด
ไว้มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีการจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้รับผิดชอบดูแลสารสนเทศของ
สถานศึกษาต้องทำงานอย่างมีระบบโดยมีการกำหนดกรอบการเก็บข้อมูลเฉพาะท่ีจำเป็นวางแผนการเก็บข้อมูลซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายความตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือและให้ข้อมูลท่ีถูกต้องข้อมูลและสารสนเทศท้ังหลายล้วนต้องได้จากครูและบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษาท้ังส้ินเมื่อมีความเข้าใจท่ีถูกต้องการได้มาซึ่งข้อมูลก็จะมีความถูกต้องและได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน  
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 การศึกษาของสถานศึกษามีหลายด้าน เช่น ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรยีน วิธีการ/รูปแบบ/
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาการมีส่วนร่วมพัฒนาการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษาวิธีการ/จำนวนครั้ง/
จำนวนโครงการท่ีสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น แต่อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลและสารสนเทศท่ีนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นท่ีสุดคือ ข้อและสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผู้เรียนสถานศึกษาจะต้อง
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลและต้องทำให้เป็นปัจจุบันในทุกภาคเรียนเพื่อการวางแผนและ
ปรับปรุงการดำเนินงานได้ทันเหตุการณ์ การมีระบบข้อมูลและสารสนเทศจึงจะนับว่าได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟ้มเอกสารหรือจัดเก็บโดยใช้ระบบต่าง ๆ จาก
คอมพิวเตอร์ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษาปัจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการบันทึกข้อมูลประมวลผล แล้วสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อการใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกันสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรไม่เพียงพอควรใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่วยลดภาระในเรื่องนี้ได้อย่างมาก 
            ๔) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ผู้บริหารทำหน้าท่ีจัดส่ิงอำนวย 
ความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล กำกับ 
ติดตามและนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามแผนท่ีกำหนดไว้ให้ความสำคัญ
การดำเนินงานและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติวิสัครูต้องทำหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา แบ่งเวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผลสำเร็จตามแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อส้ินสุดการดำเนินงานซึ่งทุกคนท่ีเกี่ยวข้องจะปฏิบั ติตามหน้าท่ีและบทบาทของตนเอง
อย่างดีท่ีสุดและภาคภูมใจในความสำเร็จร่วมกัน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษา
ผู้บริหารจึงควรเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกำหนดไว้รวมท้ังมีการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามและให้
ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนด 
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๑๓๒ 
 
 

 

 ๒.๓ การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน 
           การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมท้ัง
เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีต่อเนื่องเพื่อให้เห็นแนวโน้มการปฏิบัติงานว่าดีขึ้นหรือ
กำลังถอยลงและควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเร่งพัฒนาในเรื่องใดบ้าง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาจึงควรกระทำทุกปี  ถือเป็นการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
การดำเนินงานทำได้ท้ังระหว่างและหลังการดำเนินงานโดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับคุณภาพผู้เรียนเป็นอันดับแรกและเช่ือมโยง
ถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในด้านอื่น ๆ รวมถึงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในแต่ละครั้งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ี
กำหนดไว้ 

   การประเมินคุณภาพภายในเป็นกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ท่ีกระทำโดยบุคลากรภายในหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการเพื่อท่ีจะได้ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่นำผลการประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีเพื่อการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง 
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(Continuous Improvement) การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานของสถานศึกษาหรือ 
การประเมนิตนเอง (Self-Evaluation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จากการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาสถานศึกษาสามารถสรุปและจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือว่าเป็น
รายงานประจำปีของสถานศึกษาได้ ท้ังนี้ เพื่อไม่ให้สถานศึกษาต้องมีภาระในการจัดทำรายงานหลายเล่ม การจัดทำ
รายงานประจำปีถือเป็นเรื่องปกติท่ีสถานศึกษาต้องจัดทำหลังการจัดการศึกษาผ่านไปแต่ละปี ท้ังนี้ นอกจากเพื่อนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วสถานศึกษาต้องเปิดเผยรายงานนั้นต่อ
สาธารณชนด้วย รายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษานี้จะนำไปเป็นฐานข้อมูลและ
หลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาสำหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย 
 สถานศึกษาสามารถการกำหนดรูปแบบของรายงานประจำปีได้ตามความเหมาะสม โดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย
นำเสนอท้ังขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสำคัญอาจแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ  
           ๑) ข้อมูลพื้นฐาน   ๒) ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา และ ๓) สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้ 
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๑๓๔ 
 
 

 

  ๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ 
 การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ยึดมาตรฐานการศึกษาของ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และสะท้อนภาพความสำเร็จท่ีชัดเจนอย่างน้อย ๓  ด้าน ดังนี้ 
๑) คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนมีผลการเรียนท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ท้ัง ๓ ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจากการประเมินผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติ และ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับช้ัน ลจากการประเมินเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นว่า
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่อันนำไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒)  คุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถดำเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนดไว้แล้วในทุกมาตรฐาน อีกท้ังมีกระบวนการบริหารจัดการด้วย
วงจรคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล แนวทางการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA  โดยโรงเรียนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลโรงเรียนท่ีมีเกณฑ์บริหาร
จัดการตามแนวทาง OBECQA ปี ๒๕๖๒ 

 

๓)  คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนครู โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษา โดย
การมุ่งเน้นให้ครูทุกคนจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตามกระบวนการของ 
Active Learning และการใช้นวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และ
กระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ อีกท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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๒.๕ การเกิดวัฒนธรรมคณุภาพท่ีสะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
             การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นความยั่งยืนของการดำเนินของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปล่ียน
ในทางท่ีดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอมีการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในผลการตรวจสอบคุณภาพ  ผลประเมินอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องมาเป็นฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นสถานศึกษา
ต้องยึดคุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเองจัดระบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสม วางแผนและดำเนินงานตามแผนด้วย
จิตสำนึกท่ีว่า “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบผลที่ เกิดขึ้นร่วมกัน  
การดำเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนทั้งสถานศึกษา”  

การทำให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นดำเนินการ มวีัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน   
๑. สร้างจิตสำนึก การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยถือว่าการพัฒนาระบบประกันคุณ

ภายในสถานศึกษาเป็นวัฒนธรรมการทำงานปกติของสถานศึกษา 
๒. กำหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัดเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ

สถานศึกษาร่วมกันจัดระบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสม วางแผนและดำเนินงานตามแผนโดยเน้นระบบคุณภาพมี  
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

๓. นำผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานต้นสังกัดไปใช้ใน 
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างชาญฉลาด โดยใช้กระบวนการ 
Professional Community Learning (PLC)  และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร 

๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ รู้จักพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้
ตลอดเวลาเกิดทีมผู้เช่ียวชาญในเรื่อง  ต่าง ๆ อย่างหลากหลายจนได้รับการยอมรับจากผู้ เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และแลกเปล่ียนความรู้กับองค์กรอื่น ๆ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดทำขึ้น  
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๑๓๖ 
 
 

 

 

๑.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตร เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะในศตวรรษท่ี 
๒๑ และสามารถบูรณาการการเรียนรู้อย่างรอบด้าน มีกิจกรรมท่ีรองรับ เช่น  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ STEM ศึกษา กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
และงานบูรณการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิ เทศภายใน 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-NET รวมท้ังกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถ
สมรรถนะของนักเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและหน่วยงานภายนอก 
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๑๓๗ 
 
 

 

๑.๔.. พฒันาครแูละบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

           โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพด้วย
การจัดทำแผนอัตรากำลัง ด้านบุคลากร ให้ครูดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรม
พัฒนาวิชาชีพจากองค์กรภายในและภายนอกนอก รวมทั้งโครงการพัฒนาครูครบวงจร  โรงเรียนดำเนินการให้มีการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ครูได้ปรึกษาและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เช่น  
การอบรม ทัศนศึกษา การศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   
มีการนิเทศติดตามการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีหลายรูปแบบ เช่น ครูประเมินตนเอง ครูประเมินครู 
และนักเรียนประเมินครู รวมท้ังการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร เช่น มอบเกียรติบัตร มอบของขวัญและบัตร
อวยพรวันเกิด เสนอรายช่ือเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ และจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร  
          กระบวนการพัฒนาและการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีกระบวนการ ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการจัดการฝึกอบรม พัฒนา 
สอดคล้องตามความต้องการของบุคคลและความต้องการตามความจำเป็นปีละ 2 ครั้ง 
   2. บุคลากรทุกคนจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโรงเรียน (Individual Development Planning : ID Plan) 
   3. การพัฒนาบุคลากรดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ แบบท่ีเป็นทางการ เช่น การบรรยาย การฝึกอบรม เป็นต้น 
และแบบท่ีไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การสอนแนะ (Coaching) และการสอนงานอย่างใกล้ชิด   
การหมุนเวียนงาน เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน  การพัฒนาตนเองทาง ระบบ E-Learning การจัดระบบฐานข้อมูลด้าน
พัฒนาบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๑๓๘ 
 
 

 

 โรงเรียนได้ดำเนินการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพฒันาบุคลากรแต่ละ
ระดับ ให้แก่ผู้รับผิดชอบงาน ครอบคลุมทุกประเด็น ในแผนพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มสาระฯตามความต้องการของ
บุคลากรตามสมรรถนะดังนี ้
   1.  ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
   2.  เพิ่มช่องทางส่ือสารเพื่อใช้ในการประสานงาน  ให้คำแนะนำ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้รับผิดชอบงานในแอฟพลิเคช่ัน ไลน์ Kru Nawamin  
   3.  ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร    
   4   การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาอนุมัติให้ฝึกอบรม ลาศึกษาต่อ ตามกระบวนการ 
   5.  กำกับติดตาม โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อไปในการ
ประเมินการเรียนรู้และพฒันาบุคลากร ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานปกติ  ร้อยละ100 ของบุคลากรท่ีได้รับ 
การพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ประเมินจาก ข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ในรายงาน เปรียบเทียบกับแผนการพัฒนา
บุคลากร  (Individual Development Planning : ID Plan ) และรายงานผลการประเมนิตนเอง (SAR) ประจำปี ปีละ  
1 ครั้ง  การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของโรงเรยีน มีแนวทางการดำเนินการสอดคล้องตามความต้องการบุคลากรและ
ความต้องการของโรงเรียน 
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๑๓๙ 
 
 

 

 
          ส่วนความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ( Career Progression )  โรงเรียนมีวิธีการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ และการพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร ดังนี้  
    1. สำรวจข้อมูลการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะปีละ 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ 
 2. ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน หรือให้คำแนะนำในขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ผ่านช่องทางส่ือสาร ได้แก่  
ทางแอปพลิเคชันกลุ่มไลน์ พัฒนา ว 21 ครู ส.ว.3 เว็บไซต์โรงเรียน www.satriwit3.ac.th 
 3. แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ 
 4. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้อยู่เสมอ โดยมีการอบรม
ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาเปล่ียนสายงาน
จากการสอนเป็นสายงานบริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือกเป็นผู้บริหาร
การศึกษา สนับสนุนให้ครูอัตราจ้างสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย  
 5. การพัฒนาความก้าวหน้าบุคลากรจะรวม ท้ังแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด    
 6. ดำเนินการ แจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติในหน่วยงาน 
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๑๔๐ 
 
 

 

