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บทสรุปของผู้บริหาร 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช 
๒๕๖๑ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษา                         
ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เล่มนี้ได้ด าเนินการ
รวบรวม สรุปหัวข้อท่ีส าคัญ ท้ังข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานของโรงเรียน และการสรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและความต้องการ
ช่วยเหลือของโรงเรียน  โดยระดับการประเมินผลตนเองของโรงเรียนในมาตรฐานท่ี ๑ ๒ และ ๓ อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเย่ียม ส่วนมาตรฐานท่ี ๔ ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสานงานพระราชด าริ 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

  ด้วยความก้าวหน้าของโรงเรียนท้ังทางด้านกายภาพ วิชาการ และคุณธรรมนักเรียนในรอบปีท่ีผ่านมา 
โรงเรียนได้รับการประเมินและได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ระดับยอดเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ รางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นท่ี ๑๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ และรางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
               

 

            
          (นายธนะกุล ช้อนแก้ว)    
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  ๓   
  

ตอนที่  ๑ 
 ข้อมูลทั่วไป 

 

๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
      ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
      ต้ังอยู่เลขที่         ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
      สังกัด               ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  
      โทรศัพท์            02-441-3591-3   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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  ๔   
  

๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสท่ีปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ 
เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พระพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสส าคัญยิ่งท่ีจะได้สนอง 
พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการถวายสักการะและเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้ร าลึกถึงคุณงามความดีของ
พระองค์ท่านสืบไป กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติในเขต กรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล จ านวน ๙ โรงเรียน และ “โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล” เป็นหนึ่งในจ านวน ๙ โรงเรียน  
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕  
 

      กรมสามัญศึกษาได้รับบริจาคท่ีดินในการจัดต้ังโรงเรียนบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย  ๓ แขวงทวีวัฒนา              
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๕ ไร่ ๑ ตารางวา จากนางจรีพร เทพผดุงพร นายเดชา ต้ังพิรุฬห์ธรรม และ        
นายทักษิณ ต้ังพิรุฬห์ธรรม และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจ านวน ๙๕ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ พร้อมท้ังครุภัณฑ์ประกอบในปีงบประมาณ ๒๕๓๕-๒๕๓๗ 
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   ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก กรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นพี่เล้ียง           
และให้ค าแนะน าช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔ โดยรับนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และนักเรียนในพื้นท่ีบริการ
เนื่องจากโรงเรียนยังอยู่ในระหว่างด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ีเรียนช่ัวคราว          
ท่ีโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
        กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ           
พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง พระราชทานพระราชานุญาตให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ                 
สมเด็จพระนาง เ จ้า สิริกิ ต์ิพระบรมรา ชินีนาถ พระบรมราชช นนี  พระพันปีหลวง  ทุกโรง เรียนใช้นามว่ า                         
“โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ” เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ “โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล” จึงได้ช่ือใหม่ว่า    
“โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล” และก าหนดให้วันท่ี ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเปน็วันก่อตั้งโรงเรียน  
 ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จากโรงเรียน       
สตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศกและนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ       
จ านวน ๙ ห้องเรียน เนื่องจากจ านวนนักเรียนมากขึ้น สถานท่ีเรียนช่ัวคราวท่ีโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ไม่สามารถ
รองรับได้ ประกอบกับอาคารเรียนถาวรยังก่อสร้างไม่เสร็จ นายเศรษฐพงศ์  จตุรงคสัมฤทธิ์ เจ้าของโครงการขุมทรัพย์นคร
จึงอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารพาณิชย์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานท่ีต้ังปัจจุบันของโรงเรียนเป็นสถานท่ี
เรียนช่ัวคราวแห่งท่ีสอง ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖  
 ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ตามนโยบาย      
ของกรมสามัญศึกษา คือรับนักเรียนในเขตพื้น ท่ีบริการโดยไม่ ต้องสอบคัดเลือกและได้รับนักเรียนเพิ่มเติม                    
จากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา โดยยังใช้สถานท่ีเรียนช่ัวคราวเดิมเรียนต่อไป  
 ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบถาวรเสร็จเรียบร้อย            
ในวันท่ี ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงย้ายมา ณ สถานท่ีต้ังจริงซึ่งต้ังอยู่เลขท่ี ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓          
ในปัจจุบัน 
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  ๖   
  

๑.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

   ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บรหิารสถานศกึษา 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน 
       โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๘๐-๕๐๘๗        E-mail: thanakul@satriwit3.ac.th 
       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
       ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบัน 

 
 
    นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  

   โทรศัพท์  ๐๙๒-๖๐๕๒๖๙๓      E-mail: wanwisa@satriwit3.ac.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา 

    นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๑๙๘๒๙๒     E-mail: kiti_aj@hotmail.com 

    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 

    นางสาวณัทฐพัชร์  เจียมทะวงษ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
โทรศัพท์ 086-3646564 E-mail: pinkypam60@gmail.com 

    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

 

    นายสาทิตย์  สายสนิท  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
โทรศัพท์ 087-6731788 E-mail: Masterstich@hotmail.com 

    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
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  ๗   
  

   ๑.๓.๒ ข้อมูลหวัหน้างานประกันคุณภาพการศกึษาและหัวหน้าแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบคุลากร 
      ๑) วิทยฐานะ 
  

 

ครูและบุคลากร ครู 
คศ.๕ 

ครู  
คศ.๔ 

ครู 
คศ.๓ 

ครู 
คศ.๒ 

ครู 
คศ.๑ 

ครู
ผู้ช่วย 

ครู 
อัตราจ้าง 

ครู
ต่างชาติ 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

- - ๓๗ ๒๗ ๕๘ ๒๐ ๔ ๑๐ ๑ ๓ ๓๐ ๑๙๐ 

นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โทรศัพท์ 090-9150699    Email: nathawut@satriwit3.ac.th 

 

นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 
ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทรศัพท์  092-7895125      Email:P.kannika@satriwit3.ac.th 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร

ครู คศ.5 ครู คศ.4 ครู คศ.3 ครู คศ.2
ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติ
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  ๘   
  

๒) วุฒิการศึกษา 
 

กลุ่มสาระฯ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ  - -  ๐ ๑ -  ๑ -  -  ๐ ๑ 

รองผู้อ านวยการ  - -  ๐ ๒ ๒ ๔  -  - ๐ ๔ 

ภาษาไทย ๒ ๖ ๘ ๐ ๘ ๘  -  - ๐ ๑๖ 

คณิตศาสตร์ ๒ ๗ ๙ ๓ ๖ ๙  -  - ๐ ๑๘ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ ๑๒ ๑๘ ๑ ๘ ๙ ๐ ๑ ๑ ๒๘ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๗ ๘ ๑๕ ๐ ๗ ๗  -  - ๐ ๒๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒ ๔ ๑ ๒ ๓  -  - ๐ ๗ 

ศิลปะ ๒ ๕ ๗ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๘ 

การงานอาชีพ ๒ ๒ ๔ ๒ ๔ ๖ ๐ ๐ ๐ ๑๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๔ ๑๒ ๑๖ ๐ ๕ ๕ ๑ ๐ ๑ ๒๒ 

แนะแนว 0 ๒ ๒ ๑ ๓ ๔ ๐ ๐ ๐ ๖ 

รวม ๒๗ ๕๖ ๘๓ ๑๑ ๔๖ ๕๗ ๑ ๑ ๒ ๑๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละวุฒิการศึกษา 
ผู้บริหารและข้าราชการครู

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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  ๙   
  

๓) กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละภาระงานสอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) คาบสอน
ทั้งหมด/
สัปดาห์ 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  
๑ คนในแต่ละวิชา  

(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๕ - - 
๒. ภาษาไทย ๑๖ 271 16.94 
๓. คณิตศาสตร์ ๑๘ 309 17.14 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๘ 481 17.18 
๕. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๒ 376 17.07 
๖. ศิลปะ ๗ 387 17.59 
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา ๘ 145 20.64 
๘. การงานอาชีพ ๑๐ 141 17.63 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๒๒ 160 16.00 
๑๐. แนะแนว ๖ 80 13.33 

รวม ๑๔๒ 2349 17.14 

๑๖.๙๔
๑๗.๑๔
๑๗.๑๘
๑๗.๐๗
๑๗.๕๙

๒๐.๖๔
๑๗.๖๓

๑๖.๐๐
๑๓.๓๓

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

๙. แนะแนว

แผนภูมิแสดงภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนในแต่ละสาขาวิชา
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  ๑๐   
  

 ๔) ครูประจ าการแยกตามกลุม่สาระการเรียนรู้  
              ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 

     ๑. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ  

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวน 
ชั่วโมง 

ที่พัฒนา/ปี 
๑ นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์ ๕๙ ๓๕ ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. การสอน

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ม. 3,๖ 

12 

๒ นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน์ ๕๕ ๓๑ ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๔ 

6 

๓ นางทานตะวัน  ศิรินพ ๕๖ ๒๗ ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๑,๓,๔ 

191 

๔ นางศิริพร  มังกรแก้ว ๕๒ ๒๗ ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.๒,๖ 

24 

๕ นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี ๕๓ ๒๖ ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๒,๕ 

276.15 

๖ นางสาวอัญชสา  ย้ิมถนอม ๓๙ ๑๔ ช านาญการ ศษ.ม. การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๑,๔ 

34 

๗ นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด ๓๙ ๑๐ ช านาญการ ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

ภาษาไทย 
ม.๓,๕ 

46 

๘ นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์ ๓๑ ๗ ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๑,๔ 

12 

๙ นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ ๓๑ ๗ คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.๒,๔ 

34 

๑๐ นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ ๓๐ ๕ คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๒,๔ 

24 

๑๑ นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย ๓๑ ๔ คร ู ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๒,๕ 

34 

๑๒ นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง ๒๗ ๓ คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๑,๖ 

26 

๑๓ นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ ๔๑ ๓ คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๑,๕ 

28 

๑๔ นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ าเลิศ 3๑ ๓ คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๓,๔ 

38 

๑๕ นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ ๒๖ ๑ คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.๓ 

18 
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  ๑๑   
  

  ๒. กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวน 
ชั่วโมง 

ที่พัฒนา/ป ี
๑ นางภวรัตน  ภัทรผลพูล ๕6 30 ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. หลักสูตรและ

การนิเทศ 
คณิตศาสตร ์

ม.๕ 
76 

๒ นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล ๕๗ ๓๓ ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. หลักสูตรและ
การนิเทศ 

คณิตศาสตร์  
ม.๖ 

๔๔ 

๓ นายอุดมชัย  วิไลเพชรรัตน ๕8 34 ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ม.4,ม.๖ 

- 

๔ นางสาวกนิษฐา  หลักดี ๕8 ๓๓ ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  
ม.๑ 

28 

๕ นางสุภิดา  วิไลลักษณ์ ๕4 28 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. วัดผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
ม.2 

62 

๖ นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ 60 ๓7 ช านาญการ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
ม.2 

14 

๗ นางสาวมนัสนันท์  พุ่มดีย่ิง ๕4 ๒9 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
ม.5 

18 

๘ นางวันดี  แจ่มพินิจ 46 23 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
ม.4 

62 

๙ นายภูธร  บ้านเนิน ๓๗ ๑2 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. วิจัยการศึกษา คณิตศาสตร์  
ม. ๓, ๖ 

68 

๑๐ นางสาวชลธิชา  อยู่ยง 38 11 ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ม.1,ม.4 

36 

๑๑ นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย ๓5 5 คร ู วท.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ม.3, 5, ๖ 

140 

๑๒ นางกรรณิการ์  มนุญโย ๔๗ ๒๓ ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ม.๓ 

36 

๑๓ นายประกาศิต  บุญวงค์ ๓4 5 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ม.3 

17 

๑๔ นางสาวหทัยรัตน์  ชมฤทธ์ิ ๒8 4 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ม.๓,๕ 

56 

๑๕ นางพัชรี  อินทร์ช่วย 30 4 คร ู วท.บ. คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

คณิตศาสตร ์
ม.2 

62 

๑๖ นางสาวอ าภา  ศรีวงค์ราช 38 10 ช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. นิเทศการศึกษา คณิตศาสตร ์
ม.5 

124 

๑๗ นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณรัตน์ ๓๓ ๓ คร ู ศษ.ม. คณิตศาสตร์
ศึกษา 

คณิตศาสตร ์
ม.1, 4 

29 

๑๘ นางสาวทิพยรัตน์ ดุจดา 27 1 ครูผูช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ม.๑,๒ 

46  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๑๒   
  

  ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวน 
ชั่วโมง 

ที่พัฒนา/ป ี
๑ นางแสงอรุณ  สง่าชาติ ๕5 28 ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์  

ม.๑,๔,๖ 
80 

๒ นางสาวสุจิตรา  ศรีรอต ๕๙ ๓6 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. การสอน
วิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์  
ม.๓,๕, ๖ 

    5๖ 

๓ นางสุดารัตน์     ณัฎฐ์มีบุญ ๕9 35 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. การสอน
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์  
ม.๓ 

20 

๔ นางสาวจิระ     ดีช่วย ๕8 28 ช านาญการ
พิเศษ 

ปร.ด. หลักสูตรและ
การสอน 

ชีววิทยา  
ม.4,ม.๕ 

66 

๕ นางณัฎฐ์ญภา   โพธิวัฒน์ธนัต 55 30 ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. หลักสูตรและ
การนิเทศ 

วิทยาศาสตร์  
ม.๑,ม.๒ 

48 

๖ นางอรวลัญช์    ผ่องบุรุษ ๓4 8 ช านาญการ วท.ม. เคมีศึกษา เคมี 
ม.๕ 

๒๘ 

7 นายจิตรกร    รัตนพันธ์ ๓5 7 คร ู วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
ม.๔ 

80 

8 นางสาววันนา  กันหาพร 37 6 คร ู วท.บ. เคมี เคมี ม.ต้น 
เคมี ม.๔ 

40 

9 นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร ์ 35 5 คร ู วท.ม. จุลชีววิทยา
ประยุกต์ 

วิทยาศาสตร์  
ม.๕,๖ 

84 

๑0 นายศุภกร  ผันผล 31 6 คร ู วท.บ. ฟิสิกส์
ประยุกต์ 

ฟิสิกส์ 
ม.๖ 

71 

11 นางสาวภัณฑิลา  ลอยเมฆ 35 6 คร ู วท.บ. การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์
ม.ต้น 

16 

12 นางสาวชยากร นรินทร์หงษ์ทอง ๓๗ ๑๒ ช านาญการ ค.ม. วิจัยการศึกษา เคมี 
ม.๒,๔,๖ 

63 

13 นางสาววราภรณ์  ชูบัณฑิต 29 3 คร ู กศ.บ. วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ 

วิทยาศาสตร์  
ม.๕,๖ 

84 

๑4 นายเอกชัย  อ่ าสิงห์ 29 3 ครูผูช้่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ม.๑, ม.๖ 

8 

15 นางสาวอริสรา อันละคร 26 2 ครูผูช้่วย ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
ม.๕ 

48 

๑6 นางสาวทาริกา บุญพรม 25 1 ครูผูช้่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๑,๖ 

40 

17 นางสาวนรีรักษ์ ทองสะอาด 31 7 คร ู ค.ม. เคมี วิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น 

127 

18 นางสาวจิรัชญา สุขรัตนเจริญ 28 11 
เดือน 

ครูผูช้่วย กศ.บ. วิทยาศาสตร์
เคมี 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๓ 

56 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๑๓   
  

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอน 
วิชา/ชั้น 

จ านวน 
ชั่วโมง 

ที่พัฒนา/ป ี
19 นางสาวเบญจวรรณ ยืนยง 26 9 เดือน ครูผูช้่วย ศษ.บ. วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ 

ม.๑,๓,๔ 
40 

20 นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล 39 13 ช านาญการ
พิเศษ 

วท.ม. การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี 
ม.2 

40 

21 นายรวิ แจ่มพินิจ 55 36 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. การบริหาร 
การศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม.4 

40 

22 นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์ 38 12 ครูช านาญ
การ 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
ศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม.6 

40 

23 นางสาวรัตนา กาญจนสาลี 37 ๑1 ช านาญการ ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
ศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม.๕ 

40 

24 นายประเสริฐ อภิวงค ์ 49 9 คร ู วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยี 
ม.๒ 

40 

25 นางวรัญธภรณ์  นลินวิชญ์โภคิน ๓0 4 คร ู ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
ศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม.1 

40 

26 นายกฤติกร ล้อจิตติกุล 28 4 คร ู ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
ศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม.4 

40 

27 นางสาวแอมจิรา จันทร์ลี้ 40 9 ช านาญการ ศษ.ม. นวัตกรรม
หลักสูตร 

และการจัดการ
เรียนรู ้

เทคโนโลยี 
ม.3 

40 

28 นางสาวกุลจิรา การนา 27 3 คร ู ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
ศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม.1 

40 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๑๔   
  

  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
               
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/
ช้ัน 

จ านวน 
ชั่วโมง 

ที่พัฒนา/ป ี
๑ นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี ๕๕ ๒๗ ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  

ม.๕ 
๕๐ 

๒ นางสาวนาตยา  สุกจั่น ๕๙ ๒๗ ช านาญการ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา  
ม.๔ 

๖๐ 

๓ นางวันเพ็ญ  มีค าแสน ๕๑ ๒๖ ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. หลักสูตรและ
การนิเทศ 

สังคมศึกษา 
ม.๖ 

๗๖ 

๔ นางนงนุช  ลิ่วพันธ์พงศ์ ๕๓ ๒๕ ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. วัดผล
การศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.๑ 

๕๐ 

๕ นางไพพร  ดีบาง ๕๔ ๒๙ ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ม.๒ 

๕๐ 

๖ นายพุทธัย  เพ่ือรอดวงษ์ ๔๘ ๘ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.๑ 

๕๐ 

๗ นางสาวเพ็ชรชมพู พชิญ์พันธ์เดชา ๓๑ ๘ ช านาญการ กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ม.๕,๖ 

๕๐ 

๘ นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่ ๔๔ ๗ คร ู ศศ.บ. พัฒนาชุมชน สังคมศึกษา 
ม. ๓ 

๖๐ 

๙ นายกฤศณัฏฐ์ คล้ายข า ๒๙ ๖ คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.๕,๖ 

๖๒ 

๑๐ นายพงศกร  จิรย่ังยืนยง ๓๐ ๕ คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.๔ 

๗๔ 

๑1 นางขนิษฐา  ตันกูล ๓๕ ๕ คร ู ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.๒ 

๕๐ 

๑2 นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง  ๓๑ ๕ คร ู ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.๓ 

๙๕ 

๑3 นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร ๒๙ ๖ คร ู ศษ.ม. พัฒนศึกษา สังคมศึกษา  
ม.๔ 

๖๐ 

๑4 นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์ ๓๙ ๓ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.๓ 

๖๐ 

๑5 นายนสิทธ์ิ  ใหญ่ย่ิง ๓๑ ๓ คร ู ค.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา  
ม.๕ 

๕๐ 

๑6 นางสาวปริมประภา  แสนท้าว ๒๘ ๓ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.๑ 

๖๐ 

๑7 นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ ๒๖ ๓ คร ู ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.๒ 

๘๖ 

๑8 นางเพียงพร  โปทอง ๓๗ ๒ คร ู ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ สังคมศึกษา  
ม.๕ 

๖๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๑๕   
  

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/
ช้ัน 

จ านวน 
ชั่วโมง 

ที่พัฒนา/ป ี
19 นางกนกวลัย  สร้อยศักด์ิ ๕๗ ๓๒ ช านาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. หลักสูตรและ

การสอน 
สังคมศึกษา 

ม.๔,๖ 
๕๐ 

๒0 นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย ๓๐ ๖ คร ู ศศ.ม. ประวัติศาสตร์
ศิลปะ 

สังคมศึกษา 
ม.๕ 

๕๐ 

๒1 นายอนุชิต  บูรณพันธ์ ๒6 ๑ ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.๓ 

๕๐ 

22 นางสาวณภัทร์ตะวัน อภัยภักดี
  

44 7 ช านาญการ ศษ.ม. บริหาร 
การศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.1 

60 

 
 
 
 

 
 
 
 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
                    Self-Assessment Report 2020 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๑๖   
  

  ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 
 
 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวน 
ชั่วโมง 

ที่พัฒนา/ป ี
๑ นางสาวชุลีพร  เนืองศร ี ๓4 6 ช านาญการ กศ.ม. พลศึกษา สุขศึกษา 

ม.๒,๕ 
๑๐๘ 

2 นายจิรภัทร  อ าไพเมือง ๒9 4 คร ู กศ.บ. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

พลศึกษา  
ม.๑ 

๑๐๘ 

3 นางสาวฌุมพรี  โพธิเจริญรักษ์ ๒8 3 คร ู กศ.บ. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

พลศึกษา  
ม.๒ 

๑๐๘ 

4 นายธนพงศ์  แก้ววงศ์ 30 3 คร ู กศ.บ. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

พลศึกษา  
ม.๕ 

๑08 

5 นายอภิวัฒน์  ศรีวงษ์สา 29 3 คร ู ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา  
ม.3 

108 

6 นางสาววริศรา  สุขขัมภ์ ๒6 1 ครูผูช้่วย กศ.บ. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

พลศึกษา  
ม.๒ 

108 

7 นางสาวณัฐนันท์ แช่มเพ็ชร     29 0.8 ครูผูช้่วย กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษา 
ม.2 

108 

8 นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา 62 28 ครูอัตราจ้าง กศ.บ พลศึกษา สุขศึกษา 
ม.4 

- 

9 นางสาวศศิธร    พิมพา 26 0.6 ครูอัตราจ้าง กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
ม.3 

- 

 

 
  ๖. กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
 

 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/
ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นายจุมพล  ปัญจะ ๕๖ ๒๖ ช านาญการ 
พิเศษ 

กศ.บ. ดุริยางค
ศาสตร ์

ดนตรี  
ม.๓ 

๔๕ 
 

๒ นายอัครัช  บุญแท้ ๔๒ ๑๓ ช านาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี ๑ 
ม. ๑,๒ 

๒๘ 

๓ นายกิติพงษ์  รสจันทร์ ๓๘ ๙ คร ู ศศ.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์
ม.๑ 

๓๔ 

๔ นายไพโรจน์  ทองว่ัน ๓๔ ๔ คร ู ศ.บ. ศิลปไทย ทัศนศิลป์๒ 
ม.๖ 

๘๖ 
 

๕ นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ ๒๘ ๕ คร ู ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย
ศึกษา 

นาฏศิลป์๓ 
ม.๓,๖ 

๖๘ 
 

๖ นางสาวสวรรยา เต็งสุวรรณ ์ ๒๘ ๒ ครูผูช้่วย ศ.บ. การออกแบบ ทัศนศิลป์๑ 
ม.๒,๕ 

๓ 
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  ๑๗   
  

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/
ช้ัน 

จ านวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๗ นางสาวกชกร นวพงศ์ธนานนท์ ๓๑ ๘ ช านาญการ ศษ.ม จิตวิทยา
การศึกษา 

นาฏศิลป ์
ม.๒,๓ 

๓ 

๘ นางสาววนัชพร  กุลเสน ๒๗ ๑ ครูผูช้่วย ศป.บ. จิตรกรรม ทัศนศิลป ์
ม.๑ ,๓,๔ 

- 
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  ๑๘   
  

  ๗. กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
 

 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม 5๒ 3๑ ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. หลักสูตรและ
การนิเทศ 

การงานอาชีพ 
ม.๔ 

40 

๒ นางมาลี  เอ่ียมพริ้ง 5๗ 3๘ ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ 
ม.1 

40 

๓ นางฐานิต  สุขสนาน 5๗ ๑๐ ช านาญการ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ 
ม.๕ 

40 

๔ นางธาณี  รัตนพันธ์ 3๖ ๗ คร ู วท.ม. จิตวิทยา
ชุมชน 

การงานอาชีพ 
 ม.๕ 

40 

๕ นางสาวสุกัญญา  ไวยรัตนา ๕๐ ๓ คร ู ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป 

การงานอาชีพ 
ม.1 

40 

๖ นายพสิษฐ์  อธิษฐ์ธรรมธัช 3๗ ๓ คร ู บธ.บ. การบัญชี การงานอาชีพ 
 ม.2 

40 

๗ นายสุเทพ  ซิวประโคน 3๒ ๙ คร ู บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
(การบัญชี) 

การงานอาชีพ 
ม.1 

40 

๘ นางสาววิยะดา  ธรรมจิตต์ 3๖ ๓ คร ู บธ.บ. การบัญชี การงานอาชีพ 
ม.1 

40 

๙ นายอภิรักษ์  กุลชุตินธร 3๕ ๓ คร ู ศษ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

การงานอาชีพ 
ม.๓ 

40 

๑๐ นายนครินทร์ สุเพ็งค า 29 6 เดือน ครูผูช้่วย คอบ. วิศวกรรม
โยธา 

การงานอาชีพ 
ม.๒ 

40 
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  ๑๙   
  

๘. กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

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

๘ 

๒ นางราตรี  รัศม ี ๕๙ ๓๖ ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
 ม.๒,๕ 

๘ 

๓ นางสาววัชรี  แก้วนิยม ๕๖ ๓๐ ช านาญการ ศษ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๑,๕ 

๘ 
 

๔ นางเต็มดวง  ชาญฤทธ์ิ ๕๐ ๒๗ ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
 ม.๒ 

๘ 

๕ นางประภาภรณ์  หอมจันทน์ ๕๐ ๒๖ ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.๑,๕ 

๘ 

๖ นางสาวชาคริยา  ธรีสุนทรวัฒน์ ๓๓ 9 ช านาญการ ศศ.ม ภาษาจีน ภาษาจีน 
ม.๒ 

๓๖ 

๗ นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา ๓๓ ๘ ช านาญการ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๓ 

๓๑ 

๘ นางสาวตองเตย  คลังเพ็ชร ๒๙ ๕ คร ู ศษ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๒ 

๘ 

๙ นางสาวทิพรัตน์  จวนกระจ่าง ๓๒ ๔ คร ู ศษ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๑,๒ 

๘ 

๑๐ นางสาวอรีนา  ศรียา ๓๕ ๑๑ ช านาญการ กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๑,๖ 

๘ 

๑๑ 
 

นางสาวสโรชา  อามาตย์ทัศน์ ๓๐ ๖ ช านาญการ ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๕ 

๗๖ 

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

๑๖ 

๑๓ นายฐกร  เจษฎาภัทรกุล ๕๑ ๓ คร ู ศศ.ม. การแปล 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๓,๖ 

๘ 

๑๔ นางสาวปิยะฉัตร  อ่อนค าตา ๓๔ ๓ คร ู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๓ 

๘ 
 

๑๕ นางสาวธัญชนก  ทองศิริอุบล ๓๐ ๓ คร ู ศศ.บ. ภาษาฝรัง่เศส ภาษาฝรัง่เศส 
ม.๒ 

๑๖ 
 

๑๖ นางสาวจิตรลดา  เจ็กเผือกหอม ๒๘ ๒ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๔ 

๘ 

๑๗ นางสาวปิยธิดา  เถินบุรินทร์ ๒๖ ๒ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๑ 

๘ 

๑๘ นายศุภวิชญ์  ง่วนส าอางค์ ๒๖ ๒ ครูผูช้่วย อ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาญ่ีปุ่น 
ม.๒ 

๑๖ 
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  ๒๐   
  

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑๙ นางสาวดาราวรรณ โคตรพัฒน์ ๒๗ ๒ ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๓ 

๘ 

๒๐ นางสาวอ าภาสินี   รัตนวัน ๒๕ ๑ ครูผูช้่วย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๕ 

๔๐ 

๒๑ นางสาวเบญจมาศ พิมพ์สมาน ๒๘ ๐.๖ ครูผูช้่วย คบ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.๑ 

๘๐ 

 
 

๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ป ี

๑ นางนริสา  พัฒนรัฐ ๕๕ ๓๑ ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. จิตวิทยา
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.๒,๔ 

๒๔ 

๒ นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ ๕๙ ๓๓ ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.๒,๕  

๓๒ 

๓ นางแสงจันทร์  อาภาวีระ ๕๖ ๓๔ ช านาญ การ
พิเศษ 

กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.๒,๖ 

๕๒ 

๔ นางทัศนีย์  หล้าธรรม ๕๖ ๓๘ ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.๑,๒ 

๖ 

๕ นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา ๓๐ ๕ คร ู กศ.บ. จิตวิทยาการ
แนะแนว 

แนะแนว  
ม.๒,๓ 

๔๐ 
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  ๒๑   
  

๕.  เจา้หน้าที่ส านักงาน / ลูกจ้าง/ ลูกจ้างประจ า 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อายุงาน 
(ปี) 

ต าแหน่ง วุฒ ิ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

1 นายสมเกียรต์  รุ่งแสง ๕9 30 ช่างไฟฟ้า มศ.๓ กองคลงั ลูกจ้างประจ า 
 

2 นายวิรัตน์    จิ๋วรักษา ๕5 30 พนักงานธุรการ ป.๖ กองคลงั ลูกจ้างประจ า 
3 นายบรรเจิด เอ่ียมสุวรรณ์ ๕7 ๒9 พนักงานธุรการ ม.๓ กองคลงั ลูกจ้างประจ า 
4 นายทศณรงค์ ย้ิมอยู่ 60 23 ช่างไฟฟ้า ม.๓ กองคลงั ลูกจ้างประจ า 
5 นางสาวอรพิน แย้มเดช ๔6 ๑6 พนักงานราชการ ปวส. งบเขตฯ  
6 นางทิพวรรณ  พ่ึงฉ่ิง 52 22 เจ้าหน้าท่ีส านักงานวิชาการ บธ.บ. รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

7 นางสาวสมพักตร์  ช้างสาร ๓3 5 เจ้าหน้าท่ีส านักงานวิชาการ ปวส. รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

8 นางสาววราภรณ์ จินดารัตน์ ๓9 9 เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
งบประมาณ 

บธ.บ. รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

9 นางจีรรัตน์    ไพเราะ ๓4 8 เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
บริหารงานบุคคล 

บธ.บ. รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

10 นางสาวสุกัญญา ปลื้มทวี 32 8 เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
งบประมาณ 

บธ.บ. รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

11 นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ ๔4 ๑4 เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
บริหารงานบุคคล 

ศศ.บ. รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

12 นางนิตยา  คุ้มย้ิม 52 9 เจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล ปวส. รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

13 นางบุญเรือน   น่วมนาม ๕4 ๒5 เจ้าหน้าท่ีสมาคม ปวช. เงินสมาคมฯ ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

14 นายมณเทียร  วาฮับอับดุล 59 ๒5 พนักงานขับรถ ป. ๔ รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

15 นางเพ็ญศรี   สุขใส ๖3 ๑4 พนักงานจ้างเหมาบริการ ป. ๔ รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

16 นางสมพิศ    พุกวิลัย ๕7 ๑3 พนักงานจ้างเหมาบริการ ป. ๔ รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

17 นางสาวอ าไพ   หงษ์ทอง ๔6 13 พนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช. รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

18 นายสุระชัย  อ้นเพ็ง ๖3 11 พนักงานจ้างเหมาบริการ ปวส. รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

