ก
การให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
..........................................
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
และคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑลแล้ว ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้
ว่าที่ร้อยตรี
(ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ข

บทสรุปของผู้บริหาร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช
๒๕๖๑ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาและให้ ถื อ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษา
ที่ต้อ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัด ทารายงานประจ าปี เสนอต่ อหน่วยงานต้น สัง กัด หน่ วยงาน ที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
รายงานการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาประจาปี ปี การศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิ ศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เล่มนี้ได้ดาเนินการ
รวบรวม สรุปหัวข้อที่สาคัญ ทั้งข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจาปี ผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานของโรงเรีย น และการสรุป ผล ข้อ เสนอแนะ แนวทางการพั ฒ นาและความต้ องการ
ช่วยเหลือของโรงเรียน โดยระดับการประเมินผลตนเองของโรงเรียนในมาตรฐานที่ ๑ ๒ และ ๓ อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม ส่วนมาตรฐานที่ ๔ ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานงานพระราชดาริ
อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ
ด้วยความก้าวหน้าของโรงเรียนทั้งทางด้านกายภาพ วิชาการ และคุณธรรมนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา
โรงเรียนได้รับการประเมินและได้รับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
ระดั บยอดเยี่ยม ประจาปี การศึ กษา ๒๕๖๓ รางวัล หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่นที่ ๑๑ ประจาปี ๒๕๖๓ และรางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น
ประจาปี ๒๕๖๓
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลฉบับนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี

(นายธนะกุล ช้อนแก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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ตอนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ตั้งอยู่เลขที่
๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
โทรศัพท์
02-441-3591-3 โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๓๑๙๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ satriwit3@gmail.com เว็บไซต์ www.satriwit3.ac.th
เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เขตพื้นที่บริการ แขวงศาลาธรรมสพน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แผนที่โรงเรียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
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๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล เป็ น โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสที่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
เป็นปีแห่ง การเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พระพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสสาคัญ ยิ่ง ที่จะได้สนอง
พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการถวายสักการะและเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้ราลึกถึงคุณงามความดีของ
พระองค์ท่านสืบไป กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติในเขต กรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล จานวน ๙ โรงเรียน และ “โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล” เป็นหนึ่งในจานวน ๙ โรงเรียน
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕
กรมสามั ญ ศึ ก ษาได้ รั บ บริ จ าคที่ ดิ น ในการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นบริ เ วณถนนพุ ท ธมณฑลสาย ๓ แขวงทวี วั ฒ นา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จานวน ๑๕ ไร่ ๑ ตารางวา จากนางจรีพร เทพผดุงพร นายเดชา ตั้งพิรุฬห์ธรรม และ
นายทักษิณ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจานวน ๙๕ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ พร้อมทั้งครุภัณฑ์ประกอบในปีงบประมาณ ๒๕๓๕-๒๕๓๗
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ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๓๕ ซึ่ ง เป็ น ปี ก ารศึ ก ษาแรก กรมสามั ญ ศึ ก ษา ได้ ม อบหมายให้ โ รงเรี ย นสตรี วิ ท ยา เป็ น พี่ เ ลี้ ย ง
และให้คาแนะนาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ โดยรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และนักเรียนในพื้นที่บริการ
เนื่องจากโรงเรียนยังอยู่ในระหว่างดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จึง ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว
ที่โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น สู ง ยิ่ ง จากสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนี พระพั น ปี ห ลวง พระราชทานพระราชานุ ญ าตให้ โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชช นนี พระพั น ปี ห ลวง ทุ ก โรงเรี ย นใช้ น ามว่ า
“โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ” เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ “โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล” จึงได้ชื่อใหม่ว่า
“โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล” และกาหนดให้วันที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียน
สตรี วิ ท ยา โรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิท ยาลั ย โรงเรี ยนศึ กษานารี โรงเรี ย นทวี ธาภิเ ศกและนัก เรี ยนในเขตพื้ นที่บริการ
จานวน ๙ ห้องเรียน เนื่องจากจานวนนักเรียนมากขึ้น สถานที่เรียนชั่วคราวที่โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ไม่สามารถ
รองรับได้ ประกอบกับอาคารเรียนถาวรยังก่อสร้างไม่เสร็จ นายเศรษฐพงศ์ จตุรงคสัมฤทธิ์ เจ้าของโครงการขุมทรัพย์นคร
จึงอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารพาณิชย์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนเป็นสถานที่
เรียนชั่วคราวแห่งที่สอง ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามนโยบาย
ของกรมสามั ญ ศึ ก ษา คื อ รั บ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารโดยไม่ ต้ อ งสอบคั ด เลื อ กและได้ รั บ นั ก เรี ย นเพิ่ ม เติ ม
จากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา โดยยังใช้สถานที่เรียนชั่วคราวเดิมเรียนต่อไป
ในภาคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๓๗ การก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นและอาคารประกอบถาวรเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงย้ายมา ณ สถานที่ตั้ง จริง ซึ่ง ตั้ง อยู่เลขที่ ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓
ในปัจจุบัน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๕

๒๕๖๓

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon

Self-Assessment Report 2020

๑.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๘๐-๕๐๘๗
E-mail: thanakul@satriwit3.ac.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน

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

นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๑๙๘๒๙๒ E-mail: kiti_aj@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา

นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ 086-3646564 E-mail: pinkypam60@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา

นายสาทิตย์ สายสนิท รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 087-6731788 E-mail: Masterstich@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๖

๒๕๖๓
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๑.๓.๒ ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้าแผนงาน
นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 090-9150699 Email: nathawut@satriwit3.ac.th

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

๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร
๑) วิทยฐานะ
ครูและบุคลากร

ครู
ครู
ครู
คศ.๕ คศ.๔ คศ.๓

ปีการศึกษา
๒๕๖๓

-

-

๓๗

ครู
คศ.๒

ครู
คศ.๑

ครู
ครู
ผู้ช่วย อัตราจ้าง

๒๗

๕๘

๒๐

๔

พนักงาน ลูกจ้าง
ครู
ต่างชาติ ราชการ ประจา

๑๐

๑

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

๓๐

๑๙๐

๓

ข้อมูลครูและบุคลากร

ครู คศ.5
ครู คศ.1

ครู คศ.4
ครูผู้ช่วย

ครู คศ.3
ครูอัตราจ้าง

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๗

ครู คศ.2
ครูต่างชาติ
๒๕๖๓
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๒) วุฒิการศึกษา
กลุ่มสาระฯ

ปริญญาตรี
ชาย

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หญิง รวม ชาย หญิง รวม

รวม

ชาย หญิง รวม

ผู้อานวยการ

-

-

๐

๑

-

๑

-

-

๐

๑

รองผู้อานวยการ

-

-

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

๒๗

๕๖

๘๓

๑๑

๔๖

๕๗

๑

๑

๒

๑๔๒

รวม

แผนภูมิแสดงร้อยละวุฒิการศึกษา
ผู้บริหารและข้าราชการครู

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๘

๒๕๖๓
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๓) กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน (คน)

๑. บริหารการศึกษา
๒. ภาษาไทย
๓. คณิตศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. ศิลปะ
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา
๘. การงานอาชีพ
๙. ภาษาต่างประเทศ
๑๐. แนะแนว
รวม

๕
๑๖
๑๘
๒๘
๒๒
๗
๘
๑๐
๒๒
๖
๑๔๒

คาบสอน
ทั้งหมด/
สัปดาห์
271
309
481
376
387
145
141
160
80
2349

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู
๑ คนในแต่ละวิชา
(ชม./สัปดาห์)
16.94
17.14
17.18
17.07
17.59
20.64
17.63
16.00
13.33
17.14

แผนภูมิแสดงภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนในแต่ละสาขาวิชา
๑๓.๓๓
๑๖.๐๐
๑๗.๖๓
๒๐.๖๔
๑๗.๕๙
๑๗.๐๗
๑๗.๑๘
๑๗.๑๔
๑๖.๙๔

๙. แนะแนว
๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๙

๒๕๖๓
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๔) ครูประจาการแยกตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4

๑. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ที่

ชือ่ -สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอก

สอน
วิชา/ชั้น

๑ นางสาวนวลฉวี นาคจันทร์

๕๙

๓๕

ศษ.ม.

๒ นางสาวรัชพร วิทยประพัฒน์

๕๕

๓๑

๓ นางทานตะวัน ศิรินพ

๕๖

๒๗

การสอน
ภาษาไทย
การสอน
ภาษาไทย
ภาษาไทย

๔ นางศิริพร มังกรแก้ว

๕๒

๒๗

๕ นางจันทร์เจ้า เถียรทวี

๕๓

๒๖

๖ นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม

๓๙

๑๔

ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ

๗ นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด

๓๙

๑๐

ชานาญการ

ค.ม.

๘ นายสมโภช ไพศาลสมบัติรัตน์

๓๑

๗

ชานาญการ

ศษ.บ.

๙ นางสาวอันธิกา บุญเลิศ

๓๑

๗

ครู

ศษ.ม.

๑๐ นายอธิวัฒน์ เงินสมบัติ

๓๐

๕

ครู

ค.บ.

การบริหาร
การศึกษา
ภาษาไทย

๑๑ นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย

๓๑

๔

ครู

ศศ.ม.

ภาษาไทย

๑๒ นางสาวปัทมวรรณ โชติกลาง

๒๗

๓

ครู

ค.บ.

ภาษาไทย

๑๓ นางสาวปิยนันท์ กุลมาตย์

๔๑

๓

ครู

ค.บ.

ภาษาไทย

๑๔ นางสาวจุฑาทิพย์ และล้าเลิศ

3๑

๓

ครู

ค.บ.

ภาษาไทย

๑๕ นางสาวปาริจิตร ไพเราะ

๒๖

๑

ครู

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย
ม. 3,๖
ภาษาไทย
ม.๔
ภาษาไทย
ม.๑,๓,๔
ภาษาไทย
ม.๒,๖
ภาษาไทย
ม.๒,๕
ภาษาไทย
ม.๑,๔
ภาษาไทย
ม.๓,๕
ภาษาไทย
ม.๑,๔
ภาษาไทย
ม.๒,๔
ภาษาไทย
ม.๒,๔
ภาษาไทย
ม.๒,๕
ภาษาไทย
ม.๑,๖
ภาษาไทย
ม.๑,๕
ภาษาไทย
ม.๓,๔
ภาษาไทย
ม.๓

ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
ศษ.ม.

การบริหาร
การศึกษา
การสอน
ภาษาไทย
การสอน
ภาษาไทย
หลักสูตรและ
การสอน
ภาษาไทย

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๐

๒๕๖๓

จานวน
ชั่วโมง
ที่พัฒนา/ปี
12
6
191
24
276.15
34
46
12
34
24
34
26
28
38
18
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๒. กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ที่

ชือ่ -สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ

ศษ.ม.

กศ.บ.

หลักสูตรและ
การนิเทศ
หลักสูตรและ
การนิเทศ
คณิตศาสตร์

ค.บ.

คณิตศาสตร์

ค.บ.

ศษ.ม.

ค.ม.

วัดผล
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
วิจัยการศึกษา

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์
ม.๕
คณิตศาสตร์
ม.๖
คณิตศาสตร์
ม.4,ม.๖
คณิตศาสตร์
ม.๑
คณิตศาสตร์
ม.2
คณิตศาสตร์
ม.2
คณิตศาสตร์
ม.5
คณิตศาสตร์
ม.4
คณิตศาสตร์
ม. ๓, ๖
คณิตศาสตร์
ม.1,ม.4
คณิตศาสตร์
ม.3, 5, ๖
คณิตศาสตร์
ม.๓
คณิตศาสตร์
ม.3
คณิตศาสตร์
ม.๓,๕
คณิตศาสตร์
ม.2
คณิตศาสตร์
ม.5
คณิตศาสตร์
ม.1, 4
คณิตศาสตร์
ม.๑,๒

๑

นางภวรัตน ภัทรผลพูล

๕6

30

๒

นายธราวุฒ ภัทรผลพูล

๕๗

๓๓

๓

นายอุดมชัย วิไลเพชรรัตน

๕8

34

๔

นางสาวกนิษฐา หลักดี

๕8

๓๓

๕

นางสุภิดา วิไลลักษณ์

๕4

28

๖

นางรัตนา พฤกษาปัญญะ

60

๓7

๗

นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง

๕4

๒9

๘

นางวันดี แจ่มพินิจ

46

23

๙

นายภูธร บ้านเนิน

๓๗

๑2

๑๐ นางสาวชลธิชา อยู่ยง

38

11

ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ

๑๑ นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย

๓5

5

ครู

วท.ม.

คณิตศาสตร์

๑๒ นางกรรณิการ์ มนุญโย

๔๗

๒๓

ค.บ.

คณิตศาสตร์

๑๓ นายประกาศิต บุญวงค์

๓4

5

ชานาญการ
พิเศษ
ครู

ค.บ.

คณิตศาสตร์

๑๔ นางสาวหทัยรัตน์ ชมฤทธิ์

๒8

4

ครู

ค.บ.

คณิตศาสตร์

๑๕ นางพัชรี อินทร์ช่วย

30

4

ครู

วท.บ.

๑๖ นางสาวอาภา ศรีวงค์ราช

38

10

ค.ม.

๑๗ นางสาวช่อทิพย์ สุวรรณรัตน์

๓๓

๓

ชานาญการ
พิเศษ
ครู

คณิตศาสตร์
ประยุกต์
นิเทศการศึกษา

ศษ.ม.

๑๘ นางสาวทิพยรัตน์ ดุจดา

27

1

ครูผชู้ ่วย

ค.บ.

ศษ.ม.

ศษ.ม.

ศษ.ม.

คณิตศาสตร์
ศึกษา
คณิตศาสตร์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๑

๒๕๖๓

จานวน
ชั่วโมง
ที่พัฒนา/ปี
76
๔๔
28
62
14
18
62
68
36
140
36
17
56
62
124
29
46
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๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่

ชือ่ -สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด
ค.บ.

๑

นางแสงอรุณ สง่าชาติ

๕5

28

๒

นางสาวสุจิตรา ศรีรอต

๕๙

๓6

๓

นางสุดารัตน์

ณัฎฐ์มีบุญ

๕9

35

๔

นางสาวจิระ

ดีช่วย

๕8

28

๕

นางณัฎฐ์ญภา โพธิวัฒน์ธนัต

55

30

๖

นางอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ

๓4

8

ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ

7

นายจิตรกร รัตนพันธ์

๓5

7

ครู

วท.บ.

8

นางสาววันนา กันหาพร

37

6

ครู

วท.บ.

9

นางสาววรรณภรณ์ ทองจันทร์

35

5

ครู

วท.ม.

๑0 นายศุภกร ผันผล

31

6

ครู

วท.บ.

11 นางสาวภัณฑิลา ลอยเมฆ

35

6

ครู

วท.บ.

12 นางสาวชยากร นรินทร์หงษ์ทอง

๓๗

๑๒

ชานาญการ

ค.ม.

13 นางสาววราภรณ์ ชูบัณฑิต

29

3

ครู

กศ.บ.

๑4 นายเอกชัย อ่าสิงห์

29

3

ครูผชู้ ่วย

ค.บ.

15 นางสาวอริสรา อันละคร

26

2

ครูผชู้ ่วย

ค.บ.

๑6 นางสาวทาริกา บุญพรม

25

1

ครูผชู้ ่วย

ค.บ.

17 นางสาวนรีรักษ์ ทองสะอาด

31

7

ครู

ค.ม.

18 นางสาวจิรัชญา สุขรัตนเจริญ

28

11
เดือน

ครูผชู้ ่วย

กศ.บ.

วิชาเอก

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ศศ.ม.
การสอน
วิทยาศาสตร์
ศศ.ม.
การสอน
วิทยาศาสตร์
ปร.ด. หลักสูตรและ
การสอน
ศศ.ม. หลักสูตรและ
การนิเทศ
วท.ม. เคมีศึกษา

วิทยาศาสตร์
ม.๑,๔,๖
ฟิสิกส์
ม.๓,๕, ๖
วิทยาศาสตร์
ม.๓
ชีววิทยา
ม.4,ม.๕
วิทยาศาสตร์
ม.๑,ม.๒
เคมี
ม.๕
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ม.๔
เคมี
เคมี ม.ต้น
เคมี ม.๔
จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
ประยุกต์
ม.๕,๖
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ประยุกต์
ม.๖
การจัดการ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ม.ต้น
วิจัยการศึกษา
เคมี
ม.๒,๔,๖
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ม.๕,๖
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ม.๑, ม.๖
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
ม.๕
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ม.๑,๖
เคมี
วิทยาศาสตร์
ม.ต้น
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เคมี
ม.๓

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๒

สอน
วิชา/ชั้น

๒๕๖๓

จานวน
ชั่วโมง
ที่พัฒนา/ปี
80
5๖
20
66
48
๒๘
80
40
84
71
16
63
84
8
48
40
127
56
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ที่

ชือ่ -สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอก

สอน
วิชา/ชั้น

19 นางสาวเบญจวรรณ ยืนยง

26

9 เดือน

ครูผชู้ ่วย

ศษ.บ.

20 นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล

39

13

21 นายรวิ แจ่มพินิจ

55

36

22 นายธนะกิจ รุ่งโรจน์

38

12

23 นางสาวรัตนา กาญจนสาลี

37

๑1

24 นายประเสริฐ อภิวงค์

49

9

ครู

วท.บ.

25 นางวรัญธภรณ์ นลินวิชญ์โภคิน

๓0

4

ครู

ค.บ.

26 นายกฤติกร ล้อจิตติกุล

28

4

ครู

ค.บ.

วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
การบริหาร
การศึกษา
คอมพิวเตอร์
ศึกษา
คอมพิวเตอร์
ศึกษา
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ศึกษา
คอมพิวเตอร์
ศึกษา

27 นางสาวแอมจิรา จันทร์ลี้

40

9

วิทยาศาสตร์
ม.๑,๓,๔
เทคโนโลยี
ม.2
เทคโนโลยี
ม.4
เทคโนโลยี
ม.6
เทคโนโลยี
ม.๕
เทคโนโลยี
ม.๒
เทคโนโลยี
ม.1
เทคโนโลยี
ม.4
เทคโนโลยี
ม.3

28 นางสาวกุลจิรา การนา

27

3

ชานาญการ วท.ม.
พิเศษ
ชานาญการ ศษ.ม.
พิเศษ
ครูชานาญ ค.บ.
การ
ชานาญการ ค.บ.

ชานาญการ ศษ.ม.

ครู

ค.บ.

นวัตกรรม
หลักสูตร
และการจัดการ
เรียนรู้

คอมพิวเตอร์
ศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๓

๒๕๖๓

เทคโนโลยี
ม.1

จานวน
ชั่วโมง
ที่พัฒนา/ปี
40
40
40
40
40
40
40
40
40

40
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4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่

ชือ่ -สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอก

๑ นางสาวนิติยา ภักดีบุรี

๕๕

๒๗

ค.บ.

สังคมศึกษา

๒ นางสาวนาตยา สุกจั่น

๕๙

๒๗

ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ

๓ นางวันเพ็ญ มีคาแสน

๕๑

๒๖

๔ นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์

๕๓

๒๕

๕

นางไพพร ดีบาง

๕๔

๒๙

๖

นายพุทธัย เพื่อรอดวงษ์

๔๘

๗

นางสาวเพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา

๘
๙

ศศ.บ.
ศษ.ม.

๘

ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ครู

๓๑

๘

ชานาญการ

กศ.ม.

นางสาวประภารัตน์ อรุณภู่

๔๔

๗

ครู

ศศ.บ.

นายกฤศณัฏฐ์ คล้ายขา

๒๙

๖

ครู

กศ.บ.

๑๐ นายพงศกร จิรยั่งยืนยง

๓๐

๕

ครู

กศ.บ.

๑1 นางขนิษฐา ตันกูล

๓๕

๕

ครู

ศษ.ม.

๑2 นางสาวสุภกฤตา หงษ์ทอง

๓๑

๕

ครู

ศษ.บ.

๑3 นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร

๒๙

๖

ครู

ศษ.ม.

๑4 นางกรัณฑา สุธาทรัพย์

๓๙

๓

ครู

ค.บ.

๑5 นายนสิทธิ์ ใหญ่ยิ่ง

๓๑

๓

ครู

ค.บ.

๑6 นางสาวปริมประภา แสนท้าว

๒๘

๓

ครู

ค.บ.

๑7 นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ

๒๖

๓

ครู

ศษ.บ.

๑8 นางเพียงพร โปทอง

๓๗

๒

ครู

ศศ.บ.

ค.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.

สังคมศึกษา
ม.๕
ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา
ม.๔
หลักสูตรและ สังคมศึกษา
การนิเทศ
ม.๖
วัดผล
สังคมศึกษา
การศึกษา
ม.๑
บริหาร
สังคมศึกษา
การศึกษา
ม.๒
สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ม.๑
บริหาร
สังคมศึกษา
การศึกษา
ม.๕,๖
พัฒนาชุมชน สังคมศึกษา
ม. ๓
สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ม.๕,๖
สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ม.๔
บริหาร
สังคมศึกษา
การศึกษา
ม.๒
สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ม.๓
พัฒนศึกษา สังคมศึกษา
ม.๔
สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ม.๓
ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา
ม.๕
สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ม.๑
สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ม.๒
รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา
ม.๕

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๔

สอนวิชา/
ชัน้

๒๕๖๓

จานวน
ชั่วโมง
ที่พัฒนา/ปี
๕๐
๖๐
๗๖
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๖๐
๖๒
๗๔
๕๐
๙๕
๖๐
๖๐
๕๐
๖๐
๘๖
๖๐
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ที่

ชือ่ -สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด

19 นางกนกวลัย สร้อยศักดิ์

๕๗

๓๒

ศศ.ม.