๑.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
  

สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ให้มีบรรยากาศท่ีดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญ ประกอบด้วยอาคารและสวนทาง
กายภาพส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่ออาคาร การใช้ประโยชน์ จำนวนห้อง/ที่ 

อาคาร 1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารเรียน 7 ช้ัน ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง
สำนักงานกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระฯ โรงอาหาร  ห้องประชุม 

215 

อาคาร2 เทพผดุงพร ห้องปฏิบัติการคหกรรม ยูโด ดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะและทัศนศิลป์ 8 
อาคาร 3 ปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี และงานช่างเทคนิคและงานช่างไฟฟ้า 3 
เรือนประชาสัมพันธ ์ สถานท่ีรับติดต่อผู้ปกครองและบุคคลภายนอก รวมท้ังการ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
1 

ศาลาสิทธิการณ์รัตน์ สถานท่ีรวบรวมข้อมูล และพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาของโรงเรียน 2 
ธนาคารโรงเรียน ห้องปฏิบัติการด้านธนาคารและการเงินของโรงเรยีน 1 
สนาม สนามหน้าเสาธง สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล 3 
ลาน/สวน ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และสวนเพาะชำกล้าไม้ 2 
ป้อมยามรักษาการณ์ สถานท่ีดูแลระบบและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 1 
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ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเทพผดุงพร ประกอบด้วยแหล่งการเรียนรู้ ท่ีเป็นห้องเรียน  ห้องสมุด

และห้องสมุดดิจิทัล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องดาราศาสตร์ ห้องเรียนสีเขียว ห้องศูนย์
การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์  ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องพยาบาล ธนาคารโรงเรียน ห้อสืบค้น
ข้อมูลและ E-Learning   ห้องปฏิบัติการ FabLab ห้องจริยธรรม หอประชุมเทพผดุงพร ห้องประชุมรัตนวรี ห้องประชุม
ศรีนวมินทร์ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู ร้านค้าสวัสดิการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสภานักเรียน ห้องกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ห้องแนะแนว  ห้องเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ห้องลูกเสือ-เนตรนารี และหอ้งจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           กระบวนการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอก มีกระบวนการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อม ดังนี้ 

1. วางแผนกำหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมตลอดจน
การติดตามการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด 

2. วางแผน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน ห้องบริการ ห้อง
พิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน 
          ๓.  จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ ให้
เพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีดีพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา 
          4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดต้ังในท่ีๆใช้งานได้สะดวก ใช้งานได้ทันที 
          5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ดูแลสี
อาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
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           6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ และ อื่น ๆให้อยู่ในสภาพท่ี
เรียบร้อย 
           7. ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกล่ินรบกวน 
           8. ติดตาม ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานท่ี โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติ
ของโรงเรียน 
           9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพัสดุเส่ือมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
           10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความต้องการของ
บุคลากรในโรงเรียน 
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๑๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบรหิารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้
 

           การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้มีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ได้พัฒนาระบบเช่ือมโยง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ือออนไลน์ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยสอนในแต่ละ
ห้อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    โรงเรียนมีวิธีการทำให้มั่นใจว่าข้อมูล
สารสนเทศท่ีอ่อนไหวหรือสำคัญมีความปลอดภัย โดยดำเนินการ ดังนี้ 

 1. ศูนย์ ICT มีการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและลด
ความเส่ียง จากการคุกคามทางคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นแม่ข่าย (Server) และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีการใช้ซอฟท์แวร์ป้องกัน
การทำลายระบบ (Software Protect) มีการตั้งค่าให้กับระบบปฏิบัติการ ทำการปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้ทันสมัย 

 2. ศูนย์ ICT มีการจัดเก็บข้อมูลระบบ Iog File ด้วย Cacti Software /ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในการใช้
งานของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน โดยการใช้ระบบ Login User & Password ด้วย Mikrotik Software 
ก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  

3. ศูนย์ ICT มีเจ้าหน้าท่ี ๆ มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง และ update การใช้
งาน hardware, software อย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีปัญหาพร้อมแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยการควบคุมจากภายนอกมาแก้ไข
และการแจ้งเตือน Line notification ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ 1. สถานะโครงข่าย Up/Down  2.ความร้อนของอุปกรณ์ 
3.การใช้งานเครือข่ายท่ีสูงผิดปกติ 
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 4. ศูนย์ ICT จัดให้มีห้องแม่ข่าย (Server Room) ท่ีปรับระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะแก่ hardware software ท่ี
ต่อเช่ือมระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อเป็นการบำรุงรักษา และยืดอายุการใช้งานได้นาน โดยการใช้
เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่องทำงาน พร้อมกันและปรับอุณหภูมิ ท่ีต่างกัน 2 องศา เพื่อป้องกันการเสียหายของ
เครื่องปรับอากาศทำให้คงระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะแก ่hardware software ตลอดเวลา และมีระบบการแจ้งเตือนอุณหภูมิ
ท่ีผิดปกติ ผ่าน Line notification 

5. ข้อมูลสารสนเทศในระดับหน่วยงานต่างๆ มี Password ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะสำหรับบุคคลในหน่วยงาน 
เช่น ข้อมูลนักเรียน ของงานทะเบียนวัดผล  
            โรงเรียนมีวิธีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบนไซเบอร์ โดยศูนย์  ICT มีการจัดระบบ 
network ท่ีมี Software ระบบป้องกันวิธีป้องกันเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีความน่าเช่ือถือ และ
ปลอดภัย โดยในการรายงานการทำงานของระบบจะใช้ Line notification แจ้งเตือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability) โรงเรียนมีวิธีการ
เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีจำเป็นมีความพร้อมใช้งาน ด้วยรูปแบบท่ีใช้งานง่ายและทันกาลสำหรับบุคลากร ดำเนินการ
ในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.satriwit3.ac.th โดยโรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าท่ีดูแลระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน  ซึ่งทำหน้าท่ีเว็บมาสเตอร์ สำหรับดูแลระบบ  แม่ข่าย 
(Server) มีการวางผังงานให้มีงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย  มีคำส่ังแต่งต้ังและมอบหมายงานชัดเจน มีช่าง
เทคนิคโดยเฉพาะ ซึ่งจะประสานงานระหว่างเว็บมาสเตอร์ของโรงเรียนกับช่างเทคนิคระดับมืออาชีพของบริษัททริป
เบอร์ทรี สามารถดูแลระบบเครือข่ายตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีการนำซอฟท์แวร์ระบบมาทำการตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ 
รวดเร็ว เมื่อเกิดปัญหาและสามารถแก้ไขได้ทันทีในเวลาไม่เกิน 3 ช.ม. อีกท้ังทางโรงเรียนได้มีการสำรองผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต (ISP) ถึง 3 ผู้ให้บริการ ดังนี้ 1.3bb 2.TOT 3.True โดยเครือข่ายหลักทางโรงเรียนได้ใช้ Internet 3bb 
Leased Line ด้วยความเร็ว 80 Mb/s ภายในประเทศ และออกต่างประเทศ 50 Mb/s โดยไม่แชร์ความเร็วกับ

http://www.satriwit3.ac.th/
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โครงข่ายอื่น  Fttx 2 วงจร ของ 3bb วงจรละ 200/100 Mb/s ตามด้วยวงจรสำรองอีก 2 วงจรคือ TOT Fttx 
400/300 Mb/s และ True Fttx 500/300 Mb/s   นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าท่ี ทำหน้าท่ีดูแล แนะนำ   บำรุงรักษา 
ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการใช้งานฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ตลอดเวลา  
โรงเรียนให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรอย่างเต็มท่ี โดยจัดทำแผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจำปีทุก ๆ ปี 
 

๒. ผลการด าเนินการ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ ผลการพัฒนา 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 
 

  สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ 3 ปี (ปีการศึกษา 2๕๖๒ – 256๔ ) 
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยเกิดจากระบบการทำงาน
แบบมี ส่วนร่วม โดยให้มี ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียน ท่ีร่วมกันศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียน กำหนดทิศทาง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา จนนำไปสู่การ
สร้างแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับการกำหนดทิศทางของโรงเรียน 

๒. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 
 

     สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีมีความเป็นเลิศ 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่สถานศึกษาอืน่ ด้วยการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการคุณภาพดังนี้ 
      ๑. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี ๒๕๖๒  
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๑๔๖ 
 
 

 

ประเด็น ระดับคุณภาพ ผลการพัฒนา 
      ๒. สถานศึกษาผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก
รอบส่ี จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
      ๓. สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนท่ีขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีกล
ไกลและและระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ IQA  
AWARD ในระดับยอดเย่ียม ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓.การดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม 
 

      การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีแผนพัฒนาวชิาการท่ีเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข สร้างจุดเน้นพัฒนาทักษะให้นักเรียนมีความฉลาด 
(SMART) ครบในทุกมิติท้ัง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านการใช้
ตรรกะและคำนวณ ด้านธรรมชาติ ด้านการเข้าใจตนเอง ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ด้านการเคล่ือนไหวร่างกาย ด้านดนตรี และด้านมิติ
สัมพันธ์และศิลปะ โดยในแต่ละด้าน ทางโรงเรียนได้จัดหลักสูตร
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน
ให้เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณภาพอย่างรอบด้าน 

๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
 

ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มี
องค์ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
มีการประยุกต์ใช้ ICT จนได้รับการประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ
เพิ่มขึ้น 
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๑๔๗ 
 
 

 

ประเด็น ระดับคุณภาพ ผลการพัฒนา 
๕.จัดสภาพแวดล้อมทางกาย
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 
 

  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อำนวยต่อการเรียนรู้ 
ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้ระบบเน็ตเวิร์คเพื่อ
ผู้เรียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังโรงเรียนยังมีการจัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ท่ีนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติม 

๖.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 
 

โรงเรียนมีการพฒันาระบบเช่ือมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง เพื่อการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ือออนไลน์ ประกอบกับการใช้
เครื่องมือช่วยสอนในแต่ละห้อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   โรงเรียนมวีิธีการทำให้
มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศท่ีอ่อนไหวหรือสำคัญมีความปลอดภัย 

 

๓. จุดเด่น 
              ๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน ทำให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถขับเคล่ือนการดำเนินงานได้ตรงตามบริบทและ
สภาพแวดล้อม  
              ๒. สถานศึกษาใช้รูปแบบการบริหารตามแนวทาง POSITIVE MODEL และวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
ดำเนินการและกระบวนการพัฒนา และการบริหารจัดการทุกหน่วยงานในโรงเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความ
ยั่งยืน 
              ๓. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA)  พร้อมท้ังผ่านเกณฑ์การประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ 
              ๔. สถานศึกษามีระบบกลไกลและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ IQA 
AWARD โดยได้รับรางวัลระดับยอดเย่ียม ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑  
 

             ๕. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 

             ๖. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานของ
ทุกหน่วยงานของสถานศึกษา 
             ๗. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
รวมถึงมีการบริหารจัดการระบบให้เป็นปัจจุบัน  
             ๘. สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบโปรแกรม I-School มาใช้สำหรับการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ทำให้ครูเข้าถึงง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน  
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๑๔๘ 
 
 

 

 
 

๔. จุดควรพฒันา 
      ๑. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้เป็นปัจจุบัน รวมท้ังการนำระบบ I-School มาพัฒนาให้
เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
       ๒. นำกระบวนการบริหารจัดการองค์การตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา OBECQA มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่อง 
       ๓. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
และมีความสุขต่อการทำงาน 
        ๔ . สถานศึกษาควรส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างครูและบุคลากรเพื่อให้เกิดการทำงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
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๑๔๙ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่  ๓ 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
 