19 นางสนอง  เพ็ชรใส ๔5 9 พนักงานจ้างเหมาบริการ ป.๖ รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

20 นางฤทัยรัตน์  สมจุ้ย 31 6 พนักงานจ้างเหมาบริการ ป.๖ รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
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  ๒๒   
  

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ อายุงาน 
(ปี) 

ต าแหน่ง วุฒ ิ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

21 นางสมหมาย  ปลาบู่ทอง ๖5 6 พนักงานจ้างเหมาบริการ ป.๖ รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

22 นายแก้วอุดอน   สีหาวงษ์ ๓8 6 พนักงานจ้างเหมาบริการ - รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

23 นางสาวณัฐกานต์ เอกธนสมบัติ ๒6 4 เจ้าหน้าท่ีร้านสวัสดิการ ม.๖ เงินสวัสดิการ ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

24 นางละมูล ชมเดช 64 4 ที่ปรึกษาพัสดุ ค.บ. รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

2๕ นางสาวน้ าอ้อย ประเสริฐศักด์ิ 33 2 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ม.6 รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

26 นางสาวรุ่งฟ้า  วรรักษ์ 21 2 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ปวช. งบประมาณ             
สพม.1 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

27 นางสาวนิจภารัตน์  ทรัพย์ธ ารงค์ 52 2 เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ปวส. รายได้ 
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

28 นางสาวจินทิมา  สทิธิการ 21 2 เจ้าหน้าท่ี 
ร้านสวัสดิการ 

ม.6 เงินสวัสดิการ ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

30 นายก าธร  มีทว ี 58 2 พนักงานขับรถ ม.3 รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
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  ๒๓   
  

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 
        จ านวนนกัเรยีนปีการศกึษา ๒๕๖๓   รวม  3,027  คน 

              ข้อมูล ณ วันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ระดับชั้น   ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม รวม
ทั้งหมด 

ห้อง   ๑๕ ๑๔ ๑๔ ๔๓ ๑๒ ๑๓ ๑๒ ๓๗ ๘๐ 

เพศ ชาย ๒๒๑ ๒๑๕ ๑๘๑ ๖๑๗ ๑๘๑ ๑๗๕ ๑๖๐ ๕๑๖ ๑๑๓๓ 
  หญิง ๓๕๐ ๓๔๗ ๓๑๗ ๑๐๑๔ ๒๙๕ ๒๙๔ ๒๙๑ ๘๘๐ ๑๘๙๔ 

รวม ๕๗๑ ๕๖๒ ๔๙๘ ๑๖๓๑ ๔๗๖ ๔๖๙ ๔๕๑ ๑๓๙๖ ๓๐๒๗ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๓๘.๐๗ ๔๐.๑๔ ๓๕.๕๗ ๓๗.๙๓ ๓๙.๖๗ ๓๖.๐๘ ๓๗.๕๘ ๓๗.๗๓ ๓๗.๘๔ 
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  ๒๔   
  

๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 

 
 

อาคารสถานที่ จ านวนชั้น จ านวนหลัง/ห้อง 

๑.  อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 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. หอพระประจ าโรงเรียน - ๑ 
๑๒. ป้อมยามรักษาการณ์ ๑ ๑ 
๑๓. ห้องน้ าห้องส้วม - ๒๑๐ 
๑๔. สนามฟุตบอล - ๑ สนาม 
๑๕. สนามบาสเก็ตบอล - ๑ สนาม 
16. สนามฟุตซอล - ๑ สนาม 
๑7. ลานอเนกประสงค์ - ๒ ลาน 
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  ๒๕   
  

๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ  
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 54,217,129.63 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 57,559,873.82 
เงินนอกงบประมาณ 28,585,966.25 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 30,763,138.87 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) 
 1. เงินบริจาคเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 2. เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา 

 
1,147,892.37 

868,610.64 
 

 
เงินบริจาคเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา 

 
3,335,473.10 
1,604,500.00 

 
รวมรายรับ 84,819,598.89 รวมรายจ่าย 93,262,985.79 

   

 สรุป          งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา       คิดเป็นร้อยละ   106.17  ของรายรับ 
         งบด าเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง       คิดเป็นร้อยละ   107.62   ของรายรับ 
       หมายเหตุ   เงินเหลือจ่ายปีก่อน 
 

๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชน 
              ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  เป็นชุมชนเกษตรกรรม  มีลักษณะสังคมผสมกึ่งสังคมชนบทและสังคม
เมืองขนาดใหญ่ มีสถานท่ีราชการท่ีอยู่ใกล้เคียงคือ ส านักงานเขตเขตทวีวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี ๖๗ กรุงเทพมหานคร 
สถานีต ารวจนครบาลธรรมศาลา กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ วัดโกมุทพุทธรังสี  มีประชากรประมาณ  ๗๓,๐๐๐ คน  
อาชีพหลักในชุมชน คือ เกษตรกรรม เนื่องจากมีท่ีดินว่างเปล่าเป็นจ านวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ขบวนกลองยาว 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๓๕๐,๐๐๐ บาท/ปี จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๔ – ๕ คน  
 ๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
                    โอกาสของโรงเรียน 

๑) อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญ คือ พุทธมณฑลสถาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนอุทยาน  
มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร พิพิธภัณฑ์ชุมชนทวีวัฒนา สวนกล้วยไม้ชุมชนทวีวัฒนา ฯลฯ 

๒) ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี เจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส 
ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนาเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา สถานีต ารวจธรรมศาลา ฯลฯ 

๓)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครูให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  

ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
๑) การคมนาคมยังไม่สะดวก   

   ๒) มีรถโดยสารประจ าทางผ่านโรงเรียนเพียง ๑ สาย ในเวลาเช้า และเย็น ต้องใช้รถตู้รับส่ง
นักเรียน  
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  ๒๖   
  

 
 

๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเปิดสอน 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และ
เวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ – ม. ๓)  
แผนการเรียนปกติ 
ระดับชั้น เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี) รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และ

เทคโนโลยี 

สังคม
ศึกษาฯ  

สุข
ศึกษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

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 
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  ๒๗   
  

แผนการเรียนส่งเสริมศักยภาพภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 
 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และ 
เทคโนโลยี 

สังคมศึกษาฯ  สุข
ศึกษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

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 

และ 
เทคโนโลยี 

สังคมศึกษาฯ  สุข
ศึกษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

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 

 
 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนท้ังปี ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพฒันาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  

๑. ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๒. ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤาในการส่ือสาร  
 

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

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และ 
เทคโนโลยี 

สังคมศึกษาฯ  สุข
ศึกษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

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 
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  ๒๘   
  

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และ 
เทคโนโลยี 

สังคมศึกษาฯ  สุข
ศึกษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

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 

และ 
เทคโนโลยี 

สังคมศึกษาฯ  สุข
ศึกษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

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 

 
แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และ 
เทคโนโลยี 

สังคมศึกษาฯ  สุข
ศึกษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

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 

และ 
เทคโนโลยี 

สังคมศึกษาฯ  สุข
ศึกษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

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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  ๒๙   
  

 
 

๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมปิญัญาท้องถิ่น 
 

      ๑.๙.๑  ห้องสมุด                    
     

๑. ห้องสมุดมีขนาด ๔๒๘ ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 
๒. ห้องสมุดความเป็นเลิศทางวิชาการมีขนาด ๑๕๐ ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 
๓. จ านวนหนังสือในห้องสมุดท้ังหมด ๓๓,๐๑๗ เล่ม 
๔. การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านรหัสแท่ง 
๕. จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย ๑,215 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 40.91 

ของนักเรียนท้ังหมด  
๖. จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย 1,500 คนต่อวัน คิดเป็น

ร้อยละ 49.29 ของนักเรียนทั้งหมด 
     

      ๑.๙.๒  ห้องปฏิบัติการ          
   ๑.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์        จ านวน   3  ห้อง 
   ๒.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน   6  ห้อง   

        ๓.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน  3  ห้อง 
    ๔.  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพ   จ านวน   2  ห้อง 
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    ๕.  ห้องเรียนสีเขียว      จ านวน   1   ห้อง 
    ๖.  ห้องดนตรีไทยและสากล     จ านวน   2   ห้อง 
    ๗.  ห้องนาฏศิลป์      จ านวน  1   ห้อง 
    ๘.  ห้อง Resource Center     จ านวน   1   ห้อง 
    ๙.  ห้องจริยธรรม      จ านวน  1   ห้อง 
    ๑๐. ห้องซ้อมดนตรีสากล     จ านวน   1 ห้อง 
    ๑๑. ห้องศูนย์การรเรียนรู้วิทยาศาสตร์    จ านวน   1 ห้อง 
    ๑2. ห้องศูนย์การรเรียนรู้เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช   จ านวน   1 ห้อง 
        13. ห้องศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา    จ านวน   1 ห้อง 
    14. ห้องศูนย์การเรียนรู้ผักไฮโดรพอนิกส์    จ านวน   1 ห้อง 
    15. ห้องโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)  จ านวน   1 ห้อง 
 

     ๑.๙.๓  คอมพิวเตอร์   จ านวน ๔๗5  เครื่อง     
              ๑.  คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการเรียนการสอน           จ านวน  ๔๐๐   เครื่อง 
              ๒.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต                          จ านวน  30   เครื่อง 

    ๓.  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ                                  จ านวน  45  เครื่อง 
 
 

     ๑.๙.๔  แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน        
 

ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 

สถิติการใช้  
(จ านวนคร้ัง/ปี) 

1 ห้องพยาบาล 3,344 
2 ห้องฝึกพลศึกษา ๒6๐ 
3 ห้องหมอภาษา 535 
4 ห้องสมุดโรงเรียน ๓,๗60 
5 ห้องสมุดภาษาไทย ๖00 
6 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 200 
7 ห้องสมุดสังคมศึกษา ๒20 
8 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ๒40 
9 ใต้อาคารเรียน ๗ ช้ัน 45 

10 ลานอเนกประสงค์ 100 

11 ห้องคอมพิวเตอร์ ๔35 
12 ห้องเรียนสีเขียว 35 
13 ธนาคารขยะ 20 

14 ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 50 

15 ศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 170 
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  ๓๑   
  

ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 

สถิติการใช้  
(จ านวนคร้ัง/ปี) 

16 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 200 

17 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 500 

18 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 500 

19 ห้องปฏิบัติการเคมี 500 

20 สนามกีฬา 726 

21 สวนหย่อม ๒0 
22 เรือนเพาะช า 20 
23 ลานธรรม ๑60 
24 ธนาคารโรงเรียน 30 
25 ห้องศูนย์ส่ือคณิตศาสตร์ ๑60 
26 ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน 30 
27 ห้องดนตรีไทย ๖0 
28 ห้องนาฏศิลป์ 78 
29 ห้องดนตรีสากล ๗5 
30 ห้องทัศนศิลป์ ๔0 
31 ศูนย์การเรียนรู้ผักไฮโดรพอนิก 40 
32 ห้องแนะแนว 250 

33 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 40 

34 ห้องโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 150 

 
          ๑.๙.๕  แหล่งเรยีนรู้ภายนอกโรงเรียน        
 

ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้(จ านวน
คร้ัง/ปี) 

๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ 
2 เว็บไซต์ต่าง ๆ 2400 
3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ 
4 ห้องสมุดประชาชน 32 
5 สนามหลวง ๒ 30 
6 เกษตรทฤษฎีใหม่ (เศรษฐกิจพอเพียง) 5 
7 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 22 
8 ชุมชนในเขตทวีวัฒนา 28 
9 พุทธมณฑลสถาน ๒0 

10 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ๑ 
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ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้(จ านวน
คร้ัง/ปี) 

11 วัดโกมุทพุทธรังสี 20 
12 ตลาดธนบุรี ๑ 
13 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 15 
14 ศูนย์สาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา 38 
15 สถานีต ารวจนครบาล ธรรมศาลา ๑ 

 
        ๑.๙.๖  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ     
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จ านวนคร้ัง/ปี 
๑ ทีมพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 - โภชนาการความสูง  

- โควิด-19   
3 

๒ นายอนุชา พิลาวัลย์ อดีตนักกีฬาเทควันโด Fight for Fit การลดน้ าหนัก
ด้วยวิธีการสมัยใหม่ 

1 

๓ ทีมนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท สาขาการ
พยาบาลเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- โควิด-19  
- ฝุ่นPM 2.5     
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

4 

๔ ศูนย์การแพทย์นวมินทร ์ ตรวจสุขภาพนักเรียน  4 
๕ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ การฉีดพ่นฆ่าเช้ือโควิด – 19 3 
๖ เจ้าหน้าท่ีกองควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร การส ารวจและก าจัดแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย   
โดยการเติมทรายอะเบท 

1 

๗ โรงพยาบาลรามาธิบดี จิตวิทยาคลินิก ๑ 
๘ นายรณรณก จันทร์พาณิชย์ ติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ

ให้กับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1 

๙ นางสาวชลดา บุตรน้ าเพชร ติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1 
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  ๓๓   
  

๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          ๑.๑๐.๑  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของสถานศึกษา      
 
ระดับสถานศึกษา : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย  3.25 
ระดับชั้นเรียน 
 
     ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

ระดับ 
ชั้น 
 

จ านวน 
คน 
ลง 

ทะเบียน 

ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ร มส ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ม.1 8,758 16 0 30 96 181 445 661 1,108 1,233 4,988 7,329 83.68 
ม.2 8,112 18 0 5 274 293 538 679 1,037 1,154 4,114 6,305 77.72 
ม.3 7,629 0 0 5 92 151 325 516 1,055 1,289 4,196 6,540 85.73 
ม.4 5,893 10 0 55 61 141 319 503 1,020 1,135 2,649 4,804 81.52 
ม.5 6,581 3 0 1 110 114 256 570 772 845 3,910 5,527 83.98 
ม.6 5,867 0 0 2 76 82 237 388 616 974 3,492 5,082 86.62 

      
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

ระดับ 
ชั้น 
 

จ านวน 
คน 
ลง 

ทะเบียน 

ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ร มส ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ม.1 9,151 22 0 16 194 187 439 532 921 1,127 5,713 7,761 84.81 

ม.2 10,488 33 0 27 333 378 582 630 1,013 1,241 6,251 8,505 81.09 

ม.3 9,169 0 0 1 186 202 424 644 998 1,089 5,625 7,712 84.11 

ม.4 6,539 27 0 63 110 127 334 483 873 1,129 2,971 4,973 76.05 

ม.5 7,315 1 0 18 112 140 318 505 926 1,042 4,253 6,221 85.04 

ม.6 8,504 8 0 9 139 200 436 563 797 914 5,438 7,149 84.07 
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  ๓๔   
  

     ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

จ านวน 
คน 
ลง 

ทะเบียน 

ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ร มส ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 3,558 10 0 9 89 101 251 427 633 743 1295 2,671 75.07 
คณิตศาสตร ์ 4,031 5 0 14 114 273 508 547 638 555 1,377 2,570 63.76 
วิทยาศาสตร์ ฯ 9,635 6 0 19 145 179 461 894 1,486 1,573 4,872 7,931 82.31 
สังคมศึกษา ฯ 9,864 12 0 23 130 182 390 582 1,239 1,524 5,782 8,545 86.63 
สุขศึกษาฯ 5,239 5 0 9 15 8 48 107 369 765 3,913 5,047 96.34 
ศิลปะ 732 1 0 2 0 0 0 0 62 25 642 729 99.59 
การงานอาชีพ 1,868 3 0 3 15 24 22 37 108 248 1,408 1,764 94.43 
ภาษาต่างประเทศ 6,251 4 0 18 157 152 350 588 885 972 3,125 4,982 79.70 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 
ลง 

ทะเบียน 

ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
ร มส ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 3,974 4 0 21 140 169 234 324 530 627 1503 2,660 66.94 
คณิตศาสตร ์ 4,979 9 0 27 233 283 554 601 818 666 1,788 3,272 65.72 
วิทยาศาสตร์ ฯ 12,176 28 0 17 248 252 730 1,023 1,640 1,957 6,281 9,878 81.13 
สังคมศึกษา ฯ 10,545 19 0 26 191 219 438 551 1,055 1,276 6,770 9,101 86.31 
สุขศึกษาฯ 4,782 9 0 12 28 23 87 62 166 256 4,139 4,561 95.38 
ศิลปะ 5824 9 0 3 2 1 5 23 177 496 5108 5781 99.26 
การงานอาชีพ 2,329 4 0 1 36 19 37 71 164 239 1,758 2,161 92.79 
ภาษาต่างประเทศ 6,106 8 0 27 195 260 437 682 956 966 2,575 4,497 73.65 
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  ๓๕   
  

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
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  ๓๖   
  

๑.๑๐.๒  ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
           ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  
 
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๖๖.๔๑ ๓๖.๐๐ ๓๕.๗๓ ๕๑.๒๐ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๕๙.๕๑ ๓๑.๖๑ ๓๓.๐๒ ๔๓.๘๗ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๕๕.๑๘ ๒๕.๘๒ ๓๐.๑๗ ๓๔.๑๔ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๕๔.29 25.46 ๒๙.๘๙ ๓๔.๓๘ 
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  ๓๗   
  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๕.๖๘ ๓๕.๕๑ ๓๙.๑๖ ๔๑.๙๔ ๔๑.๓๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๕๑.๔๖ ๓๔.๓๕ ๓๗.๙๔ ๓๙.๓๖ ๔๐.๙๗ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๔๕.๒๒ ๒๖.๓๓ ๓๓.๐๔ ๓๖.๓๒ ๒๙.๗๓ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๔.๓๖ ๒๖.๐๔ ๓๒.๖๘ ๓๕.๙๓ ๒๙.๙๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
                    Self-Assessment Report 2020 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๓๘   
  

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖3 
 
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

วิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ภาษาไทย ๖๙.๒๙ ๖๖.๙๙ 66.41 

คณิตศาสตร์ ๔๒.๓๘ ๓๙.๙๐ 36.00 
วิทยาศาสตร์ ๔๓.๕๙ ๓๕.๐๙ 35.73 
ภาษาอังกฤษ ๔๑.๐๙ ๔๙.๓๒ 51.20 
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  ๓๙   
  

 
    
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
        

 
 
 
 
 
 

วิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ภาษาไทย ๖๑.๐๔ ๕๓.๒๔ 55.68 

คณิตศาสตร์ ๔๔.๒๔ ๓๖.๔๕ 35.51 
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๖๔ ๓๔.๗๑ 39.16 
สังคมศึกษา ๔๑.๘๕ ๔๑.๗๘ 51.94 
ภาษาอังกฤษ ๔๔.๑๖ ๓๙.๘๖ 41.35 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน 
ปกีารศกึษา 2561-2563 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 6 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๔๐   
  

 
๑.๑๐.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
  
ภาคเรียนท่ี ๑  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (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 

 
ภาคเรียนท่ี ๒ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (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 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๔๑   
  

 

๑.๑๐.๔  ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน        
 
ภาคเรียนท่ี ๑ 

ด้าน จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 3043 1911 976 156 0 
๒) ด้านความสามารถในการคิด 3043 1465 1284 294 0 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 3043 2041 899 103 0 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 3043 2467 511 65 0 
๕) ด้านความสามารถในการใช้   
     เทคโนโลยี 

3043 2041 899 103 0 

เฉลี่ยร้อยละ 100 65.23 30.03 4.74 0 
 

ภาคเรียนท่ี ๒ 
ด้าน จ านวน

นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 3029 1790 998 241 0 
๒) ด้านความสามารถในการคิด 3029 1504 1209 316 0 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 3029 2057 847 125 0 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 3029 2595 367 67 0 
๕) ด้านความสามารถในการใช้ 
    เทคโนโลยี 

3029 2057 847 125 0 

เฉลี่ยร้อยละ 100 66.05 28.18 5.77 0 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๔๒   
  

๑.๑๐.๕  ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขยีนสื่อความ     
 
ภาคเรียนท่ี ๑ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (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 จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (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 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๔๓   
  

๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         
 
ภาคเรียนท่ี ๑  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 572 571 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 562 559 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 500 500 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 481 480 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 474 472 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 454 453 1 

รวม 2936 2357 499 
เฉล่ียร้อยละ 100 88.55 11.4 

 

 
ภาคเรียนท่ี ๒ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 572 571 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 562 559 3 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 500 500 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 481 480 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 474 472 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 454 453 1 

รวม 3043 3035 8 
เฉล่ียร้อยละ 100 99.74 0.26 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๔๔   
  

๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

 

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) เมื่อวันท่ี 
๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จากส านักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดย สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบส่ี ดังนี้ 

 
สรุปผลการประเมินภายนอกรอบสี่  (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๓) 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

๔ สืบสานงานพระราชด าริ ดีมาก 

 
จุดเด่น 
 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน     
          ๑. ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวินัย จิตอาสา รู้จักรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน เข้าใจในการ
เลือกอาชีพการงานในอนาคตอย่างเหมาะสม 
          ๒. ผู้เรียนรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีความเข้าใจในกระบวนการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เกิดจากการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย 
         ๓. ผู้เรียนรู้จักการใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาตนเอง และการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม MS. Office, Google, etc. 
           ๔. ผู้เรียนรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา ตระหนักรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันมหากษัตริย์ 
และพระราชกรณียกิจท่ีทรงวางรากฐานไว้ ท้ังนี้โรงเรียนก็เป็นสถานศึกษาหนึ่งในจ านวน ๙ โรงเรียนท่ีระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศจัดต้ังเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พระพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสท่ีปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยท่ีสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วม ท าให้เกิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน 
            ๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
            ๓. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการบริหารงานจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัทเทพผดุงพร,
โรงพยาบาลธนบุรี, สถานีต ารวจธรรมศาลา, ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
             ๔. สถานศึกษามีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
             ๕. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ และมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการบริหารสถานศึกษา 
             ๖. สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนโขน เป็นการสืบสานงานพระราชด าริและความเป็นลูกนวมินทร์ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๔๕   
  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            ๑. การจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการท่ีหลากหลาย มีการผลิตส่ือและใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน 
            ๒. ครูมีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน และใส่ใจผู้เรียนเป็นอย่างดี 
            ๓. ครูมีการลงนามจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร 

ด้านสืบสานงานพระราชด าริ 
            ๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ทุกคน ได้เรียนวิชานาฏศิลป์ (โขน) และบรรพชาสามเณร และ       
บวชเนกขัมมจาริณี 
            ๒. ผู้เรียนได้สืบสานงานพระราชด าริ เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 

 
 
จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
            ๑. สถานศึกษามีนักเรียนจ านวนมากท่ีมีความสนใจด้านการกีฬา สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้ประสบความส าเร็จด้านกีฬา เช่น บาสเก็ตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล และ/หรือกีฬาอื่นท่ีผู้เรียนมีความสามารถ 
              ๒. สถานศึกษามีพัฒนาการด้านผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนรวมเฉล่ียสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท้ัง ๒ ช่วงช้ัน แต่ยังมีช่องว่างให้พัฒนาเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน ๒ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
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               ๓. สถานศึกษาพัฒนายกระดับกิจกรรมด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบ          
มีการคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ เพื่อส ารวจพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนและดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
เพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อการให้ค าปรึกษาช้ีแนะอย่างรอบด้าน ให้มีความต่อเนื่อง จัดการให้มีบุคลากรท่ีปรึกษานักเรียน       
ในวัยนี้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งต่ออย่างเป็นระบบ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
             ๑. สถานศึกษามีครูผู้ช่วยจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างครูเก่าและครูใหม่ ท าให้            
การประสานงานต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ 
            ๒. การประเมินและการติดตามงาน ยังไม่ครบถ้วนเท่าท่ีควร 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ๑. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
             ๒. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) ซึ่งและกัน           
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

ด้านสืบสานงานพระราชด าริ 
             ๑. หลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา 
              ๒. การน าผลงานท่ีเกิดจากงานสืบสานงานพระราชด าริ สู่ชุมชนและผู้ปกครอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
           ๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาส ให้
นักเรียนท่ีมีความสามารถในกีฬาประเภทอื่น ๆ พัฒนาตนเองเพื่อสร้างความส าเร็จท้ังตนเองและสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
           ๒. สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคะแนนผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)                   
ท่ียังมีคะแนนไม่ถึง ๕๐ คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เพื่อความชัดเจนในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ และครอบคลุมทักษะทางวิชาการของผู้นักเรียน 
            ๓. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการดูแลความช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อและให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสม ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 
ท้ังผู้ปกครองและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังสถาบันด้านสุขภาพจิต ท้ังนี้เพื่อการป้องกันและช่วยเหลือดูแลนัก เรียน
ไม่ให้มีความเส่ียงต่อโรคซึมเศร้าได้ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ๑. สถานศึกษาควรจัดการให้มีรูปแบบเครื่องมือการตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    
การประเมินความส าเร็จของงานโครงการท่ีหลากหลาย และสอดคล้องตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและ         
การจัดการ 
            ๒. สถานศึกษาควรมีการจัดระบบหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เรียกใช้สะดวก 
ครอบคลุมแผนงานท่ีจัดวาง เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้ถูกต้อง 
 
 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
                    Self-Assessment Report 2020 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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            ๓. สถานศึกษาควรจัดการตรวจสอบส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้งานสม่ าเสมอให้สามารถใช้งาน         
ได้อย่างมีประสิทธิผล จัดให้มีระบบการบ ารุงรักษา และดูแลให้พร้อมใช้อยู่เสมอก าหนดการด าเนินการปรับปรุง           
ตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 

 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง 

หากหลาย เห็นความส าคัญและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               ๒. ควรน ากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) 
มาใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งและกัน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนก าหนดการด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

ด้านสืบสานงานพระราชด าริ 
              ๑. ควรมีการจัดท าหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา ให้มีรูปแบบท่ีชัดเจนมีองค์ประกอบของหลักสูตร
ครบถ้วน และเพิ่มเติมกิจกรรมท่ีเป็นงานพระราชด าริท่ีส าคัญ ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 
            ๒. ควรน าผลงานท่ีเกิดจากงานสืบสานงานพระราชด าริ สู่ชุมชนและผู้ปกครอง เช่น กิจกรรมเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อกล้วยไม้ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีก าหนดการด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูน่วตักรรม หรือแบบอย่างที่ดี 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

           สถานศึกษามีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถคิดและสร้างนวัตกรรมได้ ท้ังในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีห้องปฏิบัติการในหลายด้านท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาส่ิงประดิษฐ์         
และ/หรือผลงานด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นเลิศและเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้ประโยชน์ ได้แก่ การผลิต
ส่ิงประดิษฐ์จากการออกแบบและใช้ 3D Printing การจัดหุ่นยนต์เพื่อการใช้งานจริงในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนา     
เนื้อเยื่อพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม (โขน) เป็นต้น ท้ังนี้ พัฒนาให้มีกระบวนการท่ีเช่ือถือได้ น าไปใช้
ได้กับสถานศึกษาอื่น ๆ และเป็นผลท่ีดีอย่างท่ีคาดหวังได้ เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานหรือสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง      ก้าวสู่
ความเป็นเลิศท่ีเป็นแบบอย่าง และ/หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
            พัฒนารูปแบบการบริหารงาน POSITIVE MODEL อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการประเมินผล       
การใช้ระบบเพื่อน าไปใช้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในบริบทท่ีใกล้เคียงกับสถานศึกษาเรา และพัฒนาให้มีกระบวนการ                   
ท่ีทุกสถานศึกษาท่ีน าไปใช้แล้วเกิดผลส าเร็จในแบบเดียวกับเราหรือดีกว่า จนสามารถเผยแพร่และมีสถาบันท่ีน่าเช่ือถือ
รับรองแนวทางดังกล่าวนี้เป็นแบบอย่างท่ีน าไปใช้แล้วน าสู่ความส าเร็จได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           ครูมีการลงนามจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างครูผู้สอนกับทางสถานศึกษา         
โดยฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนในส่วนความรับผิดชอบของตนเอง
ต่อผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นแรงผลักดันให้ครูพัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จึงควรขยายขอบเขตของการท าบันทึก ข้อตกลง (MOU) ในเรื่องของการจัดสร้างนวัตกรรมส าหรับการเรียน
การสอน และมีการคัดเลือกประกวดแข่งขันและมอบรางวัลเพื่อจะได้ส่งเสริมให้ครูได้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
ใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียน และสร้างจุดเด่นให้กับสถานศึกษาต่อไป 

ด้านสืบสานงานพระราชด าริ 
          สถานศึกษาควรมีการจัดต้ังชมรมหรือชุมนุมนาฏศิลป์ (โขน) ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนท่ีสนใจได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงโขนท่ีลึกซึ้ง จนสามารถน าไปสู่การน าเสนอ   
ในรูปแบบของการแสดงโขนได้เป็นอย่างดีจะเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา และเป็นจุดเด่นเรื่องของมาตรฐาน   
ท่ี ๔ งานสืบสานงานพระราชด าริ ตามท่ีปรากฏในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
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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 รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๐ ก.ก. 
          นายฉันทัช บุตรมะไฮ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๗๓ ก.ก. 

๓. การแข่งขันกีฬาคูราช รายการ VI ASIAN JUNIOR U20 KURASH CHAMPIONSHIPS การแข่งขันระดับ
นานาชาติ นักกีฬาสังกัดโรงเรียนได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ๕ คน ผู้อ านวยการธนกุล ช้อนแก้ว ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้จัดการ
ทีมชาติไทย 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 ประเทศไทยเป็นตัวแทนเจ้าภาพจัดแข่งขันและนักกีฬา                 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมลฑล ร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย ได้รับรางวัล ดังนี้ 

ประเภท เนวาซา (Ne-waza System) 
            1. เด็กหญิงพรรณราย ปานสมบูรณ์ ม.๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
             2. เด็กหญิงทินมณี อมรศิรินภา ม.๑ รางวัลชนะเลิศ 
            3. นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ ม.๕ รางวัลชนะเลิศ 

ประเภท ต่อสู้ (Fighting System) 
            1. เด็กหญิงทินมณี อมรศีรินภา ม.๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
            2. นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ ม.๕ รางวัลชนะเลิศ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๕๐   
  

๑.๑๒ ผลงานดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษา ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประเภทสถานศึกษามัธยม
ขนาดใหญ่ ระดับยอดเย่ียม 

สพฐ. 

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 
ระดับประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รางวัลโรงเรียนช้ันน าวิถีพุทธ รุ่นท่ี ๑๑ สพฐ. 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการ

ออมดีเด่น 
ธนาคารออมสิน 

 
ระดับผู้บริหาร 

ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
นายธนะกุล ช้อนแก้ว OBEC AWARDS สพฐ. 

 
ระดับบุคลากร 
๑. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์ ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒ นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน ์ ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า (สคล.) 

๓ นางทานตะวัน  ศิรินพ ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ครูผู้ปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา
ติดต่อกัน ๖ ปี 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๔ นางศิริพร  มังกรแก้ว ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๕๑   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕ นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
ครูผู้ประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ 
ช านาญการ 

ค าส่ัง สพม.กทม.1 

ครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน ารุ่นท่ี ๑๑ 
 - ผู้ประสานงาน 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๖ นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า (สคล.) 

ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๑  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผ่านหลักสูตร “การสอนเพศวิถี :  
การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ 
E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต 
ในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๗ นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๑ 
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เป็นครูท่ีต้ังใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต 
ภายใต้โครงการโรงเรียนค าพ่อสอน 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า (สคล.) 