๒0 นางสาวธิติมาศ สุขประเสริฐชัย

๓๐

๖

ชานาญการ
พิเศษ
ครู

๒1 นายอนุชิต บูรณพันธ์

๒6

๑

ครูผชู้ ่วย

22 นางสาวณภัทร์ตะวัน อภัยภักดี

44

7

ชานาญการ

วิชาเอก

หลักสูตรและ สังคมศึกษา
การสอน
ม.๔,๖
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา
ศิลปะ
ม.๕
ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ม.๓
ศษ.ม.
บริหาร
สังคมศึกษา
การศึกษา
ม.1

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๕

สอนวิชา/
ชัน้

๒๕๖๓

จานวน
ชั่วโมง
ที่พัฒนา/ปี
๕๐
๕๐
๕๐
60
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๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่

ชือ่ -สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น
สุขศึกษา
ม.๒,๕
พลศึกษา
ม.๑
พลศึกษา
ม.๒
พลศึกษา
ม.๕
พลศึกษา
ม.3
พลศึกษา
ม.๒
สุขศึกษา
ม.2
สุขศึกษา
ม.4
พลศึกษา
ม.3

๑

นางสาวชุลีพร เนืองศรี

๓4

6

ชานาญการ

กศ.ม.

พลศึกษา

2

นายจิรภัทร อาไพเมือง

๒9

4

ครู

กศ.บ.

3

นางสาวฌุมพรี โพธิเจริญรักษ์

๒8

3

ครู

กศ.บ.

4

นายธนพงศ์ แก้ววงศ์

30

3

ครู

กศ.บ.

5

นายอภิวัฒน์ ศรีวงษ์สา

29

3

ครู

ศษ.บ.

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
พลศึกษา

6

นางสาววริศรา สุขขัมภ์

๒6

1

ครูผชู้ ่วย

กศ.บ.

7

นางสาวณัฐนันท์ แช่มเพ็ชร

29

0.8

ครูผชู้ ่วย

กศ.ม.

8

นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา

62

28

ครูอัตราจ้าง

กศ.บ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
พลศึกษา

9

นางสาวศศิธร พิมพา

26

0.6

ครูอัตราจ้าง

กศ.บ.

พลศึกษา

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอก

สอนวิชา/
ชัน้

ดุริยางค
ศาสตร์
ดนตรีศึกษา

ดนตรี
ม.๓
ดนตรี ๑
ม. ๑,๒
นาฏศิลป์
ม.๑
ทัศนศิลป์๒
ม.๖
นาฏศิลป์๓
ม.๓,๖
ทัศนศิลป์๑
ม.๒,๕

จานวน
ชั่วโมง
ที่พัฒนา/ปี
๑๐๘
๑๐๘
๑๐๘
๑08
108
108
108
-

๖. กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
ที่

ชือ่ -สกุล

๑

นายจุมพล ปัญจะ

๕๖

๒๖

ชานาญการ กศ.บ.
พิเศษ
ชานาญการ ค.บ.

๒

นายอัครัช บุญแท้

๔๒

๑๓

๓

นายกิติพงษ์ รสจันทร์

๓๘

๙

ครู

ศศ.บ.

นาฏศิลป์

๔

นายไพโรจน์ ทองวั่น

๓๔

๔

ครู

ศ.บ.

ศิลปไทย

๕

นางสาวนฤมล ไชยวุฒิ

๒๘

๕

ครู

๖

นางสาวสวรรยา เต็งสุวรรณ์

๒๘

๒

ครูผชู้ ่วย

ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย
ศึกษา
ศ.บ. การออกแบบ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๖

๒๕๖๓

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี
๔๕
๒๘
๓๔
๘๖
๖๘
๓
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ที่

ชือ่ -สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอก

สอนวิชา/
ชัน้

จิตวิทยา
การศึกษา
จิตรกรรม

นาฏศิลป์
ม.๒,๓
ทัศนศิลป์
ม.๑ ,๓,๔

๗

นางสาวกชกร นวพงศ์ธนานนท์

๓๑

๘

ชานาญการ

ศษ.ม

๘

นางสาววนัชพร กุลเสน

๒๗

๑

ครูผชู้ ่วย

ศป.บ.

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๗

๒๕๖๓

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี
๓
-
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๗. กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ที่

ชือ่ -สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอก

๑

นางสาวธัญดา ไตรวนาธรรม

5๒

3๑

ศษ.ม.

๒

นางมาลี เอี่ยมพริ้ง

5๗

3๘

๓

นางฐานิต สุขสนาน

5๗

๑๐

ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ

๔

นางธาณี รัตนพันธ์

3๖

๗

ครู

วท.ม.

๕

นางสาวสุกัญญา ไวยรัตนา

๕๐

๓

ครู

ศศ.บ.

๖

นายพสิษฐ์ อธิษฐ์ธรรมธัช

3๗

๓

ครู

บธ.บ.

หลักสูตรและ
การนิเทศ
การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
จิตวิทยา
ชุมชน
การจัดการ
ทั่วไป
การบัญชี

๗

นายสุเทพ ซิวประโคน

3๒

๙

ครู

บธ.ม.

๘

นางสาววิยะดา ธรรมจิตต์

3๖

๓

ครู

บธ.บ.

๙

นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร

3๕

๓

ครู

ศษ.ม.

ครูผชู้ ่วย

คอบ.

๑๐ นายนครินทร์ สุเพ็งคา

29 6 เดือน

กศ.ม.
ศษ.ม.

การงานอาชีพ
ม.๔
การงานอาชีพ
ม.1
การงานอาชีพ
ม.๕
การงานอาชีพ
ม.๕
การงานอาชีพ
ม.1
การงานอาชีพ
ม.2
บริหารธุรกิจ การงานอาชีพ
(การบัญชี)
ม.1
การบัญชี การงานอาชีพ
ม.1
หลักสูตรและ การงานอาชีพ
การสอน
ม.๓
วิศวกรรม การงานอาชีพ
โยธา
ม.๒

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๘

สอนวิชา/ชั้น

๒๕๖๓

จานวน
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น
ภาษาญี่ปุ่น
ม. ๖
ภาษาอังกฤษ
ม.๒,๕
ภาษาอังกฤษ
ม.๑,๕
ภาษาอังกฤษ
ม.๒
ภาษาอังกฤษ
ม.๑,๕
ภาษาจีน
ม.๒
ภาษาอังกฤษ
ม.๓
ภาษาอังกฤษ
ม.๒
ภาษาอังกฤษ
ม.๑,๒
ภาษาอังกฤษ
ม.๑,๖
ภาษาอังกฤษ
ม.๕
ภาษาจีน
ม.๑-๕
ภาษาอังกฤษ
ม.๓,๖
ภาษาอังกฤษ
ม.๓
ภาษาฝรัง่ เศส
ม.๒
ภาษาอังกฤษ
ม.๔
ภาษาอังกฤษ
ม.๑
ภาษาญี่ปุ่น
ม.๒

๑

นายสุประจักษ์ บัวพิมพ์

๓๓

๘

ครู

ศศ.บ

ภาษาญี่ปุ่น

๒

นางราตรี รัศมี

๕๙

๓๖

ชานาญการ

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

๓

นางสาววัชรี แก้วนิยม

๕๖

๓๐

ชานาญการ

ศษ.ม.

๔

นางเต็มดวง ชาญฤทธิ์

๕๐

๒๗

ค.บ.

๕

นางประภาภรณ์ หอมจันทน์

๕๐

๒๖

ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ

การสอน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

๖

นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์

๓๓

9

ชานาญการ

ศศ.ม

ภาษาจีน

๗

นางสาวมนัญญา รมัยธิติมา

๓๓

๘

ชานาญการ

ศศ.ม.

๘

นางสาวตองเตย คลังเพ็ชร

๒๙

๕

ครู

ศษ.บ

ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ

๙

นางสาวทิพรัตน์ จวนกระจ่าง

๓๒

๔

ครู

ศษ.บ

ภาษาอังกฤษ

๑๐ นางสาวอรีนา ศรียา

๓๕

๑๑

ชานาญการ

กศ.ม.

๑๑ นางสาวสโรชา อามาตย์ทัศน์

๓๐

๖

ชานาญการ

ศศ.ม.

๑๒ นายสรวิศ เร้าอนุรักษ์

๒๗

๓

ครู

ศษ.บ.

บริหาร
การศึกษา
การสอน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

๑๓ นายฐกร เจษฎาภัทรกุล

๕๑

๓

ครู

ศศ.ม.

๑๔ นางสาวปิยะฉัตร อ่อนคาตา

๓๔

๓

ครู

กศ.บ.

การแปล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

๑๕ นางสาวธัญชนก ทองศิริอุบล

๓๐

๓

ครู

ศศ.บ.

ภาษาฝรัง่ เศส

๑๖ นางสาวจิตรลดา เจ็กเผือกหอม

๒๘

๒

ครูผชู้ ่วย

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

๑๗ นางสาวปิยธิดา เถินบุรินทร์

๒๖

๒

ครูผชู้ ่วย

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

๑๘ นายศุภวิชญ์ ง่วนสาอางค์

๒๖

๒

ครูผชู้ ่วย

อ.บ.

ภาษาญี่ปุ่น

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๙

๒๕๖๓

จานวน
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี
๘
๘
๘
๘
๘
๓๖
๓๑
๘
๘
๘
๗๖
๑๖
๘
๘
๑๖
๘
๘
๑๖
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ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

๑๙ นางสาวดาราวรรณ โคตรพัฒน์

๒๗

๒

ครูผชู้ ่วย

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

๒๐ นางสาวอาภาสินี รัตนวัน

๒๕

๑

ครูผชู้ ่วย

ศษ.บ.

ภาษาอังกฤษ

๒๑ นางสาวเบญจมาศ พิมพ์สมาน

๒๘

๐.๖

ครูผชู้ ่วย

คบ.บ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
ม.๓
ภาษาอังกฤษ
ม.๕
ภาษาอังกฤษ
ม.๑

จานวน
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี
๘
๔๐
๘๐

๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)
ที่

ชือ่ -สกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ
สูงสุด

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

๑

นางนริสา พัฒนรัฐ

๕๕

๓๑

กศ.ม.

๒

นายศรัณย์ พฤกษาปัญญะ

๕๙

๓๓

๓

นางแสงจันทร์ อาภาวีระ

๕๖

๓๔

๔

นางทัศนีย์ หล้าธรรม

๕๖

๓๘

๕

นางสาวจิตรานันท์ จันทิมา

๓๐

๕

ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญ การ
พิเศษ
ชานาญการ
พิเศษ
ครู

จิตวิทยา
การศึกษา
บริหาร
การศึกษา
บริหาร
การศึกษา
บริหาร
การศึกษา
จิตวิทยาการ
แนะแนว

แนะแนว
ม.๒,๔
แนะแนว
ม.๒,๕
แนะแนว
ม.๒,๖
แนะแนว
ม.๑,๒
แนะแนว
ม.๒,๓

กศ.ม.
กศ.ม.
ศษ.บ.
กศ.บ.

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๒๐

๒๕๖๓

จานวน
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี
๒๔
๓๒
๕๒
๖
๔๐
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๕. เจ้าหน้าที่สานักงาน / ลูกจ้าง/ ลูกจ้างประจา
ที่

ชือ่ -สกุล

อายุ

1

นายสมเกียรต์ รุ่งแสง

๕9

อายุงาน
(ปี)
30

ตาแหน่ง

วุฒิ

จ้างด้วยเงิน

หมายเหตุ

ช่างไฟฟ้า

มศ.๓

กองคลัง

ลูกจ้างประจา

2
3
4
5
6

นายวิรัตน์ จิ๋วรักษา
นายบรรเจิด เอี่ยมสุวรรณ์
นายทศณรงค์ ยิ้มอยู่
นางสาวอรพิน แย้มเดช
นางทิพวรรณ พึ่งฉิ่ง

๕5
๕7
60
๔6
52

30
๒9
23
๑6
22

พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
ช่างไฟฟ้า
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่สานักงานวิชาการ

ป.๖
ม.๓
ม.๓
ปวส.
บธ.บ.

7

นางสาวสมพักตร์ ช้างสาร

๓3

5

เจ้าหน้าที่สานักงานวิชาการ

8

นางสาววราภรณ์ จินดารัตน์ ๓9

9

9

นางจีรรัตน์ ไพเราะ

๓4

8

10 นางสาวสุกัญญา ปลื้มทวี

32

8

11 นางสาวสุนิษา ภู่พยนต์

๔4

๑4

12 นางนิตยา คุ้มยิ้ม

52

9

เจ้าหน้าที่สานักงาน
งบประมาณ
เจ้าหน้าที่สานักงาน
บริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่สานักงาน
งบประมาณ
เจ้าหน้าที่สานักงาน
บริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

13 นางบุญเรือน น่วมนาม

๕4

๒5

เจ้าหน้าที่สมาคม

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
งบเขตฯ
รายได้
สถานศึกษา
ปวส.
รายได้
สถานศึกษา
บธ.บ.
รายได้
สถานศึกษา
บธ.บ.
รายได้
สถานศึกษา
บธ.บ.
รายได้
สถานศึกษา
ศศ.บ.
รายได้
สถานศึกษา
ปวส.
รายได้
สถานศึกษา
ปวช. เงินสมาคมฯ

14

นายมณเทียร วาฮับอับดุล

59

๒5

พนักงานขับรถ

ป. ๔

15

นางเพ็ญศรี สุขใส

๖3

๑4

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ป. ๔

16

นางสมพิศ พุกวิลัย

๕7

๑3

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ป. ๔

17

นางสาวอาไพ หงษ์ทอง

๔6

13

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปวช.

18

นายสุระชัย อ้นเพ็ง

๖3

11

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปวส.

19

นางสนอง เพ็ชรใส

๔5

9

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ป.๖

20

นางฤทัยรัตน์ สมจุ้ย

31

6

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ป.๖

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๒๑

๒๕๖๓

รายได้
สถานศึกษา
รายได้
สถานศึกษา
รายได้
สถานศึกษา
รายได้
สถานศึกษา
รายได้
สถานศึกษา
รายได้
สถานศึกษา
รายได้
สถานศึกษา

ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
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ที่

ชือ่ -สกุล

อายุ

21

นางสมหมาย ปลาบู่ทอง

๖5

อายุงาน
(ปี)
6

ตาแหน่ง

วุฒิ

จ้างด้วยเงิน

หมายเหตุ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ป.๖

รายได้
สถานศึกษา
รายได้
สถานศึกษา
เงินสวัสดิการ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว

22

นายแก้วอุดอน สีหาวงษ์

๓8

6

พนักงานจ้างเหมาบริการ

-

23

นางสาวณัฐกานต์ เอกธนสมบัติ

๒6

4

เจ้าหน้าที่ร้านสวัสดิการ

ม.๖

24

นางละมูล ชมเดช

64

4

ที่ปรึกษาพัสดุ

ค.บ.

2๕

นางสาวน้าอ้อย ประเสริฐศักดิ์

33

2

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ม.6

26

นางสาวรุ่งฟ้า วรรักษ์

21

2

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปวช.

27

นางสาวนิจภารัตน์ ทรัพย์ธารงค์

52

2

เจ้าหน้าที่สานักงาน

ปวส.

28

นางสาวจินทิมา สิทธิการ

21

2

ม.6

30

นายกาธร มีทวี

58

2

เจ้าหน้าที่
ร้านสวัสดิการ
พนักงานขับรถ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๒๒

รายได้
สถานศึกษา
รายได้
สถานศึกษา
งบประมาณ
สพม.1
รายได้
สถานศึกษา
เงินสวัสดิการ

ม.3

๒๕๖๓

รายได้
สถานศึกษา
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๑.๔ ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวม 3,027 คน

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ระดับชั้น

ม.๑

ม.๒

ม.๓

รวม

ม.๔

ม.๕

ม.๖

รวม

ห้อง

๑๕

๑๔

๑๔

๔๓

๑๒

๑๓

๑๒

๓๗

เพศ

ชาย
หญิง

รวม
เฉลี่ยต่อห้อง

รวม
ทั้งหมด
๘๐

๒๒๑ ๒๑๕ ๑๘๑ ๖๑๗ ๑๘๑ ๑๗๕ ๑๖๐ ๕๑๖ ๑๑๓๓
๓๕๐ ๓๔๗ ๓๑๗ ๑๐๑๔ ๒๙๕ ๒๙๔ ๒๙๑ ๘๘๐ ๑๘๙๔
๕๗๑ ๕๖๒ ๔๙๘ ๑๖๓๑ ๔๗๖ ๔๖๙ ๔๕๑ ๑๓๙๖ ๓๐๒๗
๓๘.๐๗ ๔๐.๑๔ ๓๕.๕๗ ๓๗.๙๓ ๓๙.๖๗ ๓๖.๐๘ ๓๗.๕๘ ๓๗.๗๓ ๓๗.๘๔

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๒๓

๒๕๖๓
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๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารสถานที่
๑. อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๒. อาคารอเนกประสงค์
๓. อาคารเทพผดุงพร
๔. อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
๕. หอประชุมเทพผดุงพร
๖. ห้องประชุมรัตนวรี
๗. ห้องประชุมศรีนวมินทร์
๘. เรือนประชาสัมพันธ์
๙. ศาลาสิทธิการณ์รัตน์
๑๐. บ้านพักนักการภารโรง
๑๑. หอพระประจาโรงเรียน
๑๒. ป้อมยามรักษาการณ์
๑๓. ห้องน้าห้องส้วม
๑๔. สนามฟุตบอล
๑๕. สนามบาสเก็ตบอล
16. สนามฟุตซอล
๑7. ลานอเนกประสงค์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๒๔

จานวนชั้น จานวนหลัง/ห้อง
๗
๑
๓
๑
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๒๑๐
๑ สนาม
๑ สนาม
๑ สนาม
๒ ลาน

๒๕๖๓
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๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่น ๆ (ระบุ)
1. เงินบริจาคเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
2. เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา
รวมรายรับ

จานวน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
54,217,129.63 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 57,559,873.82
28,585,966.25 งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
30,763,138.87
1,147,892.37 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
868,610.64 เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา
84,819,598.89

รวมรายจ่าย

3,335,473.10
1,604,500.00
93,262,985.79

คิดเป็นร้อยละ 106.17 ของรายรับ
คิดเป็นร้อยละ 107.62 ของรายรับ

สรุป

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง
หมายเหตุ เงินเหลือจ่ายปีก่อน

๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชน
๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีลักษณะสังคมผสมกึ่งสังคมชนบทและสังคม
เมืองขนาดใหญ่ มีสถานที่ราชการที่อยู่ใกล้เคียงคือ สานักงานเขตเขตทวีวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๖๗ กรุงเทพมหานคร
สถานีตารวจนครบาลธรรมศาลา กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ วัดโกมุทพุทธรังสี มีประชากรประมาณ ๗๓,๐๐๐ คน
อาชีพหลักในชุมชน คือ เกษตรกรรม เนื่องจากมีที่ดินว่างเปล่าเป็นจานวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ขบวนกลองยาว
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๓๕๐,๐๐๐ บาท/ปี จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ – ๕ คน
๓. โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาสของโรงเรียน
๑) อยู่ใกล้ แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ คือ พุทธมณฑลสถาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนอุทยาน
มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร พิพิธภัณฑ์ชุมชนทวีวัฒนา สวนกล้วยไม้ชุมชนทวีวัฒนา ฯลฯ
๒) ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากชุ ม ชน เจ้ า อาวาสวั ด โกมุ ท พุ ท ธรั ง สี เจ้ า อาวาสวั ด ปุ ร ณาวาส
ผู้อานวยการเขตทวีวัฒนาเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา สถานีตารวจธรรมศาลา ฯลฯ
๓) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครู ให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
ข้อจากัดของโรงเรียน
๑) การคมนาคมยังไม่สะดวก
๒) มีรถโดยสารประจาทางผ่านโรงเรียนเพียง ๑ สาย ในเวลาเช้า และเย็น ต้องใช้รถตู้รับส่ง
นักเรียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๒๕

๒๕๖๓
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๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่เปิดสอน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และ
เวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ – ม. ๓)

แผนการเรียนปกติ
ระดับชั้น

เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
รวม

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๖๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐๐

สังคม
ศึกษาฯ

สุข
ศึกษาฯ

ศิลปะ

การงาน
อาชีพ

๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๔๘๐

๘๐
๘๐
๘๐
๒๔๐

๘๐
๘๐
๘๐
๒๔๐

๔๐
๘๐
๘๐
๒๐๐

รวม
ภาษา
กิจกรรม
รายวิชา
ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน เพิ่มเติม

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๒๖

๒๕๖๓

๑๒๐ ๒๔๐
๑๒๐ ๔๐๐
๑๒๐ ๔๐๐
๓๖๐ ๑๐๔๐

๑๒๔๐
๑๔๐๐
๑๔๐๐
๔๐๔๐
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แผนการเรียนส่งเสริมศักยภาพภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)
ระดับชั้น
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
รวม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๖๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐๐

๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๔๘๐

๘๐
๘๐
๘๐
๒๔๐

ศิลปะ

๘๐
๘๐
๘๐
๒๔๐

การงาน
อาชีพ

ภาษา
กิจกรรม
รายวิชา
ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน เพิ่มเติม

๔๐
๘๐
๘๐
๒๐๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๒๐ ๕๖๐
๑๒๐ ๕๖๐
๑๒๐ ๕๒๐
๓๖๐ ๑๖๔๐

รวม
๑๕๖๐
๑๕๖๐
๑๕๒๐
๔๖๔๐

แผนการเรียน English Program
เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)
ระดับชั้น
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
รวม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๖๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐๐

๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๔๘๐

๘๐
๘๐
๘๐
๒๔๐

ศิลปะ

๘๐
๘๐
๘๐
๒๔๐

การงาน
อาชีพ

ภาษา
กิจกรรม
รายวิชา
ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน เพิ่มเติม

๔๐
๘๐
๘๐
๒๐๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๒๐ ๔๘๐
๑๒๐ ๕๖๐
๑๒๐ ๔๘๐
๓๖๐ ๑๕๒๐

รวม
๑๔๘๐
๑๕๖๐
๑๔๘๐
๔๕๒๐

 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ

๑. ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
๒. ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤาในการสื่อสาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔ – ม. ๖)

แผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป
เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)
ระดับชั้น
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๖๐
๑๒๐
๒๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐

ศิลปะ

การงาน
ภาษา
กิจกรรม
อาชีพ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน

๔๐
๔๐
๔๐ ๔๐
๔๐ ๘๐ ๔๐
๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐

๖๐
๑๒๐
๑๘๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๒๗

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๒๕๖๓

รายวิชา
เพิ่มเติม

รวม

๔๒๐
๖๐๐
๘๖๐
๑๘๘๐

๑๒๔๐
๑๔๔๐
๑๑๔๐
๓๘๒๐
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)
ระดับชั้น
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๐๐
๖๐
๑๖๐

๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

ศิลปะ

๔๐
๘๐
๑๒๐

การงาน
ภาษา
กิจกรรม
อาชีพ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน

รายวิชา
เพิ่มเติม

รวม

๔๐
๔๐
๘๐

๕๖๐
๗๒๐
๙๐๐
๒๑๘๐

๑๓๘๐
๑๔๔๐
๑๒๔๐
๔๐๖๐

การงาน
ภาษา
กิจกรรม
อาชีพ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน

รายวิชา
เพิ่มเติม

รวม

๔๐
๔๐
๘๐

๗๖๐
๗๖๐
๑๐๒๐
๒๕๔๐

๑๕๘๐
๑๔๐๐
๑๓๘๐
๔๓๖๐

การงาน
ภาษา
กิจกรรม
อาชีพ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน

รายวิชา
เพิ่มเติม

รวม

๔๐
๔๐
๘๐

๔๔๐
๖๐๐
๗๘๐
๑๘๒๐

๑๓๒๐
๑๔๔๐
๑๐๖๐
๓๘๒๐

การงาน
ภาษา
กิจกรรม
อาชีพ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน

รายวิชา
เพิ่มเติม

รวม

๔๐
๔๐
๘๐

๕๒๐
๖๘๐
๙๐๐
๒๑๐๐

๑๓๔๐
๑๔๕๐
๑๑๘๐
๓๙๗๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)
ระดับชั้น
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๐๐
๖๐
๑๖๐

๑๖๐
๘๐
๒๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

ศิลปะ

๔๐
๑๐๐
๑๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)
ระดับชั้น
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
-

๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๖๐
๑๒๐
๒๘๐

๑๖๐
๑๖๐
-

๓๒๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

ศิลปะ

๔๐
๘๐
๑๒๐

๑๒๐
๑๒๐
-

๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

แผนการเรียน จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส
เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)
ระดับชั้น
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๖๐
๑๒๐
๒๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

ศิลปะ

๔๐
๘๐
๑๒๐

๖๐
๖๐
๑๒๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๒๘

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๒๕๖๓
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๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
๑.๙.๑ ห้องสมุด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ห้องสมุดมีขนาด ๔๒๘ ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด
ห้องสมุดความเป็นเลิศทางวิชาการมีขนาด ๑๕๐ ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมด
จานวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด ๓๓,๐๑๗ เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านรหัสแท่ง
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๑,215 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 40.91
ของนักเรียนทั้งหมด
๖. จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,500 คนต่อวัน คิดเป็น

ร้อยละ 49.29 ของนักเรียนทั้งหมด

๑.๙.๒ ห้องปฏิบัติการ
๑.
๒.
๓.
๔.