 

๑. กระบวนการพฒันา 
           โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
             สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีนโยบายให้ครู
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง พร้อมท้ังสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้สนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการครบท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ STEM Education 
สร้างสรรค์ส่ือเทคโนโลยีนำเสนอ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ 
ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีกระบวนการพัฒนาครู คือ 
              ๑.๑ ครูทุกคนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร สถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง โดยระบุในโครงการสอนท่ีชัดเจน 
              ๑.๒ ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  
การแสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
             ๑.๓ ครูทุกคนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
             ท้ังนี้กลุ่มบริหารวิชาการจะมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อประเมินการจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
               กระบวนการพัฒนาครูสำหรับการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาให้ความสำคัญแก่ครูสำหรับการเลือกใช้หรือคัดสรร ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้  อกีท้ังมีกระบวนการอบรมและพัฒนาครู
สำหรับการสร้างและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเมินผลการใช้ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้
มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถนำส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาท่ีมี
บริบทใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ท้ังด้านการจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างแรงบันดาลใจ และ
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข และการ
สร้างบรรยากาศท่ีท้าทายกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้  อยากเห็น  อยากแก้ปัญหา อยาก
แสวงหาคำตอบ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะแก้ปัญหาหรือทำกิจกรรมนั้น ๆ ได้ ทำให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถ และเกิดความภูมิใจ สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น ปลอดภัย มีความเป็นมิตร 
ปราศจากความหวาดกลัวที่จะแสดงออก ซึ่งทำให้นักเรียนเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าท่ีจะคิดลองทำ 
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๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

                ครูทกคนได้รับความรู้ในเรื่องการวัดผลประเมินผลโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประเมินตาม
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การประเมินจากการปฏิบัติงาน ช้ินงาน ใบงาน ประเมิน
ตามสภาพจริง แบ่งเกณฑ์การประเมินตามธรรมชาติของแต่ละวิชาเป็นต้น มีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อ
รับทราบเกี่ยวกับผลการเรียนของผู้เรียนและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  
การวัดและประเมินผลผู้เรียน มีการประเมินผลก่อนเรียนเพื่อค้นหาข้อบกพร่องของความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
ประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุง หรือแก้ไขการเรียนการสอนระหว่างเรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุหน่วย 
การเรียน และประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยมีรูปแบบ
ของการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ อาทิ การประเมินผล
ด้วยเเบบทดสอบปรนัย อัตนัย การวัดประเมินผลโดยการปฏิบัติ และการวัดผลประเมินผลโดยบุคคลภายนอกท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน
ให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
                สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมครูให้สามารถใช้ข้อมูลย้อนกลับแก่ ผู้เรียนใน
ทันทีทันใด แล้วนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นและ
แนวโน้มติด ๐, ร, มส ลดลง การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนท่ีโรงเรียนดำเนินการ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ 
ได้แก่ การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้  การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โรงเรียนได้ดำเนินการโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC )  การให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องของประสิทธิภาพจะต้องตรงประเด็น อธิบายผลท่ี
เกิดตามจริงและทันเวลาเพื่อนักเรียนจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที จะไม่ตัดสินว่า ถูก – ผิด แต่จะบอกให้นักเรียนเห็น
ประเด็นตามเกณฑ์แล้วสรุปการปฏิบัติของตนเองว่า การให้ข้อมูลแก่นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนักเรียนได้ฝึกฝนการประเมินตนเอง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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๒. ผลการด าเนินการ 
 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 

 
             
    

    จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู และ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน เพือ่สะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๕.๙๔   โดยจำแนกเทคนิคและวิธีการสอนท่ี
ครูใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน สามารถจำแนกดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๘.๕๓ 

๗.๔๑ ๔.๐๖ 

ดีมาก ดี พอใช้ 
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๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
           

 
         จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วย
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู และประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน โดยการประเมินครูผู้สอน
ในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ  ๘๙.๗๑  โดยจำแนกประเภทของส่ือท่ีใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนภูมิ
วงกลมแสดงการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของครู ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๘.๔๒ 

๑๑.๒๙ 

๑๐.๒๙ 
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        นอกจากนี้ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ร้อยละ ๑๐๐  มีเว็บไซต์สำหรับการจัดการ
เรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างเว็บไซต์เพื่อจัดการเรียนการสอนและการจัดการความรู้ (KM) ของครูใน www. satriwit3.ac.th 
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ตัวอย่างเว็บไซต์เพื่อจัดการเรียนการสอนและการจัดการความรู้ (KM) ของครูใน www. satriwit3.ac.th 
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๓. การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของคร ู
และประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๘.๑๓  
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน โดย
การประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๘.๕๖ 

๘๘.๗๙ 

๙.๓๔ 
๑.๘๗ 

๙๑.๐๔ 

๗.๕๒ ๑.๔๔ 
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๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
             จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู และประเมินการจัดการเรียนการสอนโดย
นักเรียน โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๖.๐๙ นอกจากนี้ครูทุกคนได้จัดทำวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อแสวงหาคำตอบ สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ตามประแภทของงานวิจัยดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 
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๓. จุดเด่น 
       ๑. ครูมีความพร้อมสำหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ท้ังความรู้ ทักษะ โดย
เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
       ๒. ครูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำ 
โครงการสอน การวัดและประเมนิผล ตลอดจนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
        ๓. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตามการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกัลยาณมิตร
อย่างต่อเนื่อง 
 

       ๔.  ครูมีความสามารถพัฒนาและสร้างส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประกอบใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
        ๕. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน นำแนวทางหรือวิธีแก้ป้ญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอนมาสู่
การสร้างงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา พฤติกรรม หรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ เรื่อง  
        ๖. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลได้ตรงตาม
เนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยให้กระบวนการวัดและ
ประเมนิผลตามตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ 
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         ๗. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ปัญหานักเรียน รวมถึง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
         ๘. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน งานวิจัยพัฒนาเชิงบริหารและ 
การเรียนการสอน งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และงานนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ภายใต้กลุ่มบริหารวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   

 

๔. จุดควรพฒันา  
     ๑. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมท้ังด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
     ๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาและสร้างเว็บไซต์ของตนเอง หรือบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
     ๓. ครูควรมีเทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน  รวมถึงจัดทำ ผลิตส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 
เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนให้กับผู้เรียนมากขึ้น  
     ๔. ครูควรจัดบรรยากาศช้ันเรียน ปา้ยนิเทศ ผลงานของนักเรียน แหล่งการเรียนรู้ ภายในและนอกห้องเรียน
ท่ีมีประโยชน์ พร้อมท้ังพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     ๕. สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดทำคลังของส่ือ นวัตกรรมการสอนของครู รวบรวมอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อ
การเข้าถึงและการนำมาใช้ 
     ๖. สถานศึกษาควรมีการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียนและชุมชน 
      ๗. ครูทำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
      ๘. สถานศึกษาควรนำผลการนิเทศการจัดการเรียนสอนของครูภายในมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เป็นรูปธรรม 
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ผลงานวิจัยของครูท่ีใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปกีารศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
 

 ื่อผู้       ื่อผลง        
ล  ษณะง        

อ ่ งง่    ต็ม ูปแบบ 
นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง 
มัทนะพาธาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 
✓ 

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2ท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) 

 
✓ 

นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์ ความสามารถในการทำงานกลุ่มของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/7  

 
✓ 

การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญคำ
ประพันธ์ประเภทกลอนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใช้แบบฝึกทักษะคำประพันธ์ประเภทกลอนจาก
วรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนช้าง   

 

✓ 

นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน ์ การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล 
(CIPPA MODEL) 

 
✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการ
สร้างคำตามหลักเกณฑ์ทางภาษา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด้วยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดย
ใช้สมองเป็นฐาน 

 

✓ 

นางทานตะวัน  ศิรินพ การแก้ไขปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำยากไม่ถูกต้อง  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8 

 
✓ 

การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8 

 
✓ 

นางศิริพร  มังกรแก้ว การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การจำแนกคำ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 
✓ 
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 ื่อผู้       ื่อผลง        
ล  ษณะง        

อ ่ งง่    ต็ม ูปแบบ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของประโยค 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD 

 
✓ 

นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม การวิจัยในช้ันเรียนเรื่องการพฒันาทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์โดยใช้ปริศนาคำทายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี  4/3  

 
✓ 

การพัฒนาการอ่านจับใจความบทร้อยกรองวิชาภาษาไทย 
เรื่องอิเหนาของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ด้วย
กระบวนการกลุ่มท่ีใช้แผนผังความคิด 

 
✓ 

นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย                     
เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ โดยใช้แบบฝึกเรื่องการแต่งกลอน
สุภาพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการ
แต่งประโยคซับซ้อน “โดยใช้แบบฝึกเรื่องการวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
✓ 

นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง มัทนะ
พาธา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปีท่ี ๕/๓ ด้วยวิธีการ
สอนแบบร่วมมือ 

 
✓ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพฒันาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 

 
✓ 

นายฮาดี  บินดูเ่หล็ม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาวิเคราะห์เช่ือมโยง
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โดยใช้ชุดฝึกแผงผังมโนทัศน์ 

 
✓ 

การพัฒนาทักษะการพูดโต้วาที  โดยใช้แบบฝึกทักษะท่ีใช้
แผนท่ีความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการพูด  สำหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
✓ 

นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์ การแก้ปัญหาและการพัฒนาด้านการอ่านและการพูดอย่าง
มีทักษะของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1/14 

 
✓ 

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญคำ
ประพันธ์ประเภทกลอนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ 

 
✓ 

นางสาวอันธิกา บุญเลิศ ผลการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ในการสอนอ่าน จับ
ใจความสำคัญสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 
✓ 
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 ื่อผู้       ื่อผลง        
ล  ษณะง        

อ ่ งง่    ต็ม ูปแบบ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 ท่ี จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
ตอบสนองของผู้อ่าน 

 
✓ 

นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ การใช้การเสริมแรงทางบวกและทางลบพัฒนาพฤติกรรม
การส่งงานของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12 

 
✓ 

การใช้แบบฝึกหัดพัฒนาการอ่านนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4/12 

 
✓ 

นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำด้วยชุดแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่องบทเสภา
สามัคคีเสวกของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/11 ด้วย
การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
256๒ 

 

✓ 

นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่านร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/7  

 
✓ 

การแก้ปัญหาการเขียนย่อความ  โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/9 

 
✓ 

นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การ
จับใจความสำคัญ  โดยใช้แบบฝึกการแต่งคำประพันธ์
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่า
ด้านวรรณศิลปข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้
แบบฝึกการวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
เรื่องโคลงโลกนิติ 

 

✓ 

นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ำเลิศ การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การจำแนกคำ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 

 
✓ 

การพัฒนาการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจบัใจความของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ 

 
✓ 

 
 
 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                                                                            โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

              166 

 
 

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางภวรัตน ภัทรผลพูล การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมบัติของฟังก์ชัน
ลอการิทึม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอบไม่ผ่านผลการเรียนรู้ 

 ✓ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 ✓ 

นายธราวุฒ ภัทรผลพูล การสอนเสริมความรู้เรื่องการประยุกต์ของอนุพันธ์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอบไม่ผ่านผลการเรียนรู้ 
โดยใช้แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ 