๘ นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๗ 
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% 
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๙ นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕ 
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% 
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๕๒   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑๐ นายอธิวัฒน์ เงนิสมบัติ ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนดีเด่น 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒/๑๑  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ %  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑ นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย รางวัลครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/12  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผ่านหลักสูตร “การสอนเพศวิถี :  
การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ 
E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต 
ในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

สพฐ.  ร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

๑๒ นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลครูดีของแผ่นดิน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผ่านหลักสูตร “โครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัว 
รับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

๑๓ นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7 
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% 
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๔ นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ าเลิศ ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ 
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% 
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
 สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๕๓   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑๕ นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ เป็นครูท่ีต้ังใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต 

ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย 
ส านักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า (สคล.) 

ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/4 
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% 
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 
๒. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ นางภวรัตน์  ภัทรผลพูล  รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนดีเด่น 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

2 นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

3 นางสาวกนิษฐา  หลักดี รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

4 นางสุภิดา  วิไลลักษณ์ รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

5 นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

6 นางสาวมนัสนันท์  พุ่มดียิ่ง รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

7 นางวันดี  แจ่มพินิจ 
   

รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

8 นายภูธร   บ้านเนิน 
   

รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

9 นางสาวชลธิชา  อยู่ยง รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

10 นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

11 นางกรรณิการ์  มนุญโย รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

12 นายประกาศิต  บุญวงค์ รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

13 นางสาวหทัยรัตน์  ชมฤทธิ์ รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
                    Self-Assessment Report 2020 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๕๔   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
14 นางสาวพัชรี  อินทร์ช่วย  รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนดีเด่น 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

15 นางสาวอ าภา  ศรีวงค์ราช รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติมิ่งมงกุฎ
ไทย (ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

16 นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณรัตน์ รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

17 น.ส.ทิพยรัตน์  ดุจดา รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 
๓. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ นางแสงอรุณ สง่าชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน

ครบ ๑๐๐% ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรม 
ส่งเสริมการออม โครงการธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารออมสิน รางวัลดีเย่ียม 

ธนาคารออมสิน 

๒ นางสาวสุจิตรา ศรีรอต ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ นางสุดารัตน์   ณัฎฐ์มีบุญ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

1 ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 
19 NANMEEBOOKS READING CLUB 

นานมีบุ๊ค 

๔ นางสาวจิระ  ดีช่วย ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕ นางณัฏฐ์ญภา  โพธิวัฒน์ธนัต ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๕๕   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ ๑๙ 
NANMEEBOOKS READING CLUB 

นานมีบุ๊ค 

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผ่านการทดสอบออนไลน์เรื่องความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยระดับคะแนน ๘๐% 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ 
เรื่องการออกแบบการวิจัยเพื่อยกระดับ 
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
(Research Design to Enchance 
Quality Teaching and Learning)  
ด้วยคะแนน  ๕๕ % 

รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 

ผ่านการวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยคะแนน ๗๕% 

ศูนย์ฝึกอบรม 
Experttraining 

ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๖ นางอรวลัญช์  ผ่องบุรุษ ครูผู้ดูแลนักเรียนในการท าโครงงาน
โครงการ GPSC YSI  สาขาโครงงาน 
กิจการเพื่อสังคม 

สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่ง ประเทศไทย และ 
GPSC 

ครูผู้ดูแลนักเรียนในการท า 
โครงงาน โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
แห่งประเทศไทย 

๗ นายจิตรกร  รัตนพันธ ์ การประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ  
สามัญรุ่นใหญ่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ 

สพฐ. 

เป็นตัวแทนกองเกียรติยศของ สพม.กทม.1 
เดินสวนสนาม ณ  สนามศุภชลาศัย 

สพม. 

ส่งนักเรียนแข่งขันเครื่องบิน 
พลังยางงานศิลปหัตถกรรม ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ี 

สพม.1 

ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการจัดการ 
ค่ายลูกเสืองานศิลปหัตถกรรม ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ระดับจังหวัดและประเทศ 

สพฐ. 

ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ 
ดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๕๖   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๘ นางสาววันนา กันหาพร ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน

ครบ ๑๐๐% ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ครูท่ีงดเหล้า เบียร์ ครบพรรษา  
ภายใต้โครงการโรงเรียนค าพ่อสอน 

สคล. 

  ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB 

นานมีบุ๊ค 

๙ นางสาววรรณภรณ์ ทองจันทร์ ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๑๐ นายศุภกร  ผันผล ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๖  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน  ครบ 100% 
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑ นางสาวภัณฑิลา  ลอยเมฆ ได้รับเกียรติบัตร หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล 
Digital  Literacy 

ส านักงาน กศน. 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ได้รับเกียรติบัตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning ด้วยรูปแบบ
โครงงาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดตาก 

๑๒ นางสาวชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๓ นางสาววราภรณ์  ชูบัณฑิต ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๔ นายเอกชัย  อ่ าสิงห์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/9  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๕ นางสาวอริสรา   อันละคร ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๖ นางสาวทาริกา  บุญพรม ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๗ นางสาวนรีรักษ์ ทองสะอาด เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าวีดิทัศน์
การสอนเพื่อเผยแพร่ออนไลน ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๕๗   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน 
ครบ 100% ในงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๘ นางสาวจิรัชญา สุขรัตนเจริญ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐ % ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3/1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๙ นางสาวเบญจวรรณ ยืนยง ได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบ 
ความรู้เกี่ยวกับ “โปรแกรม Microsoft 
Excel” 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ   
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา 
ร้อยเอ็ด 

ได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบ 
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต ๑ 

๒๐ นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล รางวัลครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ % โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ระบบการดูแลช่วยเหลือดีเด่น   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
ในวันครูประจ าปี 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๑ นายรวิ  แจ่มพินิจ รางวัลครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ % โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบการดูแล
ช่วยเหลือดีเด่น  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ในวันครูประจ าปี 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๒ นายธนะกิจ  รุ่งโรจน ์ รางวัลครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ระบบการดูแลช่วยเหลือดีเด่น   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
ในวันครูประจ าปี 2563 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๕๘   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๒๓ นางสาวรัตนา กาญจนสาลี รางวัลครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ระบบการดูแลช่วยเหลือดีเด่น  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ในวันครูประจ าปี 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๔ นายประเสริฐ  อภิวงค์ รางวัลครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ % โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๕ นางวรญัธภรณ์ นลินวิชญ์โภคิน รางวัลครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ % โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบการดูแล
ช่วยเหลือดีเด่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ในวันครูประจ าปี 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๖ นายกฤติกร ล้อจิตติกุล รางวัลครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบการดูแล
ช่วยเหลือดีเด่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ในวันครูประจ าปี 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

27 น.ส.แอมจิรา  จันทร์ล้ี รางวัลครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบการดูแล
ช่วยเหลือดีเด่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ในวันครูประจ าปี 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

28 น.ส.กุลจิรา  การนา รางวัลครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบการดูแล
ช่วยเหลือดีเด่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
ในวันครูประจ าปี 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๕๙   
  

๔. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ น.ส.นิติยา ภักดีบุรี ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕         

เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% ใน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒ นางสาวนาตยา สุกจ่ัน ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔        
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ นางวันเพญ็  มีค าแสน ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖        
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๔ นางนงนุช  ล่ิวพันธ์พงศ์ ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑        
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕ นางไพพร  ดีบาง ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒        
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เป็นครูท่ีต้ังใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต  
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) 

๖ นายพุทธัย   เพื่อรอดวงษ ์ ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑        
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เป็นครูท่ีต้ังใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต  
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) 

๗ น.ส.เพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖        
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๖๐   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๘ น.ส.ประภารัตน ์ อรุณภู่ 

 
ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑        
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) 

๙ นายกฤศณัฎฐ์  คล้ายข า ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒         
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) 

๑๐ นายพงศกร จิรยั่งยืนยง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕         
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เป็นครูท่ีต้ังใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต  
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) 

๑๑ นางขนิษฐา  ตันกูล ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๒ น.ส.สุภกฤตา หงษ์ทอง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เป็นครูท่ีต้ังใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต  
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) 

๑๓ นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เป็นครูท่ีต้ังใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต  
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๖๑   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
  ผ่านหลักสูตร “การสอนเพศวิถี :  

การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ 
E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะคร ู
ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

สพฐ.  ร่วมกับส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ  
และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

ผ่านหลักสูตร “โครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัว 
รับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

๑๔ นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์ ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% ใน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๕ นายนสิทธิ์  ใหญ่ยิ่ง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๖ น.ส.ปริมประภา  แสนท้าว ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๗ นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ 
 
 
 
 
 

ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เป็นครูท่ีต้ังใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต  
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.) 

๑๘ นางสาวเพียงพร  โปทอง ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๙ นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ ์ ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๖๒   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๒๐ นางสาวธิติมาศ สุขประเสริฐชัย ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖        

เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๑ นายอนุชิต  บูรณพันธ์ ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%  
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๒ นางสาวณภัทร์ตะวัน อภัยภักดี ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% 
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ผ่านหลักสูตร “การสอนเพศวิถี :  
การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ 
E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะคร ู
ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

สพฐ.  ร่วมกับส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ  
และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

 
๕. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม ครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น   

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒ นางมาลี  เอี่ยมพริ้ง เกียรติบัตรรางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ  ประจ าปี  2563   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ นางฐานิต  สุขสนาน ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้านครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

4 น.ส.สุกัญญา  ไวยรัตนา ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

5 นายพสิษฐ์  อธิษฐ์ธรรมธัช ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 
เนื่องในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช 2564 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า ร่วมกับ สพฐ และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๖๓   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ผ่านหลักสูตร “การสอนเพศวิถ ี:  
การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ  
E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะคร ู
ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน” 

สพฐ.  ร่วมกับส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ และมูลนิธิแพธ
ทูเฮลท์ 

6 นายสุเทพ ซิวประโคน ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

7 น.ส.วิยะดา ธรรมจิตต์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5  
เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๙ 
 

นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร ครูท่ีปรึกษาโครงงานนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ สสวท. 
ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 

สสวท. 

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือดีเด่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 
๖. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ นางสาวขนิษฐา   ปราชญ์วิทยา         รางวัลบุคคลผู้เสียสละอุทิศตน 

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาประจ าปี ๒๕๖3 
ส านักการศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

๒ นางสาวชุลีพร  เนืองศรี ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖3 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ นายจิรภัทร  อ าไพเมือง ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น  
เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖3 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๔ นางสาวฌุมพรี  โพธ์ิเจริญรักษ์ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ  
ประเภทครูผู้สอน “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ครูผู้สอนการแข่งขันทักษะกีฬา 
ขั้นพื้นฐานออนไลน์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ได้รางวัลชนะเลิศ ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ประเภท ชาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

กรมพลศึกษา 
 

๕ นายธนพงศ์  แก้ววงศ์ ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖3 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๖๔   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๖ นายอภิวัฒน์  ศรีวงษ์สา ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี ๒๕๖3 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

 
๗. ผลงานครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) 
 

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ นางนริสา   พัฒนรัฐ 

 
เกียรติบัตร ครูท่ีปรึกษาม.๔/๒ เย่ียมบ้าน
นักเรียนครบ ๑๐๐% 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เกียรติบัตรผ่านการทดสอบออนไลน์ 
เรื่อง “ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง”   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เกียรติบัตรผ่านการทดสอบทบทวนความรู้
เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  เกียรติบัตรผ่านการทดสอบทบทวนความรู้
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการอบรมปลูก
จิตส านึกเยาวชนคนรักชาติ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ นางแสงจันทร์   อาภาวีระ 
 

ครูผู้สอนดีเด่นวิชาแนะแนว ในกิจกรรมร าลึก
พระคุณคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
ในกิจกรรมร าลึกพระคุณคุณครู  
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ ๑๙ 
“ NANMEEBOOKS READING CLUB” 

บริษัทนานมีบุ๊คส์ 
 

ครูท่ีปรึกษาโครงงานท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้าย 
“การประกวดโครงงาน” ในกิจกรรมชุมนุม 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

หนังสือราชการขอขอบคุณในการบริจาค
ทุนการศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๖๕   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เกียรติบัตรร่วมบริจาคโลหิต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์
ธนาคารเลือด คณะ
แพทยศาสตร์                 
ศิริราชพยาบาล 

๕ นางสาวจิตรานันท์   จันทิมา โล่รางวัลยอดเยี่ยมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่  
เขตตรวจราชการส่วนกลาง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เกียรติบัตรการอบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-๑๙) ผ่านระบบประชุมทางไกล 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
ครูประจ าช้ันเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ในกิจกรรมร าลึกพระคุณคุณครู  
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ ๑๙ 
“ NANMEEBOOKS READING CLUB” 

บริษัทนานมีบุ๊คส์ 
 

เกียรติบัตรผ่านการทดสอบทบทวนความรู้
เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เกียรติบัตรผ่านการทดสอบทบทวนความรู้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เกียรติบัตรผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เกียรติบัตรผ่านการทดสอบทบทวนความรู้
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  เกียรติบัตรผ่านการทดสอบทบทวนความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjLAzWJDtSbAO7AbOe-PdaQbcOFm7EOS1b-hggYyV3frvctq9WunfD0ak4mSXDGMc47BGI0ZUw1akqyd92HC-u3er7rhFSxKq8to2hIIUiVXMmu0wFPXcrd5TxQleFPlW91Jrn36wPWi_WYSCm9fPe&__tn__=*NK-R
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๖๖   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
เกียรติบัตรผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน 
Digital Literacy 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๔๒ (นครสวรรค์ - อุทัยธานี) 

เกียรติบัตรผ่านการวัดประเมินออนไลน์ เรื่อง
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Literacy 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรีเขต ๒ 

 
8. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ นางเต็มดวง  ชาญฤทธิ์ เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
๒ นางราตรี  รัศมี เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
๓ นางสาววัชรี แก้วนิยม เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
๔ นางประภาภรณ์ หอมจันทน์ เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
๕ นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์ เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
วิทยากรการอบรมการต่ออายุใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาแบบออนไลน์ผ่านระบบ 
KSP Self-Service ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๖ นายสุประจักษ์ บัวพิมพ์ เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๗ นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ครูแกนน ากิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่
เลิกเหล้า ในโครงการโรงเรียนค าพ่อสอน 

สพฐ. สสส 

๘ นางสาวตองเตย  คลังเพ็ชร เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๙ นางสาวทิพรัตน์  จวนกระจ่าง เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๐ นางสาวอรีนา  ศรียา เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๖๗   
  

ท่ี ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ช่ือรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑๑ นางสาวสโรชา  อามาตย์ทัศน์ เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานเครือข่ายองค์กร

งดเหล้า (สคล.)  
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนห้องเรียน English 
Program เข้าร่วมการแข่งขัน Story Telling 
ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ของโรงเรียน EP/ 
MEP ภาคกลาง และภาคตะวันออก โซน A 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ศูนย์ประสานงานโรงเรียน
ท่ีจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ เป็น
ภาษาอังกฤษ  
ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก 

๑๒ นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์ เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๓ นางสาวปิยฉัตร อ่อนค าตา เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๔ นายฐกร  เจษฏาภัทรกุล เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๕ นางสาวธัญชนก  ทองศิริอุบล เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๖ นายศุภวิชญ์ ง่วนส าอางค์ เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๗ นางสาวจิตรลดา เจ็กเผือกหอม เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๘ นางสาวปิยธิดา เถินบุรินทร์ เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๙ นางสาวดาราวรรณ โคตรพัฒน์ เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๐ นางสาวอ าภาสินี รัตนวัน เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒๑ นางสาวเบญจมาศ พิมพ์สมาน เป็นครูผู้เย่ียมบ้านนักเรียนครบ 100% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  ๖๘   
  

ระดับนักเรียน 
๑. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

เด็กหญิงปวริศา  ปฏิพันธ์  เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับท่ี 1             
ของกรุงเทพมหานคร (ภาค)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  
ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย  
ครั้งท่ี 25 ประจ าปีการศึกษา 2563 

บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 
 
 
 

เด็กหญิงรตามน  เจริญรัตนคุณ เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับท่ี 1             
ของกรุงเทพมหานคร (ภาค)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  
ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย  
ครั้งท่ี 25 ประจ าปีการศึกษา 2563 

บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

นางสาวไอลดา  ด้วงมูล เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับท่ี 1             
ของกรุงเทพมหานคร (ภาค)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  
ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย  
ครั้งท่ี 25 ประจ าปีการศึกษา 2563 

บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

นางสาวสิริกร  โชควิเชียร เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับท่ี 1             
ของกรุงเทพมหานคร (ภาค)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  
ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย  
ครั้งท่ี 25 ประจ าปีการศึกษา 2563 

บริษัท เสริมปัญญา จ ากัด 

 
๒. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

นายสฤษฎ์พงศ์ ชลธารสฤษฎ์ ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์  
เต็ม 100 คะแนน 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

นายสัจจา ราชา ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์  
เต็ม 100 คะแนน 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
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  ๖๙   
  

๓. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

นายพชรพล  ดนตรี รางวัลชนะเลิศโครงการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
กับ SITI 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นายวิชญะ  เทือกชาลี รางวัลชนะเลิศโครงการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
กับ SITI 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นายศุภณัฐ  สุราภา รางวัลชนะเลิศโครงการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
กับ SITI 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นางสาวอริศรา บังจันทร์ รางวัลผลงานดีเด่นโครงการ GPSC YSI  สาขา
โครงงานกิจการเพื่อสังคม 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และGPSC 

นางสาววนิดา  สุรัตน์ รางวัลผลงานดีเด่นโครงการ GPSC YSI  
สาขาโครงงานกิจการเพื่อสังคม 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และGPSC 

นายนภัทร  เดชเทวัญด ารง 20 ทีมสุดท้าย โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ ธนาคารไทยพาณิชย์แห่ง
ประเทศไทย 

นายนิธิภาคย์  เนียมประเสริฐ 20 ทีมสุดท้าย โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ ธนาคารไทยพาณิชย์แห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวธนารีย์  สมเกียรติวีระ 20 ทีมสุดท้าย โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ ธนาคารไทยพาณิชย์แห่ง
ประเทศไทย 

นายสิทธิชัย  เกษแก้ว 20 ทีมสุดท้าย โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ ธนาคารไทยพาณิชย์แห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวยุพากร จินทิราชทองใส ผ่านการคัดเลือกรอบท่ี 1 โครงการ      
สอวน.ดาราศาสตร์ 

ศูนย์ สอวน.ดาราศาสตร์ 

 
๔. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
นายสมาธิ   ช่ืนทองค า รางวัลชนะเลิศ สุดยอดความรอบรู้สังคมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

 
๕. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

ด.ญ.ทิพย์กฤต  ปราบริปู ได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 
 เต็ม 100 คะแนน 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
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  ๗๐   
  

๑.๑๓ ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มหาวิทยาลัย จ านวน (คน) 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 
เกษตรศาสตร์ 3 
หัวเฉียว 1 
วิทยาลัยดุสิตธานี 2 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2 
เทคโนโลยีสุรนารี 1 
รังสิต 1 
มหิดล 3 
ศิลปากร 5 
หอการค้าไทย 1 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 1 
สวนดุสิต 1 
กรุงเทพ 2 
ศรีปทุม 1 
ราชภัฎสวนสุนันทา 3 
เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร 1 
เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ 1 

  
ข้อมูล ณ วันท่ี 25 พ.ค. 2564 
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๗๒ 
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๗๓ 
 

 

 

ตอนที่ ๒   
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตัิการ 

 

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 
             รูปแบบการบริหารโรงเรียนของ ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ใช้
หลักบริหารโดยประยุกต์รูปแบบการบริหารโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
มากท่ีสุด โดยมาจากการวิเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งมีรูปแบบเป็น

นวัตกรรมการบริหาร  POSITIVE  MODEL ประกอบด้วย 
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๗๔ 
 

 

 

            P: Participation การมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานอื่นโดยเฉพาะภาคี 
4 ฝ่าย โดยก าหนดเป็นหลัก 5 ร คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจ           
ในการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

O : Organization Development จัดระเบียบและพัฒนาองค์กร โดยได้จัดระบบโครงสร้างองค์กร 
ให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
การก าหนดตัวบ่งช้ี ก าหนดเกณฑ์การประเมินและการท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

S : Strategic Management เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ซึ่งได้น าทฤษฏีการ
บริหารเป็นฐานความคิดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนา           
ในทุกด้าน และ  Strategic  Management (การบริหารเชิงกลยุทธ์) เป็นการบริหารคุณภาพโรงเรียน          
โดยเริ่มจากการศึกษานโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ 1) จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) 2) การปฏิบัติการ (Take Action)  3) การประเมินผล (Evaluation)    

I : Information Management (การบริหารข้อมูลสารสนเทศ) เป็นการใช้ข้อมู ลสารสนเทศ         
ท่ีถูกต้อง ทันสมัยเพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการท างาน  

T : Team Work (การท างานเป็นทีม) เป็นการท างานโดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอ านาจ           
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน มีบรรยากาศในการท างานท่ีเป็น     
แบบเปิด สร้างทีมงานท่ีมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงาน
เพื่อขับเคล่ือนสู่โรงเรียนคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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๗๕ 
 

 

 

I : Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม  ประกอบด้วย Truthfulness ซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง
ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น คิด ไตร่ตรอง ก่อนพูดยึดมั่นรักษาค าพูดอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย Moral & 
Ethic ต้ังมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีอคติ วาระซ่อนเร้น ถือมั่นในกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ     
ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ผู้ใด  Management by Fact  รวบรวม วิเคราะห ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการ
คิดพิจารณาและลงมือด าเนินการตามข้อเท็จจริง โดยหลีกเล่ียงการอนุมาน 

V : VALUES ค่านิยมร่วมเป็นเครื่องมือทางการบริหาร และ การพัฒนาองค์กรรูปแบบหนึ่ง วัฒนธรรม
รวมเป็นกรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากกฎ ระเบียบท่ีมีอยู่ของคนท่ีอยู่ในองค์กรนั้น วัฒนธรรมมีอิทธิพล   
ต่อการประพฤติปฏิบัติตนของคนท่ีท างานอยู่ในองค์กรสะท้อนให้เห็นกระบวนการคิด การตัดสินใจ รวมถึง
วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และท่ีส าคัญวัฒนธรรมมีผลต่อการ  เปล่ียนแปลงองค์กร เพราะองค์กรท่ีมี
วัฒนธรรมไม่เข้มแข็งและไม่ยืดหยุ่นจะท าให้วัฒนธรรมกลายเป็นอุปสรรค ต่อการเปล่ียนแปลง การปรับตัว   
ไม่ทันต่อทิศทางการด าเนินการตามพันธกิจขององค์กร  

E: Eefficiency effectiveness ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เน้นคุณภาพวิชาการ การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนมีคุณภาพ การเรียน  การสอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ         
มีความถนัด ชัดเจนเรื่องหลักสูตรมีการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการวัด   
และประเมิน ผลอย่างมีมาตรฐาน มีการจัดระบบการเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนต้องมีการกระตุ้น  ให้ครูพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น าวิชาการ  อาศัยครู          
ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผู้น าด้าน วิชาการ ก็จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน ในช้ันเรียนมีประสิทธิภาพ
ตามไปด้วย 
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๗๖ 
 

 

 

 
 
การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้  POSITIVE  MODEL นั้นเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน

มาตรฐานสากล ท่ีมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนท่ีเป็นผลผลิต     
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารท่ีมีความสอดคล้อง     
กับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสม ตามห้วงเวลานั้นๆ  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์     
ในการบริหารโรงเรียน ท าให้ได้นวัตกรรม รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ     
ของโรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  โดยใช้กระบวนการวงจร คุณภาพ  P D C A               
ในการด าเนินงาน และใช้ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)  ตามเทคนิค 5 ใจ (ให้ใจ ได้ใจ 
ประสานใจ ให้ก าลังใจ และดูแลรักษาใจ)  ท าให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย   
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๗๗ 
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๗๘ 
 

 

 

๒. วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลกัษณข์องสถานศกึษา 
 

    วิสัยทัศน์ 
 
“ รักษ์ศักด์ิศรี มีคุณธรรม เลิศล ้าวิชาการ สืบสานงานพระราชด้าริ   

มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล     
บนพื นฐานความเป็นไทย ” 

 
 

    พันธกิจ 
  

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

 

   เป้าหมาย 
 
 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล 
2. ผู้เรียนใฝ่ดีมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการ

ด ารงชีวิต การสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) และมีจิตส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 

3. โรงเรียนพฒันาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ เช่ือมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

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

และระหว่างประเทศ 
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๗๙ 
 

 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 

“รักษ์ศักด์ิศรี มีความเป็นไทย” 
รักษ์ศักด์ิศรี  หมายถึง การรักษาคุณค่าของการเป็นนักเรียนท่ีดี ประกอบด้วย 

  ๑. แต่งกายสะอาด และสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๒. ดูแลรักษาโรงเรียนและส่ิงแวดล้อมให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ 

มีความเป็นไทย  หมายถึง เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  
                                เช่น การไหว้ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมีจิตสาธารณะ  
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

         

 “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามพระราชด้ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนี พระพันปีหลวง” 

        หมายถึง การรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป เช่นการแสดงโขน 
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๘๐ 
 

 

 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต มีความสามารถสร้างงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

3. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่ือมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก 

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

ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
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๘๑ 
 

 

 

๔. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
      ๑. การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๒.  การพัฒนาคณุภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
  กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. การจัดระบบบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคณุภาพการศกึษา 
 กลยุทธ์ท่ี ๔   ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ๔. การบริหารจัดการโครงการหอ้งเรียนพเิศษ 
  กลยุทธ์ท่ี ๕   ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์ โครงการ สอดคล้อง มฐ. 
๑. การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที ่๑ ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพ 
ทางด้านวิชาการ 
ของผู้เรียน 

โครงการท่ี ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียน 

มฐ. ๑.๑   มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๕  มฐ. ๑.๖ 

โครงการท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ 
ทางวิชาการของผู้เรียน 

มฐ. ๑.๑   มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๓   มฐ. ๑.๔ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 

โครงการท่ี ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ อนุรักษ์พลังงาน 
และส่ิงแวดล้อม 

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

โครงการท่ี ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดี 
และมีสุนทรียภาพ 

มฐ. ๑.๑๐ 

โครงการท่ี ๕ ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์  
และสืบสานงานพระราชด าริ 

มฐ.๑.๘  มฐ.๔.๑ 
มฐ.๔.๒  มฐ. ๔.๓ 

๒. การพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

โครงการท่ี ๖  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผลในศตวรรษท่ี ๒๑ 

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

๓. การจัดระบบ
บริหารจัดการ 
ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพ
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริม
และพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

โครงการท่ี ๗ ส่งเสริมการบริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพและพัฒนาระบบประกัน 

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. การบริหาร
จัดการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริม
และพัฒนาการบริหาร
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

โครงการท่ี ๙ ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ครู  
และการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

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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๘๒ 
 

 

 

๕. การด้าเนินงานตามกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพทางด้านวิชาการของผูเ้รียน 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
โครงการที่  ๑   
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียน 
๑.แข่งขันทักษะวิชาการ 
   และนิทรรศการ 
๒.พัฒนาศักยภาพ 
   ผู้เรียนให้เป็นบุคคล 
   แห่งการเรียนรู้ 
๓.ส่งเสริมทักษะ 
   ทางวิชาการ 
๔.พัฒนาการเรียน 
    การสอน 
๕. จัดการเรียนรู้ 
    ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
๖. สอนเสริมเติมปัญญา 
๗. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียน 
๘. O-NET Upgrade 

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

 
 

 

 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ จ านวน 
๒,๙๖๗ คน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐  
เข้าร่วมกิจกรรมและ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

 

 
 
 

 
 
 
มฐ. ๑.๑ 
มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่  ๒   
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
  ๘ กลุ่มสาระ 
๒. แข่งขันทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม 
๓. SW3 Pre-Entrace 
๔. ติดตามผลการศึกษาต่อ 
    ของนักเรียน 

๑.ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถ 
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
อย่างมีเหตุผล 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ จ านวน 
๒,๙๖๗ คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิด 
อย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

มฐ. ๑.๑ 
มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๓ 
มฐ. ๑.๔ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๓ 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
๕. เตรียมความพร้อม 
   สู่โอลิมปิกวิชาการ 
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. การแข่งขันทักษะ 
      ทางลูกเสือ 
๒๑. แข่งขันทักษะยุวกาชาด 
๒๒. ประกวดยุวบรรณารักษ์ 
      ส่งเสริมการอ่าน 
๒๓. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
๒๔. ค่ายรักการอ่าน 
๒๕. ส่งเสริมทักษะ 
      ด้านวิชาการงานอาชีพฯ 
๒๖. ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ 

๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ให้มีความสามารถในการ
จัดการความรู้และ
จัดระบบเพื่อสะดวกใน
การเลือกใช้ 

เพื่อใช้ในการจัดการ
ความรู้และจัดระบบ 
เพื่อสะดวกในการ
เลือกใช้ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๔ 
 

 

 

กลยทุธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและพฒันาคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
โครงการที่ ๓ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
อนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 
๑. ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
๒. งานวันเฉลิมพระเกียรติฯ 
๓. ขยายผลการอนุรักษ์     
    พลังงาน 
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
    ในโรงเรียน 
๕. ธนาคารขยะ 
๖. วันส่ิงแวดล้อมโลก 
๗. สอบธรรมศึกษา 
๘. เทศน์มหาชาติ 
๙. กิจกรรมวันส าคัญ 
     ทางศาสนา 
๑๐.กิจกรรมหล่อเทียน 
     และแห่เทียนพรรษา 
๑๑. ภาษาและวัฒนธรรม 
๑๒. งานชุมนุมยุวกาชาด 
๑๓. พิธีถวายราชสดุดี 
      รัชกาลท่ี ๖ 
๑๔. พิธีทบทวนค าปฏิญาณตน   
      และสวนสนาม 
๑๕. ค่ายลูกเสือเนตรนารี 
      ยุวกาชาด ม.๑-๓ 
๑๖. อบรมนายหมู่ ลูกเสือ 
      เนตรนารี 
๑๗. อบรมลูกเสือจราจร 

 
 
 
 
 
๑. เพื่อส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 
๒. เพื่อส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีจิตใจ 
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ 
๓. เพื่อส่งเสริม 
ให้นักเรียนกล้า 
ท่ีจะยอมรับความคิด 
และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
๔. เพื่อส่งเสริม 
ให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรก าหนด  
พร้อมท้ังเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนา พัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะชีวิต  
มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
สามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
มฐ. ๑.๗ 
มฐ. ๑.๘ 
มฐ. ๑.๙ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๕ 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
๑๘. ค่ายลูกเสือจิตอาสา 
      สู่ชุมชน 
๑๙. กิจกรรมโดดหอ 
๒๐. ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 
๒๑. ค่ายลูกเสือโรงเรียน 
      พี่สู่โรงเรียนน้อง 
๒๒. ลูกเสือสาธารณภัย 
๒๓. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ ๔ ส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีสุขภาวะท่ีดี 
และมีสุนทรียภาพ 
๑.พัฒนาทักษะชีวิตและเพื่อน 
   ท่ีปรึกษา 
๒. Case Conference 
๓. การจัดการเรียนร่วม 
๔. สตรีทบาสต้านภัยยาเสพติด 
๕. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
๖. การแข่งขันกีฬาภายใน 
๗. Diet fit 
๘. ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
    ด้านกีฬา 
๙. เวทีคนกล้า 

๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะชีวิตในการ
ป้องกันตนเอง ให้
ปลอดภัยจากยาเสพติด
และปัญหาทางเพศ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี โดยใช้ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาเป็นส่ือ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดี 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 

มฐ. ๑.๑๐ 
 

โครงการที่ ๕ ส่งเสริม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  
และสืบสานงานพระราชด้าริ 
๑.ร าลึกสุนทรภู่ครูกวี 
๒.ครอบครัวพอเพียง 
๓.ประกวดมารยาทไทย 
๔.ไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป ์
๕.ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ไอซีทีตามรอยพ่อ    

๑.เพื่อจัดกิจกรรม 
โครงการเพื่อตอบสนอง
พระราชเสาวนีย์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ฯ 
๒.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์และภูมิใจ 
ความเป็นไทย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
และสืบสานงาน
พระราชด าริ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนเกิดความ
รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรมฯ 

มฐ. ๑.๘ 
มฐ. ๔.๑ 
มฐ. ๔.๒ 
มฐ. ๔.๓ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๖ 
 

 

 

กลยทุธ์ที่ ๓  ส่งเสรมิและพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
โครงการที่ ๖ 
ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ให้เปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้  
มีความรู้ ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล 
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม 
   บริหารท่ัวไป 
๒.พัฒนาครูผู้สอน (วิชาการ) 
๓.ศึกษาดูงานและพัฒนา   
   ศักยภาพ ครู บุคลากร 
๔. กีฬาเช่ือมสัมพันธ์ครู 
    ในเครือ สตรีวิทยา 
๕. คิดค้น ผลิตส่ือและ 
    นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
     ของครู  
๖. สอนภาษาโดยครูต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
๑.เพื่อส่งเสริมครู 
และบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครู 
และบุคลากรพัฒนาตนเอง
ตามหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากร
ท้ังหมด ได้รับการ
พัฒนา 
 
เชิงคุณภาพ  
ครูได้รับการส่งเสริม 
ให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
มฐ. ๒.๔ 
มฐ. ๓.๑ 
มฐ. ๓.๒ 
มฐ. ๓.๓ 
มฐ. ๓.๔ 
มฐ. ๓.๕ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๗ 
 

 

 

กลยทุธ์ที่ ๔  ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการบรหิารและการจดัการด้วยระบบคณุภาพ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
โครงการที่ ๗ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพและพัฒนา 
ระบบประกัน 
๑. งานวิเคราะห์และจัดท าแผน 
    ด้วยระบบคุณภาพ 
๒. ก ากับติดตาม ประเมินผล 
๓. พัฒนาประกนัคุณภาพ 
๔. งานบริการนักเรียน 
   (พิมพ์บัตรนักเรียน) 
5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
    มุ่งสู่ OBEC QA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑.เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการระบบคุณภาพและ
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาท่ีมุ่งสัมฤทธิ์
งาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
มีแผนปฏิบัติการ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 
มีเอกสารสารสนเทศ 
การนิเทศภายใน 
ควบคุมภายใน และ
รายงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีการบริหาร
และจัดการศึกษา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรวจสอบได้ 

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

โครงการที่ ๘ 
ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และสร้างภาคีเครือข่าย 
๑. ธนาคารโรงเรียน 
๒. มอบทุนการศึกษาต่อ 
๓. แหล่งเรียนรู้คู่ควรสืบค้น 
๔. จัดบรรยากาศให้เอื้อ 
    ต่อการเรียนรู้ 
๕. ศูนย์การเรียนรู้เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
๖. ห้องเรียนสีเขียว 
๗. Eco school 

๑.เพื่อประสานความ
ร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในการจัดการศึกษา 
๒. เพื่อประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 
๓. เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย
และร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือแลกเปล่ียน
เรียนรู ้

เชิงปริมาณ  
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคี
เครือข่าย สมาคม 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้ังหมดท่ีร่วมจัด
การศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
องค์กรต่าง ๆ และภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม 

มฐ. ๒.๒ 
มฐ. ๒.๓ 
มฐ. ๒.๕ 
มฐ. ๒.๖ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๘ 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
๘. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนากีฬา 
๙. นักเรียนแลกเปล่ียน 
๑๐. Summer Abroad 
๑๑. โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 
      ภาษาและวิชาการ 
๑๒. ลูกเสือแลกเปล่ียน 
๑๓. ปรับปรุงและพัฒนา 
      ห้องปฏิบัติการ 
๑๔. ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ในการ จัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

 

กลยทุธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการบรหิารโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
โครงการที่ ๙ 
ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ครู  
และการบริหารจัดการโครงการ
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 
 

 
 
 
 
 
๑.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษท้ังหมด 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ี
ส าคัญในศตวรรษท่ี 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 ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘๙ 
 

 

 

๑๐. ส่งเสริมการเรียนการสอน 
      โปรแกรมหุ่นยนต์ 
๑๑. ค่าย English International  
      Camp 
๑๒. ค่าย English Day Camp 
๑๓. ส่งเสริมทักษะด้านการวิจัย 
๑๔. ทดสอบวัดความรู้มาตรฐาน 
      ภาษาอังกฤษของครู 

๒. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทาง
วิชาการของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ 
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๙๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๙๒ 
 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเดน็พิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลประเมนิ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
ด้านท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    
๑.๑   มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา                                                    

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๑.๓   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ด้านที่ ๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด  

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑.๙ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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๙๓ 
 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเดน็พิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลประเมนิ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔   สืบสานงานพระราชด าริ      ดีเลิศ 
4.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชด าริและศิลปาชีพ 

ในสถานศึกษา 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

4.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระราชด าริของ
เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๔.๓ มีความภาคภูมิใจและรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ 
ต่อการสืบสานงานพระราชด าริ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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๙๔ 
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มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

 
 
 
 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 

             สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริม
ความสามารถและสมรรถนะให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานประเด็นพิจารณา
ของสถานศึกษา ด้วยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนเป็นส าคัญ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการท้ังรูปแบบการระดม
สมอง การลงมือปฏิบัติจริง การร่วมมือกันเรียนรู้ ใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้น
เรื่องการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณของนักเรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนา         
ให้นักเรียนทุกคนมี  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน       
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะเจตคติความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการท างาน  
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ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถจัดกิจกรรรมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณ ลักษณ ะอันพึ งประสง ค์  มี ความรักและภาคภู มิ ใจในความ เป็ น ไทย  ยอมรับความแตก ต่าง                    
และความหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ด้วยกิจกรรม โครงการตรงตามศักยภาพ
ของนักเรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยี เทคนิค รูปแบบในการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล โดยสถานศึกษาได้ด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ             
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ นิทรรศการวิชาการ
และงานบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
ของนักเรียนท่ีมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
 

 
 

              ๑. การส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละดับชั้น   สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ด้วยกิจกรรมบันทึกการอ่าน        
ของนักเรียนทุกคนและทุกระดับช้ันอย่างชัดเจน ก าหนดให้นักเรียนบันทึกสาระส าคัญท่ีได้จากการอ่าน         
ในแต่ละวันจากการค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ หรือหนังสือท่ีหลากหลาย อีกท้ังสถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรม           
รักการอ่านในตอนเช้าก่อนเข้าช้ันเรียนด้วยรูปแบบของ “วางโทรศัพท์จับหนังสือ”  ให้นักเรียนอ่าน          
และค้นคว้าข้อมูล ๕ นาที ก่อนเรียนแต่ละวัน  สถานศึกษาส่งเสริมการอ่าน และประกวดยอดนักอ่าน         
ของนักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้     
และส่ือต่าง ๆ รอบตัว  การปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย การน าวิทยากรมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน       
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ของนักเรียน การจัดป้ายนิเทศแนะน าสาระน่ารู้ และเทศกาลวันส าคัญ กิจกรรมแนะน าหนังสือใหม่  ๆ       
ส าหรับนักเรียน ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลสาระความรู้จากการอ่านเพื่อน ามาส่ือสารกิจกรรมหน้าเสาธง 

         การเขียนและการส่ือสาร  สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนเขียนส่ือสารในรูปแบบต่าง  ๆ ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดประกวดการเขียนเรียงความในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ อีกท้ังส่งเสริมคุณภาพ
นักเรียนด้านการส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ด้วยกิจกรรม เช้านี้ทวีปัญญา  กิจกรรม 
English on Stage เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรม Let’s speak และฝึกให้
นักเรียนส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาทักษะสาม
ภาษา  การฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในกิจกรรม English Speaking Day กับครูชาวต่างชาติ 
กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชนส าหรับแก้ปัญหาทักษะการอ่านออกเสียง กิจกรรมของชุมนุมศิลปะการพูด 
ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนสามารถพูดส่ือสารและน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ส่งเสริมให้นักเรียนมี ทักษะการคิดค านวณ                
มีการพัฒนาทักษะความคิดวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบโครงงานคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
โดยใช้เวทคณิต กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว การจัดท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมต่าง  ๆ เหล่านี้เป็น
กระบวนการพัฒนาและการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ       
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
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            ๒. การส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา สถานศึกษาได้ด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีก าร    
ท่ีหลากหลาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้นตอน  แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบการใช้
โครงงานเป็นฐานและใช้กระบวนการวิจัย  มีโครงการต่างท่ีพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน           
จัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาร่วมกัน  ท้ังการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา IS และรายวิชาวิทยาการค านวณ  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในกิจกรรม    
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมโครงงาน/ชุมนุม นักเรียนสามารถเลือกและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหา   
 

     
 

       การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สถานศึกษามีการก าหนดให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงาน
ท้ังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานชุมนุม โครงงานคุณธรรม โครงงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
เพื่อให้นักเรียนเรียนได้ฝึกทักษะความคิด เรียนรู้กระบวนการท างาน แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน ม ี
การก าหนดวันน าเสนอโครงงานและแสดงผลงานและผลผลิตของนักเรียน อีกท้ังมีการจัดประเมินการอ่าน     
คิด วิเคราะห์ และเขียน ในทุกกลุ่มสาระฯ โดยมีการฝึกอย่างต่อเนื่องและประเมินในทุกหน่วยการเรียน 
นอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้แบบ STEM  Education ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนการจัดให้กิจกรรม “สภานักเรียนจ าลอง” เพื่อฝึกการคิดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวของนักเรียนภายในโรงเรียนผ่านสภาผู้แทนนักเรียน 
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       ๓. การส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน สถานศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์ 
และการวิจัยทางสังคมศาสตร์  อย่างเต็มรูปแบบ ส่งเสริมโครงการห้องเรียน ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกร สามารถผลิตนวัตกรรมหรือผลงานท่ีสร้างขึ้น
สามารถน าเสนอและเผยแพร่แก่สาธารณประโยชน์ได้ อีกท้ังนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบ      
การเป็นนวัตกร ฝึกทักษะในเรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอก  
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การสร้างนวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยตามหลัก
วิทยาศาสตร์ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างเต็มรูปแบบ  นวัตกรรมหรือผลงานท่ีนักเรียนสร้างขึ้น   
สามารถน าเสนอและเผยแพร่แก่สาธารณประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น การน าเสนอนวัตกรรมของนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ  นักเรียนได้ฝึกทักษะในเรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญจากหน่วยงาน
ภายนอก 
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    ๔. ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
ในทุกระดับช้ัน และมีอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีท่ีเพียงพอ ทันสมัย เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
นักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Access ในการสร้างงาน      
ตามเงื่อนไข โปรแกรมค านวณ (Excel) โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Power point) โปรแกรมภาษาสร้างรูปทรง
เรขาคณิต การจัดเอกสาร ตารางท างาน การจัดการภาพกราฟิก animation สร้างงานเป็นเรื่องส้ัน ๆ         
ตามจินตนาการ สร้างเป็นการ์ตูน เป็นต้น การค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในทุกรายวิชาเพื่อเพิ่มเติมความรู้   
การน าเสนอผลงานทางเว็บบล็อก การติดต่อครูผู้สอน เพื่อน และคนในสังคมทาง e-mail,  Social Network 
 

          
 

             ๕. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี
ขึ้นไป มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล ช่วยเหลือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์     
ทางการเรียนสูงขึ้น  ต้ังเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยนักเรียนท า MOU  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ขึ้น
ร้อยละ 5 ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา อบรม สัมมนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและดูแลนักเรียนมีการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ นอกจากการท าบันทึกข้อตกลงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแล้ว สถานศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ยกระดับและส่งเสริม
สมรรถนะ ศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ       
การแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก  การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน     
โดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมมือกันพัฒนาและหาแนวทางเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
ของนักเรียน 
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   ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน    
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น     
อีกท้ังมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งมีการด าเนินงานต่าง ๆ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังงานฝีมือ 
งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ งานบัญ ชี อีก ท้ังงานแนะแนวได้จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและ               
การประกอบอาชีพ โดยมีสถาบันระดับมหาวิทยาลัย และระดับอาชีวศึกษา รวมถึง ส านักจัดหางานเขตพื้นท่ี 7 
ได้มาร่วมจัดท าการทดสอบความถนัด บุคลิกภาพกับอาชีพให้กับนักเรียน 
       กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น อีกท้ังมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งมีการด าเนินงานต่าง  ๆ โดยกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดการเรียนการสอน ท่ีสอดแทรกการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้          
และวิชาทักษะทางอาชีพ เช่น การท าขนมไทย งานใบตอง งานธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการและ SME     
ขนาดย่อม เป็นการส่งเสริมความสามารถทักษะพื้นฐานทางอาชีพ ท่ีหลากหลาย  และงานแนะแนว               
ได้จัดการเรียนการสอนแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้ความสามารถของตนเอง 
และน าผลการเข้าร่วมกิจกรรมไปวางแผนในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   
             ๗. การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ัง ๘ ข้อ ประกอบด้วย     
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทางาน 
7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ ได้ด าเนินการโครงการกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรม     
วั น ส า คัญ ท างศาสน า  กิ จก ร รม ห ล่ อ เที ย น พ รรษ าถว าย ผ้ าจ าน าพ รรษ า ท่ี วั ด โก มุ ทพุ ท ธ รั ง สี                    
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กิจกรรมเทศน์มหาชาติ  กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมคุณลักษณะให้นักเรียนรู้จักการวางแผน 
ประหยัด อดออม โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน กิจกรรมธนาคารขยะรี ไซเคิล เข้าร่วมพิธีทบทวน     
ค าปฏิญาณตนและสวนสนาม นักเรียนทุกคน  มีสมุดบันทึกความดี กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมปฏิบัติ
ตนตามศาสนาท่ีตนนับถือ การปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑, ม.๔ กิจกรรม  
โฮมรูม กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม เป็นต้น 
 

 
 
              ๘. การส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   สถานศึกษาได้ส่งเสริม
นักเรียนปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
เช่น พุทธมณฑล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทยและความภูมิ ใจในท้องถิ่น  เช่น กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา ณ               
วัดโกมุทพุทธรังสี  กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ-วันแม่ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตสาธารณะ 
กิจกรรมบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล การบันทึกการปฏิบัติความดี กิจกรรมไหว้ครูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
เพื่อสืบทอดประเพณี การไหว้ครูศิลป์ เผยแพร่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและวัฒนธรรมอันดีงามและเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย  
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          ๙. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน  ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและหน้าท่ีพลเมือง           
อบรมคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าช้ันเรียน กิจกรรมเลือกต้ังสภาผู้แทนนักเรียน มีการจัดท าข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล ในเรื่องของข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว เศรษฐกิจ การรู้จักและเข้าใจตนเองรู้ว่าอะไรคือ
จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรม
สร้างมนุษยสัมพันธ์และส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างท่ีหลากหลายท่ีสถานศึกษาด าเนินการ เช่น กิจกรรม
จิตอาสา และสาธารณะประโยชน์  กิจกรรมรับน้อง ม.๑ และ ม.๔ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อยู่ร่วมกับ
ผู้คนในสังคมได้อย่างหลากหลาย  
 

     
 
             ๑๐. การส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการตรวจเครื่องแต่งกาย  จากครูท่ีปรึกษาเป็นประจ าทุกวันและบันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม  
การอบรมการปฎิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการได้รับการดูแลตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น  มีการประสานงานกับ
ผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการตรวจสุขภาพและส่งต่อเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนทุกคนได้รับการ
ช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและได้รับการดูแลพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยงานอนามัย   
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายจากผลกระทบต่าง ๆ แก่นักเรียนหน้าเสาธงเป็นประจ า  เช่น ความรู้
เกี่ยวกับค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕  โรคไข้หวัดใหญ่ โรคระบาดไวรัสโคโรน่า หรือโควิด- ๑๙   แก้ไขปัญหานักเรียน
ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานหรือโรคอ้วนด้วยการจัดกิจกรรม Diet fit 
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นัก เรียน ทุกคนมี ส่วนร่วมกิจกรรมเยาวชนรณรงค์เพื่ อการไม่ สูบบุหรี่  กิ จกรรมต่อต้านยาเสพ ติด                
สร้างสุนทรียภาพส าหรับการใช้ชีวิตของนักเรียน  มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันส่ิงเสพติด โดยการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด เอดส์และอบายมุข จัดโครงการห้องเรียนสีขาว ต้านยาเสพติด          
อบรมนักเรียนแกนน าต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากภัยยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข การจัดท า
ป้ายนิเทศในการรณรงค์การส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายและการแข่งขันกีฬา ท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ออกก าลังกายการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ของสถานศึกษา การแข่งขันกีฬาภายใน “ราชาวดีเกมส์”          
ด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อม การเฝ้าระวังดูแลนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19              
มีการคัดแยกเศษอาหารการท าความสะอาดภาชนะอย่างถูกสุขลักษณะ โรงเรียนเป็นเขตปลอดน้ าอัดลมจัดให้มี
น้ าประปาด่ืมได้ไว้บริการอย่างเพียงพอ  
 

     
 

     
 
           ลักษณะทางจิตสังคม สถาน ศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียน ท่ีมีการด าเนินงาน                 
โดยครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ มีประเมินนักเรียนความถนัดด้านต่าง ๆ ท้ัง
ความฉลาดทางอารมณ์ EQ หรือกการคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ เพื่อส ารวจพฤติกรรมของ
นักเรียนทุกคนและดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล มีการเย่ียมบ้านนักเรียน จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม พัฒนาและให้
ความช่วยเหลือนักเรียนโดยครูท่ีปรึกษา ส่วนกรณีของนักเรียนท่ีต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษไม่ว่า
จะเป็นจากปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม การบกพร่องการเรียนรู้ หรือโรคซึมเศร้า 
สถานศึกษามีการประสานและดูแลนั กเรียนอย่างใกล้ ชิด ด้วยการท างานร่วมกับภาควิชาจิตเวช         
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับการเชิญจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาคลินิกมาให้ค าปรึกษา 
การดูแลนักเรียน หรือการส่งต่อผ่าน กระบวนการ Case Conference ท่ีงานแนะแนวด าเนินขึ้นเป็นประจ า
ทุกเดือน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๐๖ 
 

 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 

๑.ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น   
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการอ่ าน การเขียน การส่ือสาร  
และการคิดค านวณ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๐๗ 
 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการอ่ าน การเขียน การส่ือสาร  
และการคิดค านวณ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเย่ียม 

 

 
 

จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ในระดับ         
ดี – ดีเยี่ยม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 92.61 และ      
ในภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 90.81 เมื่อเฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 91.71 ซึ่งสอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดี – ดีเย่ียม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๐๘ 
 

 

 

   ๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียน         
ท่ี ๑ – 2 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในระดับ           
ดี – ดีเย่ียม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๐๙ 
 

 

 

จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ในระดับดี – ดีเย่ียม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 
เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 96.61 และในภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 95.87 เมื่อเฉ ล่ียท้ัง 2 ภาคเรียน      
จะเท่ากับร้อยละ 96.24 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ ๙๐      
ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น แก้ปัญหาและ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ในระดับดี – ดีเย่ียม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑๐ 
 

 

 

๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการส ารวจด้านความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม 

 

 
 

จากแผนภูมิพบว่า ร้อยละของผลการส ารวจด้านความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม 
เฉล่ีย 2 ภาคเรียนเท่ากับ 93.21 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 
9๐ ขึ้นไป มีความสามารถในสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมของตนเอง/กลุ่ม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑๑ 
 

 

 

๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 
 

จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดี – ดีเยี่ยม        
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในระดับดีเท่ากับร้อยละ 28.75 และในระดับดีเยี่ยมเท่ากับ     
ร้อยละ 67.49 นั่นคือระดับดี – ดีเยี่ยมเท่ากับร้อยละ 96.24 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      
ในระดับดี – ดีเย่ียม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑๒ 
 

 

 

๑.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 
ช้น 

จ านวน 
คน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  

๓ ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ม. ๑ 8,758 16 30 96 181 445 661 1,108 1,233 4,988 7,329 83.68 

ม. 2 8,112 18 5 274 293 538 679 1,037 1,154 4,114 6,305 77.72 

ม. 3 7,629 0 5 92 151 325 516 1,055 1,289 4,196 6,540 85.73 

ม. 4 5,893 10 55 61 141 319 503 1,020 1,135 2,649 4,804 81.52 

ม. 5 6,581 3 1 110 114 256 570 772 845 3,910 5,527 83.98 

ม. 6 5,867 0 2 76 82 237 388 616 974 3,492 5,082 86.62 

 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 
ช้น 

จ านวน 
คน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  

๓ ขึ้นไป 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ม. ๑ 9,151 22 16 194 187 439 532 921 1,127 5,713 7,761 84.81 

ม. 2 10,488 33 27 333 378 582 630 1,013 1,241 6,251 8,505 81.09 

ม. 3 9,169 0 1 186 202 424 644 998 1,089 5,625 7,712 84.11 

ม. 4 6,539 27 63 110 127 334 483 873 1,129 2,971 4,973 76.05 

ม. 5 7,315 1 18 112 140 318 505 926 1,042 4,253 6,221 85.04 

ม. 6 8,504 8 9 139 200 436 563 797 914 5,438 7,149 84.07 

 
จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ 3 – 4 ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  เมื่อเฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 82.87 สอดคล้องกับเกณฑ์     
การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับ ๓ – 4) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑๓ 
 

 

 

๑.๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเย่ียม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑๔ 
 

 

 

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมิน ด้านความรู้ ทั กษะพื้น ฐานและเจตคติ ท่ี ดีต่อง านอาชีพ                 
ในระดับดี – ดีเย่ียม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 97.59 
และในภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 97.42 เมื่อเฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 97.51           
ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์        การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะ
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ    ในระดับดี – ดีเย่ียม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑๕ 
 

 

 

๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 
      ของสังคม 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 

 

 
 

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด      
โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดีเย่ียม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6          
ภาคเรียนท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 88.97 และในภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 88.22 เมื่อเฉล่ีย         
ท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 88.60  ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 4       
(ผู้เรียนร้อยละ 8๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด         
ในระดับดีเย่ียม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑๖ 
 

 

 

๑.๘ ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเย่ียม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑๗ 
 

 

 

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดี – ดีเยี่ยม       
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 96.48 และในภาคเรียนท่ี 2 
เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 95.68 เมื่อเฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 96.08 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์       
การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5  (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย 
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับดี – ดีเย่ียม) 
 
๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเย่ียม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑๘ 
 

 

 

 
 

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย             
ในระดับดี – ดีเย่ียม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 97.86 
และในภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 97.79 เมื่อเฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 97.83 ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับดี – ดีเย่ียม) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑๙ 
 

 

 

 
๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ – 2 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเย่ียม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๒๐ 
 

 

 

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ในระดับดี – ดีเย่ียม 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 99.29 และในภาคเรียนท่ี 2 
เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 98.50 เมื่อเฉล่ียท้ัง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 98.90 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์        
การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ พร้อมท้ังเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง 
รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม ในระดับ        
ดี – ดีเย่ียม) 
 

 
 

๓. จุดเด่น  
        ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับจังหวัด     
สังกัด และประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๒. นักเรียนทุกคนจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษา ส าหรับการพัฒนาตนเอง เพื่อต้ังค่า
เป้าหมายและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
         ๓. นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดค านวณ ในระดับดี -ดีเยี่ยมตามค่าเป้าหมายของ
มาตรฐาน เนื่องจากสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องและมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านการอ่าน การคิดและการส่ือสารของนักเรียน  
        ๔ . นั ก เรียนมีสมรรถนะและความสามารถการใช้ เทคโน โลยี  สารสน เทศ เพื่ อการ ส่ือสาร                
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายนอก 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๒๑ 
 

 

 

 
 
        ๕. นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ สืบค้น ทดลอง และประดิษฐ์ โดยสามารถ      
น าผลงานนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้และบริการสังคมได้เป็นอย่างดี 
       ๖.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและความถนัด
ของตนเอง 
        ๗. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจัดท าโครงงานคุณธรรมท่ีโรงเรียนก าหนด 
        ๘. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ในระดับชาติ โดยเฉพาะกีฬาประเภทการต่อสู้ ยูโด และยูยิตสู 
รวมทั้งกีฬาประเภทกรีฑา สามารถเป็นตัวแทนเยาวชนระดับจังหวัดและแข่งขันต่อในระดับประเทศ 
        ๙. นักเรียนมีความสามารถทางด้าน ศิลปะ มีความเป็นเลิศ ได้รับรางวัลระดับชาติประเภทผลงาน
ด้านศิลปะ และการขับร้อง ดนตรี อย่างต่อเนื่อง 
       ๑๐. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี สมบูรณ์แข็งแรง  และมีลักษณะทางสังคมตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๒๒ 
 

 

 

๔. จุดควรพัฒนา 
๑.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน  สถานศึกษาควรจัดบริการ

นักเรียนตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเพื่ อน าไปใช้          
ส าหรับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

๒. สถานศึกษาน าบันทึกข้อตกลง (MOU) ของนักเรียนมาใช้และกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพ         
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการ ขั้นตอน และแนวปฏิบั ติท่ีชัดเจน    
ของครูและนักเรียน ส าหรับผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 

๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศ และสามารถน าไป
เผยแพร่ หรือบริการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง และได้ผลลัพธ์        
ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนเกี่ยวกับภาวะผู้น า ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ าใจ จิตอาสา  การใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพ 
อ่อนหวาน รวมทั้งคุณลักษณะความเป็นไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ เช่น การไหว้  ยิ้ม ทักทาย มารยาทไทย ตลอดจน
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นต้น 

๕. สถานศึกษาควรส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนประเภทอื่นๆ ให้มีความเป็นเลิศ 
นอกเหนือจากกีฬาประเภทต่อสู้ ยูโด ยูยิตสู หรือคูราช 

๖. สถานศึกษาควรน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและช่วยเหลือ 
แก้ปัญหาต่าง ๆ ใหน้ักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข   
    ๗. สถานศึกษาควรส่งเสริมความสามารถและทักษะของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกิจกรรมท้ังทาง
วิชาการ ด้านภาษา การคิดค านวณ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  
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มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจดัการ 

 
 
 
 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
๑ 

 

     ๑.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   
การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดท าแผนกลยุทธ์ทุก 3 ปี  

(ปีการศึกษา 2๕๖๒ – 256๔ ) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปีการศึกษา เกิดจากระบบการท างาน
แบบมีส่วนร่วม โดยให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู      
และบุคลากรในโรงเรียน  ซึ่งมีกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

 

 
 
 

 (1) ศึกษาสถานภาพของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อโรงเรียนท้ังเชิงบวกและ
เชิงลบ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้ทราบถึงบริบทและ
สภาพของโรงเรียน กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายนอก ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาและทุนทรัพย์ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี มีงบประมาณและปัจจัยการจัดการศึกษาสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ  อุปสรรคคือการคมนาคมไม่สะดวก   
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(2) ก าหนดทิศทางของโรงเรียน ด้วยการก าหนดจุดหมายแนวทางการด าเนินงานในอนาคต        
ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของโรงเรียน  ซึ่งท าให้เกิดวิสัยทัศน์  
เป้าประสงค์  พันธกิจ  ค่านิยมหลักขององค์กร  และสมรรถนะหลักของโรงเรียน 
          (3) ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยการตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและสถานภาพของโรงเรียน 

(4) น ากลยุทธ์ไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยก าหนดเป็นแผนงาน โครงการกิจกรรม 
งบประมาณ  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ  แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
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    (5) ควบคุม ติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ติดตาม  ประเมินผลกลยุทธ์ท่ีน าไปปฏิบัติ  มีการวัดผลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีตรงตามแผนท่ีได้ต้ังเอาไว้ 
             การก าหนดความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  กระบวนการท่ีโรงเรียนน ามาก าหนด  
คือ ขั้นตอนการส ารวจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกและผลการการส ารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนา
โรงเรียนในด้านการศึกษา ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านทรัพยากรบุคคลและปัจจัย
ภายนอก โดยการศึกษาโอกาสและอุปสรรค รวมท้ังผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก แล้วน าผล    
มาสรุปเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้จัดท าแผนปรับปรุงและแผนพัฒนา
โรงเรียนต่อไป 

  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการก าหนดเป็นแผนพัฒนาระยะยาว 3 ปี  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนพัฒนาของส านักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ส่วนแผนระยะส้ันโรงเรียนได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ซึ่งเป็นแผนประจ าปีงบประมาณ ระยะท่ี 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป) ระยะท่ี 2        
(1 เมษายน – 30 กันยายน)   

 

               
 

     ๑.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   . . . . . . . . . . . . . . . .           
         โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา           
ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย              
การด าเนินงาน ๓ ขั้นคือ การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และกระจายการท างาน ๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์         
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และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพท้ังภายในให้สถานศึกษาด าเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง     
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง Internal Quality Assurance ( IQA) ๕ องค์ประกอบ  

 องค์ประกอบท่ี ๑  ก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี ๒  ขับเคล่ือนคุณภาพสู่มาตรฐาน 
 องค์ประกอบท่ี ๓  ประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน 
 องค์ประกอบท่ี ๔  การเปล่ียนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ 
 องค์ประกอบท่ี ๕  การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพท่ีสะท้อนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

 นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักบริหารประยุกต์รูปแบบการบริหาร      
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด โดยมาจากการวิเคราะห์นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นของส านักงานเขต         
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ซึ่งมีรูปแบบเป็นนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL 
โดยมุ่ ง ให้ ผู้ เรียนเป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข โดยใช้กระบวนการวงคุณภาพ P D C A                
ในการด าเนินงาน และใช้ทฤษฎีในการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ตามเทคนิค ๕ ใจ (ให้ใจ ได้ใจ 
ประสานใจ ให้ก าลังใจ และดูแลรักษาใจ) ท าให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย 