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๒๙

๒๕๖๓

3
6
3
2

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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๕. ห้องเรียนสีเขียว
๖. ห้องดนตรีไทยและสากล
๗. ห้องนาฏศิลป์
๘. ห้อง Resource Center
๙. ห้องจริยธรรม
๑๐. ห้องซ้อมดนตรีสากล
๑๑. ห้องศูนย์การรเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑2. ห้องศูนย์การรเรียนรู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
13. ห้องศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา
14. ห้องศูนย์การเรียนรู้ผักไฮโดรพอนิกส์
15. ห้องโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

จานวน
จานวน
จานวน

๔๐๐ เครื่อง
30 เครือ่ ง
45 เครือ่ ง

๑.๙.๓ คอมพิวเตอร์ จานวน ๔๗5 เครื่อง
๑. คอมพิวเตอร์ใช้เพื่อการเรียนการสอน
๒. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
๓. ใช้เพื่อการบริหารจัดการ

๑.๙.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี)
3,344
๒6๐
535
๓,๗60
๖00
200
๒20
๒40
45
100
๔35
35
20
50
170

ห้องพยาบาล
ห้องฝึกพลศึกษา
ห้องหมอภาษา
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดภาษาไทย
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดสังคมศึกษา
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
ใต้อาคารเรียน ๗ ชั้น
ลานอเนกประสงค์
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องเรียนสีเขียว
ธนาคารขยะ
ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๓๐

๒๕๖๓
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ลาดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี)
200
500
500
500
726
๒0
20
๑60
30
๑60
30
๖0
78
๗5
๔0
40
250
40
150

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการเคมี
สนามกีฬา
สวนหย่อม
เรือนเพาะชา
ลานธรรม
ธนาคารโรงเรียน
ห้องศูนย์สื่อคณิตศาสตร์
ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน
ห้องดนตรีไทย
ห้องนาฏศิลป์
ห้องดนตรีสากล
ห้องทัศนศิลป์
ศูนย์การเรียนรู้ผักไฮโดรพอนิก
ห้องแนะแนว
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

๑.๙.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ลาดับ
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้(จานวน
ครั้ง/ปี)
๑
2400
๒
32

มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์ต่าง ๆ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องสมุดประชาชน
สนามหลวง ๒
เกษตรทฤษฎีใหม่ (เศรษฐกิจพอเพียง)
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ชุมชนในเขตทวีวัฒนา
พุทธมณฑลสถาน
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๓๑

30

5
22
28
๒0
๑
๒๕๖๓
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ลาดับ
11
12
13
14
15

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้(จานวน
ครั้ง/ปี)
20
๑
15
38
๑

วัดโกมุทพุทธรังสี
ตลาดธนบุรี
สานักงานเขตทวีวัฒนา
ศูนย์สาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา
สถานีตารวจนครบาล ธรรมศาลา

๑.๙.๖ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ให้ความรู้เรื่อง
๑ ทีมพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 - โภชนาการความสูง
- โควิด-19
๒ นายอนุชา พิลาวัลย์ อดีตนักกีฬาเทควันโด
Fight for Fit การลดน้าหนัก
ด้วยวิธีการสมัยใหม่
๓ ทีมนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท สาขาการ
- โควิด-19
พยาบาลเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ฝุ่นPM 2.5
มหาวิทยาลัยมหิดล
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
๔ ศูนย์การแพทย์นวมินทร์
ตรวจสุขภาพนักเรียน
๕ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด – 19
๖ เจ้าหน้าที่กองควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร
การสารวจและกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย
โดยการเติมทรายอะเบท
๗ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จิตวิทยาคลินิก
๘ นายรณรณก จันทร์พาณิชย์
ติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
๙ นางสาวชลดา บุตรน้าเพชร
ติวโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๓๒

๒๕๖๓

จานวนครั้ง/ปี
3
1
4
4
3
1
๑
1
1
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๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของสถานศึกษา
ระดับสถานศึกษา : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย 3.25
ระดับชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3
ระดับ
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

จานวน
คน
ลง
ทะเบียน
8,758
8,112
7,629
5,893
6,581
5,867

ร

มส ๐

16
18
0
10
3
0

0
0
0
0
0
0

30
5
5
55
1
2

ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓
96
274
92
61
110
76

181
293
151
141
114
82

445
538
325
319
256
237

661
679
516
503
570
388

1,108
1,037
1,055
1,020
772
616

๓.๕

๔

1,233
1,154
1,289
1,135
845
974

4,988
4,114
4,196
2,649
3,910
3,492

จานวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

7,329
6,305
6,540
4,804
5,527
5,082

83.68
77.72
85.73
81.52
83.98
86.62

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3
ระดับ
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

จานวน
คน
ลง
ทะเบียน
9,151
10,488
9,169
6,539
7,315
8,504

ร

มส

22
33
0
27
1
8

0
0
0
0
0
0

ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓

๓.๕

๔

16
27
1
63
18
9

1,127
1,241
1,089
1,129
1,042
914

5,713
6,251
5,625
2,971
4,253
5,438

194
333
186
110
112
139

187
378
202
127
140
200

439
582
424
334
318
436

532
630
644
483
505
563

921
1,013
998
873
926
797

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๓๓

๒๕๖๓

จานวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

7,761
8,505
7,712
4,973
6,221
7,149

84.81
81.09
84.11
76.05
85.04
84.07
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ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ฯ
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
คน
ลง
ร มส ๐
ทะเบียน
3,558
4,031
9,635
9,864
5,239
732
1,868
6,251

10
5
6
12
5
1
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0

9
14
19
23
9
2
3
18

จานวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

2,671
2,570
7,931
8,545
5,047
729
1,764
4,982

75.07
63.76
82.31
86.63
96.34
99.59
94.43
79.70

จานวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

234 324 530 627 1503 2,660
554 601 818 666 1,788 3,272
730 1,023 1,640 1,957 6,281 9,878
438 551 1,055 1,276 6,770 9,101
87
62
166 256 4,139 4,561
5
23
177 496 5108 5781
37
71
164 239 1,758 2,161
437 682 956 966 2,575 4,497

66.94
65.72
81.13
86.31
95.38
99.26
92.79
73.65

ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓
89
114
145
130
15
0
15
157

101
273
179
182
8
0
24
152

251
508
461
390
48
0
22
350

427
547
894
582
107
0
37
588

633
638
1,486
1,239
369
62
108
885

๓.๕

๔

743
555
1,573
1,524
765
25
248
972

1295
1,377
4,872
5,782
3,913
642
1,408
3,125

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ฯ
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
คน
ลง
ร มส ๐
ทะเบียน
3,974 4
4,979 9
12,176 28
10,545 19
4,782 9
5824 9
2,329 4
6,106 8

0
0
0
0
0
0
0
0

21
27
17
26
12
3
1
27

ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕
๓
140
233
248
191
28
2
36
195

169
283
252
219
23
1
19
260

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๓๔

๓.๕

๒๕๖๓

๔
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๓๕

๒๕๖๓
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๑.๑๐.๒ ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
๖๖.๔๑
๕๙.๕๑
๕๕.๑๘
๕๔.29

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
๓๖.๐๐
๓๕.๗๓
๕๑.๒๐
๓๑.๖๑
๓๓.๐๒
๔๓.๘๗
๒๕.๘๒
๓๐.๑๗
๓๔.๑๔
25.46
๒๙.๘๙
๓๔.๓๘

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๓๖

๒๕๖๓
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
๕๕.๖๘
๓๕.๕๑
๓๙.๑๖
๕๑.๔๖
๓๔.๓๕
๓๗.๙๔
๔๕.๒๒
๒๖.๓๓
๓๓.๐๔
๔๔.๓๖
๒๖.๐๔
๓๒.๖๘

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๓๗

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
๔๑.๙๔
๔๑.๓๕
๓๙.๓๖
๔๐.๙๗
๓๖.๓๒
๒๙.๗๓
๓๕.๙๓
๒๙.๙๔

๒๕๖๓
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๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖3
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๓๘

๒๕๖๓
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ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
ปีการศึกษา 2561-2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๓๙

๒๕๖๓
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๑.๑๐.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาคเรียนที่ ๑
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ
ภาคเรียนที่ ๒
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๕๕๖
๕๐๔
๕๔๖
๔๘๓
๔๕๕
๓๙๗
๒,๙๔๑
๑๐๐

จานวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๕๐๐
๔๙
๗
๐
๔๑๙
๘๕
๐
๐
๔๘๕
๖๐
๑
๐
๔๒๒
๖๑
๐
๐
๔๑๕
๓๙
๑
๐
๓๗๓
๒๔
๐
๐
๒,๖๑๔
๓๑๘
๙
๐
๘๘.๙๗
๑๐.๗๐
๐.๓๓
๐.๐๐

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๕๕๙
๕๐๑
๕๔๕
๔๗๙
๔๕๕
๓๙๗
๒,๙๓๖
๑๐๐

จานวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๕๐๒
๕๓
๔
๐
๔๒๐
๗๙
๒
๐
๕๐๔
๔๐
๑
๐
๓๙๖
๘๑
๑
๑
๓๙๕
๕๗
๒
๑
๓๗๓
๒๓
๑
๐
๒,๕๙๐
๓๓๓
๑๑
๒
๘๘.๒๒
๑๑.๓๔
๐.๓๗
๐.๐๗

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน
ภาคเรียนที่ ๑
ด้าน
๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร
๒) ด้านความสามารถในการคิด
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
3043
3043
3043
3043
3043

จานวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

100

1911
1465
2041
2467
2041

976
1284
899
511
899

156
294
103
65
103

0
0
0
0
0

65.23

30.03

4.74

0

ภาคเรียนที่ ๒
ด้าน
๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร
๒) ด้านความสามารถในการคิด
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
3029
3029
3029
3029
3029

จานวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

100

1790
1504
2057
2595
2057

998
1209
847
367
847

241
316
125
67
125

0
0
0
0
0

66.05

28.18

5.77

0

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๑.๑๐.๕ ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
ภาคเรียนที่ ๑
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ
ภาคเรียนที่ ๒
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๕๕๖
๕๐๔
๕๔๖
๔๘๓
๔๕๕
๓๙๗
๒,๙๔๑
๑๐๐

จานวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๔๓๙
๑๐๘
๙
๐
๓๘๘
๑๐๓
๑๓
๐
๓๘๕
๑๔๔
๑๗
๐
๓๕๒
๑๒๐
๑๑
๐
๓๕๗
๘๗
๑๑
๐
๓๕๓
๔๐
๔
๐
๒,๒๘๑
๕๙๕
๖๕
๐
๗๗.๖๖
๒๐.๑๔
๒.๒
๐

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๕๕๙
๕๐๑
๕๔๕
๔๗๙
๔๕๕
๓๙๗
๒,๙๓๖
๑๐๐

จานวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๔๘๑
๗๓
๕
๐
๓๙๗
๘๙
๑๕
๐
๔๕๖
๘๓
๖
๐
๓๒๖
๑๓๑
๒๑
๑
๓๕๐
๘๔
๑๙
๒
๓๔๗
๓๙
๑๑
๐
๒,๓๕๗
๔๙๙
๗๗
๓
๘๘.๕๕
๑๑.๔
๐.๓๗
๐.๐๗

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๑.๑๐.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ ๑
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
572
562
500
481
474
454
2936
100

จานวน (ร้อยละของนักเรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
571
1
559
3
500
0
480
1
472
2
453
1
2357
499
88.55
11.4

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
572
562
500
481
474
454
3043
100

จานวน (ร้อยละของนักเรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
571
1
559
3
500
0
480
1
472
2
453
1
3035
8
99.74
0.26

ภาคเรียนที่ ๒
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) เมื่อวันที่
๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จากสานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดย สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่ ดังนี้

๑
๒
๓
๔

สรุปผลการประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๓)
ด้าน
ระดับคุณภาพ
คุณภาพของผู้เรียน
ดีมาก
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีมาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดีมาก
สืบสานงานพระราชดาริ
ดีมาก

จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวินัย จิตอาสา รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เข้าใจในการ
เลือกอาชีพการงานในอนาคตอย่างเหมาะสม
๒. ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจในกระบวนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดจากการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
๓. ผู้เรียนรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาตนเอง และการใช้ในชีวิตประจ าวัน
เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม MS. Office, Google, etc.
๔. ผู้เรียนรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา ตระหนักรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันมหากษั ตริย์
และพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ ทั้งนี้โรงเรียนก็เป็นสถานศึกษาหนึ่งในจานวน ๙ โรงเรียนที่ระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พระพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสที่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วม ทาให้เกิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน
๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการบริ หารงานจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัทเทพผดุง พร ,
โรงพยาบาลธนบุรี, สถานีตารวจธรรมศาลา, สานักงานเขตทวีวัฒนา
๔. สถานศึกษามีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๕. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นาทางวิชาการ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการบริหารสถานศึกษา
๖. สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนโขน เป็นการสืบสานงานพระราชดาริและความเป็นลูกนวมินทร์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการที่หลากหลาย มีการผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน
๒. ครูมีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน และใส่ใจผู้เรียนเป็นอย่างดี
๓. ครูมีการลงนามจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร
ด้านสืบสานงานพระราชดาริ
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ ๑ ทุกคน ได้เรียนวิชานาฏศิ ล ป์ (โขน) และบรรพชาสามเณร และ
บวชเนกขัมมจาริณี
๒. ผู้เรียนได้สืบสานงานพระราชดาริ เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

จุดควรพัฒนา
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. สถานศึกษามีนักเรียนจานวนมากที่มีความสนใจด้านการกีฬา สามารถส่ง เสริมและพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้ประสบความสาเร็จด้านกีฬา เช่น บาสเก็ตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล และ/หรือกีฬาอื่นที่ผู้เรียนมีความสามารถ
๒. สถานศึกษามีพัฒนาการด้านผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนรวมเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง ๒ ช่วงชั้น แต่ยังมีช่องว่างให้พัฒนาเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน ๒ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๓. สถานศึ ก ษาพั ฒนายกระดั บ กิจ กรรมด าเนินการระบบการดูแ ลช่ ว ยเหลื อนั กเรีย นให้ เป็นระบบ
มีการคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ เพื่อสารวจพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนและดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล
เพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อการให้คาปรึกษาชี้แนะอย่างรอบด้าน ให้มีความต่อเนื่อง จัดการให้มีบุคลากรที่ปรึกษานักเรียน
ในวัยนี้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่ออย่างเป็นระบบ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึ ก ษามี ค รู ผู้ ช่ ว ยจ านวนมาก ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาช่ อ งว่ า งระหว่ า งครู เ ก่ า และครู ใ หม่ ท าให้
การประสานงานต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ
๒. การประเมินและการติดตามงาน ยังไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
๒. การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ( PLC) ซึ่ ง และกั น
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ด้านสืบสานงานพระราชดาริ
๑. หลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา
๒. การนาผลงานที่เกิดจากงานสืบสานงานพระราชดาริ สู่ชุมชนและผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนที่มีความสามารถในกีฬาประเภทอื่น ๆ พัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสาเร็จทั้งตนเองและสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
๒. สถานศึ ก ษาควรก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาคะแนนผลการทด สอบ ระดั บ ชาติ (O-NET)
ที่ยังมีคะแนนไม่ถึง ๕๐ คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เพื่อความชัดเจนในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ และครอบคลุมทักษะทางวิชาการของผู้นักเรียน
๓. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการดูแลความช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริง จัง
ทั้งผู้ปกครองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสถาบันด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้เพื่อการป้องกันและช่วยเหลือดูแลนัก เรียน
ไม่ให้มีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึกษาควรจัดการให้มีรูปแบบเครื่องมือการตรวจติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
การประเมินความสาเร็จของงานโครงการที่หลากหลาย และสอดคล้องตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริห ารและ
การจัดการ
๒. สถานศึกษาควรมีการจัดระบบหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศให้มี ความถูกต้อง เรียกใช้สะดวก
ครอบคลุมแผนงานที่จัดวาง เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการได้ถูกต้อง
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๓. สถานศึกษาควรจัด การตรวจสอบสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ง านสม่าเสมอให้ส ามารถใช้ ง าน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล จั ด ให้ มี ร ะบบการบ ารุ ง รั ก ษา และดู แ ลให้ พ ร้ อ มใช้ อ ยู่ เ สมอก าหนดการด าเนิ นการปรั บปรุง
ตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หากหลาย เห็นความสาคัญและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ควรนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งและกัน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนกาหนดการดาเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ด้านสืบสานงานพระราชดาริ
๑. ควรมีการจัดทาหลัก สูตรนวมิน ทราชินีศึ กษา ให้มีรูปแบบที่ชัดเจนมีองค์ประกอบของหลั ก สู ต ร
ครบถ้วน และเพิ่มเติมกิจกรรมที่เป็นงานพระราชดาริที่สาคัญ ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น
๒. ควรนาผลงานที่เกิดจากงานสืบสานงานพระราชดาริ สู่ชุมชนและผู้ปกครอง เช่น กิจกรรมเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกล้วยไม้ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดีกาหนดการดาเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูน่ วัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
สถานศึกษามีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถคิดและสร้างนวัตกรรมได้ ทั้งในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีห้องปฏิบัติการในหลายด้ านที่ จะส่ง เสริม ให้นักเรี ยนพัฒนาสิ่ง ประดิ ษ ฐ์
และ/หรือผลงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้ประโยชน์ ได้แก่ การผลิต
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากการออกแบบและใช้ 3D Printing การจั ด หุ่ น ยนต์ เ พื่ อ การใช้ ง านจริ ง ในรูป แบบต่ า ง ๆ การพั ฒนา
เนื้อเยื่อพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม (โขน) เป็นต้น ทั้งนี้ พัฒนาให้มีกระบวนการที่เชื่อถือได้ นาไปใช้
ได้กับสถานศึกษาอื่น ๆ และเป็นผลที่ดีอย่างที่คาดหวังได้ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง ก้าวสู่
ความเป็นเลิศที่เป็นแบบอย่าง และ/หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงาน POSITIVE MODEL อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผล
การใช้ระบบเพื่อนาไปใช้กับ สถานศึ กษาอื่น ๆ ในบริบทที่ใกล้เคี ยงกับ สถานศึก ษาเรา และพัฒนาให้มีกระบวนการ
ที่ทุกสถานศึกษาที่นาไปใช้แล้วเกิดผลสาเร็จในแบบเดียวกับเราหรือดีกว่า จนสามารถเผยแพร่และมีสถาบันที่น่าเชื่อถือ
รับรองแนวทางดังกล่าวนี้เป็นแบบอย่างที่นาไปใช้แล้วนาสู่ความสาเร็จได้
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครู มี ก ารลงนามจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ทางวิ ช าการ ระหว่ า งครู ผู้ ส อนกั บ ทางสถานศึ ก ษา
โดยฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนในส่วนความรับผิดชอบของตนเอง
ต่อผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นแรงผลักดันให้ครูพัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้เพื่อนามาพัฒนาผู้เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จึงควรขยายขอบเขตของการทาบันทึก ข้อตกลง (MOU) ในเรื่องของการจัดสร้างนวัตกรรมสาหรับการเรียน
การสอน และมีการคัดเลือกประกวดแข่งขันและมอบรางวัลเพื่อจะได้ส่งเสริมให้ครูได้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
ใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียน และสร้างจุดเด่นให้กับสถานศึกษาต่อไป
ด้านสืบสานงานพระราชดาริ
สถานศึกษาควรมีการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมนาฏศิลป์ (โขน) ซึ่ง นอกเหนือจากการเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนที่สนใจได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงโขนที่ลึกซึ้ง จนสามารถนาไปสู่การนาเสนอ
ในรูปแบบของการแสดงโขนได้เป็นอย่างดีจะเป็นการสร้ างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา และเป็นจุดเด่นเรื่องของมาตรฐาน
ที่ ๔ งานสืบสานงานพระราชดาริ ตามที่ปรากฏในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
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สรุปผลการประเมินความโดดเด่น
ความโดดเด่น
ด้านกีฬา ยูโด ยูยิตสู ยูราซ

ระดับคุณภาพ
 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 ครั้งที่ ๓๕ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
นายปนพ เอี่ยมลือนาม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๐ ก.ก.
นายฉันทัช บุตรมะไฮ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๗๓ ก.ก.
๓. การแข่ ง ขั น กี ฬ าคู ร าช รายการ VI ASIAN JUNIOR U20 KURASH CHAMPIONSHIPS การแข่ ง ขั น ระดับ
นานาชาติ นักกีฬาสังกัดโรงเรียนได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ๕ คน ผู้อานวยการธนกุล ช้อนแก้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ
ทีมชาติไทย และทีมชาติไทยได้คะแนนรวมเป็นอันดับ ๓
นายปนพ เอี่ยมลือนาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
๔. การแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ JU – JITSU THAILAND OPEN – GRAND SLAM 7 WORLDCUP U15 วันที่
๑๗ - ๑๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ประเทศไทยเป็ น ตั ว แทนเจ้ า ภาพจั ด แข่ ง ขั น และนั ก กี ฬ า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมลฑล ร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย ได้รับรางวัล ดังนี้
ประเภท เนวาซา (Ne-waza System)
1. เด็กหญิงพรรณราย ปานสมบูรณ์ ม.๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2. เด็กหญิงทินมณี อมรศิรินภา ม.๑ รางวัลชนะเลิศ
3. นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ ม.๕ รางวัลชนะเลิศ
ประเภท ต่อสู้ (Fighting System)
1. เด็กหญิงทินมณี อมรศีรินภา ม.๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2. นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ ม.๕ รางวัลชนะเลิศ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๔๙

๒๕๖๓
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๑.๑๒ ผลงานดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖3
ระดับสถานศึกษา
สถานศึกษา
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ระดับผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล
นายธนะกุล ช้อนแก้ว

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประเภทสถานศึกษามัธยม
ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม
รางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ
ระดับประเทศ
รางวัลโรงเรียนชั้นนาวิถีพุทธ รุ่นที่ ๑๑
รางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการ
ออมดีเด่น

หน่วยงานที่มอบ
สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
OBEC AWARDS

หน่วยงานที่มอบ
สพฐ.