 ✓ 

การพัฒนาผลการเรียนเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี   ท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ
เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 

 ✓ 

นายอุดมชัย วิไลเพชรรัตน รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ค 31101  เรื่อง ตรรกศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 ✓ 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33202 เรื่องค่า
มาตรฐาน ม.6/6 

 ✓ 

นางสาวกนิษฐา หลักดี รายงานการพัฒนาทักษะการบวก การลบ จำนวนเต็ม 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7 

 ✓ 

รายงานการพัฒนาทักษะการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวโดยใช้แบบฝึกทักษะ ช้ัน ม.1/2 , ม.1/10 

 ✓ 

นางสุภิดา วิไลลักษณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค20201  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 ✓ 

การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรงในวิชาคณิตศาสตร์
ระดับช้ันมัธยมศึกษา   ปีท่ี 2 เรื่องเส้นขนาน 

 ✓ 

นางรัตนา พฤกษา
ปัญญะ 

การพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณพหุนาม 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 ✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/9 เรื่องความเท่ากันทุกประการโดยใช้
แบบฝึกทักษะ 

 ✓ 

นางสาวมนสันันท์ พุ่มดียิ่ง ครูคณิตศาสตร์ในฝัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8   ✓ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ัน  ✓ 
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 เรื่องลำดับและอนุกรมโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ 

นางวันดี แจ่มพินิจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิ ตศาสตร์  เรื่ อ งตรรกศาสตร์  ของนั ก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/4  

 ✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4/13  

 ✓ 

นายภูธร บ้านเนิน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ค23201  เรื่อง   การแยกตัวประกอบพหุนาม 
โดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์ โดยใช้แบบฝึกหัดเสริม สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ค23202 เรื่อง ระบบสมการท่ีประกอบด้วย
สมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง โดยใช้แบบฝึกหัดเสริม 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ✓ 

นางสาวชลธิชา อยู่ยง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาสับเซต
และเพาเวอร์เซต โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12 

 ✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง 
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4  

 ✓ 

นางอรวรรณ เพอโรดิน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การส่ือสารทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL เรื่องค่ากลางของข้อมูล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 ✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 ✓ 

นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่องลำดับและอนุกรมอนันต์ 

 ✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 ✓ 
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

เรื่องการนับ วิธีเรียงสับเปล่ียนและการจัดหมู่ 
นายชาญชัย คำเวียง รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

เรื่องทศนิยมและเศษส่วนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 ✓ 

การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ อัตราส่วน
และร้อยละ 

 ✓ 

นางกรรณิการ ์ มนุญโย การคุยกันในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1, 
3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/11 

 ✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการ
ประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

 ✓ 

นายประกาศิต บุญวงค์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
พื้นท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โด ย ใช้ ส ถ าน ก าร ณ์ จำลอ ง โจท ย์ ปั ญ ห าพื้ น ท่ี ผิ ว 
และปริมาตร 

 ✓ 

การแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ส่ือประสม 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/12  

 ✓ 

นางสาวหทัยรัตน์ ชมฤทธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 ปี
การศึกษา 2562 

 ✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะ เรื่องสถิติ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 ปีการศึกษา 2562 

 ✓ 

นางสาวพัชรี อินทร์ช่วย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ปริซึมและทรงกระบอก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/11 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 ✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึก
ทักษะของนักเรียนช้ัน ม.2/11 
 

 ✓ 

นางสาวอำภา ศรีวงค์ราช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/9 เรื่อง สถิติ โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ 

 ✓ 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                                                                            โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

              169 

 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

รายงานผลการใช้เอกสารสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องจำนวน เชิงซ้อน  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 ✓ 

นางสาวช่อทิพย์ สุวรรณรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวทิยา พุทธมณฑล 

 ✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่องฟังก์ชันกำลังสอง 

 ✓ 

 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์                               
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นางแสงอรุณ สง่าชาติ 

 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ เรื่อง ความช้ืนในบรรยากาศ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  
 

  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เทคโนโลยีอวกาศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ใช้
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 
5E 

 
 
 

นางสาวสุจิตรา ศรีรอต เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้ Mind 
Map แบบวิเคราะห์โจทย์ด้วย KWDL 

 
 

 
 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกระแสไฟฟ้า โดย
เทคนิคการสอน KWDL ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
  

นางสุดารัตน์ ณัฎฐ์มีบุญ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีใช้วิธีการสอนแบบ Active  
Learning เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วชิา 
วิทยาศาสตร์  ว 23102 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 
 
 

การจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM Education เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน 
วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นางสาวจิระ ดีช่วย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

 ๕/๖ ด้วยระบบคู่สัญญา 
 
  

  
เพื่อศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖  

 
  

นางณัฏฐ์ญภา โพธิวัฒน์ธนัต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องงานและกำลังของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันตอน   

 
 
 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงพยุง  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน 

 
 
 

นางอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกรด – เบส  โดย
ใช้รูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Cases Study) 
ร่วมกับการทดลองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

 
 
 

นางสุดารัตน์ กิติจันทโรภาส การศึกษาการใช้ส่ือวีดีทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

 
 
 

  
การสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ด้วยภาพ (Visual note) ท่ีมี 
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิวัฒนาการ วิชา
ชีววิทยา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  

 
 

 
 

นางสาวแสนดี ว่องวุฒ ิ การสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ด้วยภาพ (Visual note) ท่ีมีต
อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอาณาจักรของส่ิงมีชีวิต 
วิชาชีววิทยา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

 
 
 

  
การกระตุ้นความสนใจในการเรียนวิชาชีววิทยาน่ารู้ ด้วย
ส่ือวีดีทัศน์  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1/๒ 

 
 
 

นายจิตรกร รัตนพันธ ์ การใช้แอปพลิเคชัน Frequency Sound Generator 
เป็นเครื่องมือช่วยสอน เพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องบีตส์
ของเสียง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/4                 

 
 
 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4  
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมโดยใช้กระบวนการสอนแบบ 
Active Learning ด้วยวิธีการสอนแบบการใช้คำถาม 
(Questioning Method) 

 
 
 

นางสาววันนา กันหาพร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ สามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของ
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค KWDL 

 

  
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี เรื่อง
พันธะเคมี  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   

 
 

 

นางสาววรรณภรณ์ ทองจันทร์ ผลของการใช้ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาโลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

 
 
 

นางอุมาพร เจียรวัฒนาวิทย์ การมีวินัยทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8        

 
 
 

นายศุภกร ผันผล การใช้ส่ือการสอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสลายตัวของ
กัมมันตรังสี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 
ฟิสิกส์ 5 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4-6/6  

 
 
 

  
การปรับพฤติกรรมด้านการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๒  

  
 

นางสาวภัณฑิลา       ลอยเมฆ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่อง  โครงสร้างภายในของโลก  ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2562   

 
 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
แรงและการเคล่ือนท่ี นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

  
        

นางสาวชยากร นรินทร์หงษ์
ทอง 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเบ้ืองต้น (พันธะ
เคมี) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี  1/1   

 
 
 

การวิจัยเรื่องการศึกษาความรู้ เรื่อง เคมีอินทรีย์  
(อนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน)  โดยใช้แบบฝึก
ทักษะของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๖/๔     

 
 
 

นางสาววราภรณ์ ชูบัณฑิต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 
เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2  
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ 

 
 
 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชารายวิชา
วิทยาศาสตร์ 5  เรื่องพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2  โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะพลังงาน
ไฟฟ้า   
 

 
 
 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                                                                            โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

              172 

 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นายเอกชัย อ่ำสิงห ์ การทดลองใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เรื่อง ช้ันบรรยากาศ 

เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/5    
 

 
 

นางสาวอริสรา อันละคร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 เรื่องการควบคุมการเจริญเติบโต
และการตอบสนองของพืชวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดย
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
 
 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4   เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ วิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD      

 
 
 

 

 
 

 
 

นางสาวทาริกา บุญพรม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดย
การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เรื่องข้างขึน้-
ข้างแรมของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนวมิ
นทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 
 
 

 
 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            

 

 ื่อผู้      ชื่อผลงานวิจัย 
ล  ษณะง        

อ ่ งง่    ต็ม ูปแบบ 
นางสาวนิติยา       ภักดีบุรี การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่องวิชาภูมิศาสตร์ ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

 
✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 โดยใช้
รูปแบบโครงงานเป็นฐาน 

 
 

✓ 

นางสาวนาตยา      สุกจ่ัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๔/๗ รายวิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 
 

 
✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน 

  

นางวันเพญ็      มีคำแสน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐ 
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 ื่อผู้      ชื่อผลงานวิจัย 
ล  ษณะง        

อ ่ งง่    ต็ม ูปแบบ 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/ 10   

  
 

นางนงนุช       ล่ิวพันธ์พงศ์ การแก้ปัญ หาพฤติกรรมการไม่ สน ใจเรียน ในวิชา
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    ๑/๗ 

  
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ 
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/8 รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 

  
 

นางไพพร        ดีบาง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการเรียนเพื่อให้นักเรียนมี
วินัยและความรับผิดชอบกรณีศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
 ๒/๑๔ 

 
  

 
✓ 

การศึกษาทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  2   
ท่ีมีต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์         

 
 

✓ 

นางกนกวลัย        สร้อยศักดิ์ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นไทย สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

 
  

 
✓ 

ผลการสอนสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย โดยใช้ส่ือประสม สำหรับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๔ 

 
 

 
✓ 

นายพุทธัย       เพื่อรอดวงษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

  
 
✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมาย
คุ้มครองสิทธิของบุคคล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

  
✓ 

นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เรื่อง โลกศึกษา ๑ ด้วย
วิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์ 

 
 

 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เรื่อง โลกศึกษา 
๒ (สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์) ด้วย
วิธีการทดสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วย 
การเรียน 
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 ื่อผู้      ชื่อผลงานวิจัย 
ล  ษณะง        

อ ่ งง่    ต็ม ูปแบบ 
นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่ การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ เรื่อง
ประชาคมอาเซียน 

 
 
 

 
✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ LT  
(Learning Together) 

  
✓ 

นายสุจินดา          คล้ายขำ การสำรวจเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเรียน
การสอนด้วยชุดกิจกรรมแผนผังความคิดในรายวิชา
ภูมิศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

 
 

 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัย
ในการ เรียน รู้ รายวิชา ส๓ ๐๒๒ ๔  ประวั ติ ศาสตร์  
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 

 
 
 

นายพงศกร จิรยั่งยืนยง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

 
 

 
✓ 

ผลการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิดที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่5  

 
 
 

 
 

นางสาวกรรณิการ์    กลับสกุล การศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง อริยสัจ ๔ ของนักเรียนช้ัน  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

 
 
 

 
 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ บทเรียน
สำเร็จรูป เรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1    

 
 

 
✓ 

นางขนิษฐา       ตันกูล 
 
 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ ๔MAT รายวิชาสังคม
ศึกษา 

  
✓ 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  โดยการจัดการเรียน รู้แ บบ  ๔MAT รายวิชา 
ประวัติศาสตร์ 

 
 

 
✓ 
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 ื่อผู้      ชื่อผลงานวิจัย 
ล  ษณะง        

อ ่ งง่    ต็ม ูปแบบ 
นางสาวสุภกฤตา   หงษ์ทอง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเกมเมืองจำลอง

ระบบเศรษฐกิจทวีปอเมริกาเหนือท่ีมี ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมทวีปอเมริกาเหนือของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓/๓ 

  
✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปอเมริกาใต้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธ
มณฑล ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม 

  
✓ 

นายณัฐวุฒิ      ปั้นเหน่งเพชร ก าร เป รี ย บ เที ย บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก าร เรี ย น วิ ช า
ประวัติศาสตร์ไทย ๑ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
เรื่อง เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการสอบ
ย่อยทุกสัปดาห์  

  

ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้เทคนิคการสอนแบบการ
อภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) 

 
 
 

 
 
 

นางกรัณฑา       สุธาทรัพย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
รายวิชาอาเซียนศึกษาโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ 

  
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัมัธยมศึกษาปีท่ี3 โดยการสอน
แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่างวิชาสังคมศึกษา เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
 

นางสาวปริมประภา   แสนท้าว การพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้  เพื่ อพัฒ นา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เรื่อง บทบาทหน้าท่ีของเยาวชน
ท่ีมี ต่อ สังคมและประเทศชาติ  สำหรับนัก เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๒ โดยใช้เทคนิคการต้ังคำถามและ
แผนท่ีความคิด 

 ✓ 

การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ปัญหาสังคม 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10 โดยใช้เทคนิค
การตัง้คำถาม 

 ✓ 
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 ื่อผู้      ชื่อผลงานวิจัย 
ล  ษณะง        

อ ่ งง่    ต็ม ูปแบบ 
นายนสิทธิ์          ใหญ่ยิ่ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเหตุการณ์สำคัญ

ในยุโรปสมัยกลาง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
 ✓ 

การพั ฒ น าผล สัม ฤทธิ์ ท างก าร เรี ยน  ใน รายวิ ช า
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น เรื่อง ตลาดในระบบ เศรษฐกิจโดย
ใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5/11 

 ✓ 

นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ท างก ารเรียน  เรื่ อ ง ปัญ หา
ส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปยุโรป ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
การใช้เทคนิคผังกราฟิก 

  

ก า ร พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ร า ย วิ ช า
พระพุทธศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ
ปุจฉาวิสัชนา 

 ✓ 

นางสาวเพียงพร      โปทอง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘ สาระหน้าท่ีพลเมือง 
(เพิ่มเติม) โดยวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ท่ี๑  

 ✓ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสนาสากล
ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วย
การเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 ✓ 

นางสาวธิติมาศ สุขประเสริฐชัย การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง อริยสัจ๔ ของนักเรียนช้ัมัธ
ยมศึกษาปีท่ี ๔ ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

 ✓ 

การพัฒนาส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษาด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint เรื่ อ ง  ป ระ เด็ น ส ำ คั ญ ท า ง
ประวัติศาสตร์สากล สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖
ร่วมกับ วิธี คิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาผลการ
เรียนรู้ 

 ✓ 

นายอนุชิต     บูรณพันธ์ ผลการพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดยการใช้การเรียน
การสอนรูปแบบกิจกรรมกลุ่มในการเรียนรายวิชาศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๓/๓  

 ✓ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปอเมริกาใต้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธ
มณฑล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 

 ✓ 
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กลุม่สาระการเรยีนรูศิ้ลปะ                            

 

ช่ือผู้วิจัย ช่ือผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นายอิสินธร    เดชคุ้ม การสร้างสมาธิโดยการฟังเพลง   
นายจุมพล     ปัญจะ การศึกษาความสามารถรายวิชาศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) เรื่อง การ

ปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ 

  

การแก้ไขทักษะการปรบจังหวะพื้นฐานในการอ่านโน้ต   

รายงานการใช้ส่ือมัลติมีเดียเรื่องพื้นฐานการปฏิบัติฆ้อง 
วงใหญ ่

  

นายอัครัช      บุญแท้ ส่งเสริมทักษะการร้องเพลงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    

นายกิติพงษ์    รสจันทร์ การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา   

นายไพโรจน์    ทองวั่น การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา   

นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ สำรวจพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป ์นาฏยศัพท์ ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

  

นายกายเพชร   สมเพชร การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ท่ีมีต่อบทเพลงในรำวงมาตรฐาน 

  

นางสาวสวรรยา  เต็งสุวรรณ์ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในรายวิชาทัศนศิลป์ 
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กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษา                   

 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นางสาวชุลีพร   เนืองศรี ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักท่ีมีต่อการประสานสัมพันธ์ในการรำ

กระบี่กระบอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  

นายจิรภัทร        อำไพเมือง   เจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ ต่อการเรียนวิชา 
สุขศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

  

นายธนกฤต     นาคศรี การควบคุมน้ำหนักด้วยการออกกำลังกาย   
นางนุกูล         ศิริบรรณากุล การแก้ไขปัญหานักเรียนติด 0 ร มสและเพิ่มระดับผลการเรียน

นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  

นายเมธี          สกุลคล้อย ทัศนคติท่ีนักเรียนมีต่อวอลเลย์บอล 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี ๒/๑๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา    พุทธมณฑล  

  

นางสาวฌุมพรี     โพธ์ิเจริญรักษ ์ การสร้างแบบทดสอบทักษะยิมนาสติกเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษาเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1                      

  

นายธนพงศ์       แก้ววงศ์ การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learnning )    
ในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนนว
มินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  
 

นายอภิวัฒน์       ศรีวงษ์สา การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษา
ตอนต้น 

  

นางสาวขนิษฐา  ปราชญ์วิทยา การแก้ปัญหาเวลาเรียนในห้องเรียนมีไม่เพียงพอสำหรับการฝึกของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
การแก้ปัญหาเชือกผูกกางเกงยูโดหลุดจากช่องใส่เชือก 
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กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ และเทคโนโลย ี                  
 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นางสาวธัญดา   ไตรวนาธรรม การใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวกเพื่อแก้ปัญหานักเรยีนไม่มีวัสดุอุปกร

ณ์ในการปฏิบัติงานรายวิชางานประดิษฐ์ ง 20227 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/11 

 ✓ 

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้มีวินัยและความ 
รับผิดชอบรายวิชางานประดิษฐ์2 ง20225 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/12 

 ✓ 

นายรว ิ      แจ่มพินิจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ 
โดยใช้ส่ือออนไลน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

 ✓ 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบเทคโนโลยี 
โดยใช้เว็บช่วยสอนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

 ✓ 

นางสุวรรณ์    น้าประทานสุข การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียน  ✓ 
 การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรงเวลารายวิชาการส่ือสารและการ

นำเสนอของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ✓ 

นางมาลี        เอี่ยมพริ้ง  การศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ 
รับผิดชอบของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7  

 ✓ 

 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
กระบวนการการทำงาน รายวิชาการงานอาชีพ ง ๒๑๑๐๑ 

 ✓ 

นางสาวภาณุตา   อุทุมพร การประเมนิทางเลือกอาชีพของนักเรียนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ✓ 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการถนอมอาหารและ 
การแปรรูปอาหาร โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) 

 ✓ 

นางฐานิต สุขสนาน ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึ
กษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้I30201โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ผ่าน 
อินเตอร์เน็ตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 ✓ 

 การพัฒนาทักษะการศึกษาเพื่อการส่ือสารและนำเสนอโดยใช้ชุดการ
เรียน QR CODE ของนักเรียนระดับช้ัน ม.5 

 ✓ 

นางสาวอิสรีย ์  ด่านพิชิตชัยศ์ การเสริมแรงเชิงบวกในการเข้าเรียน กิจกรรมยุวกาชาด  ✓ 
 การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตสู่สังคมออนไลน์ของ 

นักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
 ✓ 

นายธนะกิจ      รุ่งโรจน์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องการแต่งภาพ ✓  
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
ด้ ว ย ท ฤ ษ ฎี  9  ช่ อ ง  โ ด ย ใ ช้  G o o g l e  S l i d e 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/10   

 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม 
MSWLOGOส ำห รั บ นั ก เรี ย น ท่ี มี ผ ลก าร เรี ย น อ่ อ น โด ย ใ ช้  
บทเรียนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนของนัก เรียน ระดับ ช้ันมั ธยม 
ศึกษาปีท่ี 3/5  

✓  

นางสาวรัตนา      กาญจนสาลี การพัฒ นาประสิทธิภาพการทำงาน  วิชาการเขียน เว็บ เพจ 
โ ด ย ใ ช้ น วั ต ก ร ร ม  G o o g l e  A p ps 
Classroomของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8  

✓  

 การพั ฒ น าผล สัม ฤ ทธิ์  วิ ช าก ารอ อกแบ บ และ เทค โน โลยี  
โดยใช้การส่งเสริมการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
โดยการค้นคว้างานวิจัย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1  

✓  

นางธาณี    รัตนพันธ ์ การทดลองใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรายวิชา 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตัวเองนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8  

 ✓ 

 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการส่ือสารและ 
การนำเสนอด้วยโมเดล ARCS
เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจของนักเรียนระดับช้ัน ม.2/8 

 ✓ 

นายประเสริฐ    อภิวงค์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2/8 
เรื่องการไม่ส่งงาน 

✓  

นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเ
รียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/11 

✓  

 ก ารพั ฒ น าก าร เรี ย น ก ารสอ น โด ย ใช้  Google Classroom 
ในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ของนั ก เรียนระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 2 

✓  

นางกมลชนก    สิทธิรุ่ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ 1 
เรื่องสัญลักษณ์ Flowchart ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคช่ัน Quizizz 

 ✓ 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ 
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี1 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 ✓ 

นายกฤติกร ล้อจิตติกุล พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

✓  
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
 การแก้ปัญหาการส่งงานโดยใช้ Google classroom ในรายวิชา 

การออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
✓  

นางสาวแอมจิรา จันทร์ล้ี การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 
เพื่อการจัดการเรียนรู้พัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพในการทำ 
งานเพิ่มขึ้น 

 ✓ 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใน 
แบบ stad รายวิชาเทคโน โลยี สารสน เทศ3 รหัส  ง23102 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 ✓ 

นางสาวสุกัญญา ไวยรัตนา การฝึกทักษะเพิ่มมูลค่าของใบเตยหอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี1/8โดยการลงมือปฏิบัติจริงจากปราชญ์ชาวบ้าน  

 ✓ 

 การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวน
การทำงานรายวิชาการงานอาชีพง21101 ของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1/2 

 ✓ 

นายพสิษฐ์  อธิษฐ์ธรรมธัช การจัดกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

 ✓ 

 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานสวยด้วยเอกลักษณ์ไทยโดยใช้โครงงา
นเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

 ✓ 

นางสาวกุลจิรา การนา การศึกษาพฤติกรรมด้านวินัยในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอ
ร์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

✓  

 การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาการออกแบบและ 
เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

✓  

นายสุเทพ  ซิวประโคน ก า ร พั ฒ น าผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น  วิ ช า ก า ร บั ญ ชี  1 
เรื่องการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันท่ัวไปโดยการใช้แบบฝึก 
ทั ก ษ ะ  ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  4/11-12 
แผนการเรียนเทคโนโลยี   

 ✓ 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์รายการค้าใน 
รายวิชาการบัญชี 2 โดยใช้วิธีสอนสถานการณ์จำลอง(Simulation) 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนเทคโนโลยี  

 ✓ 

นางสาววิยะดา ธรรมจิตต์ การฝึกทักษะเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อลดโลก 
ร้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 