๑. การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

คุณภาพท่ีพึงประสงค์ และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในเพื่อใช้เป็นหลักในการด าเนินงาน พัฒนาและก ากับ
ดูแลการตรวจสอบตาม เอกลักษณ์ของกฎกระทรวงได้ก าหนด การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนได้ก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ รวมท้ังค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องวิเคราะห์มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง คุณลักษณะพิเศษ       
ของผู้เรียนท่ีสถานศึกษา ท้องถิ่นและชุมชนคาดหวัง น ามาสังเคราะห์หลอมรวมก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างไรก็ตามสถานศึกษาต้องพึงตระหนักเสมอว่ามาตรฐานท่ีเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
สูงสุดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล การก าหนดมาตรฐานจึงเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้  

             มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
             มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
             มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
 ท้ังนี้สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น จ านวน ๑ มาตรฐาน เพื่อแสดง 

ถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนี้    
             มาตรฐานที่ ๔  สืบสานงานพระราชด าริ   
การก าหนดมาตรฐานท่ี ๔  สถานศึกษาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง สถานศึกษาได้มีกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้      
สืบสานงานพระราชด าริ ศิลปาชีพในสถานศึกษา รวมท้ังสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทางพระราชด าริ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ และรักศักด์ิศรีความเป็น    
ลูกนวมินทร์ 
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๒. การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน 
  โรงเรียนด าเนินการขับเคล่ือนคุณภาพสู่มาตรฐาน โดยด าเนินการดังนี้  

1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแผนท่ีมีรอบระยะเวลาการพัฒนา        
ท่ีมุ่ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเป็นแผน  ๓ ปี แผน ๔ ปี หรือแผน ๕ ปี          
แล้วแต่ความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์     
ท่ีจะใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีวางไว้  

    ๒) แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan / Operation plan) ซึ่งแตกออกมาจากแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการด าเนินงานเป็นรายปี แผนปฏิบัติการประจ าปีมีจุดเน้น         
ท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมนอกจากความชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานท่ี งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบแล้ว สถานศึกษาก าหนดกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ความก้าวหน้า             
ของการด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ราบรื่น คล่องตัว มีการประเมิน
ตนเองอันน าไปสู่การได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปเขียนรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาต่อไป 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้องผ่านการคิดและวิเคราะห์ เชิงกลยุทธ์      
มาแล้วอย่างรอบด้านและรอบคอบโดยอาจใช้วิธี SWOT Analysis, Balanced Scorecard หรือวิธีการอื่น ๆ       
ท่ีสถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสมส าหรับเป็นเข็มทิศช้ีน าการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์
และมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาวางเป้าหมายไว้ส่วนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจะมีการระบุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากรและกรอบเวลาของการด าเนินงานตามแผนอย่างชัดเจน 
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 การจัดการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นั้น โรงเรียนให้ความส าคัญ           
กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญต้องเข้าใจบริบทและความต้องการของโรงเรียนเอง โดยการวิเคราะห์        
ความต้องการจ าเป็นภายใต้สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ ท่ีอ้างอิงได้ท้ังผลการประเมินตนเอง               
ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ รวมทั้งผลการวิจัย       
จากการท าวิจัยช้ันเรียนของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรมหรือ
นวัตกรรมท่ีน ามาใช้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการใช้แหล่งวิทยาการท่ีอยู่ใกล้เคียงให้เป็นประโยชน์ 
และท่ีส าคัญมากท่ีสุดประการหนึ่งคือ บุคคลทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต้องมีจิตส านึกร่วมในการจัดการศึกษาให้ถึง
เป้าหมายท่ีหวังไว้ร่วมกัน  
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              ๓) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐาน              
ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล                
มีการจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการน าไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้รับผิดชอบดูแลสารสนเทศของสถานศึกษาต้องท างานอย่างมีระบบ       
โดยมีการก าหนดกรอบการเก็บข้อมูลเฉพาะท่ีจ าเป็นวางแผนการเก็บข้อมูลซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ          
จากบุคลากรทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายความตระหนักถึงความจ าเป็นในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและให้ข้อมูลท่ีถูกต้องข้อมูลและสารสนเทศท้ังหลายล้วนต้องได้จากครูและบุคลากร      
ทุกคนในสถานศึกษาท้ังส้ินเมื่อมีความเข้าใจท่ีถูกต้องการได้มาซึ่งข้อมูลก็จะมีความถูกต้องและได้ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน  

 การศึกษาของสถานศึกษามีหลายด้าน เช่น ข้อมูลและสารสนเทศท่ี เกี่ยวข้องกับผู้เรียน วิธีการ/
รูปแบบ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา         
การมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในและ
นอกสถานศึกษาวิธีการ/จ านวนครั้ง/จ านวนโครงการท่ีสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและสารสนเทศท่ีนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็น
ท่ีสุดคือ ข้อและสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผู้เรียนสถานศึกษาจะต้องจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน      
เป็นรายบุคคลและต้องท าให้เป็นปัจจุบันในทุกภาคเรียนเพื่อการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานได้ทัน
เหตุการณ์ การมีระบบข้อมูลและสารสนเทศจึงจะนับว่าได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 



           Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
                                       Self-Assessment Report 2020 

 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๓๒ 
 

 

 

 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟ้มเอกสารหรือจัดเก็บโดยใช้ระบบต่าง ๆ 
จากคอมพิวเตอร์ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาปัจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญ่         
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกข้อมูลประมวลผล แล้วสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อการใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกัน
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรไม่ เพียงพอควรใช้คอมพิวเตอร์ ในการเก็บข้อมูล             
และสารสนเทศเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยลดภาระในเรื่องนี้ได้อย่างมาก 
 

 
 
            ๔) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารท าหน้าท่ี            
จัดส่ิงอ านวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ดูแล ก ากับ ติดตามและนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ให้ความส าคัญการด าเนินงานและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติวิ สั ย                
ครู ต้องท าหน้าท่ี จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา แบ่งเวลาหรือบริหารเวลา                  
ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างเหมาะสม        
และบรรลุผลส าเร็จตามแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเมื่อส้ินสุดการด าเนินงานซึ่งทุกคนท่ีเกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามหน้าท่ีและบทบาทของตนเองอย่างดีท่ีสุด
และภาคภูมใจในความส าเร็จร่วมกัน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาสถานศึกษา
ผู้บริหารจึงควรเป็น ผู้น าในการปฏิบั ติงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้รวมท้ังมีการส่งเสริม สนับสนุน            
ก ากับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามท่ีก าหนด 
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๓. การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน 

           การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการติดต ามตรวจสอบความก้าวหน้า            
ของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาพร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ        
ท่ีต่อเนื่องเพื่อให้เห็นแนวโน้มการปฏิบัติงานว่าดีขึ้นหรือก าลังถอยลงและควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเร่งพัฒนา
ในเรื่องใดบ้าง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงควรกระท าทุกปี  ถือเป็นการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาท่ี ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่ องการด าเนินงานท าได้ ท้ังระหว่าง                
และหลังการด าเนินงานโดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้เรียนเป็นอันดับแรกและเช่ือมโยง
ถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในด้านอื่น ๆ รวมถึงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด้วย 
          

 
 
           ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในแต่ละครั้งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ
เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

   การประเมินคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกระท าโดยบุคลากรภายในหรือ ผู้ท่ี เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพภายใน              
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ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการเพื่อท่ีจะได้ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่น าผลการประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องได้
ทันทีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบการท างานของสถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) 

 

 
 
  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จากการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถสรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา     
ถือว่าเป็นรายงานประจ าปีของสถานศึกษาได้ ท้ังนี้ เพื่อไม่ให้สถานศึกษาต้องมีภาระในการจัดท ารายงานหลาย
เล่ม การจัดท ารายงานประจ าปีถือเป็นเรื่องปกติท่ีสถานศึกษาต้องจัดท าหลังการจัดการศึกษาผ่านไปแต่ละปี 
ท้ังนี้ นอกจากเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว
สถานศึกษาต้องเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชนด้วย รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษานี้จะน าไปเป็นฐานข้อมูลและหลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาส าหรับรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้วย 
 สถานศึกษาสามารถการก าหนดรูปแบบของรายงานประจ าปีได้ตามความเหมาะสม โดยใช้ภาษาท่ีอ่าน
เข้าใจง่ายน าเสนอท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระส าคัญอาจแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ  
           ๑) ข้อมูลพื้นฐาน   ๒) ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา และ ๓) สรุปผลการพัฒนาและการน า
ผลไปใช้ 
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   ๔. การเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ 
 การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ยึดมาตรฐาน

การศึกษาของประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และสะท้อนภาพความส าเร็จท่ีชัดเจนอย่างน้อย ๓  ด้าน 
ดังนี้ 

๑) คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนมีผลการเรียนท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น     
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๓ ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 โดยเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจากการประเมินผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติ และ สมรรถนะส าคัญ              
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 
จากการประเมินเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้
หรือไม่อันน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 
 

 
 
๒)  คุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถด าเนินการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้แล้วในทุกมาตรฐาน อีกท้ังมี
กระบวนการบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล แนวทางการบริหารตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA  โดยโรงเรียนได้รับการ
ยอมรับและได้รับรางวัลโรงเรียนท่ีมีเกณฑ์บริหารจัดการตามแนวทาง OBECQA  
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๓)  คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนครู โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยการมุ่งเน้นให้ครูทุกคนจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการฝึกปฏิบัติ
จริง ตามกระบวนการของ Active Learning และการใช้นวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน       
มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และกระบวนการวัดและประเมินผลผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ                 
อีกท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๕. การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
             การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นความยั่งยืนของการด าเนินของสถานศึกษา           
ท่ีมีการปรับเปล่ียนในทางท่ีดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอมีการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในผลการตรวจสอบ
คุณภาพ ผลประเมินอื่น  ๆ ท่ี เกี่ยวข้องมาเป็นฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นสถานศึกษาต้องยึดคุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เองจัดระบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสม วางแผนและด าเนินงานตามแผนด้วยจิตส านึกท่ีว่า  “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบผลที่ เกิดขึ้นร่วมกันการด าเนินงาน            
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนทั้งสถานศึกษา”  

การท าให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นด าเนินการ มีวัฒนธรรมเพื่อความ
ยั่งยืน   

๑. สร้างจิตส านึก การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยถือว่าการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นวัฒนธรรมการท างานปกติของสถานศึกษา 

๒. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัดเพื่อสร้างความรู้สึก    
เป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกันจัดระบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสม วางแผนและด าเนินงานตามแผนโดยเน้น
ระบบคุณภาพมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓. น าผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานต้นสังกัดไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่า งชาญฉลาด               
โดยใช้กระบวนการ Professional Community Learning (PLC)  และการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) ในองค์กร 

๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยครูและบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ รู้จักพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลาเกิดทีมผู้เช่ียวชาญในเรื่อง  ต่าง ๆ อย่างหลากหลายจนได้รับการยอมรับ
จากผู้เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแลกเปล่ียนความรู้กับองค์กรอื่น ๆ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ            
ท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้น  
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๑.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีมุ่งพัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์             
มี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และสามารถบูรณาการการเรียนรู้อย่างรอบด้าน         
มีกิจกรรมท่ีรองรับ เช่น  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ สะเต็มศึกษา กิจกรรมนิทรรศการวิชาการและงานบูรณการ         
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-NET รวมท้ังกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถ
สมรรถนะของนักเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและหน่วยงานภายนอก 
 

 
 
๑.๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
           โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ     
ในวิชาชีพด้วยการจัดท าแผนอัตราก าลัง ด้านบุคลากร ให้ครูด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง ส่งเสริม     
ให้ครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพจากองค์กรภายในและภายนอกนอก รวมท้ังโครงการพัฒนาครูครบวงจร  
โรงเรียนด าเนินการให้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ครูได้ปรึกษาและหาทางแก้ปัญหาร่ว มกัน          
จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรม ทัศนศึกษา โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากร มีการนิเทศติดตามการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีหลายรูปแบบ เช่น ครูประเมิน
ตนเอง ครูประเมินครู และนักเรียนประเมินครู รวมท้ังการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร เช่น มอบ
เกียรติบัตร มอบของขวัญและบัตรอวยพรวันเกิด เสนอรายช่ือเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     
และจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร  
 

 
 
          กระบวนการพัฒนาและการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิ ชาชีพ             
มีกระบวนการ ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการจัดการฝึกอบรม 
พัฒนา สอดคล้องตามความต้องการของบุคคลและความต้องการตามความจ าเป็นปีละ 2 ครั้ง 
   2. บุคลากรทุกคนจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโรงเรียน (Individual Development Planning) 
   3. การพัฒนาบุคลากรด าเนินการ 2 รูปแบบ คือ แบบท่ีเป็นทางการ เช่น การบรรยาย การฝึกอบรม 
เป็นต้น และแบบท่ีไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การสอนแนะ (Coaching) และการสอน
งานอย่างใกล้ชิด การหมุนเวียนงาน เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองทาง ระบบ E-Learning        
การจัดระบบฐานข้อมูลด้านพัฒนาบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 โรงเรียนได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรและแนวทางในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
แต่ละระดับ ให้แก่ผู้รับผิดชอบงาน ครอบคลุมทุกประเด็น ในแผนพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มสาระ ฯ ตามความ
ต้องการของบุคลากรตามสมรรถนะดังนี้ 
   1. ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
   2. เพิ่มช่องทางส่ือสารเพื่อใช้ในการประสานงาน ให้ค าแนะน า และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้รับผิดชอบงานในแอฟพลิเคช่ัน ไลน์ Kru Nawamin  
   3. ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร    
   4 การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาอนุมัติให้ฝึกอบรม ลาศึกษาต่อ ตามกระบวนการ 
   5. ก ากับติดตาม โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจเพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อไปใน
การประเมินการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ได้ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดการด าเนินงานปกติ  ร้อยละ  100           
ของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ประเมินจาก ข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ในรายงาน 
เปรียบเทียบกับแผนการพัฒนาบุคลากร  (Individual Development Planning : ID Plan ) และรายงานผล
การประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียน 1 ครั้ง การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของโรงเรียน มีแนวทาง           
การด าเนินการสอดคล้องตามความต้องการบุคลากรและความต้องการของโรงเรียน 
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          ส่วนความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Career Progression)  โรงเรียนมีวิธีการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ และการพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร ดังนี้  
    1. ส ารวจข้อมูลการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะปีละ 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ 
 2. ประชาสัมพันธ์หรือให้ค าแนะน าในขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ ผ่านช่องทา งส่ือสาร ได้แก่              
ทางแอปพลิเคชันกลุ่มไลน์ พัฒนา ว 21 ครู ส.ว.3 เว็บไซต์โรงเรียน www.satriwit3.ac.th 
 3. แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ 
 4. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้อยู่ เสมอ โดยมีการ
อบรมภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาเปล่ียนสาย
งานจากการสอนเป็นสายงานบริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือกเป็น
ผู้บริหารการศึกษา สนับสนุนให้ครูอัตราจ้างสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย  
 5. การพัฒนาความก้าวหน้าบุคลากรจะรวม ท้ังแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวชี้วัด ร้อยละ 
100 ของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด    
 6. ด าเนินการ แจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติในหน่วยงาน 
 



           Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
                                       Self-Assessment Report 2020 

 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๔๑ 
 

 

 

 
 
๑.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ให้มีบรรยากาศท่ีดีและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ท่ีส าคัญ 
ประกอบด้วยอาคารและสวนทางกายภาพส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน ดังนี้ 

 
ชื่ออาคาร การใช้ประโยชน์ จ านวนห้อง/ที่ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเรียน 7 ช้ัน ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระ ฯ โรงอาหาร   
ห้องประชุม 

215 

อาคารเทพผดุงพร ห้องปฏิบัติการคหกรรม ยูโด ดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะ 
และทัศนศิลป์ 

8 

อาคารปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี และงานช่างเทคนิคและงานช่างไฟฟ้า 3 
เรือนประชาสัมพันธ ์ สถานท่ีรับติดต่อผู้ปกครองและบุคคลภายนอก รวมท้ังการ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
1 

ศาลาสิทธิการณ์รัตน์ สถานท่ีรวบรวมข้อมูล และพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาของโรงเรียน 2 
ธนาคารโรงเรียน ห้องปฏิบัติการด้านธนาคารและการเงินของโรงเรยีน 1 
สนาม สนามหน้าเสาธง สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล 3 
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ชื่ออาคาร การใช้ประโยชน์ จ านวนห้อง/ที่ 
ลาน/สวน ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และสวนเพาะช ากล้าไม้ 2 
ป้อมยามรักษาการณ์ สถานท่ีดูแลระบบและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 1 

 
ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเทพผดุงพร ประกอบด้วยแหล่งการเรียนรู้ ท่ีเป็นห้องเรียน  

ห้องสมุดและห้องสมุดดิจิทัล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องดาราศาสตร์ 
ห้องเรียนสีเขียว ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์  ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้ อง
พยาบาล ธนาคารโรงเรียน ห้อสืบค้นข้อมูลและ E-Learning   ห้องปฏิบัติการ FabLab  หอประชุมเทพผดุงพร 
ห้องประชุมรัตนวรี ห้องประชุมศรีนวมินทร์ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู   ร้านค้าสวัสดิการ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องสภานัก เรียน ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ห้องแนะแน ว ห้องเพาะเล้ียงเนื้อ เยื่ อ               
ห้องลูกเสือ-เนตรนารี และห้องจริยธรรม 

 

 
            

กระบวนการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอก มีกระบวนการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อม ดังนี้ 

1. วางแผนก าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ท าความสะอาด 

2. วางแผน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน         
ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน 
          ๓.  จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ 
ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีดีพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา 



           Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
                                       Self-Assessment Report 2020 

 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๔๓ 
 

 

 

           4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดต้ังในท่ีๆใช้งานได้สะดวก ใช้งานได้ทันที 
           5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี 
ดูแลสีอาคารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
           6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ และ อื่น ๆให้อยู่ใน
สภาพท่ีเรียบร้อย 
           7. ดูแลความสะอาดท่ัวไปของอาคารเรียน การฆ่าเช้ือท่ัวบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และดูแลห้องน้ า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกล่ินรบกวน 
 

 
            

8. ติดตาม ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานท่ี โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา
ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
           9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเส่ือมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
           10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความ
ต้องการของบุคลากรในโรงเรียน 
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๑.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
           การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โรงเรียน     
ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย         
ได้พัฒนาระบบเช่ือมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ือออนไลน์ ประกอบกับ
การใช้เครื่องมือช่วยสอนในแต่ละห้อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
โรงเรียนมีวิธีการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศท่ีอ่อนไหวหรือส าคัญมีความปลอดภัย โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ศูนย์ ICT มีการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานความ
ปลอดภัยและลดความเส่ียง จากการคุกคามทางคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นแม่ข่าย (Server) และคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลมีการใช้ซอฟท์แวร์ป้องกันการท าลายระบบ (Software Protect) มีการต้ังค่าให้กับระบบปฏิบัติการ     
ท าการปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้ทันสมัย 

 2. ศู น ย์  ICT มี ก า ร จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ร ะ บ บ  Iog File ด้ ว ย  Cacti Software /ข้ อ มู ล จ ร าจ ร                 
ทางคอมพิวเตอร์ในการใช้งานของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรง เรียน โดยการใช้ระบบ Login User & 
Password ด้วย Mikrotik Software ก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  

3. ศูนย์ ICT มีเจ้าหน้าท่ี ๆ มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง และ 
update การใช้งาน hardware, software อย่างสม่ าเสมอ เมื่อมีปัญหาพร้อมแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยการ
ควบคุมจากภายนอกมาแก้ไขและการแจ้งเตือน Line notification ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1. สถานะโครงข่าย 
Up/Down  2. ความร้อนของอุปกรณ์ 3. การใช้งานเครือข่ายท่ีสูงผิดปกติ 

4. ศูนย์ ICT จัดให้มีห้องแม่ข่าย (Server Room) ท่ีปรับระดับอุณหภูมิ ท่ีเหมาะแก่ hardware 
software ท่ีต่อเช่ือมระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อเป็นการบ ารุงรักษา และยืดอายุการใช้
งานได้นาน โดยการใช้เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่องท างาน พร้อมกันและปรับอุณหภูมิ ท่ีต่างกัน 2 องศา เพื่อ
ป้องกันการเสียหายของเครื่องปรับอากาศท าให้คงระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะแก่ hardware software ตลอดเวลา 
และมีระบบการแจ้งเตือนอุณหภูมิท่ีผิดปกติ ผ่าน Line notification 
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5. ข้อมูลสารสนเทศในระดับหน่วยงานต่าง ๆ มี Password ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ        0.
ส าหรับบุคคลในหน่วยงาน เช่น ข้อมูลนักเรียน ของงานทะเบียนวัดผล  
            โรงเรียนมีวิธีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบนไซเบอร์  โดยศูนย์  ICT                 
มีการจัดระบบ network ท่ีมี Software ระบบป้องกันวิธีป้องกันเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความน่าเช่ือถือ และปลอดภัย โดยในการรายงานการท างานของระบบจะใช้ Line notification แจ้ง
เตือน 
        ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability) โรงเรียนมีวิธีการ
เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็นมีความพร้อมใช้งาน ด้วยรูปแบบท่ีใช้งานง่ายและทันกาลส าหรับบุคลากร 
ด าเนินการในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.satriwit3.ac.th โดยโรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าท่ีดูแลระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน  ซึ่งท าหน้าท่ี            
เว็บมาสเตอร์ ส าหรับดูแลระบบ  แม่ข่าย (Server) มีการวางผังงานให้มีงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่าย  มีค าส่ังแต่งต้ังและมอบหมายงานชัดเจน มีช่างเทคนิคโดยเฉพาะ ซึ่งจะประสานงานระหว่างเว็บ
มาสเตอร์ของโรงเรียนกับช่างเทคนิคระดับมืออาชีพของบริษัททริปเบอร์ทรี สามารถดูแลระบบเครือข่าย     
ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีการน าซอฟท์แวร์ระบบมาท าการตรวจสอบได้อย่างแม่นย า รวดเร็ว เมื่อเกิดปัญหา    
และสามารถแก้ไขได้ทันทีในเวลาไม่เกิน 3 ช.ม. อีกท้ังทางโรงเรียนได้มีการส ารองผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (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
โครงข่ายอื่น  Fttx 2 วงจร ของ 3bb วงจรละ 200/100 Mb/s ตามด้วยวงจรส ารองอีก 2 วงจรคือ TOT 
Fttx 400/300 Mb/s และ True Fttx 500/300 Mb/s   นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าท่ี ท าหน้าท่ีดูแล แนะน า   
บ ารุงรักษา ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการใช้งานฮาร์ดแวร์             
และซอฟท์แวร์ตลอดเวลา  โรงเรียนให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร         
อย่างเต็มท่ี โดยจัดท าแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปีทุก ๆ ปี 
 
๒. ผลการด าเนินการ 

 
ประเด็น ระดับ

คุณภาพ 
ผลการพัฒนา 

๑. การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 


 

  สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ 3 ปี  (ปีการศึกษา 2๕๖๒  – 256๔ )      
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยเกิดจากระบบการท างานแบบมี
ส่วนร่วม โดยให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ท่ีร่วมกันศึกษา
สภาพบริบทของโรงเรียน ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
แนวทางการพัฒนา จนน าไปสู่การสร้างแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 
โครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการก าหนดทิศทางของโรงเรียน 
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ประเด็น ระดับ
คุณภาพ 

ผลการพัฒนา 

๒. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 


 

     สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีมีความเป็นเลิศ และเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่สถานศึกษาอื่น ด้วยการผ่านเกณฑ์การประเมิน        
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการคุณภาพดังนี้ 
      ๑. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
OBECQA  
     ๒. สถานศึกษาผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ๓. สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนท่ีขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีกลไกล
และระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ IQA  AWARD    
ในระดับยอดเย่ียม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      4. สถานศึกษาได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับยอดเย่ียม 

 
      ๕. สถานศึกษาได้รับรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ 
      6. สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่นท่ี ๑๑ 
      7. รางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น 

๓. การด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผูเ้รียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม 


 

      การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน      
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่ อให้ ผู้ เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข       
สร้ า ง จุด เน้ น พั ฒ น าทั กษ ะ ให้ นั ก เรี ยน มี ค ว าม ฉลาด  (SMART)             
ครบในทุกมิติท้ัง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านการใช้ตรรกะและค านวณ 
ด้ าน ธ ร รม ช า ติ  ด้ าน ก าร เข้ า ใจ ต น เอ ง  ด้ า น ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์                 
ด้านการเคล่ือนไหวร่างกาย ด้านดนตรี และด้านมิติสัมพันธ์และศิลปะ 
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ประเด็น ระดับ
คุณภาพ 

ผลการพัฒนา 

 โดยในแต่ละด้าน ทางโรงเรียนได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมต่าง  ๆ       
เพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันให้เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ
อย่างรอบด้าน 

๔.พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ      
มีองค์ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แ ล ะ มี ส ม ร ร ถ น ะ ใน ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ใน ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  ๒ ๑   
จนได้รับการประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะเพิ่มขึ้น 
 

 
๕.จัดสภาพ 
แวดล้อม 
ทางกายและสังคม 
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 


 

  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมท่ี เอื้ ออ านวยต่อการเรียนรู้ 
ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้ระบบเน็ตเวิร์คเพื่อผู้เรียน
สามารถหาความรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังโรงเรียนยังมีการจัดบรรยากาศ        
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีนักเรียน
สามารถศึกษาเพิ่มเติม 

๖.จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 


 

  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเช่ือมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยสอน       
เพื่ อท าให้ การ จัดการเรียนการสอน เน ไปอย่ างมี ประ สิทธิภ าพ            
ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
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๓. จุดเด่น 
              ๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน ท าให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ได้ตรงตามบริบทและสภาพแวดล้อม  
              ๒. สถานศึกษาใช้รูปแบบการบริหารตามแนวทาง POSITIVE MODEL และวงจรคุณภาพ P D C A 
ในการด าเนินการและกระบวนการพัฒนา และการบริหารจัดการทุกหน่วยงานในโรงเรียน โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน ผู้ท่ีมี ส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้ เป็นไปอย่างเป็นระบบ                   
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความยั่งยืน 
              ๓ . สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ รางวัลแห่งคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA)  พร้อมท้ังผ่านเกณฑ์การประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ 
              ๔. สถานศึกษามีระบบกลไกลและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง    
ของ IQA AWARD โดยได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ระดับส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑  
             ๕. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานภายใน        
และหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
             ๖. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล และการรายงานผลการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานของสถานศึกษา 
             ๗. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร รวมถึงมีการบริหารจัดการระบบให้เป็นปัจจุบัน  
             ๘ . ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร น า เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ข อ ง ระบบโ ป ร แ ก ร ม  i-School 
มาใช้ส าหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร ท าให้ครูเข้าถึงง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน  
 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
      ๑. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้เป็นปัจจุบัน รวมท้ังการน าระบบ I-School 
มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
       ๒. น ากระบวนการบริหารจัดการองค์การตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา OBECQA มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่อง 
       ๓. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังสร้างแรงจูงใจ     
ในการท างานและมีความสุขต่อการท างาน 
        ๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างครูและบุคลากรเพื่อให้เกิดการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
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มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 
 
 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
           โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครู       
ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
             สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีนโยบาย    
ให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติ พร้อมท้ังสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ครบท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ STEM Education สร้างสรรค์ส่ือเทคโนโลยีน าเสนอ       
เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning หรือการใช้กระบวนการแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนานักเรียน         
ให้มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีกระบวนการพัฒนาครู คือ 

๑.๑ ครูทุกคนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา     
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง โดยระบุในโครงการสอนท่ีชัดเจน 
           ๑.๒ ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถน าไปจัดกิ จกรรมได้จริง ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
การแสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๑.๓ ครูทุกคนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
   ๑.๔ ครูทุกคนสามารถสร้างหรือเลือกใช้ส่ือ และเทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมในการน ามาประยุกต์            
ใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
รวมถึงการวัด ประเมินผลอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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             ท้ังนี้กลุ่มบริหารวิชาการจะมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อประเมินการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 

     ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
               กระบวนการพัฒนาครูส าหรับการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ท่ี เอื้อต่อการเรียนรู้             
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาให้ความส าคัญแก่ครูส าหรับการเลือกใช้หรือคัดสรร ส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้  อีกท้ังมี
กระบวนการอบรมและพัฒนาครูส าหรับการสร้างและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ประเมินผลการใช้ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถน าส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
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       ๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ท้ังด้านการจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข             
สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภัย
และมีความสุข และการสร้างบรรยากาศท่ีท้าทายกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้  อยากเห็น 
อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาค าตอบ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะแก้ปัญหาหรือท า
กิจกรรมนั้น ๆ ได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถ และเกิดความภูมิใจ สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น 
ปลอดภัย มีความเป็นมิตร ปราศจากความหวาดกลัวท่ีจะแสดงออก ซึ่งท าให้นักเรียนเป็นคนกล้าคิด            
กล้าตัดสินใจ กล้าท่ีจะคิดลองท า ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและความสามารถในการ
เสาะแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  รู้เท่าทันการใช้ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม  
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๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ครูทุกคนได้รับความรู้ในเรื่องการวัดผลประเมินผลโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประเมิน       

ตามตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การประเมินจากการปฏิบัติงาน ช้ินงาน ใบงาน 
ประเมินตามสภาพจริง แบ่งเกณฑ์การประเมินตามธรรมชาติของแต่ละวิชาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
เช่น Google Form  Google Doc Kahoot การถ่ายคลิปส่งออนไลน์ หรือแม้กระท่ัง ส่งใบงานทางไปรษณีย์ 
เป็นต้น มีการส่ือสารร่วมกับผู้เรียนและผู้ปกครองผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การโทรศัพท์เพื่อติดต่อโดยตรง
หรือการใช้แอพลิเคช่ัน ไลน์ (Line) รวมไปถึงการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ปกครองรับทราบ
เกี่ยวกับผลการเรียนของผู้เรียนและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ   การวัด
และประเมินผลผู้เรียน มีการประเมินผลก่อนเรียนเพื่อค้นหาข้อบกพร่องของความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
ประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุง หรือแก้ไขการเรียนการสอนระหว่างเรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุหน่วยการ
เรียน และประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยมีรูปแบบของ
การวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ อาทิ การประเมินผลด้วย
เเบบทดสอบปรนัย อัตนัย การวัดประเมินผลโดยการปฏิบัติ และการวัดผลประเมินผลโดยบุคคลภายนอกท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน
ให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 

        
 

      
 
 
 



           Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
                                       Self-Assessment Report 2020 

 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๕๔ 
 

 