สพฐ.
ธนาคารออมสิน

ระดับบุคลากร
๑. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นางสาวนวลฉวี นาคจันทร์

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
๒ นางสาวรัชพร วิทยประพัฒน์ ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓
๓ นางทานตะวัน ศิรินพ
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
ครูผู้ปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา
ติดต่อกัน ๖ ปี
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔ นางศิริพร มังกรแก้ว
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๕๐

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๕๖๓
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ที่

ชื่อ - สกุล

๕ นางจันทร์เจ้า เถียรทวี

๖ นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม

๗ นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด

๘ นายสมโภช ไพศาลสมบัติรัตน์

๙ นางสาวอันธิกา บุญเลิศ

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ครูผู้ประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ
ชานาญการ
ครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

หน่วยงานที่มอบ
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
คาสั่ง สพม.กทม.1

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนารุ่นที่ ๑๑
สานักงานคณะกรรมการ
- ผู้ประสานงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา
สานักงานเครือข่ายองค์กร
๒๕๖๓
งดเหล้า (สคล.)
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผ่านหลักสูตร “การสอนเพศวิถี :
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต
ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๑
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เป็นครูที่ตั้งใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต สานักงานเครือข่ายองค์กร
ภายใต้โครงการโรงเรียนคาพ่อสอน
งดเหล้า (สคล.)
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๕๑

๒๕๖๓
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ที่
ชื่อ - สกุล
๑๐ นายอธิวัฒน์ เงินสมบัติ

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๑
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ %
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

รางวัลครูดีของแผ่นดิน
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
ผ่านหลักสูตร “การสอนเพศวิถี :
การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ
E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต
ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
๑๒ นางสาวปัทมวรรณ โชติกลาง ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูดีของแผ่นดิน
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
ผ่านหลักสูตร “โครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
๑๓ นางสาวปิยนันท์ กุลมาตย์
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๔ นางสาวจุฑาทิพย์ และล้าเลิศ ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๑ นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๕๒

สพฐ. ร่วมกับสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิแพธทูเฮลท์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๕๖๓
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ที่
ชื่อ - สกุล
๑๕ นางสาวปาริจิตร ไพเราะ

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
เป็นครูที่ตั้งใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/4
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

หน่วยงานที่มอบ
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นางภวรัตน์ ภัทรผลพูล
2 นายธราวุฒ ภัทรผลพูล
3 นางสาวกนิษฐา หลักดี
4 นางสุภิดา วิไลลักษณ์
5 นางรัตนา พฤกษาปัญญะ
6 นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง
7 นางวันดี แจ่มพินิจ
8 นายภูธร บ้านเนิน
9 นางสาวชลธิชา อยู่ยง
10 นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย
11 นางกรรณิการ์ มนุญโย
12 นายประกาศิต บุญวงค์
13 นางสาวหทัยรัตน์ ชมฤทธิ์

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๕๓

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๕๖๓

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon

Self-Assessment Report 2020

ที่
ชื่อ - สกุล
14 นางสาวพัชรี อินทร์ช่วย
15 นางสาวอาภา ศรีวงค์ราช

16 นางสาวช่อทิพย์ สุวรรณรัตน์
17 น.ส.ทิพยรัตน์ ดุจดา

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติมิ่งมงกุฎ
ไทย (ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย)
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๓. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นางแสงอรุณ สง่าชาติ

๒ นางสาวสุจิตรา ศรีรอต
๓ นางสุดารัตน์ ณัฎฐ์มีบุญ

๔ นางสาวจิระ ดีช่วย
๕ นางณัฏฐ์ญภา โพธิวัฒน์ธนัต

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม
ส่งเสริมการออม โครงการธนาคารโรงเรียน
ธนาคารออมสิน รางวัลดีเยี่ยม
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๗
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ปีการศึกษา ๒๕๖3
1 ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ
19 NANMEEBOOKS READING CLUB
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๕๔

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ธนาคารออมสิน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นานมีบุ๊ค
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๕๖๓
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ที่

ชื่อ - สกุล

๖ นางอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ

๗ นายจิตรกร รัตนพันธ์

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ ๑๙
NANMEEBOOKS READING CLUB
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ผ่านการทดสอบออนไลน์เรื่องความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยระดับคะแนน ๘๐%
ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์
เรื่องการออกแบบการวิจัยเพื่อยกระดับ
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
(Research Design to Enchance
Quality Teaching and Learning)
ด้วยคะแนน ๕๕ %
ผ่านการวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยคะแนน ๗๕%
ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
ครูผู้ดูแลนักเรียนในการทาโครงงาน
โครงการ GPSC YSI สาขาโครงงาน
กิจการเพื่อสังคม
ครูผู้ดูแลนักเรียนในการทา
โครงงาน โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้
การประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
เป็นตัวแทนกองเกียรติยศของ สพม.กทม.1
เดินสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย
ส่งนักเรียนแข่งขันเครื่องบิน
พลังยางงานศิลปหัตถกรรม ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการจัดการ
ค่ายลูกเสืองานศิลปหัตถกรรม ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ระดับจังหวัดและประเทศ
ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
ดีเด่น

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๕๕

หน่วยงานที่มอบ
นานมีบุ๊ค
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์

ศูนย์ฝึกอบรม
Experttraining
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่ง ประเทศไทย และ
GPSC
ธนาคารไทยพาณิชย์
แห่งประเทศไทย
สพฐ.
สพม.
สพม.1
สพฐ.

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๕๖๓
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ที่
ชื่อ - สกุล
๘ นางสาววันนา กันหาพร

๙ นางสาววรรณภรณ์ ทองจันทร์
๑๐ นายศุภกร ผันผล

๑๑ นางสาวภัณฑิลา ลอยเมฆ

๑๒ นางสาวชยากร นรินทร์หงษ์ทอง
๑๓ นางสาววราภรณ์ ชูบัณฑิต
๑๔ นายเอกชัย อ่าสิงห์
๑๕ นางสาวอริสรา อันละคร
๑๖ นางสาวทาริกา บุญพรม
๑๗ นางสาวนรีรักษ์ ทองสะอาด

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครูที่งดเหล้า เบียร์ ครบพรรษา
ภายใต้โครงการโรงเรียนคาพ่อสอน
ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 19
NANMEEBOOKS READING CLUB
ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
ได้รับเกียรติบัตร หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล
Digital Literacy
ได้รับเกียรติบัตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning ด้วยรูปแบบ
โครงงาน
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ปีการศึกษา ๒๕๖3
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาวีดิทัศน์
การสอนเพื่อเผยแพร่ออนไลน์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๕๖

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สคล.
นานมีบุ๊ค
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงาน กศน.
จังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดตาก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๕๖๓
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ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100% ในงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา 2563
๑๘ นางสาวจิรัชญา สุขรัตนเจริญ ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ ๑๐๐ % ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๙ นางสาวเบญจวรรณ ยืนยง
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับ “โปรแกรม Microsoft
Excel”
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
๒๐ นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล รางวัลครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ %
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
ระบบการดูแลช่วยเหลือดีเด่น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ในวันครูประจาปี 2563
รางวัลครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ %

๒๑ นายรวิ แจ่มพินิจ

๒๒ นายธนะกิจ รุ่งโรจน์

หน่วยงานที่มอบ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด
สานักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร
เขต ๑
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบการดูแล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
ช่วยเหลือดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ในวันครูประจาปี 2563
รางวัลครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
ระบบการดูแลช่วยเหลือดีเด่น
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในวันครูประจาปี 2563

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๕๗

๒๕๖๓

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon

Self-Assessment Report 2020

ที่
ชื่อ - สกุล
๒๓ นางสาวรัตนา กาญจนสาลี

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
รางวัลครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%

๒๔ นายประเสริฐ อภิวงค์

รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
ระบบการดูแลช่วยเหลือดีเด่น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในวันครูประจาปี 2563
รางวัลครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ %

๒๕

๒๖

27

28

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นางวรัญธภรณ์ นลินวิชญ์โภคิน รางวัลครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ % โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบการดูแล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
ช่วยเหลือดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ในวันครูประจาปี 2563
นายกฤติกร ล้อจิตติกุล
รางวัลครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบการดูแล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
ช่วยเหลือดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ในวันครูประจาปี 2563
น.ส.แอมจิรา จันทร์ลี้
รางวัลครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบการดูแล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
ช่วยเหลือดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ในวันครูประจาปี 2563
น.ส.กุลจิรา การนา
รางวัลครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบการดูแล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
ช่วยเหลือดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ในวันครูประจาปี 2563

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๕๘

๒๕๖๓
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๔. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ที่

ชื่อ - สกุล
๑ น.ส.นิติยา ภักดีบุรี

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% ใน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒ นางสาวนาตยา สุกจั่น
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓ นางวันเพ็ญ มีคาแสน
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔ นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕ นางไพพร ดีบาง
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เป็นครูที่ตั้งใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย
๖ นายพุทธัย เพื่อรอดวงษ์
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เป็นครูที่ตั้งใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย
๗ น.ส.เพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๕๙

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๕๖๓
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ที่
ชื่อ - สกุล
๘ น.ส.ประภารัตน์ อรุณภู่

๙

นายกฤศณัฎฐ์ คล้ายขา

๑๐ นายพงศกร จิรยั่งยืนยง

๑๑ นางขนิษฐา ตันกูล

๑๒ น.ส.สุภกฤตา หงษ์ทอง

๑๓ นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓
เป็นครูที่ตั้งใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เป็นครูที่ตั้งใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓
เป็นครูที่ตั้งใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๖๐

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.)
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.)
๒๕๖๓
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ที่

ชื่อ - สกุล

๑๔ นางกรัณฑา สุธาทรัพย์

๑๕ นายนสิทธิ์ ใหญ่ยิ่ง

๑๖ น.ส.ปริมประภา แสนท้าว

๑๗ นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ

๑๘ นางสาวเพียงพร โปทอง

๑๙ นางกนกวลัย สร้อยศักดิ์

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
ผ่านหลักสูตร “การสอนเพศวิถี :
การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ
E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ผ่านหลักสูตร “โครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐% ใน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เป็นครูที่ตั้งใจ งดเหล้า เบียร์ ตลอดชีวิต
ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๖๑

หน่วยงานที่มอบ
สพฐ. ร่วมกับสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ
และมูลนิธิแพธทูเฮลท์
สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๕๖๓
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ที่
ชื่อ - สกุล
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
๒๐ นางสาวธิติมาศ สุขประเสริฐชัย ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๑ นายอนุชิต บูรณพันธ์
ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๒ นางสาวณภัทร์ตะวัน อภัยภักดี ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐%
ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผ่านหลักสูตร “การสอนเพศวิถี :
การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ
E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

สพฐ. ร่วมกับสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ
และมูลนิธิแพธทูเฮลท์

๕. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพืน้ ฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
ชื่อ - สกุล
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
๑ นางสาวธัญดา ไตรวนาธรรม ครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒ นางมาลี เอี่ยมพริ้ง
เกียรติบัตรรางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจาปี 2563
๓ นางฐานิต สุขสนาน
ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านครบ 100%

4 น.ส.สุกัญญา ไวยรัตนา
5 นายพสิษฐ์ อธิษฐ์ธรรมธัช

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา 2563 สานักงานเครือข่ายองค์กร
เนื่องในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช 2564
งดเหล้า ร่วมกับ สพฐ และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๖๒

๒๕๖๓
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ที่

ชื่อ - สกุล

6 นายสุเทพ

ซิวประโคน

7 น.ส.วิยะดา

ธรรมจิตต์

๙ นายอภิรักษ์

กุลชุตินธร

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
ผ่านหลักสูตร “การสอนเพศวิถี :
การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบ
E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
ครูที่ปรึกษาโครงงานนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์
เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ สสวท.
ระดับชั้น ม.4 – ม.6
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือดีเด่น

หน่วยงานที่มอบ
สพฐ. ร่วมกับสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ และมูลนิธิแพธ
ทูเฮลท์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สสวท.

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๖. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่

๑

ชื่อ - สกุล
นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา

๒ นางสาวชุลีพร เนืองศรี
๓ นายจิรภัทร อาไพเมือง
๔ นางสาวฌุมพรี โพธิ์เจริญรักษ์

๕

นายธนพงศ์ แก้ววงศ์

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
รางวัลบุคคลผู้เสียสละอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาประจาปี ๒๕๖3
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น เนื่องในวันครู ประจาปี ๒๕๖3
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น
เนื่องในวันครู ประจาปี ๒๕๖3
ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
ประเภทครูผู้สอน “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข”
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครูผู้สอนการแข่งขันทักษะกีฬา
ขั้นพื้นฐานออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๓
ได้รางวัลชนะเลิศ ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
ประเภท ชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น เนื่องในวันครู ประจาปี ๒๕๖3

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๖๓

หน่วยงานที่มอบ
สานักการศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมพลศึกษา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๕๖๓
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ที่
ชื่อ - สกุล
๖ นายอภิวัฒน์ ศรีวงษ์สา

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบ
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
ดีเด่น เนื่องในวันครู ประจาปี ๒๕๖3
สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล

๗. ผลงานครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)
ที่

ชื่อ - สกุล
๑ นางนริสา พัฒนรัฐ

๓ นางแสงจันทร์ อาภาวีระ

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
เกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาม.๔/๒ เยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบ ๑๐๐%
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบออนไลน์
เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบทบทวนความรู้
เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบทบทวนความรู้
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการอบรมปลูก
จิตสานึกเยาวชนคนรักชาติ
ครูผู้สอนดีเด่นวิชาแนะแนว ในกิจกรรมราลึก
พระคุณคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ในกิจกรรมราลึกพระคุณคุณครู
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ ๑๙
“ NANMEEBOOKS READING CLUB”
ครูที่ปรึกษาโครงงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
“การประกวดโครงงาน” ในกิจกรรมชุมนุม
หนังสือราชการขอขอบคุณในการบริจาค
ทุนการศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๖๔

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

บริษัทนานมีบุ๊คส์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๕๖๓
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ที่

ชื่อ - สกุล

๕ นางสาวจิตรานันท์ จันทิมา

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
เกียรติบัตรร่วมบริจาคโลหิต

โล่รางวัลยอดเยี่ยมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เขตตรวจราชการส่วนกลาง
เกียรติบัตรการอบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ผ่านระบบประชุมทางไกล
วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
ครูประจาชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจา
สถานศึกษา
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ในกิจกรรมราลึกพระคุณคุณครู
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ ๑๙
“ NANMEEBOOKS READING CLUB”
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบทบทวนความรู้
เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบทบทวนความรู้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบออนไลน์
เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบทบทวนความรู้
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบทบทวนความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พุทธศักราช ๒๕๕๘

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๖๕

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์
ธนาคารเลือด คณะ
แพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
บริษัทนานมีบุ๊คส์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๕๖๓
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ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
เกียรติบัตรผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน
Digital Literacy
เกียรติบัตรผ่านการวัดประเมินออนไลน์ เรื่อง
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
Digital Literacy

หน่วยงานที่มอบ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต
๔๒ (นครสวรรค์ - อุทัยธานี)
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรีเขต ๒

8. ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นางเต็มดวง ชาญฤทธิ์

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

๒ นางราตรี รัศมี

เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

๓ นางสาววัชรี แก้วนิยม

เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

๔ นางประภาภรณ์ หอมจันทน์

เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

๕ นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์

เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

๖ นายสุประจักษ์ บัวพิมพ์

วิทยากรการอบรมการต่ออายุใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาแบบออนไลน์ผ่านระบบ
KSP Self-Service ปีการศึกษา 2563
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

๗ นางสาวมนัญญา รมัยธิติมา

เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

๘ นางสาวตองเตย คลังเพ็ชร

ครูแกนนากิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่
เลิกเหล้า ในโครงการโรงเรียนคาพ่อสอน
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

๙ นางสาวทิพรัตน์ จวนกระจ่าง

เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

๑๐ นางสาวอรีนา ศรียา

เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๖๖

๒๕๖๓

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สพฐ. สสส
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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ที่
ชื่อ - สกุล
๑๑ นางสาวสโรชา อามาตย์ทัศน์

๑๒ นายสรวิศ เร้าอนุรักษ์
๑๓ นางสาวปิยฉัตร อ่อนคาตา
๑๔ นายฐกร เจษฏาภัทรกุล
๑๕ นางสาวธัญชนก ทองศิริอุบล
๑๖ นายศุภวิชญ์ ง่วนสาอางค์
๑๗ นางสาวจิตรลดา เจ็กเผือกหอม
๑๘ นางสาวปิยธิดา เถินบุรินทร์
๑๙ นางสาวดาราวรรณ โคตรพัฒน์
๒๐ นางสาวอาภาสินี รัตนวัน
๒๑ นางสาวเบญจมาศ พิมพ์สมาน

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ครูดีไม่มีอบายมุข
สานักงานเครือข่ายองค์กร
งดเหล้า (สคล.)
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนห้องเรียน English
ศูนย์ประสานงานโรงเรียน
Program เข้าร่วมการแข่งขัน Story Telling ที่จัดการเรียนการสอน
ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ของโรงเรียน EP/ หลักสูตรกระทรวง
MEP ภาคกลาง และภาคตะวันออก โซน A
ศึกษาธิการ เป็น
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ภาษาอังกฤษ
ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เป็นครูผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๖๗

๒๕๖๓
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ระดับนักเรียน
๑. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อ - สกุล
เด็กหญิงปวริศา ปฏิพันธ์

เด็กหญิงรตามน เจริญรัตนคุณ

นางสาวไอลดา ด้วงมูล

นางสาวสิริกร โชควิเชียร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1
ของกรุงเทพมหานคร (ภาค)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2563
เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1
ของกรุงเทพมหานคร (ภาค)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2563
เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1
ของกรุงเทพมหานคร (ภาค)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2563
เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1
ของกรุงเทพมหานคร (ภาค)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย
ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2563

หน่วยงานที่มอบ
บริษัท เสริมปัญญา จากัด

บริษัท เสริมปัญญา จากัด

บริษัท เสริมปัญญา จากัด

บริษัท เสริมปัญญา จากัด

๒. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล
นายสฤษฎ์พงศ์ ชลธารสฤษฎ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์
เต็ม 100 คะแนน

นายสัจจา

ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์
เต็ม 100 คะแนน

ราชา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๖๘

หน่วยงานที่มอบ
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

๒๕๖๓
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๓. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - สกุล
นายพชรพล ดนตรี

นายนภัทร เดชเทวัญดารง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
รางวัลชนะเลิศโครงการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
กับ SITI
รางวัลชนะเลิศโครงการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
กับ SITI
รางวัลชนะเลิศโครงการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
กับ SITI
รางวัลผลงานดีเด่นโครงการ GPSC YSI สาขา
โครงงานกิจการเพื่อสังคม
รางวัลผลงานดีเด่นโครงการ GPSC YSI
สาขาโครงงานกิจการเพื่อสังคม
20 ทีมสุดท้าย โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้

นายนิธิภาคย์ เนียมประเสริฐ

20 ทีมสุดท้าย โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้

นางสาวธนารีย์ สมเกียรติวีระ

20 ทีมสุดท้าย โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้

นายสิทธิชัย เกษแก้ว

20 ทีมสุดท้าย โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้

นางสาวยุพากร จินทิราชทองใส

ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการ
สอวน.ดาราศาสตร์

นายวิชญะ เทือกชาลี
นายศุภณัฐ สุราภา
นางสาวอริศรา บังจันทร์
นางสาววนิดา สุรัตน์

หน่วยงานที่มอบ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และGPSC
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย และGPSC
ธนาคารไทยพาณิชย์แห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์แห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์แห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์แห่ง
ประเทศไทย
ศูนย์ สอวน.ดาราศาสตร์

๔. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ - สกุล
นายสมาธิ ชื่นทองคา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
รางวัลชนะเลิศ สุดยอดความรอบรู้สังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงานที่มอบ
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

๕. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ - สกุล
ด.ญ.ทิพย์กฤต ปราบริปู