 ✓ 

 การพัฒนาทักษะการเย็บตะขอโดยวิธีเพื่อนช่วยเพือ่น 
ของนักเรียนเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีท่ี4/4  

 ✓ 

นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โครงงานนัก  ✓ 
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

 
การใช้รูปแบบการสอนโดยเพื่ อน ช่วยสอน (Buddy Tutor) 
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างของนักเรียนระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี ๒/10  

 ✓ 

นายนครินทร์     สุเพ็งคำ วิจัยการศึกษาการจัดรูปแบบการสอนของครูการงานอาชีพเพื่อ 
เปล่ียนแปลงทัศนคติของนักเรียน 

 
✓ 

 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ                           
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นายสุประจักษ์      บัวพิมพ์ การแก้ไขปัญหาการจดจำตัวอักษรคาตาคานะในภาษาญี่ปุ่น ✓  
นางรัชภรณ์      มีล้ำ พัฒนาทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยกิจกรรม Cover  

บทสนทนา Youtube 
✓ 

 

นางดาลัด        นันทวิสูตร การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

✓  

นางราตรี         รัศมี การอ่านเพื่อสรุปใจความสำคัญของนักเรียนช้ัน ม.5/10 ✓  
นางสาววัชรี      แก้วนิยม การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และ

ตัวอักษรพิมพ์เล็ก สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10 
✓ 

 

นางเต็มดวง  ชาญฤทธิ์ ผลการใช้แรงเสริมทางบวก – stickers ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/1,3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  

✓ 
 

นางประภาภรณ์    หอมจันทน์ การแก้ปัญหานักเรียนท่ีไม่สามารถจำความหมายของคำศัพท์ 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/2  

✓ 
 

นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน ์ การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์เบ้ืองต้นเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทำข้อสอบวัดระดับภาษาจีน ระดับ 1 สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 

✓ 
 

นางสาวมนัญญา    รมัยธิติมา การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนซ่อมเสริม วิธี
เพื่อนสอนเพื่อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

✓ 
 

การแก้ปัญหาการจำความหมายของคำศัพท์ไม่ได้ โดยการ 
Dictation ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2   

✓ 
 

นางสาวตองเตย     คลังเพ็ชร การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดย ✓  
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
ใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9 

นางสาวทิพรัตน์     จวนกระจ่าง การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 

✓  

นางสาวอรีนา        ศรียา ความสามารถด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/11 โดยใช้เทคนิค STAD 

✓  

นางสาวสโรชา       อามาตย์ทัศน์ การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสำหรับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

✓ 
 

นายสรวิศ            เร้าอนุรักษ์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การบอกตำแหน่งทิศทางของส่ิงของ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

✓ 
 

นายฐกร              เจษฎาภัทรกุล การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจากแบบฝึกการอ่าน
ออกเสียง (Pronunciation) จากหนังสือเรียน  
Team Up 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 

✓ 
 

นางสาวปิยฉัตร      อ่อนคำตา การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนแบบปฏิสัมพันธ์ 
KWL Plus นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 

✓  

นางสาวธัญชนก     ทองศิริอุบล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนและความสามารถในการทำงาน
ร่วมมือกับผู้อื่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8 และ 5/10 

✓ 
 

นางสาวจิตรลดา เจ๊กเผือกหอม การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเปล่ียนนามเอกพจน์เป็น
พหูพจน์โดยใช้ชุดแบบฝึกการเขียนเปล่ียนรูปคำนามของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 

✓ 
 

นางสาวปิยธิดา    เถินบุรินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 

✓ 
 

นายศุภวิชญ์        ง่วนสำอางค์ การพัฒนาความสามารถในการจำตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ส่ือ
รูปภาพ 

✓  

นางสาวดาราวรรณ โคตรพัฒน์ การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยญัชนะท้ายคำภาษาอังกฤษ ✓  
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กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน  แนะแนว 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นางนริสา   พัฒนรัฐ เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาการเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒  ✓ 
 

ผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันา  การวางแผนอาชีพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 

✓ 
 

นายศรัณย์   พฤกษาปัญญะ การสำรวจความต้องการการแนะแนวของผู้เรียน  ✓  
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบของของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

✓ 
 

นางทัศนีย์ หล้าธรรม  การศึกษาพฤติกรรมท่ีเป็นปญัหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑/๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ✓ 

 

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ เรื่องการ
ไม่ส่งงาน/การบ้าน  ✓ 

 

นางแสงจันทร์  อาภาวีระ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี ๖/๓  

✓ 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยของ 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
✓ 

 

นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ✓ 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นผู้นำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

✓ 
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สืบสานงานพระราชด าร ิ

มาตรฐานที่  
๔ 
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มาตรฐานท่ี ๔  สืบสานงานพระราชด าริ 

 

๑. กระบวนการพฒันา 

 โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้จัดทำหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษาเป็นแนวทาง 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ให้มีอัตลักษณ์เป็นลูกนวมินทราชินี รักชาติ ศาสน า  และพระมหากษัตริย สืบสาน 
ความเป็นไทย สร้างสรรค์ศิลปาชีพ มีพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างสมดุลเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ และน้อมนำ
พระราชดำริมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตนักเรียนให้ มีคุณภาพ เป็นเยาวชนท่ีดีในสังคม  
สามารถสร้างอาชีพได้ในอนาคต  อีกท้ังยังมีส่วนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน  โรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสืบสานงานศิลปาชีพตามโครงการพระราชดำริ   
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ โรงเรียนมีการดำเนินการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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๑.การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  สืบสานงานตามโครงการพระราชดำริและศิลปาชีพใน
สถานศึกษา   โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใน
รายวิชาประวัติศาสตร์  รายวิชานาฏศิลป์ให้นักเรียนทุกระดับช้ัน และจัดการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์
(โขน) ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ได้เรียนทุกคน ซึ่งการสอนโขนให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ถือเป็น
การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย มีการจัดโครงการบรรพชาสามเณรและ
บวชเนกขัมมจาริณี เฉลิมพระเกียรติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ทุกคน เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีเมตตากรุณา ความกตัญญู กตเวที และปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี 
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๑.๑ การส่งเสริมงานศิลปาชีพ  โดยเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาในรายวิชาการงาน 
อาชีพ และกิจกรรมชุมนุมเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑,๒,๓ และ๔ ให้กับนักเรียนท่ี
มีความสนใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกการปฏิบัติจริง สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและครอบครัวต่อไปในอนาคต และยังเปิดโอกาสให้บุคคล ชุมชน 
หน่วยงานภายนอกท่ีมีความสนใจเข้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเพจเฟซบุ๊กและจัดอบรมภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
๑.๒ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๑ และ ๒ ได้เลือก

เรียนตามความสนใจ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะท่ีสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยู่
ในสังคม โดยเน้นสมรรถนะด้านทักษะชีวิตเพื่อนำสู่การปฏิบัติ เช่น ใบเตยอะไรเอ่ย  นักบัญชีรุ่นจ๋ิว  ประดิษฐ์
สวยด้วยมือเรา  จิปาถะ  ครัวคุณต้อย  พับบัว  ๑๐๘ ไอเดีย  เศรษฐกิจพอเพียง นักข่าวจ๋ิว ภาษาอังกฤษน่ารู้  
เพลงพาเพลิน ดนตรีสากล จิปาถะ เป็นต้น 
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๒. การส่งเสริมการจัดการเรียน รู้ และสร้างความตระหนักการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ได้ดำเนินการ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานมา ต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2557  โดยมีแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกและ
คุณลักษณะท่ีดีในการอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ  มีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมโลก   จากแนวคิดดังกล่าว  จึงนำมาสู่     จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ อัน เกิดจาก 
ความร่วมมือจากนักเรียน  เครือข่าย  โรงเรียน  ชุมชน โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น  ๔  ด้าน  ได้แก่  
 ๑)  การรณรงค์ให้ความรู้  ๒)  การประชาสัมพันธ์  ๓)  การส่งเสริมพฤติกรรม  ๔)  การสร้างเครือข่าย   โดย
ได้มีการดำเนินการดังนี้ 

    ๒.๑ การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก  โดยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง และในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗  โรงเรียนไนได้รับรางวัล  
Energy  my  award ระดับ  ๕  ดาว  โรงเรียนจึงได้มีนโยบายประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ำ  ประหยัด
ไฟ  และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานตามโครงการ
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โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน  โดยให้นักเรียน  ครูและบุคลากรช่วยกันลดการใช้พลังงานท่ีบ้านของตนเอง โดย
นำใบเสร็จค่าไฟฟ้าต้ังแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน  มาเข้าร่วมประกวดการลดใช้พลังงานเป็นปีท่ี  ๓   
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๑,๒๐๐  คน  ผลปรากฏว่านักเรียนจำนวน  ๓๖๒  คน  คิดเป็น  ร้อยละ  
๓๐ มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณท่ีลดลงมากกว่าร้อยละ  ๕  จากกิจกรรมนี้สามารถลดใช้พลังงานได้ถึง  ๓๕,๓๘๙  
กิโลวัตต์  และลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง  ๒๐,๐๔๔.๓๓  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์   

 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๒ การจัดโครงการโลกสวยด้วยมือเรา  ในวันท่ี  ๕  มิถุนายนของทุกๆ  ปี  ซึ่งเป็นวันส่ิงแวดล้อม
โลกเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญ  ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  โดยให้ความสำคัญ
ในเรื่องของการตระหนักรู้ถึงปัญหาขยะและการปล่อยแก๊สเรือนกระจก  เผยแพร่ความรู้ผ่านวารสารโรงเรียน
และเชิญชวนผู้ปกครองลดการใช้พลังงาน  การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนทาง www.satriwit3.ac.th  
และเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนของชุมนุมอนุรักษ์พลังงานได้ตามช่องทาง
http://1013359.wixsite.com/greenschool  กิจกรรมหน่วยราชการร่วมใจลดใช้พลังงาน  โดยขยายผล
ไปสู่ชุมชนให้ความรู้แก่สำนักงานเขตทวีวัฒนา  ศูนย์สาธารณสุข  67  สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา  
 กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  และวัดโกมุทพุทธรังสี  มีการรณรงค์ให้นักเรียน  ครูและบุคลากรตระหนักถึง
ปัญ หาส่ิงแวดล้อมแก้ ไขปัญ หาส่ิงแวดล้อมอย่างจริ ง จัง ให้ ทุกคนได้รู้ จัก ดูแลธรรมชาติ  และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด สร้างแรงจูงใจในการลงมือปฏิบัติจริง  โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม
รณรงค์หน้าเสาธง  การแสดงเต้นโคบเวอร์(cover)  เพลงส่ิงแวดล้อม   จัดบูธกิจกรรมบริเวณใต้อาคาร การใช้

http://1013359.wixsite.com/greenschool%20%20กิจกรรม
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ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  ลดการใช้ถุงพลาสติก   ศึกษาความรู้จากบอร์ดความรู้  การตอบปัญหาชิงรางวัล   
การทำสลัดโรล  การคำนวณค่า  Emission  factoion  (การคำนวณค่าปริมาณคาร์บอน)  เป็นต้น   และ
โรงเรียนได้ทำความร่วมมือกับธนาคารออมสินรับฝากเงินออมจากนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน  
ธนาคารออมสินได้ใส่ใจในเรื่องส่ิงแวดล้อมได้จัดโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยนำเจ้าหน้าท่ีของธนาคาร
โรงเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันปลูกต้นไม้   