 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
                สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมครูให้ สามารถใช้ข้อมูลย้อนกลับแก่ ผู้ เรียน            
ในทันทีทันใด แล้วน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเพิ่มขึ้น     
และแนวโน้มติด ๐, ร, มส ลดลง การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนท่ีโรงเรียนด าเนินการ ประกอบด้วย 3 
ลักษณะ ได้แก่ การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โรงเรียนได้ด าเนินการโดยใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC )  การให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักเรียน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โรงเรียนให้ความส าคัญในเรื่องของประสิทธิภาพจะต้องตรงประเด็น 
อธิบายผลท่ีเกิดตามจริงและทันเวลาเพื่อนักเรียนจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที จะไม่ตัดสินว่า ถูก - ผิด แต่จะบอกให้
นักเรียนเห็นประเด็นตามเกณฑ์แล้วสรุปการปฏิบัติของตนเองว่า การให้ข้อมูลแก่นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนักเรียนได้ฝึกฝนการประเมินตนเอง  นอกจากนี้ยังให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนแต่ละท่านเพื่อจะได้น ามาปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และ เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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๑๕๕ 
 

 

 

๒. ผลการด าเนินการ 
 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 

 
             
    

    จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู และ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน เพื่อสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๕.๙๔   โดยจ าแนกเทคนิคและวิธีการสอน
ท่ีครูใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน สามารถจ าแนกดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๘.๕๓ 

๗.๔๑ ๔.๐๖ 

ดีมาก ดี พอใช ้
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๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ี่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           

 
    
      จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู และประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน โดยการประเมินครูผู้สอนใน
ระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ  ๘๙.๗๑  โดยจ าแนกประเภทของส่ือท่ีใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนภูมิ
วงกลมแสดงการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของครู ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

๗๘.๔๒ 

๑๑.๒๙ 

๑๐.๒๙ 
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๑๕๗ 
 

 

 

        นอกจากนี้ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ร้อยละ ๑๐๐  มีเว็บไซต์ส าหรับ        
การจัดการเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

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

 
 

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

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ของครู และประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก     
ร้อยละ ๙๘.๑๓  
 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๘.๕๖ 

๘๘.๗๙ 

๙.๓๔ 
๑.๘๗ 

๙๑.๐๔ 

๗.๕๒ ๑.๔๔ 
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๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
       
 

       จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู และประเมินการจัดการเรียนการสอน      
โดยนักเรียน โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๖.๐๙  

 

๙๐.๒๕ 

๕.๘๔ 
๓.๙๑ 
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๓. จุดเด่น 
       ๑. ครูมีความพร้อมส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังความรู้ ทักษะ 
โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้อง     
กับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน 
       ๒ . ครูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ มีการวิ เคราะห์หลักสูตร               
จัดท าโครงการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
        ๓. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตามการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกัลยาณมิตร
อย่างต่อเนื่อง 
       ๔.  ครูมีความสามารถพัฒนาและสร้างส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประกอบใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์ 
        ๕. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน น าแนวทางหรือวิธีแก้ป้ญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอน    
มาสู่การสร้างงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา พฤติกรรม หรือส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่าง
น้อย    ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง  
        ๖. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลได้ตรงตาม
เนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยให้กระบวนการวัดและ
ประเมินผลตามตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ 
         ๗. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ปัญหานักเรียน 
รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
         ๘. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน งานวิจัยพัฒนาเชิงบริหาร         
และการเรียนการสอน งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และงานนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ภายใต้กลุ่มบริหารวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ   
 

๔. จุดควรพัฒนา  
     ๑. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง      
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมท้ังด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
     ๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนพัฒนาและสร้างเว็บไซต์ของตนเอง หรือบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดการความรู้ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวทัน    
การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี 
     ๓. ครูควรจัดบรรยากาศช้ันเรียน ป้ายนิเทศ ผลงานของนักเรียน แหล่งการเรียนรู้ ภายในและนอก
ห้องเรียนท่ีมีประโยชน์ พร้อมท้ังพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 



           Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
                                       Self-Assessment Report 2020 

 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๖๒ 
 

 

 

     ๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดท าคลังของส่ือ นวัตกรรมการสอนของครู รวบรวมอย่างเป็นระบบ       
ง่ายต่อการเข้าถึงและการน ามาใช้ 
     ๕. สถานศึกษาควรมีการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียนและชุมชน 
      ๖. สถานศึกษาควรน าผลการนิเทศการจัดการเรียนสอนของครูภายในมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เป็นรูปธรรม 
 

ผลงานวิจัยของครูที่ใชส้ าหรบัการจดัการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี 
 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน ผ่านส่ือออนไลน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านส่ือออนไลน์ 
เรื่องไตรภูมิพระร่วง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5              

  

นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาภาษาวิเคราะห์
เช่ือมโยงเรื่อง  การอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดฝีกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
เรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้การสอนแบบอุปนัย
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๑  
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

  

นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
เรื่องนิทานเวตาลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ด้วยวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร 

  

นางทานตะวัน  ศิรินพ การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ           
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1/6                               

  

การพัฒนาการอ่านการเขียนค า ในภาษาไทย 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ 
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางศิริพร  มังกรแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจ าแนกค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะ   
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือแบบ CIRC 

  

การใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะท้อนความคิด 

  

นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวรรณคดีเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5/7 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

  

การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ในการเรียน
วรรณคดีไทยเรื่องไตรภูมิพระร่วงขอนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 ด้วยวิธี การจัดการเรียนรู้ 
แบบแผนผังความคิด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

  

นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเรื่องการเขียนสะกดค า 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/13  
โดยการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 

  

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย  
เรื่องค ายืมในภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

  

นางสาวอันธิกา บุญเลิศ ผลการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ในการสอน 
อ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑ ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 
แบบสร้างสรรค์ 

  

นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ การใช้แบบฝึกหัดพัฒนาการอ่านนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2/11 

  

การใช้ google site เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาการเรยีนการ
สอนออนไลน์วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องค าสมาสด้วยชุดแบบฝึก
การสร้างค าในภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องการใช้ค าราชาศัพท์ 
ด้วยชุดแบบฝึกการใช้ค าราชาศัพท์ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง การพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1/9 โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการเรียน  เรื่องชนิดของค า 
ในภาษาไทย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑                
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการแต่งกลอน
สุภาพ  ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑   
โดยใช้แบบฝึกการแต่งกลอนสุภาพ   

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องโคลงโลกนิติโดยใช้เกม 

  

นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ าเลิศ การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องชนิดของประโยค 
โดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนช้ัน ม.3/7  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าศัพท์ท้ายบทของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

  

การพัฒนาความสามารถด้านการพูดโต้วาที 
โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางภวรัตน  ภัทรผลพูล ผลการสอนเสริมความรู้เรื่องการแก้สมการและอสมการ
ลอการิทึม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
ท่ีสอบไม่ผ่านผลการเรียนรู้ 

  

การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องผลคูณเชิงส
เกลาร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โดยใช้วิธีสอน
แบบร่วมมือกันแบบกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 

  

นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

  

การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  
เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอนทบทวน 

  

นายอุดมชัย วิไลเพชรรัตน แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ค31101  
เรื่อง เซต และ ตรรกศาสตร์พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

  

นางสาวกนิษฐา หลักดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเลขยกก าลัง 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการและการ
แก้สมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/8 

  

นางสุภิดา วิไลลักษณ์ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ส่ือประสม
ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

การพัฒนาส่ือเพื่อการวัดและประเมินผล เรื่องสถิติ 2 
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับนักเรียน On site 
และ On line โดยใช้ google meet ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

  

นางรัตนา พฤกษาปัญญะ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องความรู้เบ้ืองต้นของจ านวนจริง 
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/11 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
เรื่อง โจทย์ปัญหาเซต ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา  
กับการสอนปกติ 

  

นางวันดี แจ่มพินิจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์เรื่องเซต ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/10  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแแบ
บออนไลน์ (google classroom) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
รหัสวิชา ค31202 ภาคเรียนท่ี 2 ปี 2563  
ของนักเรียน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นายภูธร บ้านเนิน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ค23201 เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง โดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์โดยใช้แบบฝึกหัด
เสริม ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.3 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ค23202 เรื่องวงกลม โดยใช้แบบฝึกเสริม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  

นางสาวชลธิชา อยู่ยง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องโจทย์ปัญหาเซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
กับการสอนปกติ 

  

นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในช่วงยุคโควิด 19 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 เรื่องล าดับและ
อนุกรมอนนัต์ 

  

การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในช่วงยุคโควิด 19 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 เรื่องเวกเตอร์ใน
สามมิติ 
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นางกรรณิการ์ มนุญโย การแยกตัวประกอบของพหุนามด้วยการจัดกลุ่มตาม
ความสามารถแบบเหมือน แบบคละ และแบบผู้เรียน
เลือกเอง 

  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ตรีโกณมิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ระหว่างสอน 
โดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา กับการสอนปกติ 

  

นายประกาศิต บุญวงค์ การแก้ปัญหาการส่งงาน ใบงาน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ค23101 โรงเรียนนวมนิทราชินู
ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ (google classroom) 

  

การแก้ปัญการส่งงาน ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
รหัสวิชา ค23102 โดยใช้วิธีการส่งงาน โดยระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ (google class) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/11 

  

นางสาวหทัยรัตน์ ชมฤทธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ท่ีเข้าเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง ความคล้าย โดยใช้แบบฝึกหัด 

  

นางสาวพัชรี อินทร์ช่วย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 เรื่อง พหุนาม โดยใช้แบบฝึกเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2/12 

  

นางสาวอ าภา ศรีวงค์ราช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องสถิติและข้อมูล  
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน  
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

  

นางสาวช่อทิพย์ สุวรรณรัตน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องการบวกลบจ านวนเต็ม ของนักเรียนช้ัน ม.1/2-3  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 เรื่องฟังก์เอกซ์โพเนนเชียล โดยใช้โปรแกรม  
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ของนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6  
โรงเรียนนมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

น.ส.ทิพยรัตน์     ดุจดา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ปริซึมและทรงกระบอก โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางแสงอรุณ สง่าชาติ 
 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์  
เรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชดอก  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานได้ 

  
 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์  
เรื่อง พลังงานความร้อน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1/2 โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

  
 

นางสาวสุจิตรา  ศรีรอต พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ
(ฟิสิกส์) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา 
ปีท่ี  ๕/๗,๙,๑๑  ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

 ส ารวจความคิดเห็นและปัญหาการเรียนออนไลน ์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘,๑๐,๑๒      
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  
 

นางสุดารัตน์  ณัฎฐ์มีบุญ ศึกษาการใช้ส่ือ Google Site วิชาวิทยาศาสตร์  
เรื่อง พันธุกรรม เพื่อแก้ปัญหาเวลาเรียนสถานการณ์โรคติด
เช้ือไวรัส โคโรนา(COVID2019) ในการสอน 
วิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3     
ปีการศึกษา 2563  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา         พุทธมณฑล 

  
 

นางสาวจิระ  ดีช่วย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ ด้วยระบบคู่สัญญา 

 
 

 

เพื่อศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม 
และสาธารณประโยชน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปี่ท่ี ๕/๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

 

นางณัฏฐ์ญภา  โพธิวัฒน์ธนัต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการด ารงชีวิต
ของพืช  โดยการสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ด้วยภาพ 
(Visual note) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1  

  
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์
ปัญหาเรื่องความดันอากาศ โดยใช้วิธีการสอน 
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning ) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  
 

นางอรวลัญช์  ผ่องบุรษุ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา เคมี ๓ 
เรื่องสมดุลเคมี  โดยเน้นทักษะปฏิบัติการทดลอง
ร่วมกับการสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

  
 

การศึกษาเจตคติและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องการไทเทรต  โดยใช้ส่ือปฏิบัติการทดลองเสมือน
จริงร่วมกับการสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๗๐ 
 

 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นายจิตรกร  รัตนพันธ ์ การใช้ส่ือวีดีโอช่วยสอนผ่านช่องทางออนไลน์  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  
 

นางสาววันนา  กันหาพร การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity 
Based Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
วิชาเคมี ๑ ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๔/๔ 

  
 
 

นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลก  
ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรื่อง ดาวฤกษ์ โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนอ่านเพิ่มเติมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/8  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/7 โดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้
แบบ GPAS 5 Step  

  
 

นายศุภกร ผันผล การพัฒนาส่ือวีดีทัศน์เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ 5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

  
 

การพัฒนาส่ือวีดีทัศน์เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 2563 

  
 

นางสาวภัณฑิลา       ลอยเมฆ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรยีน
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โมเมนต์ของแรง 

  
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรยีน
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาดิน 

  
 

นางสาวชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนวิชาเคมี 5  ด้วยชุด
กิจกรรมเรื่องเคมีอินทรีย์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี  6  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๗๑ 
 

 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเบ้ืองต้น 
 (ว20205) ด้วยชุดกิจกรรม เรื่องพันธะเคมีของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2   
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  
 

นางสาววราภรณ์  ชูบัณฑิต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการต่อตัวต้านทานและ
แบตเตอรี่  โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา 
แบบโพลยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6   

  
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102)  เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3   
โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล      

  
 

นายเอกชัย    อ่ าสิงห์ การทดลองใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/7  
ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา   พุทธมณฑล 

  
 

การทดลองใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/11  
ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา    พุทธมณฑล 

  

นางสาวอริสรา    อันละคร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 5 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 เรื่อง ระบบต่อม
ไร้ท่อ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
TGT (Teams-Games-Tournaments) 

  
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 เรื่องระบบภูมิคุ้มกัน รายวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ผ่าน
ห้องเรียนออนไลน ์

 
 
 

 

 
 

 
 

นางสาวทาริกา     บุญพรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานร่วมกับการสืบ
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๗๒ 
 

 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

เสาะหาความรู้แบบ 7E  เรื่อง สารและสมบัติของสาร 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  
เรื่องพลังงานความร้อน  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Edution   
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  
 

นางสาวนรีรักษ์     ทองสะอาด การพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี 
โดยใช้แนวคิดการสืบสอบท่ีมีการแนะแนวทาง 
วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้บทเรียน online ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  
 

นางสาวจิรัชญา สุขรัตนเจริญ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ     สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  
 

การส ารวจและเปล่ียนแปลงมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือน
ทางวิทยาศาสตร์  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
(Constructionism) 

  
 

น.ส.เบญจวรรณ    ยืนยง การการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา โดยการเรียน
การสอนแบบร่วมมือเทคนิคเอส ที เอ ดี เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 

  
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทารการเรียนวิชาชีววิทยา 
โดยใช้แอปพลิเคชันแพดเลตส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
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๑๗๓ 
 

 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการ

ค านวณ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Repl.it 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ปีการศึกษา 2563 

  
 

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google 
Classroom ในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี 2 ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ 

  
 

นายรว ิแจ่มพินิจ การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาวิทยาการ
ค านวณ โดยใช้ Google Site ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 4  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  
 

นายธนะกิจ รุ่งโรจน ์ การพัฒนาการเรียนวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เรื่อง การ
ถ่ายภาพด้วยทฤษฎี 9 ช่อง โดยใช้ Google Slide 
ผ่านการถ่ายรูป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/11 

  
 

น.ส.รัตนา  กาญจนสาลี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาการ
ค านวณ 5 โดยใช้ Google Form ในการวิเคราะห์
ข้อสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียน  
ท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

  
 

นายประเสริฐ อภิวงค์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน เรื่อง 
การไม่ส่งงานของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  
 

นางวรญัธภรณ์  นลินวิชญ์โภคิน การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมด้วยการจัดการ
เรียนรู้ แบบระดมสมองโดยการสร้างแผนผังความคิด
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาออกแบบ
เทคโนโลยี ๑ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์  
Google Sites 

  
 

นายกฤติกร ล้อจิตติกุล การศึกษาพฤติการท างานกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การพฒันา
โครงงาน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๗๔ 
 

 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

 น.ส.แอมจิรา จันทร์ล้ี พัฒนาเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เรื่องความน่าเช่ือถือ
ของข้อมูลส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ปีการศึกษา 2563 

  
 

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาการออกแบบ
เทคโนโลยี 3 ของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ในช่วง สถานการณ์ การแพร่ระบาด 

  
 

น.ส.กุลจิรา การนา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อหา
ประสิทธิภาพของโปรแกรม Net support ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  
 

การพัฒนาทักษะการคิดแบบเป็นขั้นตอน เรื่อง
เทคโนโลยีกับมนุษย์ โดยใช้แผนท่ีความคิด (Mind 
Mapping)ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑/๓ 

  
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                            
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
น.ส.นิติยา ภักดีบุรี การศึกษาผลการเรียน รู้  เรื่ อ ง ภู มิ ศาสตร์ทวี ป

ออ ส เต ร เลี ย และ โอ เชี ย เนี ย  ขอ งนั ก เรี ยน ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4MAT  

  

น.ส.นาตยา สุกจ่ัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน 

  

นางวันเพญ็ มีค าแสน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6/9 รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 

  

นางนงนุช ล่ิวพันธ์พงศ์ การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
เรื่องพุทธประวัติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1/10 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๗๕ 
 

 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นางไพพร ดีบาง การพัฒนาผลการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ 

ด้วยการค้นพบ เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา 

  

นายพุทธัย เพื่อรอดวงษ ์ เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

  

น.ส.เพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 /4  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD 

  

น.ส.ประภารัตน์ อรุณภู่ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/11 ในรายวิชา ภูมิศาสตร์ 1  
เรื่องพิกัดภูมิศาสตร์และการเปรียบเทียบวัน เวลาโลก 
โดยใช้การเรียนรู้แบบ 4 MAT  

  

นายกฤศณัฏฐ์     คล้ายข า การส ารวจเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมแผนผังความคิด 
ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 

  

นายพงศกร จิรยั่งยืนยง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
โดยใช้วิธีสอนแบบอภิปราย 

  

นางขนิษฐา ตันกูล การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ  
4MAT รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

น.ส.สุภกฤตา หงษ์ทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระวิชาภูมิศาสตร์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๗๖ 
 

 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องวิเคราะห์

ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล   
โดยการ เรียน รู้ แบ บ ร่ วม มื อ โด ยใช้ เทคนิ ค  LT 
(Learning Together) 

  

การพัฒนาชุดการเรียน รายวิชาประวั ติศาสตร์          
ส22104 เรื่องประวัติศาสตร์อยุธยา ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2563 

  

นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์ การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  

นายนสิทธิ์ ใหญ่ยิ่ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง อารยธรรมโบราณ (Ancient  Civilization)  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิคจ๊ิกซอว์ (JIGSAW) 

  

น.ส.ปริมประภา  แสนท้าว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี- 1/7 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) 

  

นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดี 
ในวิถีประชาธิปไตย โดยการใช้รูปแบบการสอน 
CIPPA 

  

นางสาวเพียงพร  โปทอง การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2563 

  

นางกนกวลัย      สร้อยศักด์ิ การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

  

นางสาวธิติมาศ สุขประเสริฐชัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้วยการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้เทคนิคของแผนผังกราฟิก  
(Mind Mapping)  เรื่ อ งอารยธรรมโบราณ  ขอ ง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๗๗ 
 

 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นายอนุชิต  บูรณพันธ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลักษณะ     

ทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
โดยใช้  การจัดการเรียนรู้แบบ TGT  
(Team-Game-Tournament) 

  

นางสาวณภัทร์ตะวัน อภัยภักดี การพัฒนาทักษะการสรุปใจความส าคัญจากบทเรียน
โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนระดับช้ัน ม.3/4   
 

  

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                            
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นายจุมพล     ปัญจะ การศึกษาความสามารถรายวิชาศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) 
เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ 

  

การแก้ไขทักษะการปรบจังหวะพื้นฐานในการอ่านโน้ต   
รายงานการใช้ส่ือมัลติมีเดียเรื่องพื้นฐานการปฏิบัติ
ฆ้องวงใหญ ่

  

นายอัครัช      บุญแท้ ส่งเสริมทักษะการร้องเพลงของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

  

นายกิติพงษ์    รสจันทร์ การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา   
นายไพโรจน์    ทองวั่น การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา   
นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ ส ารวจพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
  

นางสาวสวรรยา  เต็งสุวรรณ์ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในรายวิชา
ทัศนศิลป์ 

  

นางสาวกรกช  นวพงศ์ธนานนท์ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ท่ีมีต่อบทเพลงในร าวงมาตรฐาน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๗๘ 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา                   
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางสาวชุลีพร   เนืองศรี ผลของการฝึกด้วยน้ าหนักท่ีมีต่อการประสานสัมพันธ ์
ในการร ากระบี่กระบอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล  
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

  

นายจิรภัทร    อ าไพเมือง   การทดสอบการวิ่งกลับตัวตามจังหวะของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/9  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา   พุทธมณฑล 

  

นางสาวฌุมพรี  โพธิ์เจริญรักษ์ การพัฒนาทักษะความแม่นย าในการยิงประตูใต้แป้น
ของกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1/3                    

  

นายธนพงศ์  แก้ววงศ์ การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอล มือบน โดยใช้
แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 3  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นายอภิวัฒน์  ศรีวงษ์สา การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learnning )   ในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นางสาววริศรา  สุขขัมภ์ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวด้วย
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่นิ่ง (Static Stretching)  
ท่ีมีผลต่อการร าพรมนั่ง พรมยืน และไมร้ าในรายวชิา 
พลศึกษา 4 (กระบี่กระบอง) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/14  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นางสาวณัฐนันท์ แช่มเพ็ชร การแก้ปัญหาการส่งงานช่วงสถานการณ์โควิด-19 
รายวิชาสุขศึกษาโดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  
 
 
 
 

นางสาวขนิษฐา  ปราชญ์วิทยา การแก้ปัญหาเวลาเรียนในห้องเรียนมีไม่เพียงพอส าหรับ
การฝึกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๗๙ 
 

 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางสาวศศิธร  พิมพา การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียน 
วิชาสุขศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๔ 
โดยใช้แบบสอบถาม  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นางสาวธัญดา   ไตรวนาธรรม การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานประดิษฐ์ 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ 
  

นางมาลี เอี่ยมพริ้ง  การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีในการเรียนของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1/5  ปีการศึกษา 2563   
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล    

  

นางฐานิต  สุขสนาน การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Line และ 
Classrom รายวิชาการส่ือสารและน าเสนอ  
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธณฑล   

  

นางธาณี  รัตนพันธ ์ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วงจร PDCA  
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผลงานของนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 รายวิชาการศึกษาค้นคว้า 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

  

การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน  
เรื่องประสบการณ์อาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ  
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ลักษณะนิสัย Habbitscan 

  

นางสาวสุกัญญา ไวยรัตนา การฝึกทักษะเพิ่มมูลค่าของใบเตยหอม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 1/5 โดยการลงมือปฏิบัติจริง 
วิธีสอนแบบสาธิต  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๘๐ 
 

 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
นายพสิษฐ์  อธิษฐ์ธรรมธัช การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น วิชาการส่ือสารและการน าเสนอ 
(IS2) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร การใช้รูปแบบการสอนโดยเพื่อนช่วยสอน (Buddy 
Tutor) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่าง 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/4  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้
โครงงานของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นายนครินทร์     สุเพ็งค า การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมจับคู่ 

  

นายสุเทพ  ซิวประโคน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชี 1 
เรื่องการจ าแนกประเภทบัญชี โดยใช้การฝึกทักษะ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/11  

  

นางสาววิยะดา  ธรรมจิตต์ การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการปฏิบัติกิจกรรมอาหารชุด 
รายวิชาอาหารและโภชนาการ ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/11 

  

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                           
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นายสุประจักษ์  บัวพิมพ์ การแก้ไขปัญหาการสะกดค าจากตัวอักษรฮิรางานะ 
ในภาษาญี่ปุ่น 

  

นางราตรี  รัศมี การศึกษาปัญหาความคงทนในการจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

  

นางสาววัชรี  แก้วนิยม การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้
ค าศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 และ 1/10 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๘๑ 
 

 

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางเต็มดวง  ชาญฤทธิ์ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงท้ายค ากริยา 
ช่องท่ี 2 ท่ีลงท้ายด้วย  -ed โดยใช้ แบบฝึกทักษะ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 

  

นางประภาภรณ์    หอมจันทน์ การสร้างแบบฝึกเพื่อช่วยในการจดจ าค าศัพท์เกี่ยวกับ
สัญชาติต่าง ๆ ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/3 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

  

นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน ์ การใช้ชุดการเขียนเรียงความและข้อความภาษาจีน
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีน 

  

นางสาวมนัญญา    รมัยธิติมา การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัด                           
การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/7                                     
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล                                                   

  

ความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการจัดสอบแบบออนไลน์ 
บน Google Form 

  

นางสาวทิพรัตน์  จวนกระจ่าง การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ของนักเรียน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นางสาวอรีนา ศรียา พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติ ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1/11 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

  

นางสาวสโรชา อามาตย์ทัศน์ การพัฒนาการเขียนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการเขียนตามค าบอก ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/8  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์ ผลของการใช้ส่ือประกอบการเรียนรู้และทบทวนด้วย
ตนเอง ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8   
รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น   
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นายฐกร เจษฎาภัทรกุล การปรับปรุงการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
จากแบบฝึกการอ่านออกเสียง Pronunciation  
จากหนังสือเรียน Team Up 3  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางสาวปิยฉัตร      อ่อนค าตา การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า
พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี  3 / 5 

  

นางสาวธัญชนก     ทองศิริอุบล การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาฝรั่งเศส 
โดยใช้วิธีการเขียนแบบเน้นกระบวนการ   
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/8 และ 5/10  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นางสาวจิตรลดา เจ๊กเผือกหอม การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการ
เขียนประโยค Present Perfect Tense  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

  

การพัฒนาการเขียนประโยค Passive Voice โดยใช้
แบบฝึกหัดส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

นางสาวปิยธิดา    เถินบุรินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563    

  

นายศุภวิชญ์        ง่วนส าอางค์ การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค าศัพท์
ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกม ของนักเรียนช้ัน  
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/9  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

เรื่อง การพัฒนาความสามารถการเขียนผันกริยารูป
ปฏิเสธธรรมดา (รูป ない) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/9  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
โดยใช้บัตรภาพเช่ือมโยง 

  

นางสาวดาราวรรณ โคตรพัฒน์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษให้คล่อง 
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาอังกฤษน่า
รู้ Reading News paper ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3/7, 3/8, 3/9 และ 3/10 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 
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อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางสาวอ าภาสินี รัตนวัน การพัฒนาแบบฝึกค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เวิร์ด
เกม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

นางสาวเบญจมาศ พิมพ์สมาน  การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ 
เพื่อความเข้าใจ โดยการสอนด้วยเอกสารประกอบการ
สอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7 

  

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) 
 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

นางนริสา   พัฒนรัฐ เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๔/๒  

  

ผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันา   
การวางแผนอาชีพ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 

  

นายศรัณย์   พฤกษาปัญญะ เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  
ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน”  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 

  

นางทัศนีย์ หล้าธรรม การศึกษาพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๒  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  

การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีลักษณะ 
ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี๑/๑๒ 
ด้วยการใช้ชุดฝึกการสร้างแผนผังมโนทัศน์   

  

นางแสงจันทร์  อาภาวีระ การศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษปีท่ี ๖  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

การศึกษาปัญหาท่ีพบในการเรียนออนไลน์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗   
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  

นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา 
ปีท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๓  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม 
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
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มาตรฐานที่ ๔ 
สืบสานงานพระราชด าริ 

 
 
 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้จัดท าหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษาเป็นแนวทางการ
จัดประสบการณ์ เรียนรู้ส าหรับ ผู้ เรียนในก ลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้มีอัตลักษณ์เป็นลูกนวมินทร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์       
สืบสานความเป็นไทย สร้างสรรค์ศิลปาชีพ โดยน้อมน าพระราชด าริมาเป็นแนวทางในการจัดการศึก ษา        
เพื่อผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นเยาวชนท่ีดีในสังคม  สามารถสร้างอาชีพได้ในอนาคต  และมีส่วน             
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  โรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม          
การเรียนรู้ เพื่อสืบสานงานศิลปาชีพตามโครงการพระราชด าริ  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อให้
นักเรียนเกิดความสมดุลของการเรียนรู้และทักษะชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนจึงมีการด าเนินการในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

๑. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  สืบสานงานตามโครงการพระราชด าริและศิลปาชีพใน  
    สถานศึกษา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมและโครงการ     
ต่าง ๆ  เพื่ อ สืบสานงานตามโครงการอัน เนื่ องมาจากพระ ราชด าริของสม เด็จพระนางเจ้า สิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา โดยกลุ่มสาระ        การ
เรียนรู้สังคม  ศาสนา  และวัฒนธรรม ได้สอดแทรกการสอนเกี่ยวกับพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ให้กับนักเรียนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ     ท่ี
พระองค์ทรงมีต่อผืนแผ่นดินไทย 
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 ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม  ศาสนา  และวัฒนธรรม ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์           
ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ันเพื่อก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองของตน  คือท าให้รู้ถึงความ
เสียสละของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างบ้านเมืองมา รักชาติบ้านเมืองไว้ด้วยชีวิต สร้างสมวัฒนธรรมอันดีงามมาสู่รุ่น
ลูกหลานจึงก่อให้เกิดความภูมิใจ รักหวงแหนมรดกท่ีบรรพบุรุษท้ิงไว้ ต้องการท่ีจะอนุรักษ์และสืบสาน           
ส่ิงท่ีดีงามไปยังคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป  

๑.๓ การส่งเสริมงานศิลปาชีพ  โดยเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์  (โขน) 
ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ได้เรียนทุกคน เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เชิดชูความเป็นไทย     
ให้กับคนรุ่นหลังได้สืบสานและต่อยอดซึ่งถือว่าเป็นเอกลัษณ์ของโรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ  สตรีวิทยา        
พุทธมณฑล กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี     
พันปีหลวง 
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นอกจากนี้ในรายวิชาการงานอาชีพ และกิจกรรมชุมนุมการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อให้กับนักเรียน         

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑,๒,๓,๔ และ๕ ให้กับนักเรียนท่ีมีความสนใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้       
ฝึกการปฏิบัติจริง สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและครอบครัว
ต่อไปในอนาคต และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกกล้วยไม้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า   
ท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 
 

๑.๔ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๑ และ ๒ ได้เลือก
เรียนตามความสนใจ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะท่ีส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตอยู่
ในสังคม โดยเน้นสมรรถนะด้านทักษะชีวิตเพื่อน าสู่การปฏิบัติ เช่น เย็บปักถักร้อย นักบัญชีตัวน้อย งาน
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ขนมอบ ดนตรีไทย จัดสวนถาด ผักริมรั้ว จัดสวนถาด ศิลปะทัศนศิลป์ เป็นต้น 
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๑.๕  โครงการธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมเงินเพื่อวางแผนอนาคต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินจัดต้ังธนาคารโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน           
ทุกระดับช้ันได้วางแผนการออมเงิน ให้ความรู้ในการวางแผนใช้จ่ายเงิน มีการจ าลองสถานการณ์ จริง           
ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานบริการ ให้นักเรียนเป็นเจ้าหน้าท่ีในการท าหน้าท่ีต่าง ๆ ในธนาคารโรงเรียนเพื่อเป็น
การฝึกทักษะอาชีพและเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต ในปีการศึกษา ๒๕๖๓          
ธนาคารโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมการออมเพื่อแม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในเรื่องของ      
การออม ปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ในการอยู่อย่างพอเพียง และระลึกถึงแม่ผู้มีพระคุณ 
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๑๙๐ 
 