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
เต็ม 100 คะแนน
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๑.๑๓ ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เกษตรศาสตร์
หัวเฉียว
วิทยาลัยดุสิตธานี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เทคโนโลยีสุรนารี
รังสิต
มหิดล
ศิลปากร
หอการค้าไทย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
สวนดุสิต
กรุงเทพ
ศรีปทุม
ราชภัฎสวนสุนันทา
เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

จานวน (คน)
3
3
1
2
2
1
1
3
5
1
1
1
2
1
3
1
1
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 2564
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ตอนที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตั ิการ
๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนของ ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ใช้
หลักบริหารโดยประยุกต์รูปแบบการบริหารโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
มากที่สุด โดยมาจากการวิเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุง เทพมหานคร เขต 1 ซึ่ง มีรูปแบบเป็น
นวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL ประกอบด้วย
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P: Participation การมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานอื่นโดยเฉพาะภาคี
4 ฝ่ าย โดยก าหนดเป็ น หลั ก 5 ร คื อ ร่ ว มคิ ด ร่ว มท า ร่ วมแก้ ปั ญ หา ร่ วมรับ ผิ ด ชอบและร่ ว มภาคภู มิ ใจ
ในการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O : Organization Development จัดระเบียบและพัฒนาองค์กร โดยได้จัดระบบโครงสร้างองค์กร
ให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการการจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
การกาหนดตัวบ่งชี้ กาหนดเกณฑ์การประเมินและการทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
S : Strategic Management เป็น การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐาน (SBM) ซึ่ง ได้นาทฤษฏี การ
บริ ห ารเป็ น ฐานความคิ ด มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการบริ ห ารตามเอกลั ก ษณ์ ข องโรงเรี ย นเพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นา
ในทุ ก ด้ า น และ Strategic Management (การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ) เป็ น การบริ ห ารคุ ณ ภาพโรงเรี ย น
โดยเริ่มจากการศึกษานโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ 1) จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) 2) การปฏิบัติการ (Take Action) 3) การประเมินผล (Evaluation)
I : Information Management (การบริ ห ารข้ อ มู ล สารสนเทศ) เป็ น การใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ทันสมัยเพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการทางาน
T : Team Work (การท างานเป็ น ที ม ) เป็ น การท างานโดยผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นกระจายอ านาจ
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางาน มีบรรยากาศในการทางานที่เป็ น
แบบเปิด สร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงาน
เพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
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I : Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม ประกอบด้วย Truthfulness ซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง
ทั้ง ต่ อตนเองและผู้อื่ น คิด ไตร่ต รอง ก่อ นพู ด ยึ ดมั่ น รักษาค าพู ด อย่างมั่ นคงเสมอต้น เสมอปลาย Moral &
Ethic ตั้งมั่ นในความถูกต้อ ง โปร่งใส ไม่มีอคติ วาระซ่ อนเร้น ถื อมั่นในกรอบของจรรยาบรรณแห่ง วิชาชี พ
ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ผู้ใด Management by Fact รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการ
คิดพิจารณาและลงมือดาเนินการตามข้อเท็จจริง โดยหลีกเลี่ยงการอนุมาน
V : VALUES ค่านิยมร่วมเป็นเครื่องมือทางการบริหาร และ การพัฒนาองค์กรรูปแบบหนึ่ง วัฒนธรรม
รวมเป็นกรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากกฎ ระเบียบที่มีอยู่ของคนที่อยู่ในองค์ กรนั้น วัฒนธรรมมีอิทธิพล
ต่อการประพฤติปฏิบัติตนของคนที่ทางานอยู่ในองค์กรสะท้อนให้เห็นกระบวนการคิด การตัดสินใจ รวมถึง
วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และที่สาคั ญ วัฒ นธรรมมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงองค์ กร เพราะองค์กรที่ มี
วัฒนธรรมไม่เข้มแข็งและไม่ยืดหยุ่นจะทาให้วัฒนธรรมกลายเป็นอุปสรรค ต่อการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว
ไม่ทันต่อทิศทางการดาเนินการตามพันธกิจขององค์กร
E: Eefficiency effectiveness ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เน้นคุณภาพวิชาการ การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรี ยนให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ โรงเรีย นมีคุ ณ ภาพ การเรียน การสอนอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน และ
มีความถนัด ชัดเจนเรื่องหลักสูตรมีการพัฒ นาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการวัด
และประเมิ น ผลอย่างมีมาตรฐาน มี การจัด ระบบการเรียนรู้ ที่มี ประสิ ทธิภ าพ โดยผ่านระบบการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ งโรงเรีย นต้ อ งมี ก ารกระตุ้ น ให้ ค รู พั ฒ นาศั ก ยภาพสู่ ก ารเป็ น ผู้ น าวิ ช าการ อาศั ย ครู
ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้นาด้าน วิชาการ ก็จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ
ตามไปด้วย
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การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้ POSITIVE MODEL นั้นเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่ มุ่งสู่ก ารพั ฒ นาคุณ ภาพของโรงเรียนอย่างสมดุล รอบด้าน เพื่ อให้นั กเรีย นที่ เป็ นผลผลิ ต
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารที่มีความสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสม ตามห้วงเวลานั้นๆ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์
ในการบริหารโรงเรียน ท าให้ได้น วัตกรรม รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ส อดคล้ องกับ การพัฒ นาคุณ ภาพ
ของโรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล โดยใช้ ก ระบวนการวงจร คุ ณ ภาพ P D C A
ในการด าเนิ น งาน และใช้ ท ฤษฎี ก ารเสริม แรง (Reinforcement Theory) ตามเทคนิ ค 5 ใจ (ให้ ใจ ได้ ใจ
ประสานใจ ให้กาลังใจ และดูแลรักษาใจ) ทาให้การดาเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
“ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ สืบสานงานพระราชด้าริ
มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
บนพืนฐานความเป็นไทย ”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21
เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานงานตามพระราชดาริ

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล
2. ผูเ้ รียนใฝ่ดีมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการ
ดารงชีวิต การสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) และมีจิตสานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก
3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก
4. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล
6. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๗๘

๒๕๖๓
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“รักษ์ศักดิ์ศรี มีความเป็นไทย”
รักษ์ศักดิ์ศรี

หมายถึง การรักษาคุณค่าของการเป็นนักเรียนที่ดี ประกอบด้วย
๑. แต่งกายสะอาด และสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
๒. ดูแลรักษาโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ
มีความเป็นไทย หมายถึง เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
เช่น การไหว้ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามพระราชด้ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนี พระพันปีหลวง”
หมายถึง การรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป เช่นการแสดงโขน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๗๙

๒๕๖๓
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๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต มี ความสามารถสร้างงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
3. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
7. ส่งเสริมความสัมพั นธ์ภาคีร่วมพัฒ นาคุณภาพการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๘๐

๒๕๖๓

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon

Self-Assessment Report 2020

๔. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๒. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. การจัดระบบบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ
๔. การบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ

ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

๒. การพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
๓. การจัดระบบ
บริหารจัดการ
ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพ
การศึกษา
๔. การบริหาร
จัดการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ

กลยุทธ์

โครงการ

สอดคล้อง มฐ.

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ทางด้านวิชาการ
ของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียน

โครงการที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน
โครงการที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการของผู้เรียน
โครงการที่ ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ
โครงการที่ ๕ ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
และสืบสานงานพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม
โครงการที่ ๖ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
และพัฒนาคุณภาพครู ทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และบุคลากร
มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน
ทางการศึกษา
การสอน การวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ ๒๑
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม
โครงการที่ ๗ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
และพัฒนากระบวนการ ด้วยระบบคุณภาพและพัฒนาระบบประกัน
บริหารและการจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ
โครงการที่ ๘ ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และสร้างภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม
โครงการที่ ๙ ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ครู
และพัฒนาการบริหาร และการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนพิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๘๑

๒๕๖๓

มฐ. ๑.๑ มฐ. ๑.๒
มฐ. ๑.๕ มฐ. ๑.๖
มฐ. ๑.๑ มฐ. ๑.๒
มฐ. ๑.๓ มฐ. ๑.๔
มฐ. ๑.๗ มฐ. ๑.๘
มฐ. ๑.๙ มฐ.
๔.๒
มฐ. ๑.๑๐
มฐ.๑.๘
มฐ.๔.๒
มฐ.๒.๔
มฐ.๓.๒
มฐ.๓.๔

มฐ.๔.๑
มฐ. ๔.๓
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓
มฐ. ๓.๕

มฐ.๒.๑ มฐ.๒.๒
มฐ.๒.๓ ม ฐ.๒.๔
มฐ. ๒.๕ มฐ. ๒.๖
มฐ. ๒.๒ มฐ. ๒.๓
มฐ. ๒.๕ มฐ. ๒.๖
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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๕. การด้าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของผูเ้ รียน
โครงการ/กิจกรรม

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

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

๑.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร ๘ กลุม่ สาระ
๒. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๓. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
รับความรู้จากสื่อและ
วิทยากรจากภายนอก
๔. เพื่อให้ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก

เชิงปริมาณ
มฐ. ๑.๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มฐ. ๑.๒
ปีที่ ๑-๖ จานวน
มฐ. ๑.๕
๒,๙๖๗ คน

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

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ จานวน
๒,๙๖๗ คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิด
อย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

เชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรมและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๘๒

๒๕๖๓

มฐ. ๑.๑
มฐ. ๑.๒
มฐ. ๑.๓
มฐ. ๑.๔
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๕. เตรียมความพร้อม
สู่โอลิมปิกวิชาการ
๖. นิทรรศการแนะแนว
การศึกษาต่อ
๗. พัฒนาสื่อทรัพยากร
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. พัฒนาทักษะการสื่อสาร
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

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)
เพื่อใช้ในการจัดการ
ความรู้และจัดระบบ
เพื่อสะดวกในการ
เลือกใช้

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๘๓

๒๕๖๓

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)
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กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๓
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
๑. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
๒. งานวันเฉลิมพระเกียรติฯ
๓. ขยายผลการอนุรักษ์
พลังงาน
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงเรียน
๕. ธนาคารขยะ
๖. วันสิ่งแวดล้อมโลก
๗. สอบธรรมศึกษา
๘. เทศน์มหาชาติ
๙. กิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา
๑๐.กิจกรรมหล่อเทียน
และแห่เทียนพรรษา
๑๑. ภาษาและวัฒนธรรม
๑๒. งานชุมนุมยุวกาชาด
๑๓. พิธีถวายราชสดุดี
รัชกาลที่ ๖
๑๔. พิธีทบทวนคาปฏิญาณตน
และสวนสนาม
๑๕. ค่ายลูกเสือเนตรนารี
ยุวกาชาด ม.๑-๓
๑๖. อบรมนายหมู่ ลูกเสือ
เนตรนารี
๑๗. อบรมลูกเสือจราจร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร
๒. เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนมีจิตใจ
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ
๓. เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนกล้า
ที่จะยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๔. เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)

เชิงปริมาณ
มฐ. ๑.๗
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มฐ. ๑.๘
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
มฐ. ๑.๙
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรกาหนด
พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะชีวิต
มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
สามารถดารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๘๔

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

๒๕๖๓
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โครงการ/กิจกรรม

๑๘. ค่ายลูกเสือจิตอาสา
สู่ชุมชน
๑๙. กิจกรรมโดดหอ
๒๐. ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
๒๑. ค่ายลูกเสือโรงเรียน
พี่สู่โรงเรียนน้อง
๒๒. ลูกเสือสาธารณภัย
๒๓. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ
๑.พัฒนาทักษะชีวิตและเพื่อน
ที่ปรึกษา
๒. Case Conference
๓. การจัดการเรียนร่วม
๔. สตรีทบาสต้านภัยยาเสพติด
๕. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๖. การแข่งขันกีฬาภายใน
๗. Diet fit
๘. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา
๙. เวทีคนกล้า
โครงการที่ ๕ ส่งเสริม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
และสืบสานงานพระราชด้าริ
๑.ราลึกสุนทรภู่ครูกวี
๒.ครอบครัวพอเพียง
๓.ประกวดมารยาทไทย
๔.ไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์
๕.ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ไอซีทีตามรอยพ่อ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกาลัง
กายอย่างสม่าเสมอ
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะชีวิตในการ
ป้องกันตนเอง ให้
ปลอดภัยจากยาเสพติด
และปัญหาทางเพศ
๓. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี โดยใช้
ศิลปะ ดนตรี กีฬาเป็นสื่อ

เชิงปริมาณ
มฐ. ๑.๑๐
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี

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

เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
และสืบสานงาน
พระราชดาริ

เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี

เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนเกิดความ
รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรมฯ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๘๕

๒๕๖๓

มฐ. ๑.๘
มฐ. ๔.๑
มฐ. ๔.๒
มฐ. ๔.๓
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กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๖
ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
ในศตวรรษที่ ๒๑
๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม
บริหารทั่วไป
๒.พัฒนาครูผู้สอน (วิชาการ)
๓.ศึกษาดูงานและพัฒนา
ศักยภาพ ครู บุคลากร
๔. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครู
ในเครือ สตรีวิทยา
๕. คิดค้น ผลิตสื่อและ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ของครู
๖. สอนภาษาโดยครูต่างชาติ

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อส่งเสริมครู
และบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรพัฒนาตนเอง
ตามหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากร
ทั้งหมด ได้รับการ
พัฒนา
เชิงคุณภาพ
ครูได้รับการส่งเสริม
ให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๘๖

๒๕๖๓

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

มฐ. ๒.๔
มฐ. ๓.๑
มฐ. ๓.๒
มฐ. ๓.๓
มฐ. ๓.๔
มฐ. ๓.๕
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กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๗
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพและพัฒนา
ระบบประกัน
๑. งานวิเคราะห์และจัดทาแผน
ด้วยระบบคุณภาพ
๒. กากับติดตาม ประเมินผล
๓. พัฒนาประกันคุณภาพ
๔. งานบริการนักเรียน
(พิมพ์บัตรนักเรียน)
5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
มุ่งสู่ OBEC QA

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)

๑.เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการระบบคุณภาพและ
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาที่มุ่งสัมฤทธิ์
งาน

เชิงปริมาณ
มีแผนปฏิบัติการ
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ
มีเอกสารสารสนเทศ
การนิเทศภายใน
ควบคุมภายใน และ
รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการบริหาร
และจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรวจสอบได้
โครงการที่ ๘
๑.เพื่อประสานความ
เชิงปริมาณ
ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม ร่วมมือของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
และสร้างภาคีเครือข่าย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษา ภาคี
๑. ธนาคารโรงเรียน
ในการจัดการศึกษา
เครือข่าย สมาคม
๒. มอบทุนการศึกษาต่อ
๒. เพื่อประสานความ
ผู้ปกครอง ชุมชน
๓. แหล่งเรียนรู้คู่ควรสืบค้น
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งหมดที่ร่วมจัด
๔. จัดบรรยากาศให้เอื้อ
ต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การศึกษา
ต่อการเรียนรู้
๓. เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย
๕. ศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และร่วมพัฒนาคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
๖. ห้องเรียนสีเขียว
การศึกษาหรือแลกเปลี่ยน องค์กรต่าง ๆ และภาคี
๗. Eco school
เรียนรู้
เครือข่ายมีส่วนร่วม
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๘๗

๒๕๖๓

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

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

มฐ. ๒.๒
มฐ. ๒.๓
มฐ. ๒.๕
มฐ. ๒.๖
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๘. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนากีฬา
๙. นักเรียนแลกเปลี่ยน
๑๐. Summer Abroad
๑๑. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ภาษาและวิชาการ
๑๒. ลูกเสือแลกเปลี่ยน
๑๓. ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
๑๔. ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

ใน การจั ด การศึ ก ษา
ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๙
ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ครู
และการบริหารจัดการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
๑.พัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการ
๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะ EQ
๓. ค่ายบูรณาการ
๔. สอนโดยครูต่างชาติ
๕. จัดทดสอบภาษาอังกฤษ
๖. จัดทดสอบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ TEDET
๗. ค่าหนังสือภาษาอังกฤษ
๘.พัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการ
๙. ค่ายสัมมนาวิชาการ

๑.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)

เชิงปริมาณ
นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่
สาคัญในศตวรรษที่ ๒๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๘๘

๒๕๖๓

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

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

๒. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทาง
วิชาการของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๘๙

๒๕๖๓
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๙๐

๒๕๖๓
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ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๑.๒ มีความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ด้านที่ ๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๙๒

ค่าเป้าหมาย

ผลประเมิน

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
๒๕๖๓
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา

ค่าเป้าหมาย

ผลประเมิน

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๔ สืบสานงานพระราชดาริ
4.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชดาริและศิลปาชีพ
ในสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระราชดาริของ
เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
๔.๓ มีความภาคภูมิใจและรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์
ต่อการสืบสานงานพระราชดาริ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

๓.๒
๓.๓
3.4

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๙๓

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

๒๕๖๓
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๙๔

๒๕๖๓
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มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึ ก ษามี ก ระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถและสมรรถนะให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานประเด็นพิจารณา
ของสถานศึกษา ด้วยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการที่เหมาะสมกับนักเรียน คานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนเป็นสาคัญ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการทั้งรูปแบบการระดม
สมอง การลงมือปฏิบัติจริง การร่วมมือกันเรียนรู้ ใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้น
เรื่อ งการอ่ าน การเขีย น การสื่ อ สาร และการคิ ด ค านวณของนั ก เรีย นเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่ สุด โดยมุ่ ง พั ฒ นา
ให้ นั ก เรีย นทุ ก คนมี ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ แ ละคิ ด อย่ างมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย แลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะเจตคติความพร้อมในการศึกษาต่อ
การฝึกงานหรือการทางาน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๙๖

๒๕๖๓
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ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถจัดกิจกรรรมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุ ณ ลั ก ษณ ะอั น พึ ง ประสงค์ มี ค วามรั ก และภาคภู มิ ใ จใน ความเป็ น ไทย ยอมรั บ ความแตก ต่ า ง
และความหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ด้วยกิจกรรม โครงการตรงตามศักยภาพ
ของนักเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี เทคนิค รูปแบบในการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนที่ หลากหลาย มีแหล่ง
เรี ย นรู้ แ ละแหล่ ง สื บ ค้ น ข้ อ มู ล โดยสถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ การพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ นิทรรศการวิชาการ
และงานบูรณาการ ๘ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ การพัฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมและคุณ ลักษณะอัน พึง ประสงค์
ของนักเรียนที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

๑. การส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ ล ะดั บ ชั้ น สถานศึ ก ษาได้ จั ด ให้ มี โครงการส่ ง เสริม นิ สั ย รั ก การอ่ าน ด้ ว ยกิ จ กรรมบั น ทึ ก การอ่ า น
ของนั ก เรี ย นทุ กคนและทุ ก ระดั บ ชั้ น อย่า งชั ดเจน ก าหนดให้ นั ก เรีย นบั น ทึ ก สาระส าคั ญ ที่ ไ ด้จ ากการอ่ า น
ในแต่ ล ะวั น จากการค้ น คว้ า แหล่ ง เรีย นรู้ หรื อ หนั ง สื อ ที่ ห ลากหลาย อี ก ทั้ ง สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
รัก การอ่ า นในตอนเช้ า ก่ อ นเข้ า ชั้ น เรี ย นด้ ว ยรู ป แบบของ “วางโทรศั พ ท์ จั บ หนั ง สื อ ” ให้ นั ก เรี ย นอ่ า น
และค้ น คว้า ข้ อ มู ล ๕ นาที ก่ อ นเรีย นแต่ ล ะวั น สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม การอ่ า น และประกวดยอดนั ก อ่ า น
ของนักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง เรียนรู้
และสื่อ ต่ าง ๆ รอบตั ว การปรับ ปรุ งห้ อ งสมุด ให้ ทั น สมั ย การน าวิท ยากรมาจัด กิ จกรรมส่ง เสริม การอ่ า น
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ของนั ก เรีย น การจั ด ป้ ายนิ เทศแนะน าสาระน่ ารู้ และเทศกาลวั น ส าคั ญ กิ จ กรรมแนะน าหนั ง สื อ ใหม่ ๆ
สาหรับนักเรียน ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลสาระความรู้จากการอ่านเพื่อนามาสื่อสารกิจกรรมหน้าเสาธง
การเขียนและการสื่อสาร สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอั งกฤษ ด้วยการจัดประกวดการเขียนเรียงความในโอกาสวันสาคัญ ต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมคุณภาพ
นักเรียนด้านการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้วยกิจกรรม เช้านี้ทวีปัญ ญา กิจกรรม
English on Stage เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรม Let’s speak และฝึกให้
นักเรียนสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาทักษะสาม
ภาษา การฝึ ก ทั ก ษะการสนทนาภาษาอั ง กฤษในกิ จ กรรม English Speaking Day กั บ ครู ช าวต่ า งชาติ
กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชนสาหรับแก้ปัญหาทักษะการอ่านออกเสียง กิจกรรมของชุมนุ มศิลปะการพูด
ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนสามารถพูดสื่อสารและนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิ ด ค านวณตามเกณฑ์ ข องแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการคิ ด ค านวณ
มีการพัฒนาทักษะความคิดวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบโครงงานคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
โดยใช้เวทคณิ ต กิจกรรมคณิ ตคิ ดเลขเร็ว การจัด ทาโครงงานทางคณิ ต ศาสตร์ กิ จกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ น
กระบวนการพั ฒ นาและการส่ งเสริ มความสามารถในการอ่ าน การเขีย น การสื่ อ สารและการคิ ด ค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
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๒. การส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา สถานศึกษาได้ดาเนินการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญ หาโดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีก าร
ที่หลากหลาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้ง รูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้นตอน แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบการใช้
โครงงานเป็ น ฐานและใช้ ก ระบวนการวิ จั ย มี โ ครงการต่ างที่ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการคิ ด ของนั ก เรี ย น
จัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญ หาร่วมกัน ทั้งการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา IS และรายวิชาวิทยาการคานวณ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมโครงงาน/ชุมนุม นักเรียนสามารถเลือกและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหา

การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความสามารถในการวิ เคราะห์ แ ละคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สถานศึกษามีการกาหนดให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงาน
ทั้งโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานชุมนุม โครงงานคุณธรรม โครงงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
เพื่ อให้ นั กเรี ยนเรีย นได้ ฝึก ทั กษะความคิ ด เรีย นรู้ กระบวนการท างาน แลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น ร่วมกัน มี
การกาหนดวันนาเสนอโครงงานและแสดงผลงานและผลผลิตของนักเรียน อีกทั้งมีการจัดประเมินการอ่าน
คิด วิ เคราะห์ และเขีย น ในทุ กกลุ่ มสาระฯ โดยมีก ารฝึ ก อย่ างต่ อเนื่ องและประเมิ น ในทุ ก หน่ว ยการเรีย น
นอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญ หาของนักเรียนอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนการจัดให้กิจกรรม “สภานักเรียนจาลอง” เพื่อฝึกการคิดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของนักเรียนภายในโรงเรียนผ่านสภาผู้แทนนักเรียน
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๓. การส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร
การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน สถานศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์
และการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ส่ ง เสริ ม โครงการห้ อ งเรี ย น ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกร สามารถผลิตนวัตกรรมหรือผลงานที่สร้างขึ้น
สามารถนาเสนอและเผยแพร่แก่ส าธารณประโยชน์ ได้ อีก ทั้ งนั กเรียนได้ เข้าร่วมโครงการเยาวชนต้ น แบบ
การเป็นนวัตกร ฝึกทักษะในเรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ที่ มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษาได้ส่ งเสริม ให้นั กเรียนสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการคิ ดวิเคราะห์ นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การสร้างนวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยตามหลัก
วิท ยาศาสตร์ และการวิ จัย ทางสั งคมศาสตร์ อย่ างเต็ ม รูป แบบ นวั ตกรรมหรื อผลงานที่ นั ก เรีย นสร้ างขึ้ น
สามารถนาเสนอและเผยแพร่แก่สาธารณประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น การนาเสนอนวัตกรรมของนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ นักเรียนได้ฝึกทักษะในเรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ภายนอก
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๔. ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
ในทุกระดับชั้น และมีอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เพียงพอ ทันสมัย เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
นักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Access ในการสร้างงาน
ตามเงื่อนไข โปรแกรมคานวณ (Excel) โปรแกรมนาเสนอผลงาน (Power point) โปรแกรมภาษาสร้างรูปทรง
เรขาคณิ ต การจั ด เอกสาร ตารางท างาน การจั ด การภาพกราฟิ ก animation สร้ า งงานเป็ น เรื่ อ งสั้ น ๆ
ตามจินตนาการ สร้างเป็นการ์ตูน เป็นต้น การค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในทุกรายวิชาเพื่อเพิ่มเติมความรู้
การนาเสนอผลงานทางเว็บบล็อก การติดต่อครูผู้สอน เพื่อน และคนในสังคมทาง e-mail, Social Network

๕. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี
ขึ้น ไป มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล ช่วยเหลือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ตั้งเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยนักเรียนทา MOU เพิ่มผลสัมฤทธิ์ขึ้น
ร้อยละ 5 ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา อบรม สัมมนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและดู แ ลนั ก เรีย นมี ก ารนิ เทศการสอนอย่ างเป็ น ระบบ นอกจากการท าบั น ทึ กข้ อ ตกลงการยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแล้ว สถานศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ยกระดับและส่งเสริม
สมรรถนะ ศั ก ยภาพการเรี ยนรู้ท างวิช าการของนั กเรีย นทุ ก กลุ่ ม สาระ ส่ ง เสริม ความเป็ นเลิศ ทางวิช าการ
การแข่ง ขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โดยครู ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ได้ ร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาและหาแนวทางเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของนักเรียน
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๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการทางาน มีเจตคติที่ดีต่ องานอาชีพ รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งมีการดาเนินงานต่าง ๆ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานฝีมือ
งานประดิ ษ ฐ์ งานธุ ร กิ จ งานบั ญ ชี อี ก ทั้ ง งานแนะแนวได้ จั ด นิ ท รรศการแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ และ
การประกอบอาชีพ โดยมีสถาบันระดับมหาวิทยาลัย และระดับอาชีวศึกษา รวมถึง สานักจัดหางานเขตพื้นที่ 7
ได้มาร่วมจัดทาการทดสอบความถนัด บุคลิกภาพกับอาชีพให้กับนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการทางาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รักการทางาน
สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น อี ก ทั้ ง มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ สุ จ ริ ต ซึ่ ง มี ก ารด าเนิ น งานต่ าง ๆ โดยกลุ่ ม สาระ
การเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ ได้ จั ด การเรี ย นการสอน ที่ ส อดแทรกการประกอบอาชี พ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
และวิ ช าทั ก ษะทางอาชี พ เช่ น การท าขนมไทย งานใบตอง งานธุ รกิ จ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการและ SME
ขนาดย่ อ ม เป็ น การส่ ง เสริ ม ความสามารถทั ก ษะพื้ น ฐานทางอาชี พ ที่ ห ลากหลาย และงานแนะแนว
ได้จัดการเรียนการสอนแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้ความสามารถของตนเอง
และนาผลการเข้าร่วมกิจกรรมไปวางแผนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๗. การพั ฒ นานั ก เรีย นให้ มี คุ ณ ลัก ษณะและค่ า นิ ยมที่ ดี ต ามที่ ส ถานศึก ษากาหนด โดยไม่ ขั ด
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๘ ข้อ ประกอบด้วย
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ ได้ดาเนินการโครงการกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรม
วั น ส าคั ญ ท างศาส น า กิ จก ร รม ห ล่ อ เที ย น พ ร รษ า ถว ายผ้ า จ าน าพ รรษ าที่ วั ด โก มุ ท พุ ท ธ รั ง สี
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กิจ กรรมเทศน์ ม หาชาติ กิ จ กรรมงานธนาคารโรงเรีย น ส่ง เสริม คุ ณ ลั กษณะให้ นั ก เรีย นรู้จั ก การวางแผน
ประหยัด อดออม โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน กิจกรรมธนาคารขยะรี ไซเคิล เข้าร่วมพิธีทบทวน
คาปฏิญาณตนและสวนสนาม นักเรียนทุกคน มีสมุดบันทึกความดี กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมปฏิบัติ
ตนตามศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑, ม.๔ กิจกรรม
โฮมรูม กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม เป็นต้น

๘. การส่งเสริมให้ นักเรียนมีความภูมิใ จในท้ อ งถิ่นและความเป็ นไทย สถานศึกษาได้ส่ง เสริม
นักเรียนปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
เช่น พุทธมณฑล ศูนย์การเรียนรู้เ ศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒ นา เข้าร่วมกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมความเป็ น ไทยและความภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น เช่ น กิ จ กรรมแห่ เ ที ย นจ าน าพรรษา ณ
วัดโกมุทพุ ทธรังสี กิจกรรมวัน ไหว้ครู กิจกรรมวั นพ่ อ-วัน แม่ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมจิต สาธารณะ
กิจกรรมบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล การบันทึกการปฏิบัติความดี กิจกรรมไหว้ครูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
เพื่อสืบทอดประเพณี การไหว้ครูศิลป์ เผยแพร่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและวัฒนธรรมอันดีงามและเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย
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๙. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน
ยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น โดยจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น ส่ ง เสริ ม วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยและหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง
อบรมคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้ าชั้ นเรียน กิ จกรรมเลือกตั้ง สภาผู้แทนนักเรียน มีการจัดทาข้อมู ล
นักเรียนเป็นรายบุคคล ในเรื่องของข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว เศรษฐกิจ การรู้จักและเข้าใจตนเองรู้ว่าอะไรคือ
จุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรม
สร้างมนุษยสัมพันธ์และส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายที่สถานศึกษาดาเนินการ เช่น กิจกรรม
จิตอาสา และสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมรับน้อง ม.๑ และ ม.๔ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อยู่ร่วมกับ
ผู้คนในสังคมได้อย่างหลากหลาย

๑๐. การส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับ การตรวจเครื่องแต่งกาย จากครูที่ป รึกษาเป็นประจาทุกวัน และบัน ทึกในสมุดบันทึ กกิจกรรมโฮมรูม
การอบรมการปฎิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการได้รับการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้น มีการประสานงานกับ
ผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการตรวจสุขภาพและส่งต่อเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนทุกคนได้รับการ
ชั่งน้าหนักวัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและได้รับการดูแลพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยงานอนามัย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายจากผลกระทบต่าง ๆ แก่นักเรียนหน้าเสาธงเป็นประจา เช่น ความรู้
เกี่ยวกับค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคระบาดไวรัสโคโรน่า หรือโควิด- ๑๙ แก้ไขปัญหานักเรียน
ที่มีภาวะน้าหนักเกินมาตรฐานหรือโรคอ้วนด้วยการจัดกิจกรรม Diet fit
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นั ก เรี ย นทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมเยาวชนรณ รงค์ เ พื่ อ การไม่ สู บ บุ ห รี่ กิ จ กรรมต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด
สร้างสุนทรียภาพสาหรับการใช้ชีวิตของนักเรียน มี การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันสิ่งเสพติด โดยการ
จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ป้ อ งกั น สารเสพติ ด เอดส์ แ ละอบายมุ ข จั ด โครงการห้ อ งเรี ย นสี ข าวต้ า นยาเสพติ ด
อบรมนักเรียนแกนนาต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากภัยยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข การจัดทา
ป้ายนิเทศในการรณรงค์การส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายและการแข่งขันกีฬา ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ออกก าลั ง กายการแข่ งขั น กี ฬ าระดั บ ต่ า ง ๆ ของสถานศึ ก ษา การแข่ ง ขั น กี ฬ าภายใน “ราชาวดี เกมส์ ”
ด้ า นอนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม การเฝ้ า ระวั ง ดู แ ลนั ก เรี ย นในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ โควิ ด -19
มีการคัดแยกเศษอาหารการทาความสะอาดภาชนะอย่างถูกสุขลักษณะ โรงเรียนเป็นเขตปลอดน้าอัดลมจัดให้มี
น้าประปาดื่มได้ไว้บริการอย่างเพียงพอ

ลั ก ษณะทางจิ ต สั ง คม สถานศึ ก ษามี ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี ก ารด าเนิ น งาน
โดยครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ มีประเมินนักเรียนความถนัดด้านต่าง ๆ ทั้ง
ความฉลาดทางอารมณ์ EQ หรือกการคัด กรองนัก เรียนจากแบบประเมิ น SDQ เพื่อ สารวจพฤติ กรรมของ
นักเรียนทุกคนและดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาและให้
ความช่วยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา ส่วนกรณีของนักเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษไม่ว่า
จะเป็นจากปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม การบกพร่องการเรียนรู้ หรือโรคซึมเศร้า
สถานศึ ก ษามี ก ารประสานและดู แ ลนั ก เรี ย นอย่ า งใกล้ ชิ ด ด้ ว ยการท างานร่ ว มกั บ ภาควิ ช าจิ ต เวช
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาหรับการเชิญจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาคลินิกมาให้คาปรึกษา
การดูแลนักเรียน หรือการส่งต่อผ่าน กระบวนการ Case Conference ที่งานแนะแนวดาเนินขึ้นเป็นประจา
ทุกเดือน
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๒. ผลการดาเนินงาน
๑.ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
แผนภู มิ แ สดงร้ อ ยละของผลการประเมิ น ความสามารถในการอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สาร
และการคิดคานวณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2
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แผนภู มิ แ สดงร้ อ ยละของผลการประเมิ น ความสามารถในการอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สาร
และการคิดคานวณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม

จากแผนภู มิ พ บว่า ความสามารถในการอ่าน การเขี ยน การสื่ อสารและการคิ ดค านวณ ในระดั บ
ดี – ดีเยี่ยม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92.61 และ
ในภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90.81 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 91.71 ซึ่งสอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่าน เขียน
สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี – ดีเยี่ยม)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๐๗

๒๕๖๓
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๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิป ราย แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น และแก้ปั ญ หา ของนั กเรีย นระดับ ชั้น มัธยมศึก ษาปี ที่ ๑ – ๖ ภาคเรีย น
ที่ ๑ – 2

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิ ป ราย แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น และแก้ปั ญ หา ของนั กเรีย นระดับ ชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่ ๑ – ๖ ในระดั บ
ดี – ดีเยี่ยม

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๐๘

๒๕๖๓
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จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ในระดับดี – ดีเยี่ยม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1
เฉลี่ยเท่ ากับร้อยละ 96.61 และในภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 95.87 เมื่ อเฉลี่ยทั้ ง 2 ภาคเรีย น
จะเท่ากับร้อยละ 96.24 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณ ภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ ๙๐
ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แก้ปัญ หาและ
นาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ในระดับดี – ดีเยี่ยม)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๐๙

๒๕๖๓
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๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการสารวจด้านความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม

จากแผนภูมิพบว่า ร้อยละของผลการสารวจด้านความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม
เฉลี่ย 2 ภาคเรียนเท่ากับ 93.21 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ
9๐ ขึ้นไป มีความสามารถในสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมของตนเอง/กลุ่ม)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๑๐

๒๕๖๓
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๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

จากแผนภู มิ พ บว่ า ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ในระดั บ ดี – ดี เยี่ ย ม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับดีเท่ากับร้อ ยละ 28.75 และในระดับดีเยี่ยมเท่ากับ
ร้อยละ 67.49 นั่นคือระดับดี – ดีเยี่ยมเท่ากับร้อยละ 96.24 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในระดับดี – ดีเยี่ยม)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๑๑

๒๕๖๓
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๑.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จานวน ร้อยละ
ระดับ จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
นักเรียน นักเรียน
ช้น
คน
ที่ได้
ที่ได้
ร ๐ ๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔ ระดับ ๓ ระดับ
ขึ้นไป

๓ ขึ้นไป

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

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
จานวน ร้อยละ
ระดับ จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
นักเรียน นักเรียน
ช้น
คน
ที่ได้
ที่ได้
ร ๐ ๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔ ระดับ ๓ ระดับ
ขึ้นไป

๓ ขึ้นไป

1,127 5,713

7,761

84.81

1,013 1,241 6,251

8,505

81.09

ม. ๑

9,151

22

16

194

187

439

532

921

ม. 2

10,488 33

27

333

378

582

630

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

7,149

84.07

5,438

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ 3 – 4 ของนักเรียน
ระดับ ชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 เมื่อเฉลี่ ยทั้ง 2 ภาคเรียนจะเท่ ากั บร้อยละ 82.87 สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อ ยละ 8๐ ขึ้น ไป มี ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นตามหลั กสู ต ร
สถานศึกษาในระดับ ๓ – 4)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๑๒

๒๕๖๓
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๑.๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๑๓

๒๕๖๓
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จากแผนภู มิ พ บว่ า ผลการประเมิ น ด้ า นความรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐานและเจตคติ ที่ ดี ต่ อ ง านอาชี พ
ในระดับดี – ดีเยี่ยม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.59
และในภาคเรี ย นที่ 2 เฉลี่ ย เท่ ากั บ ร้ อ ยละ 97.42 เมื่ อ เฉลี่ ย ทั้ ง 2 ภาคเรี ย นจะเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 97.51
ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับดี – ดีเยี่ยม)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๑๔

๒๕๖๓
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๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2

จากแผนภู มิพ บว่า ผลการประเมิ นด้ านการมี คุณ ลัก ษณะและค่านิ ย มที่ ดี ตามสถานศึ ก ษาก าหนด
โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดีเยี่ยม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ภาคเรีย นที่ 1 เฉลี่ ย เท่ ากั บ ร้ อ ยละ 88.97 และในภาคเรีย นที่ 2 เฉลี่ ย เท่ ากั บ ร้อ ยละ 88.22 เมื่ อ เฉลี่ ย
ทั้ ง 2 ภาคเรี ย นจะเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 88.60 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ คะแนน 4
(ผู้เรีย นร้ อ ยละ 8๐ มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละค่ านิ ยมที่ ดี ต ามสถานศึ ก ษาก าหนด
ในระดับดีเยี่ยม)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๑๕
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๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๑๖
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จากแผนภูมิ พ บว่า ผลการประเมิ นด้ านความภาคภูมิ ใจในท้อ งถิ่น และความเป็ นไทย ในระดับ ดี – ดี เยี่ย ม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.48 และในภาคเรียนที่ 2
เฉลี่ย เท่ ากั บ ร้อ ยละ 95.68 เมื่ อ เฉลี่ ยทั้ ง 2 ภาคเรี ย นจะเท่ ากั บ ร้อ ยละ 96.08 ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ เกณฑ์
การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน ในระดับดี – ดีเยี่ยม)
๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ในระดับดี – ดีเยี่ยม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.86
และในภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยเท่ ากับ ร้อ ยละ 97.79 เมื่อเฉลี่ยทั้ ง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 97.83 ซึ่ ง
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับดี – ดีเยี่ยม)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ในระดับ ดี – ดีเยี่ยม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 99.29 และในภาคเรียนที่ 2
เฉลี่ย เท่ ากั บ ร้อ ยละ 98.50 เมื่ อ เฉลี่ ยทั้ ง 2 ภาคเรีย นจะเท่ ากั บ ร้อ ยละ 98.90 ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ เกณฑ์
การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้ อยละ 9๐ ขึ้นไป มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง
รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม ในระดับ
ดี – ดีเยี่ยม)

๓. จุดเด่น
๑. ผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนและการทดสอบระดั บชาติของนั กเรียนสู งกว่าค่าเฉลี่ ยของระดับจัง หวัด
สังกัด และประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. นักเรียนทุกคนจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษา สาหรับ การพัฒนาตนเอง เพื่ อตั้ง ค่า
เป้าหมายและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๓. นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดคานวณ ในระดับดี -ดีเยี่ยมตามค่าเป้าหมายของ
มาตรฐาน เนื่ องจากสถานศึ ก ษาได้ จัด กิจ กรรมที่ ส อดคล้อ งและมี ความหลากหลาย เพื่ อ ส่ง เสริม ศัก ยภาพ
ทางด้านการอ่าน การคิดและการสื่อสารของนักเรียน
๔. นั ก เรี ย น มี ส มรรถน ะและความสามารถการใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อ การสื่ อ สาร
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายนอก

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๕. นั กเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิ ดจากการเรีย นรู้ สืบค้ น ทดลอง และประดิ ษฐ์ โดยสามารถ
นาผลงานนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้และบริการสังคมได้เป็นอย่างดี
๖.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและความถนัด
ของตนเอง
๗. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจัดทาโครงงานคุณธรรมที่โรงเรียนกาหนด
๘. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ในระดับชาติ โดยเฉพาะกีฬาประเภทการต่อสู้ ยูโด และยูยิตสู
รวมทั้งกีฬาประเภทกรีฑา สามารถเป็นตัวแทนเยาวชนระดับจังหวัดและแข่งขันต่อในระดับประเทศ
๙. นั กเรีย นมี ค วามสามารถทางด้ านศิ ล ปะ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ได้ รับ รางวั ล ระดับ ชาติ ป ระเภทผลงาน
ด้านศิลปะ และการขับร้อง ดนตรี อย่างต่อเนื่อง
๑๐. นั กเรีย นมี สุขภาพกายและสุข ภาพจิตที่ ดี สมบู รณ์ แ ข็ง แรง และมี ลักษณะทางสัง คมตามเกณฑ์
มาตรฐาน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๔. จุดควรพัฒนา

๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน สถานศึกษาควรจัดบริการ
นั ก เรี ย นตลอดปี ก ารศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของนั ก เรี ย นเพื่ อ น าไปใช้
สาหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๒. สถานศึ ก ษาน าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ของนั ก เรี ย นมาใช้ แ ละกระตุ้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการ ขั้นตอน และแนวปฏิบั ติที่ชัดเจน
ของครูและนักเรียน สาหรับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง
๓. สถานศึ กษาควรส่งเสริม การสร้างนวั ตกรรมของนัก เรียนให้ มีความเป็ นเลิ ศ และสามารถนาไป
เผยแพร่ หรือบริการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒ นาคุ ณ ลักษณะอั น พึง ประสงค์อย่างต่ อเนื่อง และได้ผลลัพ ธ์
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเกี่ยวกับภาวะผู้นา ความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ จิตอาสา การใช้ถ้อยคาที่สุภาพ
อ่อนหวาน รวมทั้งคุณลักษณะความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การไหว้ ยิ้ม ทักทาย มารยาทไทย ตลอดจน
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นต้น
๕. สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม ความสามารถด้ า นกี ฬ าของนั ก เรี ย นประเภทอื่ น ๆ ให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ
นอกเหนือจากกีฬาประเภทต่อสู้ ยูโด ยูยิตสู หรือคูราช
๖. สถานศึ ก ษาควรน าระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย นมาพั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั ก เรีย นและช่ ว ยเหลื อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้นักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
๗. สถานศึกษาควรส่งเสริมความสามารถและทักษะของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกิจกรรมทั้งทาง
วิชาการ ด้านภาษา การคิดคานวณ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. กระบวนการพัฒนา
๑

๑.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดทาแผนกลยุทธ์ทุก 3 ปี
(ปีการศึกษา 2๕๖๒ – 256๔ ) และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีทุกปีการศึกษา เกิดจากระบบการทางาน
แบบมีส่วนร่วม โดยให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู
และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งมีกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้

(1) ศึกษาสถานภาพของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวทาให้ทราบถึงบริบทและ
สภาพของโรงเรียน กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายนอก ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาและทุนทรัพย์ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มีงบประมาณและปัจจัยการจัดการศึกษาสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ อุปสรรคคือการคมนาคมไม่สะดวก