 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ การจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว  โรงเรียนสีเขียว  โรงเรียนได้
ส่งครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาเข้าร่วมอบรมและจัดทำหลักสูตรค่ายเยาวชน
โรงเรียนสีเขียว  รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องพลังงานทดแทนและการจัดการกับพลังงานในอนาคต  เย่ียมชม
โรงไฟฟ้าบางปะกง  และเข้าฐานทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่  ฐานเรียนรู้กับ กฟผ.  ฐานการใช้และบำรุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้า  การทำปุ๋ยชีวมวล  การคัดแยกขยะ ครูได้นำความรู้มามาขยายผลให้กับเพื่อนร่วมงาน และ
จัดการเรียนรู้ในกิจกรรมชุมนุม  จัดค่ายห้องเรียนสีเขียวอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียนแกนนำ 
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    ๒.๔ การจัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล สถานศึกษาได้เปิดทำการธนาคารขยะโดยรับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่  1)  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ 2) เจ้าหน้าท่ีทหารจากกิจการวังพิเศษมารับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันจันทร์  3)  มหาวิทยาลัยมหิดลมาให้
ความรู้เกี่ยวระบบการรับซื้อ  การทำบัญชี  4)  ธนาคารโรงเรียน  โดยทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีการรับซื้อ
ขยะรีไซเคิลทุกวันจันทร์  ณ  จุดรับซื้อบริเวณใต้อาคาร  ๗  ช้ัน  ซึ่งจะมีนักเรียน  บุคลากร  เจ้าหน้าท่ี
สำนักงาน นักการภารโรงและผู้ปกครอง  นำขยะรีไซเคิลมาขาย  ผลจากการดำเนินงานพบว่านักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาส่ิงแวดล้อม  การคัดแยกขยะ และรู้จักการออมเงินตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง                                                                            
             ๒.๕ การจัดโครงการครอบครัวพอเพียง  โรงเรียนได้ร่วมมือกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัดโครงการ
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนกิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอบรม
ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔  จำนวน  ๔๕๐  คน   
ได้สืบสานพระราชปณิธานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันท้ังด้านการเรียนและ  
การดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวและนำหลักคิดไปสู่ชุมชนท่ีอยู่อาศัยในเขตท่ีพักอาศัยเสริมสร้างชุมชน
เป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสาธารณะเป็นผู้นำทำกิจกรรมอาสาท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกับผู้ปกครอง เช่น  รณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อม  การไม่ใช้ความรุนแรง  รณรงค์ให้ครอบครัวทำ
บัญชีรายรับ-รายจ่าย  เป็นต้น           
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  ๓. การส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงานพระราชดำริ และความเป็นลูกนวมินทร์  
สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติท่ีดีต่อการสืบสานงานพระราชดำริ 
และความเป็นลูกนวมินทร์ ดังนี้   พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                 
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ประจำปีการศึกษา 256๒ กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก                
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง วันแม่แห่ งชาติ การจัดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 10 กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง  และกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะ
เป็นลูกนวมินทร์  โดยโรงเรียนได้ให้นักเรียนทำแบบประเมินความภาคภูมิใจและรักศักด์ิศรีความเป็นลูกนวมิ
นทร์ ทุกส้ินปีการศึกษา โดยนำผลท่ีได้มาวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาคภูมิใจและเจตคติท่ีดีใน
สถานศึกษาให้กับนักเรียนในปีต่อไป และยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เขียนเรียงความเกี่ยวกับความภาคภูมิใจและ
รักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ 
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๒. ผลการด าเนินการ 

 

๑. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  สืบสานงานตามโครงการพระราชดำริและศิลปาชีพในสถานศึกษา 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์(โขน) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวน ๕๕๖ คน เรียน

รายวิชานาฏศิลป ์(โขน) ได้ผลการเรียนระดับ ๔ ร้อยละ ๙๕.๓๒  ระดับผลการเรียนระดับ ๓.๕     
ร้อยละ ๐.๗๐ ระดับผลการเรียนระดับ ๓ ร้อยละ ๓.๙๘ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ท่ีเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี เฉลิมพระเกียรติฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวน ๕๕๖ คน เข้าร่วม 

กิจกรรมร้อยละ ๙๘.๒๓ และไม่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑.๗๗ 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ที่ผา่นกิจกรรมชุมนุม 

 
                  จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑,๒,๓ และ๔ จำนวน ๑๙ คน  

ผ่านการเรียนกิจกรรมชุมนุมเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อร้อยละ ๑๐ 
 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019 

 

 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

                                                                        197 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ที่ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จำนวน ๕๕๖ คน  
ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ร้อยละ ๑๐๐ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ที่ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จำนวน ๕๐๗ คน  

ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ร้อยละ ๑๐๐ 
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๒. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวพระราชดำริ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจำนวน ๒,๙๔๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๙.๘๒   

และไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐.๑๘ 
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๓. การส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงานพระราชดำริ และความเป็นลูกนวมินทร์ 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียน 

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสถาปนาโรงเรียน 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจำนวน ๒,๙๔๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนแสดงเจตคติความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดี                                  

ต่อการสืบสานงาน พระราชดำริ และความเป็นลูกนวมินทร์ 
 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจำนวน ๒,๙๔๕ คน มีเจตคติความภาคภูมิใจและเจตคติ   

ท่ีดีต่อการสืบสานงาน พระราชดำริ และความเป็นลูกนวมินทร์ ระดับมากท่ีสุด   ร้อยละ  ๗๖.๒๙ 
          ระดับมากร้อยละ  ๒๐.๔๗ ระดับปานกลาง  ร้อยละ    ๒.๔๙ ระดับน้อย  ร้อยละ   ๐.๗๕ 
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๓. จุดเด่น 

        ๑. สถานศึกษามีหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา ท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชดำริและ
ศิลปาชีพในสถานศึกษา 
 

         ๒. สถานศึกษาส่งเสริมการสืบสานงานพระราชดำริ ด้วยรูปแบบการสอนบูรณาการในรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชานาฏศิลป์ (โขน) ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ทุกคน 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ) กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางศิลปาชีพ 
 

        ๓. สถานศึกษาส่งเสริมการสืบสานงานพระราชดำริด้วยการให้นักเรียนเข้าชมการแสดงโขนเป็นประจำ
ทุกปี เพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย สืบสาน และรักษาไว้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ 
        ๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับสืบสานงานพระราชดำริ ได้แก่ โครงการบรรพชา
สามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี  
        ๕. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสร้างความตระหนักการอนุรั กษ์ ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกจัดกิจกรรม 
การอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก โครงการอบรม
วิทยากรแกนนำค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว โครงการโลกสวยด้วยมือเรา โครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล โครงการแยกขยะในโรงเรียน โครงการครอบครัวพอเพียง และโครงการธนาคารโรงเรียน  
 

        ๕. สถานศึกษามีการส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติท่ีดีต่อการสืบสานงานพระราชดำริ และ 
ความเป็นลูกนวมินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019 

 

 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

                                                                        201 

 

 

 
 

๔. จุดควรพฒันา  

          ๑. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตร และประเมินการใช้หลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา  
มาประยุกต์ใช้ในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
          ๒. สถานศึกษาควรกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับสืบสานงาน
พระราชดำริของนักเรียนแต่ละระดับให้ชัดเจนครอบคลุมนักเรียนทุกระดับช้ันเป็นรูปธรรม
มากกว่าการทำเป็นหน่วยบูรณาการระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
          ๓.  สถานศึกษาควรเผยแพร่กิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริให้ชุมชน และสาธารณชนได้รับทราบ  
          ๔.  สถานศึกษาควรจัดบริการความรู้เกี่ยวกับการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อให้แก่ชุมชน 
และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ตอนที่ ๔ 

สรปุผล แนวทางการพฒันาและความต้องการ

การช่วยเหลอื 
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ตอนที่ ๔ 

สรปุผล แนวทางการพฒันา และความตอ้งการการช่วยเหลอื 

 

สรุปผล                    

         
                การดำเนินงานภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑ ดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้ังค่าเป้าหมายของมาตรฐาน การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  นำแผนไปสู่ 
การปฏิบัติ มีการกำกับติดตาม ประเมินผลตามกลไกการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา   โดยนำผล 
การประเมินภายใน และผลการประเมินภายนอกรอบ ๔ มาประกอบพิจารณาสรุป ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานต่างๆ ท้ังด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการสืบสานงานพระราชดำริ  โดยมีผลสรุปดังตาราง   
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติของนักเรียน
สูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับจังหวัด สังกัด และประเทศทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 

๒. นักเรียนทุกคนจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษา 
สำหรับการพัฒนาตนเอง เพื่ อต้ังค่าเป้าหมายและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 
 

๓.นักเรียนมี ทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน  และคิดคำนวณ  
ในระดับดี-ดีเยี่ยมตามค่าเป้าหมายของมาตรฐาน  เนื่องจาก
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องและมีความหลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการอ่าน การคิดและการส่ือสารของ
นักเรียน  
 

๔. นักเรียนมีสมรรถนะและความสามารถการใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ เพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขัน
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายนอก 
 

๕. นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ สืบค้น 
ทดลอง และประดิษฐ์ โดยสามารถนำผลงานนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้และบริการสังคมได้เป็นอย่างดี 
 

๖ .นั ก เรียนมี เจตค ติ ท่ี ดี ต่ อ งาน อาชีพ  และการ ศึกษ า ต่อ 
ในระดับสูงขึ้น  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ สามารถสอบ
เข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ใน ม ห าวิ ท ย า ลั ย  แ ละ สถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า 
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและความถนัดของตนเอง 
 
 
 

 

๗. นักเรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจัดทำ
โครงงานคุณธรรมท่ีโรงเรียนกำหนด 
 

๘ . นั ก เรี ยน มี ค วาม เป็ น เลิ ศท าง ด้ านกี ฬ า  ใน ระ ดับชา ติ  
โดยเฉพาะกีฬาประเภทการต่อสู้  ยูโด และยูยิตสู รวมท้ังกีฬา

๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ของนักเรียน  สถานศึกษาควรจัดบริการนักเรียนตลอดปี
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียนเพื่อนำไปใช้สำหรับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
๒. สถานศึกษานำบันทึกข้อตกลง (MOU) ของนักเรียนมา

ใช้และกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการ ขั้นตอน 
และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนของครูและนักเรียน สำหรับผู้ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 

 
๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน

ให้มีความเป็นเลิศ และสามารถนำไปเผยแพร่ หรือบริการทาง
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

 

๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง และได้ผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจนเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ 
จิตอาสา  การใช้ถ้ อยคำท่ี สุภาพ  อ่ อนหวาน  รวม ท้ั ง
คุณลักษณะความเป็นไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ เช่น การไหว้  ยิ้ม 
ทักทาย มารยาทไทย ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย เป็นต้น 

 

๕. สถานศึกษาควรส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของ
นักเรียนประเภทอื่นๆ ให้มีความเป็นเลิศ นอกเหนือจากกีฬา
ประเภทต่อสู้ ยูโด ยูยิตสู หรือคูราช 

 

๖. สถานศึกษาควรนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมา
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนและช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่าง 
ใหน้ักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข   
 

    ๗. สถานศึกษาควรส่งเสริมความสามารถและทักษะของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกิจกรรมท้ังทางวิชาการ 
ด้านภาษา การคิดคำนวณ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา  
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จุดเด่น จุดควรพฒันา 