 

 

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   
น ามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง คณะผู้บริหารและครูเป็นอย่างยิ่ง  

 

 
 
๒. การส่งเสริมการจัดการเรียน รู้ และสร้างความตระหนักการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชด าริ 
  

โรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ได้ด า เนินการด้านการอนุรักษ์พ ลังงาน            
ต้ังแต่ พ.ศ. 2557  โดยมีแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตส านึกและคุณลักษณะท่ีดีในการอนุรักษ์พลังงาน  
เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก จากแนวคิดดังกล่าว              
จึงน ามาสู่จึงได้จัดท าโครงการต่าง ๆ อันเกิดจากความร่วมมือจากนักเรียน เครือข่าย โรงเรียน ชุมชน           
โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น ๔ ด้าน  ได้แก่ ๑) การรณรงค์ให้ความรู้  ๒) การประชาสัมพันธ์  ๓) การส่งเสริม
พฤติกรรม  ๔) การสร้างเครือข่าย โดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนคาร์บอนต่ า          
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีโรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียน ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป สามารถลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ ๑,๖๙๙.๒๐ kgCO2e ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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๒.๒ โครงการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ปลอดสารพิษ  เนื่องด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา      
พุทธมณฑลตระหนักถึงสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน เกี่ยวกับการบริโภคพืชผักถือเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีพของมนุษย์ เพราะพืชผักเป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และกากใย อีกท้ังยังมีสารอาหาร     
ท่ีช่วยในการเกิดโรคต่าง ๆ จึงท าให้ความนิยมความนิยมในการบริโภคผักมีมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการเลือกบริโภคผัก อีกท้ังต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะพืชผักส่วนใหญ่ท่ี
วางขายในท้องตลาดท่ัวไป พบว่ามีสารพิษตกค้างท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  

 
 
 
 
 
  
 
ซึ่งในปัจจุบันการผลิตผักปลอดสารพิษมีอยู่หลายรูปแบบ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หรือการปลูกพืช    

ไร้ดินนั้นเป็นการปลูกพืชเรียนแบบธรรมชาติ โดยการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร (Hydroponics)      
หรือปลูกลงในวัสดุปลูกท่ีไม่ใช้ดิน (Soiliess culture) ซึ่งอาศัยหลักการท่ีว่าพืชต้องได้รับธาตุอาหารท่ีจ าเป็น    
ต่อการเจริญเติบโตผ่านระบบรากพืชพร้อมกับได้รับออกซิเจนและแสงแดดท่ีเพียงพอต่อการเจริญเติบโต        
ท าให้พืชท่ีปลูกแบบไม่ใช้ดินมีการเจริญเติบโตเต็มท่ีตามศักยภาพพันธุกรรม เพราะสามารถใช้สารละลายธาตุ
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อาหารและน้ าท่ีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปีนี้โรงเรียนของเราได้มีการปรับปรุงและขยายโรงเรือนท่ี
ใช้ปลูกเพิ่มเติมมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ โครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีความรู้และตระหนักถึง

การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ต่อไป และส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดี  มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิต          
เกดิปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ท่ีเราทุกคนก าลังประสบอยู่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจาก
การใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมท่ีขาดความตระหนักและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยให้ความรู้แก่นักเรียน       
และผู้เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นส่ิงแวดล้อม     
ใกล้ตัว เมื่อสามารถอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีได้แล้ว จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
เกิดบรรยากาศท่ีดี มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ได้ และนักเรียนยังสามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์             
ในชีวิตประจ าวันได้ โรงเรียนของเราจึงได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีความสวยงามเหมาะสม 
อนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
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๒.๔ การจัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  โรงเรียนได้เปิดท าการธนาคารขยะโดยรับความร่วมมือ    
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่  1) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ           
2) เจ้าหน้าท่ีทหารจากกิจการวังพิเศษมารับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันจันทร์  3) มหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ความรู้
เกี่ยวระบบการรับซื้อ การท าบัญชี  4) ธนาคารโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้ก าหนดให้มีการรับซื้อขยะรีไซเคิล
ทุกวันจันทร์ ณ จุดรับซื้อบริเวณใต้อาคาร ๗ ช้ัน ซึ่งจะมีนักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าท่ีส านักงาน นักการภารโรง
และผู้ปกครอง น าขยะรีไซเคิลมาขาย ผลจากการด าเนินงานพบว่านักเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม  การคัดแยกขยะ และรู้จักการออมเงินตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ซึ่งยังมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันคัดแยกขยะในโรงเรียนการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้
ในการแยกขยะภายในโรงเรียนเราต้องรู้จักประเภทของขยะก่อน เพื่อท่ีจะสามารถคัดแยกขยะก่อนท้ิงได้      
และท้ิงลงถังขยะให้ถูกต้อง ได้แก่ ขยะปัจจุบันมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่  1) ถังขยะเปียกย่อยสลายง่าย ท้ิงลงถัง
ขยะสีเขียว 2) ถังขยะท่ัวไป เช่น เศษถุงขนม เศษกระดาษทิชชู ท้ิงลงถังสีน้ าเงิน  3) ถังขยะรีไซเคิล           
เช่น ขวดพลาสติก ท้ิงลงถังสีเหลือง 4) ถังขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  หลอดไฟ  
ท้ิงลงถังขยะสีแดง จากการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและคิดก่อนทุกครั้ง         
ท่ีจะท้ิงขยะให้ถูกต้อง 
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๓. การส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงานพระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์ 
 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติท่ีดีต่อการสืบสานงาน
พระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์ ดังนี้  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                 
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิม              
พระชนมพรรษาพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก   
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี   พัน
ปีหลวง วัน แม่ แห่ งชาติ  การจัดโครงการนิทรรศการเฉ ลิมพระเกี ยรติสม เด็จพระนาง เจ้า สิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม     
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี ๑๐ กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ  พระบรมราชิ นีนาถ            
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการจัดโครงการอบรมปลูกจิตส านึกเยาวชนคนรักชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะเป็นลูกนวมินทร์  ทุกปีการศึกษานักเรียนจะมีส่วนร่วม
ในการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ และประเมินความภาคภูมิใจและรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์เพื่อสะท้อนผล
การด าเนินงานของโรงเรียน โดยน าผลท่ีได้มาวางแผนในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป    
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเจตคติท่ีดีในสถานศึกษาให้กับนักเรียน  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๙๕ 
 

 

 

๒. ผลการด าเนินการ 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔  
๑. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  สืบสานงานตามโครงการพระราชด าริและศิลปาชีพในสถานศึกษา 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ (โขน) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
จากตารางแสดงให้ เห็นว่านัก เรียนระดับ ช้ันมัธยมศึ กษาปี ท่ี  ๑  จ านวน ๕๗๐ คน             

เรียนรายวิชานาฏศิลป์ (โขน) ได้ผลการเรียนระดับ ๔ ร้อยละ ๙๕.๖๑  ระดับผลการเรียนระดับ ๓.๕  
ร้อยละ ๔.๓๙  

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ,๒,๓,๔และ๕  
ที่ผ่านกิจกรรมชุมนุมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑,๒,๓,๔และ๕  จ านวน ๒๕  คน  

ผ่านการเรียนกิจกรรมชุมนุมเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อร้อยละ ๑๐๐ 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๙๖ 
 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ที่ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๕๗๐ คน ผ่านกิจกรรม    ลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ร้อยละ ๑๐๐ 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ที่ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๕๖๒ คน  

ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ร้อยละ ๑๐๐ 
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๑๙๗ 
 

 

 

๒. การส่งเสริมการ จัดการเรียนรู้  และสร้างความตระหนักการอนุ รักษ์ ส่ิ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชด าริ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียน 
ที่ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจ านวน ๓,๐๒๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐  
 

๓. การส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติท่ีดีต่อการสืบสานงานพระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์ 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจ านวน ๓,๐๒๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๙๘ 
 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนแสดงเจตคติความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดี                                    
ต่อการสืบสานงาน พระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจ านวน ๓,๐๒๗ คน มีเจตคติความภาคภูมิใจและ เจตคติ   
ท่ีดีต่อการสืบสานงาน พระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์  

ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ   ๗๐.๒๐ 
ระดับมาก ร้อยละ   ๒๕.๔๐ 
ระดับปานกลาง   ร้อยละ     ๓.๕๐ 
ระดับน้อย         ร้อยละ     ๑.๐๐ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๙๙ 
 

 

 

๓. จุดเด่น 
 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสดงโขน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
 ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและสามารถน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 
 ๓. ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เลือกเรียนศิลปาชีพตามความถนัดและสนใจ ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพ          
เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 ๔. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอย่างหลากหลาย 
 ๕. ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ๖. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรมีการจัดท าหลักสูตรหลักสูตรนวมินทราชินีให้สมบูรณ์และขยายผลให้กับโรงเรียนในกลุ่ม        
นวมินทร์และน ามาใช้ในการจัดการเรียนสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒. ควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนงานศิลปาชีพตามโครงการพระราชด าริให้กับนักเรียน     
ทุกระดับช้ัน 
 ๓. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ      
และส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 ๔. ควรเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้น ากิจกรรมศิลปาชีพไปให้บริการชุม ชนและสังคมในรูปแบบ               
ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๕. ควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีก่อให้ผู้เรียนเกิดความผูกพันกับสถานศึกษาอย่างหลากหลายในรูปแบบ       
ท่ีทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม 
 ๖. ควรมีการเผยแพร่ผลงานโดยจัดนิทรรศการหรือแสดงผลงานเกี่ยวกับการสืบสานงานพระราชด าริ
ของโรงเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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๒๐๒ 
 

 

 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 

สรุปผล                    
         

                การด าเนินงานภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๑   
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้ังค่าเป้าหมายของมาตรฐาน การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น และเอกลักษณ์ของโรงเรียน น าแผนไปสู่  
การปฏิบัติ มีการก ากับติดตาม ประเมินผลตามกลไกการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา  โดยน าผล 
การประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินภายนอกรอบ ๔ มาประกอบพิจารณาสรุป ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานต่าง ๆ ท้ังด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี เกี่ยวข้อง 
กับการสืบสานงานพระราชด าริ  โดยมีผลสรุปดังตาราง  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับจังหวัด 
สังกัด และประเทศทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด  
2. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และคิดค านวณ ในระดับดี-ดีเย่ียมตามค่า
เป้าหมายของมาตรฐาน เนื่องจากสถานศึกษาได้จัด
กิจกรรมท่ีสอดคล้องและมีความหลากหลาย  
เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านการอ่าน การคิด และการ
ส่ือสารของผู้นักเรียน  
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยี
กับหน่วยงานภายนอก 
4. ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
สืบค้น ทดลอง และประดิษฐ์ โดยสามารถน าผลงาน

1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียน 
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในกีฬาประเภทอื่น ๆ 
พัฒนาตนเองเพื่อสร้างความส าเร็จท้ังตนเองและ
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
2. สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
คะแนนผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ียังมีคะแนนไม่ถึง ๕๐ 
คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และสังคมศึกษา เพื่อความชัดเจนในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ และครอบคลุมทักษะ 
ทางวิชาการของผู้เรียน  
3. สถานศึกษาควรต้ังเป้าหมายในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
4. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการดูแลความ
ช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต  
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นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้และบริการสังคมได้เป็นอย่างดี 
5. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและการศึกษาต่อ 
ในระดับสูงขึ้น  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
และสถาบันอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
และความถนัดของตนเอง 
6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ตลอดจนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจัดท าโครงงาน
คุณธรรมท่ีโรงเรียนก าหนด 
7. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาประเภทการต่อสู้ 
ยูโด และยูยิตสู กรีฑา สามารถเป็นตัวแทนเยาวชน 
เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นท่ี จังหวัด และระดับประเทศ 
8. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี สมบูรณ์
แข็งแรง และมีลักษณะทางสังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
9. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็น
ระบบอย่างชัดเจน สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนได้รวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข
และปลอดภัย 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อ
และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสม ประสานความ
ร่วมมือกับ ผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ท้ังผู้ปกครอง
และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งสถาบันด้าน
สุขภาพจิต ท้ังนี้ เพื่อการป้องกันและช่วยเหลือดูแล
ผู้เรียนไม่ให้มีความเส่ียงต่อโรคซึมเศร้าได้  
5. สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการของผู้เรียนตลอดปีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการและความ
ถนัดของผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ส าหรับการศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
6. สถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนทุกคนจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษา ส าหรับการ
พัฒนาตนเอง เพื่อตั้งค่าเป้าหมายและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มีวิธีการ ข้ันตอน 
และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนของผู้เรียนและครู ส าหรับ
ผู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 
7. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีเวที
แสดงศักยภาพให้กับผู้เรียน เพื่อแสดง
ความสามารถและผลงานด้านต่าง ๆ ต่อสถาน
สาธารณชน โดยประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่
ผลงานของผู้เรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 ให้เป็นเชิงประจักษ์และรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  
8. สถานศึกษาควรส่งเสริม พัฒนา นวัตกรรมของ
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ น านวัตกรรมไปใช้จริง 
และสามารถน าไปเผยแพร่ หรือบริการทางสังคม
อย่างต่อเนื่อง  
9. สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร 
และตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น า ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ าใจ  
จิตอาสา  การใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพ อ่อนหวาน  
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รวมทั้งคุณลักษณะความเป็นไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
ได้แก่ การไหว้  ยิ้ม ทักทาย มารยาทไทย ตลอดจน
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยจนติดเป็น
ลักษณะขอผู้เรียน เป็นต้น 
10. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม 
ความสามารถด้านกีฬาของผู้เรียนประเภทอื่น ๆ 
ให้มีความเป็นเลิศ นอกเหนือจากกีฬาประเภทต่อสู้ 
ยูโด ยูยิตสู หรือคูราช และกรีฑา เช่น ฟุตบอล 
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล การแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-sports) ฯลฯ ตาม 
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียนให้มากขึ้น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าด้านการบริหาร  
โดยได้รับรางวัลทรงคุณค่าจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน OBEC AWARDS ครั้งท่ี 10 ปี
การศึกษา 2563 ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
2. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ท่ีมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีมาจาก
กระบวนการพฒันาและขั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรม 
และชัดเจนด้วยรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ของภาคีเครือข่าย 
3. สถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมการบริหาร 
POSITIVE MODEL และวงจรคุณภาพ PDCA  
ในการด าเนินงาน ขับเคล่ือน และการบริหารจัดการ
พัฒนาภายในองค์กร โดยอาศัยการมีส่วนร่วม 
ของผู้บริหาร ครู ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  
ท าให้เกิดระบบการบริหารคุณภาพอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน 
4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์
รางวัลแห่งคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA)  และโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
5. สถานศึกษามีระบบกลไกและการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ IQA 
AWARD  
 

1. สถานศึกษาควรจัดการให้มีรูปแบบเครื่องมือ
การตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
เครื่องมือประเมินความส าเร็จของงานโครงการ/
กิจกรรม และเครื่องมือตามมาตรฐานท่ีหลากหลาย 
และสอดคล้องตามมาตรฐานด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ                                
2. สถานศึกษาควรมีการจัดระบบหมวดหมู่      
ของข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เรียกใช้ 
สะดวก ครอบคลุมแผนงานท่ีจัดวางเป็นปัจจุบัน 
เพื่อสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้ถูกต้อง 
และมีคณะกรรมการรับผิดชอบท่ีชัดเจน                                                 
3. สถานศึกษาควรตรวจสอบส่ือ วัสดุ อุปกรณ์   
ต่าง ๆ ท่ีใช้งานสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้สะดวกอย่างมีประสิทธิผล       
และมีระบบดูแล การบ ารุงรักษา ให้พร้อม          
ใช้งานอยู่เสมอ                                                 
4. สถานศึกษาควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยอย่างเป็นระบบ
ทุกหน่วยงาน และน าระบบ i-School มาพัฒนาให้
เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง     
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6. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูได้
พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพในรูปแบบ   
ต่าง ๆ ท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อ
น ามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
7. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศ 
ก ากับติดตาม และประเมินผล และการรายงานผลการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานของสถานศึกษา 

 

5. สถานศึกษาควรจัดให้มีการแสดงผลของข้อมูล
ในรูปแบบของ Infographic ให้เป็นขั้นตอน       
โดยใช้รูปแบบนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE 
MODEL และวงจรคุณภาพ P D C A ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกหน่วยงานในองค์กร        
ให้เป็นรูปธรรม                                         
6. สถานศึกษาควรน ากระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา OBECQA    
มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และต่อเนื่อง                                                  
7. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความ
คิดเห็นให้มากขึ้น หรือน าผลการประเมินจากการ
ด าเนินงานไปพฒันา ปรับปรุง แก้ไข ในด้านการ
ท างานและกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง                                  
8. สถานศึกษาควรส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็น
ทีม ระหว่างครูและบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีเข้มแข็ง                                      
9. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแบ่งโครงสร้างการ
บริหารอย่าง ชัดเจน มีการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนเพื่อการ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ     
และกระจายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม   
และท่ัวถึงทุกคน สร้างครูให้เกิดภาวะผู้น า           
มีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อ
ขับเคล่ือนสถานศึกษาได้ทันการเปล่ียนแปลง                                            
10. ผู้บริหารควรส่งเสริมวิทยฐานะครูให้สูงขึ้น     
มีการยืดหยุ่นและช่วยเหลือครูแบบกัลยาณมิตร
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและมีความสุขต่อการท างาน
11. สถานศึกษาควรจัดสถานท่ีภายในหน่วยงาน
และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีอาคารสถานท่ีให้
สะดวกต่อ 
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การติดต่อส่ือสาร รวมถึงมีบรรยากาศสถานท่ี
สะอาด สวยงาม ต่อผู้มาเยือน 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

1. ครูมีความพร้อมส าหรับกระบวนการจัดการเรียน   
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังความรู้ ทักษะ     
โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online) 
2. ครูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของตนเองอย่าง
เป็นระบบ มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าโครงการสอน 
การวัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนาและสร้างเว็บไซต์
ของตนเอง หรือบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนใช้นวัตกรรม ICT     
(e – learning, E-book, CAI ฯลฯ) เพื่อช่วยเหลือและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาและช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด – 19 
4. สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง 
 5. สถานศึกษาน าผลการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูภายในมามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
ให้เป็นรูปธรรม 
6. ครูมีความสามารถพัฒนาและสร้างส่ือนวัตกรรมการ
เรียนการสอนด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ         
มาประกอบใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
7. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน            
น าแนวทางหรือวิธีแก้ป้ญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอน
มาสู่การสร้างงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา 
พฤติกรรม หรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง  
8. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดท า
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมท้ังด้านพุทธิพิสัย 

1. สถานศึกษาควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และเห็นความส าคัญ
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. สถานศึกษาควรน ากระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community (PLC) มาใช้ในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งและกนั เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
3. สถานศึกษาควรส่งเสริม อบรมให้ความรู้      
และพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ์(Online) โดยน าเทคโลยี หรือโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ท่ีหลากหลาย ทันสมัย
และน่าสนใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. ครูควรพัฒนารูปแบบการสอนใหม่ ๆ ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน หรือการเปล่ียนแปลงโลก 
ตอบสนองความต้องการกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
5. ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนท่ีสอดคล้อง     
กับลักษณะของผู้เรียน รวมถึงจัดท า ผลิตส่ือการ
สอนท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ต่อการเรียนให้กับผู้เรียนมากขึ้น  
6. สถานศึกษาควรมีความพร้อมท้ังแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ         
ห้องสืบค้น (Resonce Center) ส่ิงแวดล้อม         
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และส่งเสริม      
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
7. ครูควรจัดบรรยากาศช้ันเรียน ป้ายนิเทศ 
ผลงานของนักเรียน แหล่งการเรียนรู้ ภายในและ
นอกห้องเรียนท่ีมีประโยชน์ พร้อมท้ังพัฒนาแหล่ง
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ทักษะพิสัย และจิตพิสัย และน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมา
จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อ
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน             
ในศตวรรษท่ี 21 
9. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและ
ประเมินผล สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลได้ตรงตาม
เนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และธรรมชาติ
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยให้กระบวนการวัด          
และประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 
มีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ 
10. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน        
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
11. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนของครู และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และออกแบบการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
8. สถานศึกษาควรจัดหาเจ้าหน้าท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีมาบริการ หรือช่วยเหลือ
ครูในการออกแบบพัฒนาส่ือการเรียนการสอน    
ในรูปแบบออนไลน์ (Online)  
9. สถานศึกษาควรมีห้องสตูดิโอ (Studio)      
อ านวยความสะดวกส าหรับให้ครูได้อัดวีดิทัศน์ 
(VDO) ตลอดจนมีเครื่องมือเทคโนโลยี               
ท่ี หลากหลายและเพียงพอ พร้อมใช้งานในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
10. สถานศึกษาควรมีระบบการนิเทศการสอน
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ             
ท่ีหลากหลายไปจากรูปแบบ การนิเทศในห้องเรียน 
เช่น นิเทศออนไลน์ นิเทศต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพื่อสะท้อนผลในมุมมองท่ีหลากหลาย และน าผล
มาพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียนต่อไป 
11. สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดท าคลัง       
ของส่ือ นวัตกรรมการสอนของครู รวบรวมอย่าง
เป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าถึงและการน ามาใช้ 
12. สถานศึกษาควรมีการพัฒนา ประเมิน       
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
13. ครูควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเรียน
การสอนในสถานศึกษาท้ังรูปแบบออนไซต์ 
(Onsite) และออนไลน์ (Online) ให้มากขึ้น      
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
13. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในรูปแบบ        
ท่ีหลากหลาย โดยบูรณาการกับต่างกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้หรือภายนอกสถานศึกษาร่วมกัน          
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในด้านของผู้เรียน    
และสถานศึกษา เป็นต้น 
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14. สถานศึกษาควรสร้างระบบประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูบนเว็บไซต์
ของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อน าผลการประเมินของนักเรียน 
ทุกคนมาพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
15. สถานศึกษาควรเผยแพร่ผลงานวิจัย            
ในช้ันเรียนของครู ท่ีได้รับการอนุญาตจาก     
เจ้าของผลงาน เช่น บทคัดย่อ หรือวิจัยเต็มรูปแบบ 
มีการจัดเก็บงานวิจัยในช้ันเรียนของแต่ละปี 
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) เพื่อสะดวกต่อการ
สืบค้นได้ตลอดเวลา สามารถน ามาเป็นตัวอย่าง
และเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนางานของตนเอง 
16. ครูควรจัดบรรยากาศช้ันเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ หรือสืบค้น และปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนเกิด
จิตสาธารณะในการรักษาความสะอาดห้องเรียน
ตลอดเวลา 

ด้านการสืบสานงานพระราชด าริ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา ท่ีส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชด าริและศิลปาชีพ
ในสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาส่งเสริมการสืบสานงานพระราชด าริ  
ด้วยรูปแบบการสอนบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชานาฏศิลป์ (โขน)      
ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ทุกคน 
รายวิชาการงานอาชีพ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
(การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ) กิจกรรมลดเวลาเรียน         
เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะทางศิลปาชีพ 
3. สถานศึกษาส่งเสริมการสืบสานงานพระราชด าริ   
ด้วยการให้นักเรียนเข้าชมการแสดงโขนเป็นประจ าทุกปี   
เพื่อเป็นการฟื้นฟูวฒันธรรมไทย สืบสาน และรักษาไว้
ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ 
 

1. สถานศึกษาควรมีการจัดท าหลักสูตร              
นวมินทราชินีศึกษา ให้มีรูปแบบท่ีชัดเจนมี
องค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน และเพิ่มเติม
กิจกรรมท่ีเป็นงานพระราชด าริท่ีส าคัญ ๆ          
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น  
2. สถานศึกษาควรน าผลงานท่ีเกิดจากงานสืบสาน
งานพระราชด าริสู่ชุมชนและผู้ปกครอง เช่น 
กิจกรรมเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ซึ่งถือว่าเป็น
กิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
3. สถานศึกษาควรเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชาวบ้านหลายแขนง หรือสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนให้หลากหลาย เพื่อผู้เรียนจะได้เห็น
ความส าคัญในการพัฒนาทักษะอาชีพ ตลอดจน
สร้างทางเลือกให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

4. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสร้างความ
ตระหนักการอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมและรัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวพระราชด าริ โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้      
กับหน่วยงานภายนอกจัดกิจกรรมการอนรุักษ์พลังงาน
กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน                 
โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก โครงการอบรมวิทยากร
แกนน าค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว 
โครงการโลกสวยด้วยมือเรา โครงการธนาคาร        
ขยะรีไซเคิล โครงการแยกขยะในโรงเรียน              
โครงการครอบครัวพอเพียง และโครงการธนาคาร
โรงเรียน  
5. สถานศึกษามีกิจกรรมการส่งเสริมความภาคภูมิใจ
และเจตคติท่ีดีต่อการสืบสานงานพระราชด าริ และ
ความเป็นลูกนวมินทร์  

น าไปประกอบอาชีพให้กับตนเองได้ 
4. สถานศึกษาควรก าหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอน หรือหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับสืบสานงาน
พระราชด าริของนักเรียนแต่ละระดับให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ทุกคน 
5. สถานศึกษาควรเผยแพร่กิจกรรมสืบสานงาน
พระราชด าริให้ชุมชน สังคม และสาธารณชนได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง  
6. สถานศึกษาควรจัดบริการความรู้เกี่ยวกับ     
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อให้แก่ชุมชนและบุคคลท่ัวไป
ท่ีสนใจ สามารถน าออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน 
7. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมหรือโครงการ        
ท่ีเกี่ยวข้องกับสืบสานงานพระราชด าริ ได้แก่ 
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้เป็น
ประเพณีของสถานศึกษาในทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
8. สถานศึกษาควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ใน
โครงการสืบสานงานพระราชด าริให้มากขึ้นและ
หลากหลาย และน ามาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา    
ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 1-6 
9. สถานศึกษาควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อสร้างทักษะทางอาชีพให้กับผู้เรียน 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. สถาน ศึกษาจัดกิ จก รรมหรือสร้ างวัฒ นธรรม ท่ี เป็ น อั ต ลักษ ณ์ ขอ งนั ก เรียน โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล อีกท้ังปลูกฝังให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจความเป็นลูกนวมินทร์  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม และจิตสาธารณะมากขึ้น 

2. สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ให้ผู้เรียนสามารถอ่าน 
เขี ยน  คิดค าน วณ  รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ผู้ เรี ยน ให้ มี ทั ก ษ ะ ด้ าน การ คิดอ ย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ  ทั กษ ะ  
การแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านความร่วมมือ ทักษะด้านการส่ือสารสารทางภาษาต่างประเทศ 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะอาชีพ รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า     
และรู้จักการท างานเป็นทีม   

3. สถานศึกษาส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน เปิดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถ 
น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่นวัตกรรมตลอดจนการบริการสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
         4. สถานศึกษาสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การรักษาความสะอาด ส่งเสริมการ
แยกขยะ การอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีให้มีความสะอาด ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้พร้อมใช้และบริการผู้เรียนตลอดเวลา 
         5. สถานศึกษาจัดให้มีห้องสตูดิโอ พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง      
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง เป็นต้น ท าให้ครูสามารถ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี  

6. สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ
ทางภ าษา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารค ณิ ตศาสตร์  ห้ อ งป ฏิ บั ติก ารวิท ยาศาสตร์  ห้ อ งอ าเซี ยน  ห้ อ งสมุ ด  
มีมุมหนังสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้นข้อมูล ให้สวยงามและสะอาด เพื่อบริการให้กับผู้เรียนในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

7. สถาน ศึกษาจัดท าค ลัง ส่ือการเรียนรู้ ท้ั งรูปแบบออฟ ไลน์ และออนไลน์ ในสถาน ศึกษา                
โดยการรวบรวม จัดเก็บส่ือการสอนของครูแต่ละระดับช้ันให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น หรือเข้าถึง
ข้อมูลได้ตลอดเวลา  
 8. สถานศึกษาแจ้งโครงสร้างรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ตัวช้ีวัด ผลการเรียนรู้ แนวทางการวัด      
และประเมินผลให้กับผู้เรียนได้ทราบล่วงหน้า รวมท้ังประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของครูผู้สอนหรือภาพรวม
ของสถานศึกษาให้นักเรียนได้รับทราบ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการเรียนของตนเอง น าไปสู่การเรียน         
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
           9. สถานศึกษาจัดท าแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกให้เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้        
ของผู้เรียน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตาม รายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก      
เพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอกให้มากขึ้น   

10. สถานศึกษามุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในองค์กรให้เป็นครูมืออาชีพ ครูมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบการสอนเป็นส่ือการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ ผู้เรียนได้รับ 
การพัฒนาความรู้ความสามารถมากท่ีสุด พร้อมท้ังสนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูพัฒนา
นวัตกรรม และส่ือการเรียนการสอน งานวิจัย ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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 11. สถานศึกษาพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ทันเวลา ทันเหตุการณ์ เพื่อให้บุคคล
ท่ัวไป สถานศึกษาอื่น และหน่วยงานภายนอกสามารถรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง  
  12. สถานศึกษาติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทบทวน
หลักสูตรทุกปีการศึกษา และน าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
มากท่ีสุด 

13. สถานศึกษาวางแผนท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมน าเผยแพร่ สู่สาธารณชน รวมถึงน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน              
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน 

14. สถานศึกษาน าผลสรุปการด าเนินงานงาน /โครงการ/กิจกรรม และผลการประเมินด้าน 
การสอนของครูของทุกปี มาปรับใช้และถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาท้ังผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามค่าเป้าหมาย          
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  15. สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กร  
ให้เกิดการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ต่อกัน สามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันของบุคลากร  
 16. สถานศึกษาส่งเสริมและให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมรับ 
การประเมินภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 17. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
รวมถึงด้านพัฒนาวิชาชีพและการเล่ือนวิทยฐานะ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๒๑๒ 
 

 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ           
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถคิดและสร้างนวัตกรรมได้ ท้ังในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีห้องปฏิบัติการในหลายด้านท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์ และ/หรือผลงานด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นเลิศและเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้
ประโยชน์ ได้แก่ การผลิตส่ิงประดิษฐ์จากการออกแบบและใช้ 3D Printing การจัดหุ่นยนต์เพื่อการใช้งานจริง
ในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาเนื้อเยื่อพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม (โขน) เป็นต้น  

2. สถานศึกษาควรมีกระบวนการท่ีเช่ือถือได้ น าไปใช้ได้กับสถานศึกษาอื่น ๆ เป็นท่ียอมรับจาก
หน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง ก้าวสู่ความเป็นเลิศท่ีเป็นแบบอย่างและนวัตกรรมใหม่ ๆ  

3. สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการบริหารงาน POSITIVE MODEL อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มี 
การประเมินผลการใช้ระบบเพื่อน าไปใช้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในบริบทท่ีใกล้เคียงกับสถานศึกษา พัฒนาให้มี
กระบวนการท่ีทุกสถานศึกษาท่ีน าไปใช้แล้วเกิดผลส าเร็จ จนสามารถเผยแพร่และมีสถาบันท่ีน่าเช่ือถือรับรอง
เป็นแบบอย่างท่ีน าไปใช้แล้วน าสู่ความส าเร็จได้  

4. สถานศึกษาต้องจัดให้ครูมีการลงนามจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการระหว่างครูผู้สอน
กับทางสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีการขยายขอบเขตของ
การท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในเรื่องของการจัดสร้างนวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอน มีการคัดเลือก
ประกวดแข่งขันและมอบรางวัล เพื่อจะได้ส่งเสริมให้ครูได้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียน
และสร้างจุดเด่นให้กับสถานศึกษาต่อไป  

5. สถานศึกษาควรมีการจัดต้ังชมรมหรือชุมนุมนาฏศิลป์ (โขน) นอกเหนือจากการเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนท่ีสนใจได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงโขนท่ีลึกซึ้ง จนสามารถน าไปสู่การ
น าเสนอในรูปแบบของการแสดงโขนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา  
 6. สถานศึกษาต้องการระดมทรัพยากรทุกภาคส่วน ท้ังความคิดและงบประมาณ เพื่ อ ใช้ 
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น 
          7. สถานศึกษาต้องวางแผนโครงสร้างและหน้าท่ีการท างานให้ชัดเจน มีการกระจายงานให้กับครูและ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างท่ัวถึง มีการถ่ายทอดงานจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง เพื่อให้การด าเนินงานและบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 8. สถานศึกษาควรสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน  
ในการวางแผนความร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดย  
การจัดโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
 9. สถานศึกษาควรติดตาม ตรวจสอบ อาคาร สถานท่ีภายในสถานศึกษา รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ส่ือเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้ได้รับการดูแล รักษา ทะนุบ ารุงให้อยู่ในสภาพท่ี
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และร่วมมือกับทุกฝ่ายส าหรับการดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 10. สถานศึกษาควรจัดให้มีการแสดงผลของข้อมูลในรูปแบบของ  Infographic ให้มีแนวปฏิบัติ 
ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้เป็นรูปธรรม 
โดยใช้รูปแบบนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL และวงจรคุณภาพ PDCA มาประกอบการด าเนินงาน
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและบุคคลท่ัวไปได้เข้าใจตรงกัน  

 





floiavqttqi=Ouui@

i€@¢irm'qflgqflen3n5"mrfusgnguq

m3"sgs"uuguou:@nisffifltyiiiviqqi

majVlajifl b ajimt§iuLi@3m5tls3nuuq"fl"m5fi

nflnsgylslm'1fl""nl5tl53n.uq"fl"nis#nu",
afl"finu"fi@"-ffluiq"fliwi@3tl"s§"fli5a
fl°iLfiultl@Eji{Ltiusguu fiq"fliVI muou"s§1um

u3u@ifluu®®iui@m"mlLluwlflslben"Lvi"S

tl.fl.b&G:chiiagfiiifll"ifi'oui@wl""ng"@aiuiunisi

amufinftyi§qiifl'ifl3qfl"gmsoumsfl°itfittiiufluqfi"

a.  fl"3m"f"@oiu?Eini5

©. u"sugfi,a                   S@uim"1

to.u"nflu5a"@           a3is"uus:
on. uiqai"arng"-"S`        lsEl"31i

a:. uiuaififlu`                   aiuafiVI

a:. uidi55fu5ai               atluffii{fl`

""lei

"i@tififl Ems§"i y!m6w"m@
fi   toad/todfoof

m"fliuluqi@qamu#nen @m5anen todfoen

a  ".fi.  bdfG:b  ti@giinl"Lfi"L@u  (@qjuud  b)  ".fl.bd:a:a

Ul   ulml a:dr flllm'11VIpfi53uutl5gflayuq"fl"ms#flui  ii@g

fl.b6:b®tfl"n°"fllVlgrapnamu#nuifim5tlsgnuuq"fl""1u
giv

ui   fl."6u i#0|Vlgrmitls3 nvuq"fl"fl"1utlmifi"l ®d:ben
aflftyiru@itl58f"fi58vi5iq#flftyi3ms aii~ud b a"mat bdfo©

s"u-ngqer!`@sgiSuuflyi"msfl3ti@gqifl@1fl"Nnl5anu1

ugiv~qflovuuovq}"@ifl"i"niifl€ii@3qfl@ifl"imisannyilu

9,a

%@"1eJrm
s@`S@°iuiams

5@¢S@®iuiums

5@iS@01-m5

t@q%"@01-fll5

tl5a;6lun5iwms

flss3Jflli

fligtlflli

fl5tatflli

nsiarf"LL@a;La"lum5

©.8°""fli5ii@3arfuauums®°iifiqumulv"i"i@u"di8fl"i€tlu?@tluagfitlsgavi§m"

to.floubg::"5fl°ar'ni5fln¥T.n:L@;;I::it:::fl:;:fiaui:tuVI"foflr'ar5ifl,Sflus::tu'b:@tl3gfl£,tlj#ttl#tufl"LSuug@U

©.  uidfim@s3

b.u"ruav§|fi

on.ulq@siauquei

a:. ulqflm§51S5ou`
„d

Vluly'

@dlEl

fitll"jqm

N@quiu

cSu
rmwfl@fl

n°inuuQiLaiLu3lmlv" miufiul
|Vl"fl°iLfi""®"iEmitli?uugoej

mfluQlla"Sglud a f}fufl""@`#isuu9_  y_     ___   _  _                                a                                                      Vd

5     mnuQLLau"i§"d to ni3ulufliiu3Vliiiia3
0a,

flli@a`mli

fl"Qtlaw"5£lufi en n53;ulums@a`mi5igtlu
Ou

m5a@tldLrfu#i?uuifluao"ung

floifluuQLi@""5§iufiG:aua""535"oi3

a/      I   da,
qiuii@3fi®mum5®°itfitlmumouajim5£iuii@3m""

/en. fl"3ns5"ms...

£j+



.EI]

en. fl"3nstoumsfl.1 bfiumum""S£1utt
Wlm5£"d a  q"m""tigriiuu
ul5glfiufi@15"1fi a.a   fifll"fll8J15@1

uei@393flvutg/3u

®. uli§1fifl                      q"flulu

b. uiqflm"°qjfgi           s3Qjti6Saji

en. uidMi"%iuq             a?"
a:. uiutls3mafl             t!"iifl`

a:. ui{tl5gflifli"`            M@an@"wl

b. uliflllu13§fli          ["lil3

U53bfiufi@15"1fi  a.to   fifliiargliui5m

©.ui`aiiiuuui
to. u|iiuflu|

@fllfiuLL@%llffi

flqtuvl"5

en.  ulE`5S11`EN

G=.ui{aims"fli"`
a:.uiqfliifiVlEjsumtl`

b. uiEjLim"5qfl`

tl5glfiufi@1S"1fi  a.en

a. uiinuaflufl

b.ulq851@-gufl`

on. uiiaii@°mi

"fl"1tll
u

"5N@ng`

yl@q@®uvli

q@m
@i'13Jgmu

fiflm8iaiani5fll

avl3iq

a:. ui{aiiafls@®i

a:.  ulEl@fl5flt

N8{uiu

fl?1qfl`5"

16fllfi@"
u          a,     6,
ifflutlus

tl53ifiufi@i5enifi a.Gr  fifliiuaiui5ndu

©. uidaiiiL@"@5i            @u"5`a"

to. uiqamnq@Ssi               maul

en.  uld@m"nuv]s`cas3iq`u      @na'ufla`n6i

a:. " n fl fl"®a£`                fl@c', E"Or

a:.  ulonflfins                         #@@fflSq@

%LJ5glfitlfi@1S"1

f`i5@.iu t@tlu niiaaflis Lt@8mtaflfloim"mtlin"rfu@q

Eii
„1

fl§%qnE'

tlsg6"
5@€tl53S"

fl5iufll?

fl5sarni5

nssflni5

m5aJmill@gl@mum5

saflatfl5i8thg @fl§@is"g¥ion @fiu8io  bb@niuauqjfl"

tl593"
5@{tli36"

flss3Jfll5

n5Salflli
„'

fl€%tl"                 fi 553j n 15

fli53jmsLiagl@qnqum5

ulsg5"
s@qtl?3S"

ns5tlflli
rziJ

3J        fl§Rgqllu                   fl5stlms

fli                            fis53JfllsIL@gba"lums

i51Sunfltuta8ai5fluwlfliia3ni5a@em

fli ulsg6"
s@{Uig5"

fis5unis

fl553Jflls

fiistlf"LlagL@qnums

tl53LGiufi@i5"ifi a.a:  fiN@fuqm§`mimn5L5uum"@un€flsafl"antti

a. uiqaii§s3                  fialio

b. ulq[VI"5                        Giulq

en. "qfim                    3[@@a,"of

a:.   uiqaiigfu"n          M@{a?Qua

d:.   ui{@|"yulE`gflu`        "qVI3`

al53§"
i@{ul58Z6"

fissouni5

fl5ioufll5

niitlm5lL@a;l@mum5

/uls#,fitl...

€fo-



-en-

tlt3bfiufi@i5anifi   ®.b fifl"§ mvntyg

a. uidaiigngm

b. uiEmau€
d9

en.  ulflamqn-gugul

a:.uiq@mius3fli

a:. ulEjql"
tls3Lfiufi@15"1fi  ®.enJ

a. u"fl5S
b. ulioula

L+C

@6U£55S

[1Ugfltll

65"fiflfl`

$1tlsgtf'
fifien@Vnen3u,@%

u„"lfiu
aai,

10Em"Sq

en,uligm3juu@uUuVl`

a:. uiqaiiuiflEji

a:. uiqflisffims`

tl;9Jfi@i

qn@uu

uuaytg
a. uiqailqflflqm           mqgyi@q

@3L@flfi@fi6iof3q"@13"

tli8;3"
S@itlt3g"

n5itlfll3

fl5iwfll5

flss"m5u@ajl@qm!m5

1fioufi@margm"#nuinai"fl

H

in

fl

n

U53Ifiufi@i5"id a.g fifl"flffiatumgrdqa.utiagfl" rdut"
a. uliflll@Emq'uVI`            q@ar"o`

b. uiiamufitl@             t"i.ffi

en. ul{allutwtls3m      lLauVI"in

a:. ul`fllls@"lfl              qftytls3ifl?htlutl

a:. uiqaii"Q'"5            f!@Liatl

b. ui{fiiitlVluis5"      ttiSrl@ii

U53ifiufi@i5"id  a.ct @m58@3ifufi@%

a. tllEmqflfls                     §sEi"q8u

b. tJliflll"lfl£EJ1           §iquyls

ulE3;5"

i@iu53S"
ni5ounli

flssounis

flt53jrns

flgtalf"iL@8laqnngnii

tlig3"
S@qtl536"

flss3jrlii

n5swfils
rz]1

fl€%uiu                nssanms

fl€                          flssum5w@3i@m#mi

5"nuu"flii3iunnediqtt@gvi@i"aia
f\i

fli0
Pli

U

HEi

tl5%3"

?@iltls%5"

fli5"flls

fl5Souflli
2,I

fli#qn tl              flsitlms

fl€                           fi 55aJmilla% l@mqums

en. ulqamisifl"`          titvjmfien

a:. ulqfllltl53fllgflu`     @i"d

a:.ul8qfl30Ou;

b. uiqaiinsflql

U53Lfiu:;:51:aT'fi?n®S.:°ofiqeyflT:::::`:,uqiJTugvi
©. uiiaiiqs"5
b.ulEl@sfluyis

en. ulialll3flil

a:. ulu6"ifl
a:.u-l"ey§u-"`
b. uiiamquuwi
a

li]@{fi5

o°it"Lff8i

q"®3Jfl`      ,
u'n"?1qfl`      ,

I

llrful"tis

ttls`l@?q!gfl€

tta8@q'm±"3@flfluqflav

fflE]

a,I

fli#qllu

Fli

tli35"
fl55tlnl5

flis"fll5

fliiunl5

flss3jnls

fi55Lif"tLagi@"it!ms

u"tfiufitont3u"miufui5Lra%m5@um5qi@qgiva"i5afliufinen
U53Ifiufi@i5enifib.®fird"ig3au8muflu`w@g"uu5fi@d@o"finuin®i"eyuflrau

a. ui€fissdim5`              tlsgifi?£iedn`a   fl€                        tlsgsiu

A9.ui{qmgflu`...

¢i„



G:

b. uiqqmgflu`              "-a§`fiH

en.  uldgrllu|@@:               uifl@eruM

a:.  uiqflmfla`"fi@l             @oulanel

a:. uluqflnqm8`                  a,'ull@

LJ53L&ufi@15"1fi b.b   fit:uuu3VI15@Vfl]

G}. u"fuu§|`@                     £uW}tjiu

b. ui`Ltfli@uu"`              @mi5s3

on.  uimum@°`Ei                    ag@uflunfi

a:. ul`ng""l               q@"g"d
a:. ulqfllirufu@is5"      EjuEjq

b. ui{aiiSfl5iu4'uy`|`         @quufiwi

Uts;ifiufi@15twifi b.en   fl®iifiuqiu"genuia

S@qtli3g"

n5Stlnli

n55wrils

fl"fl"@3l@mt!m?
1EGfufl"ey@qgig`iuffinen

uls36"
s@itlsg6"
fiE5arfii5

fl5Suflli

n55tlfii5

fiiium5Ll@3mlqumt

fl5
u

flitigrd"

fflfi

im5fib#uq"fl""tstlu5@u#"m"a-fl€flsamufinen

fflii

u53Laufi@i5enifi h.a  "uOuuifl3Ita8¥fl+in51ffivfl" rd8ieyiqjmq§Oi3"

©.uliaiiiuq,€
b. u"flg"u`
in. ulq51di                      gfl"uu6`

a:. uiqaiiLfi@"s           fuM@q

a:. uidam@u6m           iauu3"i

b. uiqaiigmui                mqu@uflli

tl5giaufi@i5fuifi to.a:  @ufl@n"iL"@y@an

@fildfl`
I

M@qilu

1"aj,§i
A

Ltl@S@fll{

©. uiutl53ia3§
ce

to. uieltwhi@u`

on.  uiejuaM3`

a:. u"V!VIg8

a:.ule'l@mi]itJ

tli3lGiufi@15owlfi b.b

©. ulo6u3@3

b. uiuas3fl

en. u"ouflgq'

a:.  ulEjufl3WIS`

a:. uiEi@figns

tl593|u

?@iuig5"

fltt"flls
fl55arfii5

fl55"m"@3L@mum5

tl$83§"

s@{tls36"

nssiJflls

fl5iwnl5

flss"nli

n5iwf"u,@3;i@"iapms

iqnioua%a"QflanfiL8@d@m5@Vflmsi€uu5@diqfiqen"

nE!

Eii

mii

fflfi

tls3ilu
5@qtlig5"

fl5t"fll5

fl5S3Jflls

iqtt@u`
gl@nggn€

"un"
qLfiqflol

a
n'aqflu6i

fl§                       U58a"

fl?                             i @qtlE851u

fl€                           fiss3j nis
9,I

fl§Ej"U               flssfl m5

fl€                          n siumsiL@3 La"it!mi

/arlonigiufi  on...

4)fir



Ft]

a, ulifll5flu

b. miLmoi"
6n.  ulElq3"@

a:. uidaiifi@ui

a.u"qtlsg@ufl€

b. u|¢@uuVl€i5i

-a-

a,
flv'ERIa"

U

flq'"16

tley@33
a,ddflmt!t
uQ,
un"ar"

lfi8"i
tlt3Lfiufi@i5enidm.b"aaunfltrfu5fi|iguLVIflw@3undqL€tlugffiL8@edam5L=uL5

©. u"si
to.  ui`tfiaj®i{

en. ulqallejulns

a:.uiiflmflu@~fls

a.uleJ@filu"",

b.uiqam@wiifl5fu`

U53lfiufi@1€enld  en.en

a. ul"?al
a,c€

b.ulmum"®

en. uliallg"5
a:. ulqi"?
a. ul{al"a?tll

tl5g16iufi@1"1fi en.af q5

®.  ulqflllq@ffl5l

b.ulilafu@

en. ul"qu"

a:. uiia3"5

d:. uid"-ey5

lLdanfifi@   I                fl€

mngq"3`

u?"5`vN¥Vle¢  fig

@'@uflo"1

fl€1qSal

a"?drEj
b. uiEiqflns                       NuuNa

tlsgi6iufi@i5ruid en.df fim5u,anulagui€u

a-flmsL€8u§
©. uliall@?ul

b. uiqaiinfiusi
Oco

en.  uliflllfl@dlflu

a:. ui`amfi"gmu`

G:.  ulqfllllufu@Oulfl

fl?ill

M@u,lfi

fl@a'qlfitl5

@1un53@'|

ii3"`a3J"

tli35"
i@qui36"
flt5unls

n55tlflis

n?iwnl5

n5"nlsILa3la"lHflls

tli3@"
s@{tlg35"

ni5uril5

fl5Swflls

flss3Jflls

flstajm"a3taqnum5

tlig51u

5@qul53ZS"

fl55arnis

nss"fli5

n5iuf"ti@3i@"ingms

ffL?8u@diqrdu53uuIA@ou°iev@ati"VenuitipL=ou

Hfi

tl53@"

s@qtlt8'§"

fls5ounis

fls5uni5

n5itlflls

fii5oumswaa;L@"m!fiii

§ii@31«'ey'@ti@agvi@unauufi@"g"uiu@3tJfutliqm5

fflE]
U

fliu
fflE]

fflfi

tli35"
5@qtlggg"

flsswflls

flssuni5
r=J

fl§qjqn Ej                   n553j fi i5

/b. tliifillal5tn...

Gio~



b. uiqaiiat5m               @iou"u`yiarflu`       als

Wlmtfiufi a: au@i"i"t3Eieyflai3

IB

fi5s"m5Lia8zi@"i#flig

tl53 ifiufi@i5"ifi af.a dqta3at ni5@u®mgbi8u§ aug]"i"sg5i"°fiLI@ga@Uiawhuflniuanun

a. uliflll5tlsi"`          Lfiann@U®

b. ulEJq"@                     tlng@g
tli3@"

s@iu5gs"

flsitlfll5

fl55unl5

fls5unl5

©.ui"uas`gum
b. ulo§fli

cO

in.-all§gqj"ul
a:. tlidai"i3m
a:. uidfliiaii5en

b. tll{flm@i@sl

uls¥5"
s@itli35"
n5s3jflis

„'
fl€tiqji u                  ns5ou fi it

fl§#1U               nssoums
rB\

fl€,%" Ei                 fl isou ms iL@g i@"mim a

u6t!"tl
cf

mqql55

a-ua3fli
U53bfiufi@i5"ifi a:.en fifl"mflflffi@ u$3gnflorna`defl"rdu8nui@u"€d@ ni5aLfliu

mu"535ieyfl°fi
q3,
Uwflu@at

a,

VI@16ii3J

16ufl9Jufi
El
flufl@

u

tf\fo"uenu`

g"1.u

®.uiiaii@-guqjal

b.u|"Q'flfiu`

en.u"@6|a`muu`

a:. ulq"fiU$1
di

d:. uidaiiflisiis5"

b. uidaii@oimafi
g,a

VlulVI

Fli

Ei!

mii

fflfi

a,I
fl?tiqjlE'

t,I

fl?ti"U

tl536|u

s@itjs3S"

fl5Stlfll5

n5iarnls

nsiarflii

flssum5lLagL@mqum5

©.sluii""@tl@@i5fitlmfi5@qs®uM@ufl£"mtlmfl5£"ii@3tlt3ifiufi@"""utl@quuu

b. ulsgifiuq"mVlf\"1umajaniflt§"iia3uls¥ifiufi@is"i

en:L'@93{n',u5Ntl@5ng'nfufl°;Lfiflu,i;:::fttap|::::::L;:::3LLfifio"ufifl@uifl"tl'bca:€dtl"Uum5ulE3L@u

AM"fl"%ns5oufiis...

¢pr



-ed-

1VI"fl"8flss"m"1fl"?uiLfl'"3qtlauTS""ifi
fl.at5ii?uuau'iq€iqfl

yiifi"fo3iuffl'uuflfifyitlufoyul

aJi  in iuufi  b

S@°iuium5t5{

iofliiangu@®qj@u    iatla@8  ii#@thiaflou@fi

qanfl"Vu€    tl.pi. bfroG=a
( ulu6u3f]@ S@utL#1)

99"1@Wlil@ufifi afl€3vi ui  ry!VI6ajouen@



fl°iauq tiii€u"ifiuVlsi@tififl afl?i"i VI`VI"fuen@

fi GtoenfoasG:

L38i   iifl'im8"3msHms@~mm°i""@fliitl5gifiumui8d"8dafl"#nftyi @mianftyi bdfoon

mu"5g"th.fgov@msffnuiLLviim@ ".fl. b&G:b m"ui® b ouims£"i@3mstls3novuqfu"
mi#fluianimsi6dmianiilVI""tiiumurfuaormov®ii@gafliufinui@~®1VI"fl53uumsusgrfuq"""lua"#flui
tt@g1""a8i'inistl53n-uqoufl"fliutui@udi"d"@qn5guium5u3Miiflisfifluidm"@`®°iifiunis@ti"'@Id@{tfl8fl

flisoay"°is""Us3@°i@iau@fl'@Mndiuiiumfyua~mov"ndiumufiidui""o„Ia3L@"m'@ai@i5""ifi@u°ittldmrfoul

qoufl"lla3u"§"msanU"la3lfi@s@{gumstl5gfl~uqru""uo"i@3nflmgM5i{iiflgr"mstl5gflovttqoum"
msfinu".fl.bdfo©t®"fl°i"l"'apn@fl"fifluifim5tl53n-ufirufl""1uflmuaflu"fi@"dyouuiq"fl"iL@gal"s§iu
msaflu"~iu3ui#8tMgrflistltgn°uq"fl"°iifiuodiil@usguuii@3£q"fl"t5di3uuuiauMsi@#fiflams5"iquM6

3jfum@ 6qt®"5"°isiai"amstjsgiau"i@qfloqamu#nui @msfinftyi bd:ben   iiS@l@umislumuw@mstl5gfl-u

q"fl"fliuluLi@3u°iiau@ii@gLRluii"3m'@ai6i5""@ifl-u@°"i@manfl"1uu"5ibchiivi"s3"u~ru.ng~@sgifiuu
#1S1"mifl3ll@gqfl@m"1qmsfinU1".b&dchll@gdlml"lfioul@ttlMgrEgr@°|u|gmiL@ugiv-ifl~uu-""o{"gri"msfl€

ii@8qfl@i"imis#nuiluafl"anui§iilwl"giflm3nsstlms@ovflMoiiiu"w@ni5tl53iau"i@i"@i@"fi"i@

m5ffintyl  todfoon  ®®ifl"

a. fl"3ns53Ifiis@°""m5

©. ulusu3fla
q

6. uiunflufi`a"@

in.ul€flii"UVls"u"€
oca

a:.  uiEjaififltl`

a:. uim5sru§ai

"uolfi

„„
"@ullnl

a3is"afu6
q̀

i5auvi3id€

aiEjafiyi

a3jufiiqfl`

a,a

%@""mi
yo

S0iRIO"1Ejmi
fyo

S@qq!@"1tlms
„o

5Odq!@"i8ms
Po

S@qq!@"1Ums

tli36"n5i3jmi
nstttnls

flis3jnl5

flssouflls

nssuniiiia3l@fllufll5

®.a.""msiia8audyuaqufl"oiifiu¢iulv"i"i@uttl®"iumiui?au¥@uii@8fitl53avisf\"

b.1v"i"floitl€""@3iiu3iiuivmtlauTSl""msimfuum"g@tli@u"®""fl"ifuug®u

to. flengn55ufli"°iQiu

©. uimssru3ai

b. ui`am§s3;

en. wi{fliiasiss"`

a:. uiin3ja"un

a. uiiamrfe?nS
b.uioouovfi@

auuT@1"`
Jd'
®til8
c€a,

lq"n@®

a"§i{

y'@ia%01®

fiurmul"ti5

s@qS@O"?urns

ffli]
U

tlsg5iuflsiarmi

ni5ufils

n5tijnls

n55tlnl5

fls5uflls

nii"msiL@3i@"it{m5

fo.©  51Uqluw@„.



-b-

h.a 5"muNafl@ufi a "'@%@ai5aurmfl"@fl"am+1

6].  uiiflwaqjufl                   aM3j{

b. uiqaiigmui               fiifu@uals

on. u|qal"yal'Ugflu`          "flVI6`

a:. uidaiitlVltli55flj       ltifin@ii

a:. uiqaii5fg"n            ylo{a3qu@

b. uiiamiEjgm             65su@"`

al. uiiaiiiufu@iss"    g"i
""1fi

tli3Slun5iouflli

fls5tlfll5

nisttfll5

fl55tlni5

n5suflis

flssouflls

msarmsll@3;t@mums

©.SIU51WLl@3SludluN@"'@tlaMuiwii@3"gr@#@aiiauunfl"tiqL?uu

b. flou3mium5a°irfud b """@#@@i5a"fi®'iufl3ua3uflaifl"imi5#nuirzi

en.flfljgngttlms@°lfl®udengiumu""@tiaal5fl"flflp"@au"fl"S`VIlml5l€u"@"unLSuu

a:. "gms3jflis@°i®~ud  6 siu¢iu""@#@aiiaui"®""@"@idu@m5a"i bifeon
a. flougflssflms@°m-ud   a  s"mu#@#@aisaumflm"@flgfflsii@3tiMdmlsistluga,u

b. flm3n5"flis@aifluufi   b   si8"ff@#@alsauunflfl"1"Utls3anlm

ch.siut"gr@#@ii@gS®m°i|@flaismatd?u@flfl@uuagd¢1""mutls3novuq"fl"ni5aflui

fliuluiuufi ©m "flumflar baca=

b.h 5"qi"@fl@ufi h  fl"-"uiq""flis@vflfli5anenm"uuaufifliedt3@®i@

:  ::::::I:@nui`E,         :::L€ag3§iffiQ@   ::                    ::::::sn5ianmi
On. ui¢amqa§si              fii5ui                  fl€                         nsstlms

".,dd.u"qflflflmu`                Q'"@                 fl§                       mswm5lla3la"iqums

©.siu"ii@3""@#@#amitl"muiq"fl"mi@uflmsfi"im"iLNutlauovSflis
6.5iu"""@tg@iL@3@uflVl°ii@naismtlfigu@fl"ii@3dqlVI""Ui3nuufl"fl"m5finui

flirfuiuud ®en "qufl"" bdfo6:

h.en  5itjmuN@fl@ufi  in Nafli5tl5%rfe"uL@q"@qtimuanen

©. """u§lfi             £-ulqt"i
b. uliamssiss"`          ifiwr,@u®

~J'
en.  uli@$1@ngfl                    N@iuiu

6<.  u,EjL@u fusq fl,                a =htlsa,"qu,„U

a:.  ui{fliiu:?nS              VI@{a%@ifl

""1fi

tls3Siun5silms

flssannis

fissannis

flsiarnis

nss3jnisiLa3i@mt!ms

©. flru3flisumi@oiflofufi to siui"@fl'istl53Lfiufflui8`ar"i§"intlau@"mutli3"floi3

b. flm3flsianm5@°"uufi en s"m"@m5tls3ifiufluL@""s§iu#"ns3u"mi@umiii:8u

m5fl@ufiiuuuwgri:8tlL@ufl°"ung

on. fl"gflssums@°i®Ovufi a  siumuw@flistli3ifi"ut@qoulmi§"""q"fl""%lsuu
'r-

"5i#"@autlflms`Vl"m5i?o"a3q"auflu"3@Uufi`tli3a{fl`

/a:.  flm8flss3jfiis...



-en-

a:. fl"gmt3jmi@°"~ud a  siaa"@mstlsgofiumul@{"s§""iunsgu"flisu3mslt@3

m5@~flfll5

h.a: 51am"afl@ufi a: aitJNa un?ynmi"ufflu"@3fl?"flgr@qni5d?u"a@

®.  ui{aii@s3                     fiqjiEj

to. ulifll"|@Qi           tlifl@u"5`

en.  u|i||@`@afuyls`                  @1fll£S3

a:. ulEJfl6S                        U""tfiu

a. ui`aii@ovusm              ufgiafi

1!

fflE]u

fflE]u
b. ulq@11fls"             u"qfl`6u""` fls

"grl fi                                                                u

®. ulu"-£|di                 €uunul"tl5
b. ulit""i                   fiul{
en.  ui{fltl@qiufl                    aVIsi`

G=.  uiuas3fl                        tgi@ugfl€

a:.  uiqaiiu€gn€             yl@qfl3@ifl

"thfi

usa;5"fi55tlrm

fl55Oufll5

flsstlflls

fl5sajflis

msajmsii@8;I@mqms
g'

nssum5lI@gR!mEJl@mt!ms

©.   aiuou@  qfltfiu qflflty@o  uniymm"umuuiii@3fl"jdiEjm§@ms®°iLfiu
rl

mum""sfiwiu{q"fl"Sisuu fl€ msu3Vli5@u®fli5afl"a"i
b.s"5i""@#@ii@g@-®m°ii@flai5mtld?u@®"@uu@gd{lM""tls3n-uqrufl"mifinftyi

fllulu|uufi ©on tlflufllfl" bdfoG:

en.flan3n5"m55?u"eyo3%@u@3@Vfl«°i3tlia.ap

tl53§1un55"m5

n5sunls

niitlnli
nssatnis

ris53jf"ii@3i@"it!mi

6i. sitjsitl#@#@mssia<iuw@fl8ud © -a: i@us""w@mstl53ia"uboqfloqflmufinui

b. fl"gmsums@°"-ufi en a-®yil""1Un @@ntluumlflfl  li@giwE/lm5slumuwamstl5gl@u

flui@idaisi""ediuVliii5ulq`fllsdL?uu
en.fl"gm5ttm5@°m~uda:ilui"3tlfl"fi@m5tlfildu""o{n~ufl"°iiSuq"

m3j3"sfiu"@{t5{iguu
d.fl"3ns5tlms@°iflvufibu@3&5iu""@ti@Vl"®u@gfi€@u`@unftyifl"Q"u@i9/3

"Od51u{"W@nlstl5glfi"ul@{"@{amufifltn @fll5#fltti bdfbon

t""firu3m5um"1rfuni5im'"3qtlauffi""idodiiifiwfl°i@~im""iiflifi@1""ifimtligtoflu`gdq®iih
VI1{Slqjflls

vi3Nfigfo3iiim'uuflfiyi3""u[tl

aJq   "   loud    ck   unuiuu ".fl. bdfoG=

EEii
(uiu@u3qaqj"ouu,fl"1)

ffo°iuium5tidL3tluuifi"si@ngfifi afl:i"i v!visw"9ia