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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(2) ก าหนดทิ ศ ทางของโรงเรี ย น ด้ ว ยการก าหนดจุ ด หมายแนวทางการด าเนิ น งานในอนาคต
ของโรงเรียนให้ สอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์แ ละประเมิน สถานภาพของโรงเรียน ซึ่ง ท าให้เกิดวิสัย ทัศ น์
เป้าประสงค์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร และสมรรถนะหลักของโรงเรียน
(3) กาหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยการตัดสินใจเลือกวิธีการดาเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและสถานภาพของโรงเรียน
(4) นากลยุทธ์ไปจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี โดยกาหนดเป็นแผนงาน โครงการกิจกรรม
งบประมาณ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม
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(5) ควบคุ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผล เป็ น กระบวนการที่ ส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลกลยุทธ์ที่นาไปปฏิบัติ มีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งเอาไว้
การก าหนดความท้ า ทายและความได้เปรีย บเชิ ง กลยุท ธ์ กระบวนการที่ โรงเรีย นน ามาก าหนด
คือ ขั้นตอนการสารวจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกและผลการการสารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนา
โรงเรียนในด้านการศึกษา ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านทรัพยากรบุคคลและปัจจัย
ภายนอก โดยการศึกษาโอกาสและอุปสรรค รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก แล้วนาผล
มาสรุปเสนอต่อที่ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้จัดทาแผนปรับ ปรุง และแผนพั ฒนา
โรงเรียนต่อไป
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการกาหนดเป็นแผนพัฒนาระยะยาว 3 ปี
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนพัฒนาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ส่วนแผนระยะสั้นโรงเรียนได้จัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ซึ่ งเป็ น แผนประจ าปี งบประมาณ ระยะที่ 1 (1 ตุล าคม – 31 มี น าคม ของปี ถั ด ไป) ระยะที่ 2
(1 เมษายน – 30 กันยายน)

๑.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง โดยแนวทางในการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา
ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
การดาเนินงาน ๓ ขั้นคือ การประเมินคุณ ภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษา การพัฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และกระจายการท างาน ๘ องค์ ป ระกอบตามกฎกระทรวงว่ าด้ ว ยระบบหลั ก เกณฑ์
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และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกัน
คุณ ภาพทั้งภายในให้ สถานศึกษาดาเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง Internal Quality Assurance ( IQA) ๕ องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ ๑ กาหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ ๒ ขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ ๓ ประเมินความสาเร็จตามมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ
องค์ประกอบที่ ๕ การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีรูปแบบการบริ ห ารจัด การโดยใช้ห ลักบริห ารประยุกต์รูปแบบการบริห าร
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด โดยมาจากการวิเคราะห์นโยบาย
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและจุ ด เน้ น ของส านั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ซึ่งมีรูปแบบเป็นนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL
โดยมุ่ ง ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น คนดี มี ค วามสามารถและมี ค วามสุ ข โดยใช้ ก ระบวนการวงคุ ณ ภาพ P D C A
ในการดาเนินงาน และใช้ทฤษฎี ในการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ตามเทคนิค ๕ ใจ (ให้ใจ ได้ใจ
ประสานใจ ให้กาลังใจ และดูแลรักษาใจ) ทาให้การดาเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
๑. การกาหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การกาหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นข้อ กาหนดเกี่ยวกับคุณ ลักษณะ
คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในเพื่อใช้เป็นหลักในการดาเนินงาน พัฒนาและกากับ
ดูแลการตรวจสอบตาม เอกลักษณ์ของกฎกระทรวงได้กาหนด การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนได้ กาหนดให้ สอดคล้องกั บมาตรฐานการศึ กษาของชาติ สถานศึ กษาและมาตรฐานการศึ กษาระดั บ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดและต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ รวมทั้งคานึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องวิเคราะห์มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มาตรฐานคุ ณภาพผู้เรี ยนตามหลั กสู ตรของสถานศึ กษา นโยบายของหน่ วยงานส่ วนกลาง คุ ณลั กษณะพิ เศษ
ของผู้เรียนที่สถานศึกษา ท้องถิ่นและชุมชนคาดหวัง นามาสังเคราะห์หลอมรวมกาหนดเป็นมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างไรก็ตามสถานศึกษาต้องพึงตระหนักเสมอว่ามาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมาย
สูงสุดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรีย นนวมิ น ทราชินู ทิ ศ สตรีวิท ยา พุ ท ธมณฑล การก าหนดมาตรฐานจึง เน้ น ที่ คุณ ภาพผู้เรีย น
คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพ ภายนอกตามที่กาหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทั้ ง นี้ ส ถานศึ ก ษาได้ ก าหนดมาตรฐานของสถานศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น จ านวน ๑ มาตรฐาน เพื่ อ แสดง
ถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนี้
มาตรฐานที่ ๔ สืบสานงานพระราชดาริ
การก าหนดมาตรฐานที่ ๔ สถานศึ ก ษาเป็ น โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนี พัน ปีห ลวง สถานศึกษาได้มีก ระบวนการส่ง เสริมการจัดการเรียนรู้
สืบสานงานพระราชด าริ ศิลปาชี พในสถานศึกษา รวมทั้ ง สร้างความตระหนักการอนุรักษ์ สิ่ง แวดล้อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทางพระราชดาริ ส่ง ผลให้ ผู้เรียนมีค วามภาคภูมิใจ และรักศัก ดิ์ศรีความเป็ น
ลูกนวมินทร์
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๒. การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน
โรงเรียนดาเนินการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน โดยดาเนินการดังนี้
1) แผนพั ฒ นาการจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษา ซึ่ง เป็ น แผนที่ มี รอบระยะเวลาการพั ฒ นา
ที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา อาจเป็ น แผน ๓ ปี แผน ๔ ปี หรื อ แผน ๕ ปี
แล้วแต่ความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ที่จะใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้
๒) แผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan / Operation plan) ซึ่งแตกออกมาจากแผนพัฒนา
คุณ ภาพการจัด การศึก ษาของสถานศึ กษาเพื่ อการดาเนิ น งานเป็ นรายปี แผนปฏิบั ติก ารประจาปีมี จุด เน้ น
ที่ ชั ด เจนเป็ น รูป ธรรมนอกจากความชั ด เจนในการด าเนิ น กิ จ กรรมตามกรอบเวลา สถานที่ งบประมาณ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแล้ ว สถานศึ ก ษาก าหนดกิ จ กรรมการติ ด ตามตรวจสอบการด าเนิ น งาน ความก้ า วหน้ า
ของการดาเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ราบรื่น คล่องตัว มีการประเมิน
ตนเองอันนาไปสู่การได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปเขียนรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาต่อไป
การจัด ท าแผนพั ฒ นาการจัด การศึก ษาของสถานศึ กษาต้ องผ่า นการคิ ด และวิเคราะห์ เชิง กลยุ ทธ์
มาแล้ วอย่ างรอบด้ านและรอบคอบโดยอาจใช้ วิ ธี SWOT Analysis, Balanced Scorecard หรื อวิ ธีการอื่ น ๆ
ที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสมสาหรับเป็นเข็มทิศชี้นาการดาเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์
และมาตรฐานการศึกษาที่ ส ถานศึ กษาวางเป้าหมายไว้ส่วนการจัด ทาแผนปฏิ บัติ การประจาปีจะมีการระบุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากรและกรอบเวลาของการดาเนินงานตามแผนอย่างชัดเจน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
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๑๒๙

๒๕๖๓

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon

Self-Assessment Report 2020

การจั ดการศึ กษาของโรงเรี ยนนวมิ นทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ทยา พุ ทธมณฑล นั้ น โรงเรียนให้ ความส าคั ญ
กับการพั ฒนาคุณภาพผู้ เรี ยนเป็ นส าคั ญต้ องเข้ าใจบริบทและความต้ องการของโรงเรียนเอง โดยการวิ เคราะห์
ความต้ องการจ าเป็ นภายใต้ สถานการณ์ ที่ เป็ นอยู่ มี ข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ ที่ อ้ างอิ งได้ ทั้ งผลการประเมิ นตนเอง
ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดั บเขตพื้ นที่ การศึกษา ผลการทดสอบระดั บชาติ รวมทั้ งผลการวิจั ย
จากการทาวิจัยชั้นเรียนของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรมหรือ
นวัตกรรมที่นามาใช้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการใช้แหล่งวิทยาการที่อยู่ใกล้เคียงให้เป็นประโยชน์
และที่ส าคั ญมากที่ สุดประการหนึ่ง คือ บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้องต้องมีจิ ตสานึกร่วมในการจั ดการศึกษาให้ถึ ง
เป้าหมายที่หวังไว้ร่วมกัน
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๓) การจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ บ รรลุ ต ามมาตรฐาน
ที่สถานศึกษากาหนดไว้มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องจัดระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล
มีก ารจั ดระบบสารสนเทศให้ เป็ น หมวดหมู่ค รอบคลุม และเพี ย งพอต่ อ การน าไปใช้ในการวางแผนการจั ด
การศึก ษาสืบ ค้น ได้ ง่ายและรวดเร็ว ผู้รับ ผิด ชอบดู แลสารสนเทศของสถานศึ กษาต้ องท างานอย่างมีร ะบบ
โดยมี ก ารก าหนดกรอบการเก็ บ ข้ อ มู ล เฉพาะที่ จ าเป็ น วางแผนการเก็ บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ
จากบุคลากรทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายความตระหนักถึงความจาเป็นในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลและสารสนเทศทั้งหลายล้วนต้องได้จากครูและบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาทั้งสิ้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องการได้มาซึ่งข้อมูลก็จะมีความถูกต้องและได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน
การศึก ษาของสถานศึ ก ษามี ห ลายด้ าน เช่น ข้อ มู ล และสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ องกับ ผู้ เรี ยน วิธีก าร/
รูป แบบ/นวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนของครู วิ ธีก าร/รูป แบบการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา
การมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในและ
นอกสถานศึกษาวิธีการ/จานวนครั้ง/จานวนโครงการที่ สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและสารสนเทศที่นับว่ามีความสาคัญและจาเป็น
ที่สุ ดคื อ ข้ อและสารสนเทศที่ เกี่ ยวกั บผู้ เรียนสถานศึ กษาจะต้ องจัดเก็บข้ อมู ลและสารสนเทศเกี่ ยวกั บผู้ เรียน
เป็นรายบุ คคลและต้องท าให้ เป็ นปั จจุบั นในทุกภาคเรียนเพื่ อการวางแผนและปรับปรุงการดาเนิ นงานได้ ทั น
เหตุการณ์ การมีระบบข้อมูลและสารสนเทศจึงจะนับว่าได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
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การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟ้มเอกสารหรือจัดเก็บโดยใช้ระบบต่าง ๆ
จากคอมพิ ว เตอร์ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กั บจานวนผู้ เรียนและบุ คลากรของสถานศึก ษาปัจจุบั นสถานศึกษาขนาดใหญ่
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกข้อมูลประมวลผล แล้วสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อการใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกัน
สถานศึ ก ษาขนาดกลางและขนาดเล็ ก ซึ่ ง มี บุ ค ลากรไม่ เพี ย งพอควรใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล
และสารสนเทศเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยลดภาระในเรื่องนี้ได้อย่างมาก

๔) การด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารท าหน้ า ที่
จัดสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ดูแล กากับ ติดตามและนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ ก าหนดไว้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ การด าเนิ น งานและปรั บ ปรุ ง งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น ปกติ วิ สั ย
ครู ต้ อ งท าหน้ า ที่ จั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพและเต็ ม เวลา แบ่ ง เวลาหรื อ บริ ห ารเวลา
ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีไ ด้อย่างเหมาะสม
และบรรลุผลสาเร็จตามแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของตนเองอย่างดีที่สุด
และภาคภูมใจในความสาเร็จร่วมกัน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาสถานศึกษา
ผู้ บ ริ ห ารจึ ง ควรเป็ น ผู้ น าในการปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ ร วมทั้ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
กากับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามที่กาหนด
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๓๒

๒๕๖๓

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon

Self-Assessment Report 2020

๓. การประเมินความสาเร็จตามมาตรฐาน
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น กระบวนการติ ด ต ามตรวจสอบความก้ า วหน้ า
ของการปฏิบั ติ งานตามแผนการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษารวมถึ ง การจั ดท ารายงานการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาพร้อมทั้ งเสนอแนะมาตรการเร่ง รัดการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้า โรงเรียนนวมิ นทราชินูทิ ศ สตรีวิท ยา พุทธมณฑล มี การเก็บรวบรวมข้อมู ลและสารสนเทศ
ที่ต่อเนื่องเพื่อให้เห็นแนวโน้มการปฏิบัติงานว่าดีขึ้นหรือกาลังถอยลงและควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเร่งพัฒนา
ในเรื่องใดบ้าง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงควรกระทาทุกปี ถือเป็นการประเมิน
ตนเองของสถานศึ ก ษาที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบต่ อ เนื่ อ งการด าเนิ น งานท าได้ ทั้ ง ระหว่ า ง
และหลัง การด าเนิ น งานโดยความร่ว มมื อ ของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ผู้ ป กครองและชุ ม ชน การติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับคุณภาพผู้เรียนเป็นอันดับแรกและเชื่อมโยง
ถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในด้านอื่น ๆ รวมถึงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด้วย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในแต่ละครั้งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ
เพื่อนาไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้
การประเมินคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาที่ ก ระท าโดยบุ ค ลากรภายในหรื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการเพื่อที่จะได้ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่นาผลการประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องได้
ทัน ทีเพื่ อการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบการทางานของสถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง (Self-Evaluation)

การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จากการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถสรุปและจัดทารายงานผลการประเมินคุณ ภาพภายในของสถานศึกษา
ถือว่าเป็นรายงานประจาปีของสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้สถานศึกษาต้องมีภาระในการจัดทารายงานหลาย
เล่ม การจัดทารายงานประจาปีถือเป็นเรื่องปกติที่สถานศึกษาต้องจัดทาหลังการจัดการศึกษาผ่านไปแต่ละปี
ทั้งนี้ นอกจากเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสัง กัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
สถานศึกษาต้องเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชนด้วย รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษานี้จะนาไปเป็นฐานข้อมูลและหลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาสาหรับ รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้วย
สถานศึกษาสามารถการกาหนดรูปแบบของรายงานประจาปีได้ตามความเหมาะสม โดยใช้ภาษาที่อ่าน
เข้าใจง่ายนาเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระสาคัญอาจแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑) ข้อมูลพื้นฐาน ๒) ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา และ ๓) สรุปผลการพัฒนาและการนา
ผลไปใช้
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
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๔. การเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ
การประเมิน คุณ ภาพภายในของโรงเรียนนวมิน ทราชินู ทิ ศ สตรีวิท ยา พุท ธมณฑล ยึ ดมาตรฐาน
การศึกษาของประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และสะท้อนภาพความสาเร็จที่ชัดเจนอย่างน้อย ๓ ด้าน
ดังนี้
๑) คุณ ภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนมีผลการเรียนที่พัฒ นาอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๓ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 โดยเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นจากการประเมิ น ผลการสอบวั ด ความรู้ ร ะดั บ ชาติ และ สมรรถนะส าคั ญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับชั้น
จากการประเมินเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้
หรือไม่อันนาไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป

๒) คุณ ภาพการศึ กษาด้านการบริหารจัด การของสถานศึก ษา สถานศึ กษาสามารถดาเนิ นการ
ประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาตามมาตรฐานการศึ กษาที่ สถานศึ ก ษาก าหนดไว้ แล้ วในทุ ก มาตรฐาน อี กทั้ ง มี
กระบวนการบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล แนวทางการบริหารตาม
เกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน OBECQA โดยโรงเรียนได้รับการ
ยอมรับและได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีเกณฑ์บริหารจัดการตามแนวทาง OBECQA

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
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๓) คุ ณ ภาพด้ านการจัด การเรียนการสอนครู โรงเรียนด าเนิ นการบริห ารจัดการตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยการมุ่งเน้นให้ครูทุกคนจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการฝึกปฏิบัติ
จริง ตามกระบวนการของ Active Learning และการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน
มี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย นเชิ ง บวก และกระบวนการวั ด และประเมิ น ผลผู้ เรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ
อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๕. การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ความยั่ ง ยื น ของการด าเนิ น ของสถานศึ ก ษา
ที่มี ก ารปรับ เปลี่ ยนในทางที่ดี ขึ้ นอย่ างสม่ าเสมอมี ก ารใช้ผ ลการประเมิ น คุณ ภาพภายในผลการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพ ผลประเมิ น อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาเป็ น ฐานวางแผนพั ฒ นาทุ ก ระยะหรื อ ทุ ก รอบการพั ฒ นา
กระบวนการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษานั้ นสถานศึ กษาต้องยึด คุณ ภาพที่สอดคล้ องกั บ มาตรฐานการศึก ษา
แห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เองจัด ระบบและโครงสร้า งที่ เหมาะสม วางแผนและด าเนิน งานตามแผนด้ วยจิต สานึ กที่ ว่า “การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น ภาระงานปกติ ที่ ทุ ก คนจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบผลที่ เกิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น การด าเนิ น งาน
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนทั้งสถานศึกษา”
การทาให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นดาเนินการ มีวัฒนธรรมเพื่อความ
ยั่งยืน
๑. สร้างจิตสานึก การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยถือว่าการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นวัฒนธรรมการทางานปกติของสถานศึกษา
๒. กาหนดมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัดเพื่อสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกันจัดระบบและโครงสร้างที่เหมาะสม วางแผนและดาเนินงานตามแผนโดยเน้น
ระบบคุณ ภาพมีการติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงานตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. นาผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานต้นสังกัดไป
ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยมี ก ารใช้ ข้ อ มู ล และสารสนเทศอย่ า งชาญฉลาด
โดยใช้ ก ระบวนการ Professional Community Learning (PLC) และการจั ด การความรู้ (Knowledge
management) ในองค์กร
๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยครูและบุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ รู้จักพัฒ นาตนเอง ใฝ่เรียนรู้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแบ่งปันความรู้ตลอดเวลาเกิดทีมผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง ต่าง ๆ อย่างหลากหลายจนได้รับการยอมรับ
จากผู้ เกี่ ย วข้ อ งมี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละแลกเปลี่ ย นความรู้ กั บ องค์ ก รอื่ น ๆ มี น วั ต กรรมใหม่ ๆ
ที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น
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๑.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินงานพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง พั ฒ นาให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามสามารถตามหลั ก สู ต ร เกิ ด ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์
มี คุ ณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ทั ก ษะในศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถบู รณาการการเรีย นรู้อย่ างรอบด้า น
มีกิจกรรมที่รองรับ เช่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงและ สะเต็ มศึ ก ษา กิ จกรรมนิ ท รรศการวิชาการและงานบู รณการ
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน กิจกรรมยกระดับ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและผลการทดสอบระดั บ ชาติ O-NET รวมทั้ ง กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความสามารถ
สมรรถนะของนักเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก

๑.๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพด้วยการจัดทาแผนอัตรากาลัง ด้านบุคลากร ให้ครูดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาตนเอง ส่งเสริม
ให้ครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพจากองค์กรภายในและภายนอกนอก รวมทั้งโครงการพัฒนาครูครบวงจร
โรงเรีย นด าเนิ น การให้ มี ก ารสร้า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ ป รึ ก ษาและหาทางแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น
จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรม ทัศนศึกษา โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
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ของบุคลากร มีการนิเทศติดตามการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอนที่หลายรูปแบบ เช่น ครูประเมิน
ตนเอง ครูประเมินครู และนักเรียนประเมินครู รวมทั้งการสร้างขวัญ และกาลังใจให้กับบุคลากร เช่น มอบ
เกียรติบัตร มอบของขวัญและบัตรอวยพรวันเกิ ด เสนอรายชื่อเพื่ อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร

กระบวนการพั ฒ นาและการด าเนิ น งานพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ชาชี พ
มีกระบวนการ ดังนี้
1. คณะกรรมการพั ฒ นาบุ คลากรสารวจความต้ องการและความจาเป็น ในการจัด การฝึ กอบรม
พัฒนา สอดคล้องตามความต้องการของบุคคลและความต้องการตามความจาเป็นปีละ 2 ครั้ง
2. บุคลากรทุกคนจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรโรงเรียน (Individual Development Planning)
3. การพัฒนาบุคลากรดาเนินการ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่น การบรรยาย การฝึกอบรม
เป็นต้น และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การสอนแนะ (Coaching) และการสอน
งานอย่างใกล้ชิด การหมุ นเวียนงาน เรียนรู้จ ากการปฏิ บั ติง าน การพั ฒ นาตนเองทาง ระบบ E-Learning
การจัดระบบฐานข้อมูลด้านพัฒนาบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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โรงเรียนได้ดาเนินการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรและแนวทางในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
แต่ละระดับ ให้แก่ผู้รับผิดชอบงาน ครอบคลุมทุกประเด็น ในแผนพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มสาระ ฯ ตามความ
ต้องการของบุคลากรตามสมรรถนะดังนี้
1. ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
2. เพิ่มช่องทางสื่อสารเพื่อใช้ในการประสานงาน ให้คาแนะนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้รับผิดชอบงานในแอฟพลิเคชั่น ไลน์ Kru Nawamin
3. ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
4 การดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาอนุมัติให้ฝึกอบรม ลาศึกษาต่อ ตามกระบวนการ
5. กากับติดตาม โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจเพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อไปใน
การประเมิ น การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาบุ ค ลากร ได้ ก าหนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด การด าเนิ น งานปกติ ร้ อ ยละ 100
ของบุค ลากรที่ ได้ รับ การพั ฒ นาตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด ประเมิ น จาก ข้ อ มูล การพั ฒ นาการเรี ยนรู้ในรายงาน
เปรียบเทียบกับแผนการพัฒนาบุคลากร (Individual Development Planning : ID Plan ) และรายงานผล
การประเมิ น ตนเอง (SAR) ภาคเรี ย น 1 ครั้ ง การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาบุ ค ลากร ของโรงเรี ย น มี แ นวทาง
การดาเนินการสอดคล้องตามความต้องการบุคลากรและความต้องการของโรงเรียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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ส่วนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Career Progression) โรงเรียนมีวิธีการส่งเสริมประสิ ทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ และการพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร ดังนี้
1. สารวจข้อมูลการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะปีละ 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
2. ประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ ให้ ค าแนะน าในขอมี ห รื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สาร ได้ แ ก่
ทางแอปพลิเคชันกลุ่มไลน์ พัฒนา ว 21 ครู ส.ว.3 เว็บไซต์โรงเรียน www.satriwit3.ac.th
3. แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
4. ผู้บ ริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้รับการพัฒ นาตนเอง มีการเรียนรู้อยู่ เสมอ โดยมีการ
อบรมภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาเปลี่ยนสาย
งานจากการสอนเป็นสายงานบริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือกเป็น
ผู้บริหารการศึกษา สนับสนุนให้ครูอัตราจ้างสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย
5. การพัฒนาความก้าวหน้าบุคลากรจะรวม ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวชี้วัด ร้อยละ
100 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. ดาเนินการ แจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติในหน่วยงาน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๔๐