ประเภทกรีฑา สามารถเป็นตัวแทนเยาวชนระดับจังหวัดและ
แข่งขันต่อในระดับประเทศ 
 ๙ . นักเรียนมีความสามารถทางด้าน ศิลปะ มีความเป็นเลิศ 
ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ร ะ ดั บ ช า ติ ป ร ะ เภ ท ผ ล ง า น ด้ า น ศิ ล ป ะ  
และการขับร้อง ดนตรี อย่างต่อเนื่อง 
 

๑๐. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี สมบูรณ์แข็งแรง  
และมีลักษณะทางสังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
  
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

  ๑.  สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ท่ีมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีมาจากกระบวนการพัฒนาและ
ขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรมและชัดเจนด้วยรูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
   ๒.   สถานศึกษาสามารถดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของ
สถานศึกษาตามแผนกลยุทธ์ 
   ๓. สถานศึกษาใช้รูปแบบนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE 
MODEL และวงจรคุณภาพ PDCA ในการดำเนินงาน ขับเคล่ือน 
และการบริหารจัดการพัฒนาภายในองค์กร โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร ครู ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เกิดระบบ
การบริหารคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีความ
ยั่งยืน 
  ๔. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลแห่ง
คุ ณ ภ าพ แ ห่ ง ส ำนั ก ง าน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ าน ศึ ก ษ า 
ขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  พร้อมท้ังผ่านเกณฑ์การประเมินจาก
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กระทรวงศึกษาธิการ 
 

  ๕. สถานศึกษามีระบบกลไกและการพัฒนาระบบการประกัน
คุณ ภาพ การศึกษาตามแนวทางของ IQA AWARD โดยได้  
รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑  
 

๑. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้
เป็นปัจจุบัน รวมท้ังการนำระบบ I-School มาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

๒. นำกระบวนการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
OBECQA มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และต่อเนื่อง 
 

๓. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
และมีความสุขต่อการทำงาน 
 

๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่าง
ครูและบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  และสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
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  ๖. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการ
พัฒนาจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 

  ๗. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศ กำกับติดตาม และ
ป ระ เมิ น ผล  แ ล ะ ก าร ร า ย งาน ผ ล ก ารด ำ เนิ น ง าน ข อ ง 
ทุกหน่วยงานของสถานศึกษา 
  ๘. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเว็บไซต์อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  มี การ เผยแพ ร่ ค ว าม รู้  ข้ อ มู ล  ข่ าวสาร รวม ถึ ง 
มีการบริหารจัดการระบบให้เป็นปัจจุบัน  
 

   ๙ . สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ
โปรแกรม I-School มาใช้สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร 
ทำให้ครูเข้าถึงง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ๑. ครูมีความพร้อมสำหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้ น ผู้ เรี ย น เป็ น ส ำ คั ญ  ท้ั ง ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ  โ ด ย เน้ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

     ๒.  ครูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของตนเองอย่างเป็น
ระบบ มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำโครงการสอน การวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี เน้น
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

      ๓.  สถานศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตามการสอนภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง 
 

      ๔ . ครูมี ความสามารถพัฒ นาและสร้ าง ส่ือนวัตกรรม 
การเรียนการสอน ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบใช้
ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
      ๕.  ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน นำแนวทางหรือ
วิธีแก้ป้ญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอนมาสู่การสร้างงานวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา พฤติกรรม หรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง  
    ๖. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล 

     ๑. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัด 
ทำบั น ทึกห ลังแผนการจัดการเรียน รู้ ท่ี สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมท้ังด้านพุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัย และจิตพิสัย 
 

     ๒ . สถานศึกษาควรส่งเสริม ให้ครูพัฒนาและสร้าง
เว็บไซต์ของตนเอง หรือบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา 
 

    ๓. ครูควรมีเทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกับลักษณะของ
ผู้เรียน  รวมถึงจัดทำ ผลิตส่ือการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนให้กับผู้เรียนมากขึ้น  
 

    ๔. ครูควรจัดบรรยากาศช้ันเรียน ป้ายนิเทศ ผลงานของ
นักเรียน แหล่งการเรียนรู้  ภายในและนอกห้องเรียนท่ีมี
ประโยชน์ พร้อมท้ังพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
   ๕. สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดทำคลังของส่ือ 
นวัตกรรมการสอนของครู รวบรวมอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อ
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สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลได้ตรงตามเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียน รู้  และธรรมชาติของ ผู้ เรี ยนแ ต่ละก ลุ่ม  ช่วย ให้
กระบวนการวัดและประเมินผลตามตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ 
    ๗. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ปัญหานักเรียน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
    ๘. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่ม
งาน งานวิจัยพัฒนาเชิงบริหารและการเรียนการสอน  
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และงานนิเทศ
การจัดการเรียนการสอน ภายใต้กลุ่มบริหารวิชาการ ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   

การเข้าถึงและการนำมาใช้ 
 

    ๖. สถานศึกษาควรมีการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียนและชุมชน 
 

    ๗. ครูทำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
    

    ๘. สถานศึกษาควรนำผลการนิเทศการจัดการเรียนสอน
ของครูภายในมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เป็น
รูปธรรม 
 

ด้านการสืบสานงานพระราชด าร ิ

     ๑. สถานศึกษามีหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา ท่ีส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชดำริและศิลปาชีพในสถานศึกษา 
 

     ๒ . สถาน ศึกษาส่ง เสริ มการสืบสาน งานพ ระราชดำริ   
ด้วยรูปแบบการสอนบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รายวิชานาฏศิลป์ (โขน) ให้กับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ทุกคน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ) กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะทางศิลปาชีพ 
 

     ๓. สถานศึกษาส่งเสริมการสืบสานงานพระราชดำริด้วยการให้
นักเรียนเข้าชมการแสดงโขนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการฟื้นฟู
วัฒนธรรมไทย สืบสาน และรักษาไว้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ 
      ๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ี เกี่ยวข้องกับ 
สืบสานงานพระราชดำริ ได้แก่ โครงการบรรพชาสามเณรและบวช
เนกขัมมจาริณี และกิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ให้ กั บ นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  ๒  ทุ ก ค น 
 

    ๑.  สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตร และประเมิน
การใช้ห ลักสูตรนวมินทราชินี ศึกษา มาประยุกต์ใช้ใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 
     ๒. สถานศึกษาควรกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
หรือหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับสืบสานงานพระราชดำริของ
นักเรียนแต่ละระดับให้ชัดเจนครอบคลุมนักเรียนทุกระดับช้ัน
เป็นรูปธรรมมากกว่าการทำเป็นหน่วยบูรณาการระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
       ๓ .  สถานศึกษาควรเผยแพร่กิจกรรมสืบสานงาน
พระราชดำริให้ชุมชน สังคม และสาธารณชนได้รับทราบ  
       ๔ .  สถานศึกษาควรจัดบริการความรู้ เกี่ยวกับการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อให้แก่ ชุมชน และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ  
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
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      ๕. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสร้างความ
ตระหนักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
พระราชดำริ โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกจัด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น  กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค์  
การประหยัดพลังงาน โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก โครงการอบรม
วิทยากรแกนนำค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว 
โค ร ง ก าร โล ก ส ว ย ด้ ว ย มื อ เร า  โค ร ง ก า ร ธ น าค า ร ข ย ะ 
รีไซเคิล โครงการแยกขยะในโรงเรียน โครงการครอบครัวพอเพียง 
และโครงการธนาคารโรงเรียน  
 

    ๕. สถานศึกษามีการส่งเสริมความภาคภูมิ ใจและเจตคติ  
ท่ีดีต่อการสืบสานงานพระราชดำริ และความเป็นลูกนวมินทร์  

 
 

     แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 
        ๑ . สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมหรือสร้างวัฒนธรรมท่ี เป็นอัต ลักษณ์ของนัก เรียน โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล อีกท้ังปลูกฝังให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจความเป็นลูกนวมินทร์  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม และจิตสาธารณะมากขึ้น 
         ๒. สถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ให้นักเรียนสามารถ
อ่าน เขียน คิดคำนวณ รวมถึงส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิ จารณญาณ ทักษะ 
การแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิ เคราะห์  ทักษะด้านความร่วมมือ ทักษะด้านการส่ือสารสารทาง
ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะอาชีพ รวมถึงมีความคิด
สร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ และรู้จักการทำงานเป็นทีม   
         ๓. สถานศึกษาส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน เปิดเวทีให้นักเรียนได้นำเสนอแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และเผยแพร่นวัตกรรมตลอดจนการบริการสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
         ๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและดูแลนักเรียนท่ีมีความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ด้วยรูปแบบ 
Case conference  โดยการร่วมมือจากภาควิชาจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ระบบการช่วยเหลือดูแล
นักเรียน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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         ๕. สถานศึกษาสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การรักษาความสะอาดของ
นักเรียน ส่งเสริมการแยกขยะ การอนุรักษ์พลังงาน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้และบริการนักเรียน
ตลอดเวลา ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีมีความสะอาด  
 

         ๖. สถานศึกษาพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนของครูและนักเรียน เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง เป็นต้น ทำให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องอาเซียน ห้องสมุด  
มีมุมหนังสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้นข้อมูล ใหบ้ริการกับนักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้  
          ๗. สถานศึกษาวางแผนเพิ่มแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกให้เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตาม รายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอกให้มากขึ้น   

๘. สถานศึกษามุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในองค์กรให้เป็นครูมืออาชีพ ครูมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบการสอน เป็นส่ือการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับ 
การพัฒนาความรู้ความสามารถมากท่ีสุด  พร้อมท้ังสนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจให้ครูพัฒนา
นวัตกรรม และส่ือการเรียนการสอน งานวิจัย ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2019                                     

 

 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

                                                                        210 
 
 

  ๙. สถานศึกษาติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทบทวน
หลักสูตรทุกปีการศึกษา และนำผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน
มากท่ีสุด 

๑๐. สถานศึกษาวางแผนท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมนำเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงนำไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักเรียน 

๑๑. สถานศึกษานำกระบวนการสรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลการทำงานมาปรับใช้และ 
ถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท้ังนักเรียน สถานศึกษา 
และชุมชน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ๑๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กร  
ใหเ้กิดการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ต่อกัน สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันของบุคลากร  
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
           

  ๑ . สถานศึกษาต้องการระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนท้ังความคิด และงบประมาณ  เพื่อใช้ 
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น 
          ๒. สถานศึกษาต้องวางแผนกระจายงานให้กับบุคลากรอย่างท่ัวถึง เพื่อให้การดำเนินงานและบริหาร
จัดการดา้นต่าง ๆ ขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ๓ . สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน ในการวางแผน 
ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยการจัดกิจกรรม 
และโครงการท่ีหลากหลายในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
 ๔. การอบรมเรื่องการสร้างเครื่องมือตรวจติดตามการดำเนินงาน/โครงการ เครื่องมือประเมิน
ความสำเร็จของงาน/โครงการ และเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน โดยเชิญผู้เช่ียวชาญ หรือวิทยากรจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือภายนอกมาให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
การทำงาน นำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 ๕. ติดตาม ตรวจสอบ อาคาร สถานท่ีภายในสถานศึกษา รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ส่ือเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ได้รับการดูแล รักษา ทะนุบำรุงให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อม 
และสะดวกใช้งานอยู่เสมอ  ร่วมมือกับทุกฝ่ายสำหรับการดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
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