๒๕๖๓

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon

Self-Assessment Report 2020

๑.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ให้มีบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการ
เรี ย นรู้ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ภายในและภายนอกห้ อ งเรี ย น โรงเรี ย นมี แ หล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วยอาคารและสวนทางกายภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ดังนี้
ชื่ออาคาร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อาคารเทพผดุงพร
อาคารปฏิบัติการ
เรือนประชาสัมพันธ์
ศาลาสิทธิการณ์รัตน์
ธนาคารโรงเรียน
สนาม

การใช้ประโยชน์
อาคารเรียน 7 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องสานักงานกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระ ฯ โรงอาหาร
ห้องประชุม
ห้องปฏิบัติการคหกรรม ยูโด ดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะ
และทัศนศิลป์
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี และงานช่างเทคนิคและงานช่างไฟฟ้า
สถานที่รับติดต่อผู้ปกครองและบุคคลภายนอก รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
สถานที่รวบรวมข้อมูล และพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาของโรงเรียน
ห้องปฏิบัติการด้านธนาคารและการเงินของโรงเรียน
สนามหน้าเสาธง สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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ชื่ออาคาร
ลาน/สวน
ป้อมยามรักษาการณ์

การใช้ประโยชน์
ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และสวนเพาะชากล้าไม้
สถานที่ดูแลระบบและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

จานวนห้อง/ที่
2
1

ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเทพผดุงพร ประกอบด้วยแหล่งการเรียนรู้ ที่เป็นห้องเรียน
ห้ อ งสมุ ด และห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ห้ อ งศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ห้ อ งดาราศาสตร์
ห้องเรียนสีเขียว ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้ อง
พยาบาล ธนาคารโรงเรียน ห้อสืบค้นข้อมูลและ E-Learning ห้องปฏิบัติการ FabLab หอประชุมเทพผดุงพร
ห้องประชุมรัตนวรี ห้องประชุมศรีนวมินทร์ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู ร้านค้าสวัสดิการ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งสภานั ก เรี ย น ห้ อ งกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น ห้ อ งแนะแน ว ห้ อ งเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ
ห้องลูกเสือ-เนตรนารี และห้องจริยธรรม

กระบวนการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอก มีกระบวนการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อม ดังนี้
1. วางแผนกาหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติง านด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ทาความสะอาด
2. วางแผน เพื่ อ เสนอของบประมาณจั ด สร้ างอาคารเรี ย น และอาคารประกอบ เช่ น ห้ อ งเรีย น
ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน
๓. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทาความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ
ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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4. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ๆใช้งานได้สะดวก ใช้งานได้ทันที
5. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี
ดูแลสีอาคารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ
6. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ และ อื่น ๆให้อยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อย
7. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน การฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และดูแลห้องน้า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน

8. ติดตาม ดูแลให้ คาแนะนาในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา
ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน
9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจาหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ
10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนาข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความ
ต้องการของบุคลากรในโรงเรียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๑.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โรงเรียน
ได้ มี ก ารน าเทคโนโลยีม าใช้ ในการจัด ระบบสารสนเทศและสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู้ ประกอบไปด้ ว ย
ได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการเรียนการสอนที่ใช้สื่อออนไลน์ ประกอบกับ
การใช้เครื่องมือช่วยสอนในแต่ละห้อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนมีวิธีการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศที่อ่อนไหวหรือสาคัญมีความปลอดภัย โดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศู น ย์ ICT มี ก ารสร้า งความปลอดภั ย ให้ กั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ เป็ น การสร้ างพื้ น ฐานความ
ปลอดภัยและลดความเสี่ยง จากการคุกคามทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่าย (Server) และคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลมีการใช้ซอฟท์ แวร์ป้ องกัน การทาลายระบบ (Software Protect) มีการตั้ง ค่าให้กับ ระบบปฏิบั ติการ
ทาการปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้ทันสมัย
2. ศู น ย์ ICT มี ก าร 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
ทางคอมพิว เตอร์ในการใช้งานของนัก เรีย น ครู และบุค ลากรในโรงเรี ยน โดยการใช้ ระบบ Login User &
Password ด้วย Mikrotik Software ก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
3. ศูนย์ ICT มีเจ้าหน้าที่ ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง และ
update การใช้งาน hardware, software อย่างสม่าเสมอ เมื่อมีปัญหาพร้อมแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยการ
ควบคุมจากภายนอกมาแก้ไขและการแจ้งเตือน Line notification ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1. สถานะโครงข่าย
Up/Down 2. ความร้อนของอุปกรณ์ 3. การใช้งานเครือข่ายที่สูงผิดปกติ
4. ศู น ย์ ICT จั ด ให้ มี ห้ อ งแม่ ข่ า ย (Server Room) ที่ ป รั บ ระดั บ อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะแก่ hardware
software ที่ต่อเชื่อมระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการบารุงรักษา และยืดอายุการใช้
งานได้นาน โดยการใช้เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่องทางาน พร้อมกันและปรับอุณหภูมิ ที่ต่างกัน 2 องศา เพื่อ
ป้องกันการเสียหายของเครื่องปรับอากาศทาให้คงระดับอุณหภูมิที่เหมาะแก่ hardware software ตลอดเวลา
และมีระบบการแจ้งเตือนอุณหภูมิที่ผิดปกติ ผ่าน Line notification
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5. ข้อมูลสารสนเทศในระดับหน่วยงานต่าง ๆ มี Password ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ
0.
สาหรับบุคคลในหน่วยงาน เช่น ข้อมูลนักเรียน ของงานทะเบียนวัดผล
โรงเรี ย นมี วิ ธี ก ารเฝ้ า ระวั ง ความปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศบนไซเบอร์ โดยศู น ย์ ICT
มีการจัดระบบ network ที่มี Software ระบบป้องกัน วิธีป้องกันเพื่อให้มี ความพร้อมในการใช้ง านได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัย โดยในการรายงานการทางานของระบบจะใช้ Line notification แจ้ง
เตือน
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability) โรงเรียนมีวิธีการ
เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นมีความพร้อมใช้งาน ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายและทันกาลสาหรับบุคลากร
ดาเนินการในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.satriwit3.ac.th โดยโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ท าหน้ า ที่ ดู แ ลระบบเครื อ ข่ า ยภายในโรงเรี ย น ซึ่ ง ท าหน้ า ที่
เว็บมาสเตอร์ สาหรับดูแลระบบ แม่ข่าย (Server) มีการวางผังงานให้มีงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่าย มีคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานชัดเจน มีช่างเทคนิคโดยเฉพาะ ซึ่งจะประสานงานระหว่างเว็บ
มาสเตอร์ของโรงเรียนกับ ช่างเทคนิ คระดั บมื ออาชี พของบริษัท ทริป เบอร์ท รี สามารถดูแ ลระบบเครือข่ าย
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการนาซอฟท์แ วร์ระบบมาทาการตรวจสอบได้อย่างแม่นยา รวดเร็ว เมื่อเกิดปัญ หา
และสามารถแก้ไขได้ทันทีในเวลาไม่เกิน 3 ช.ม. อีกทั้งทางโรงเรียนได้มีการสารองผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
ถึง 3 ผู้ให้บริการ ดังนี้ 1.3bb 2.TOT 3.True โดยเครือข่ายหลักทางโรงเรียนได้ใช้ Internet 3bb Leased
Line ด้ ว ยความเร็ว 80 Mb/s ภายในประเทศ และออกต่ า งประเทศ 50 Mb/s โดยไม่ แ ชร์ค วามเร็ วกั บ
โครงข่ายอื่น Fttx 2 วงจร ของ 3bb วงจรละ 200/100 Mb/s ตามด้วยวงจรสารองอีก 2 วงจรคือ TOT
Fttx 400/300 Mb/s และ True Fttx 500/300 Mb/s นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ ทาหน้าที่ดูแล แนะนา
บ ารุ ง รั ก ษา ติ ด ตาม ตรวจสอบ และพั ฒ นาข้ อ มู ล ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ สะดวกในการใช้ ง านฮาร์ ด แวร์
และซอฟท์ แ วร์ ต ลอดเวลา โรงเรี ย นให้ ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในองค์ ก ร
อย่างเต็มที่ โดยจัดทาแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจาปีทุก ๆ ปี
๒. ผลการดาเนินการ
ประเด็น
๑. การมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่
สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน

ระดับ
ผลการพัฒนา
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม สถานศึ ก ษามี แ ผนกลยุ ท ธ์ 3 ปี (ปี ก ารศึ ก ษา 2๕๖๒ – 256๔ )
 และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยเกิดจากระบบการทางานแบบมี
 ส่ วนร่ว ม โดยให้ มี ผู้ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ร่วมกันศึกษา
สภาพบริบทของโรงเรียน กาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
แนวทางการพั ฒ นา จนน าไปสู่ ก ารสร้ า งแผนกลยุ ท ธ์ ยุ ท ธศาสตร์
โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการกาหนดทิศทางของโรงเรียน
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ประเด็น
๒. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ

๓. การดาเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผูเ้ รียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย

ระดับ
ผลการพัฒนา
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีความเป็นเลิศ และเป็น
 แบบอย่างที่ดีให้แก่สถานศึกษาอื่น ด้วยการผ่านเกณฑ์การประเมิน
 เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการคุณภาพดังนี้
๑. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
OBECQA
๒. สถานศึกษาผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่
จากสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
๓. สถานศึ กษาได้ รับ รางวัลโรงเรียนที่ ขนาดใหญ่ พิเศษที่มี กลไกล
และระบบประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาตามแนวทางของ IQA AWARD
ในระดับยอดเยี่ยม ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สถานศึ ก ษาได้ รั บ รางวั ล ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับยอดเยี่ยม

๕. สถานศึกษาได้รับรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ
6. สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่นที่ ๑๑
7. รางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น
ดีเยี่ยม
การด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า น
 ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่เน้นการพัฒนา

ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น คนเก่ ง คนดี และมี ค วามสุ ข
สร้ า งจุ ด เน้ น พั ฒ น าทั ก ษ ะ ให้ นั ก เรี ย น มี ค ว าม ฉลาด (SMART)
ครบในทุกมิติทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านการใช้ตรรกะและคานวณ
ด้ าน ธ ร ร ม ช าติ ด้ าน ก าร เข้ าใจ ต น เอ ง ด้ า น ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์
ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านดนตรี และด้านมิติสัมพันธ์และศิลปะ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
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ประเด็น

๔.พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

๕.จัดสภาพ
แวดล้อม
ทางกายและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
๖.จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

ระดับ
คุณภาพ

ผลการพัฒนา

โดยในแต่ ล ะด้ า น ทางโรงเรี ย นได้ จั ด หลั ก สู ต รและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ
อย่างรอบด้าน
ยอดเยี่ยม
ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพั ฒนาให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 มีองค์ ความรู้ ความสามารถในการจัด การเรีย นรู้อย่างมี ประสิท ธิภ าพ
 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 ที่ ๒ ๑
จนได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเพิ่มขึ้น

ยอดเยี่ยม สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ อ านวยต่ อ การเรี ย นรู้
 ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้ระบบเน็ตเวิร์คเพื่อผู้เรียน
 สามารถหาความรู้ ด้ วยตนเอง อี ก ทั้ ง โรงเรีย นยั ง มี ก ารจั ด บรรยากาศ
ที่ เอื้ อ ต่ อการเรี ยนรู้ข องแต่ ล ะกลุ่ม สาระ เป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ ที่ นั ก เรี ย น
สามารถศึกษาเพิ่มเติม
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ว
 สู ง เพื่ อ การเรี ย นการสอนออนไลน์ ร่ ว มกั บ การใช้ อุ ป กรณ์ ช่ ว ยสอน
 เพื่ อ ท าให้ ก ารจั ด การเรี ย น การสอน เนไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
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๓. จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่ไ ด้จ ากการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน ทาให้วิสัยทัศน์ พั นธกิจ
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ได้ตรงตามบริบทและสภาพแวดล้อม
๒. สถานศึกษาใช้รูปแบบการบริหารตามแนวทาง POSITIVE MODEL และวงจรคุณภาพ P D C A
ในการดาเนินการและกระบวนการพัฒนา และการบริหารจัดการทุกหน่วยงานในโรงเรียน โดยอาศัยการมีส่วน
ร่ ว มของผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ท าให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเป็ น ระบบ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความยั่งยืน
๓. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การตามเกณฑ์ ร างวั ล แห่ ง คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) พร้อมทั้งผ่านเกณฑ์การประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ
๔. สถานศึกษามีระบบกลไกลและการพัฒ นาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
ของ IQA AWARD โดยได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ยอดเยี่ ย ม ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕. ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริม ให้ ค รูมี ค วามรู้ ความสามารถ และได้ รั บ การพั ฒ นาจากหน่ ว ยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
๖. ผู้บริหารส่งเสริม ให้มีระบบการนิเทศ กากับติดตาม และประเมินผล และการรายงานผลการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงานของสถานศึกษา
๗. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงมีการบริหารจัดการระบบให้เป็นปัจจุบัน
๘ . ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร น า เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ข อ ง ระบบโ ป ร แ ก ร ม i-School
มาใช้สาหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร ทาให้ครูเข้าถึงง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

๔. จุดควรพัฒนา
๑. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการนาระบบ I-School
มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒. นากระบวนการบริหารจัดการองค์การตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา OBECQA มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่อง
๓. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง สร้างแรงจูงใจ
ในการทางานและมีความสุขต่อการทางาน
๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างครูและบุคลากรเพื่อให้เกิดการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
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มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมส่ง เสริมและพัฒ นาครู
ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีนโยบาย
ให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ในชีวิตประจาวันได้สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ครบทั้ ง 8 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการ STEM Education สร้ างสรรค์ สื่ อ เทคโนโลยี น าเสนอ
เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning หรือการใช้กระบวนการแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)
กิจ กรรมส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ยนได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริง และสามารถแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง มุ่ ง พั ฒ นานั ก เรี ย น
ให้มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีกระบวนการพัฒนาครู คือ
๑.๑ ครูทุกคนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง โดยระบุในโครงการสอนที่ชัดเจน
๑.๒ ครู ทุ ก คน มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถน าไปจั ด กิ จ กรรมได้ จ ริ ง ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะ
การแสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๑.๓ ครูทุกคนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
๑.๔ ครู ทุ ก คนสามารถสร้ า งหรื อ เลื อ กใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมในการน ามาประยุ ก ต์
ใช้กับ การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
รวมถึงการวัด ประเมินผลอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบัน
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ทั้งนี้กลุ่มบริหารวิชาการจะมีการนิ เทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่ อประเมินการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กระบวนการพั ฒนาครู ส าหรั บการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่ งเรี ยนรู้ ที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู้
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาให้ความสาคัญแก่ครูสาหรับการเลือกใช้หรือคัดสรร สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี ท างการศึ กษา และแหล่ งเรียนรู้ น าไปใช้ ในการจั ดการเรียนรู้ ให้ เหมาะสมกั บ ผู้เรียนและสถานการณ์
สอดคล้ องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรีย นรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และจุ ดประสงค์การเรียนรู้ อี กทั้ ง มี
กระบวนการอบรมและพัฒนาครูสาหรับการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษา และแหล่ งเรีย นรู้ และน าผลการประเมิ นไปปรับปรุ งพั ฒนาให้ มี คุ ณภาพสู งขึ้ น สามารถน าสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง
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๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
สถานศึกษาให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ทั้งด้านการจัดสภาพแวดล้อม
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจน
ส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรีย นเกิ ด กระบวนการคิ ด ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะการท างาน มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คุ ณ ลั ก ษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม ปลู ก ฝั ง ความเป็ น ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ตริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภัย
และมีความสุข และการสร้างบรรยากาศที่ท้าทายกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้ อยากเห็น
อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาคาตอบ ทาให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถที่จะแก้ปัญ หาหรือทา
กิจกรรมนั้น ๆ ได้ ทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถ และเกิดความภูมิใจ สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
ปลอดภั ย มี ค วามเป็ น มิ ต ร ปราศจากความหวาดกลั ว ที่ จ ะแสดงออก ซึ่ ง ท าให้ นั ก เรี ย นเป็ น คนกล้ า คิ ด
กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะคิดลองทา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและความสามารถในการ
เสาะแสวงหาความรู้ และพั ฒ นาตนเองอยู่ เสมอ รู้ เท่ าทั น การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี นวั ต กรรมที่ มี อ ยู่ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม
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๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครู ทุ ก คนได้ รั บ ความรู้ในเรื่อ งการวั ด ผลประเมิ น ผลโดยผู้ เรีย นได้ รั บ การพั ฒ นาและประเมิ น
ตามตัว ชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ด้วยวิ ธีการที่ห ลากหลาย เช่น การประเมิ นจากการปฏิ บัติ ง าน ชิ้ นงาน ใบงาน
ประเมินตามสภาพจริง แบ่งเกณฑ์การประเมินตามธรรมชาติของแต่ละวิชาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม
เช่น Google Form Google Doc Kahoot การถ่ายคลิปส่งออนไลน์ หรือแม้กระทั่ง ส่งใบงานทางไปรษณีย์
เป็นต้น มีการสื่อสารร่วมกับผู้เรียนและผู้ปกครองผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การโทรศัพท์เพื่อติดต่อโดยตรง
หรือการใช้แอพลิเคชั่น ไลน์ (Line) รวมไปถึงการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ปกครองรับทราบ
เกี่ยวกับผลการเรียนของผู้เรียนและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ การวัด
และประเมิ น ผลผู้ เรีย น มี ก ารประเมิ น ผลก่ อ นเรี ย นเพื่ อ ค้ น หาข้ อ บกพร่ อ งของความรู้ พื้ น ฐานของผู้ เรี ย น
ประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุง หรือแก้ไขการเรียนการสอนระหว่างเรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุหน่วยการ
เรียน และประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยมีรูปแบบของ
การวัดผลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ อาทิ การประเมินผลด้วย
เเบบทดสอบปรนัย อัตนัย การวัดประเมินผลโดยการปฏิบัติ และการวัดผลประเมินผลโดยบุคคลภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน
ให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๒๕๖๓
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๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ระบวนการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ครู ให้ ส ามารถใช้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ ผู้ เรี ย น
ในทันทีทันใด แล้วนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น
และแนวโน้ ม ติ ด ๐, ร, มส ลดลง การให้ ข้ อมู ลย้ อ นกลั บแก่ ผู้เรี ยนที่ โรงเรีย นดาเนิ น การ ประกอบด้ว ย 3
ลักษณะ ได้แก่ การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนเป็นองค์ประกอบสาคัญ ของการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โรงเรียนได้ดาเนิ นการโดยใช้กระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) การให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักเรียน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โรงเรียนให้ความสาคัญในเรื่องของประสิทธิภาพจะต้องตรงประเด็น
อธิบายผลที่เกิดตามจริงและทันเวลาเพื่อนักเรียนจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที จะไม่ตัดสินว่า ถูก - ผิด แต่จะบอกให้
นักเรียนเห็นประเด็นตามเกณฑ์แล้วสรุปการปฏิบัติของตนเองว่า การให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่มี ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนักเรียนได้ฝึกฝนการประเมินตนเอง นอกจากนี้ยัง ให้
ผู้เรีย นมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนแต่ละท่ านเพื่อจะได้นามาปรับปรุง
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ เรี ย น และ เกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๒. ผลการดาเนินการ
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

๘๘.๕๓

ดีมาก

๗.๔๑

๔.๐๖

ดี

พอใช้

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู และ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน เพื่อสะท้อนการจั ดการเรียนรู้ของครูที่เน้นกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๕.๙๔ โดยจาแนกเทคนิคและวิธีการสอน
ที่ครูใช้สาหรับการจัดการเรียนการสอน สามารถจาแนกดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ ี่เอื้อต่อการเรียนรู้

๗๘.๔๒

๑๑.๒๙
๑๐.๒๙

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู และประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน โดยการประเมินครูผู้สอนใน
ระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๘๙.๗๑ โดยจาแนกประเภทของสื่อที่ใช้สาหรับการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนภูมิ
วงกลมแสดงการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู ดังนี้

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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นอกจากนี้ ค รู โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล ร้ อ ยละ ๑๐๐ มี เว็ บ ไซต์ ส าหรั บ
การจัดการเรียนรู้ และการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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ตัวอย่างเว็บไซต์เพื่อจัดการเรียนการสอนและการจัดการความรู้ (KM) ของครูใน www. satriwit3.ac.th

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

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๘๘.๗๙

๙.๓๔

๑.๘๗

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ของครู และประเมิ นการจัดการเรียนการสอนโดยนั กเรียน โดยการประเมิน ครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีม าก
ร้อยละ ๙๘.๑๓

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๙๑.๐๔

๗.๕๒

๑.๔๔

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๘.๕๖
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๕๙

๒๕๖๓

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon

Self-Assessment Report 2020

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๙๐.๒๕

๕.๘๔

๓.๙๑

จากแผนภู มิแสดงผลการประเมิ น การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้แ ละให้ ข้อ มูลสะท้ อ นกลับ เพื่ อ พั ฒ นาและ
ปรับ ปรุงการจัดการเรียนรู้ ด้วยการนิ เทศการจัดการเรียนรู้ของครู และประเมินการจัด การเรียนการสอน
โดยนักเรียน โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๖.๐๙

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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๓. จุดเด่น
๑. ครูมีความพร้อมสาหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งความรู้ ทักษะ
โดยเน้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. ครู พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนของตนเองอย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร
จัดทาโครงการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตามการสอนภายในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกัลยาณมิตร
อย่างต่อเนื่อง
๔. ครูมีความสามารถพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประกอบใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์
๕. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน นาแนวทางหรือวิธีแก้ป้ญ หาที่เกิดจากการเรียนการสอน
มาสู่การสร้างงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา พฤติกรรม หรือ ส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่าง
น้อย ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
๖. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลได้ตรงตาม
เนื้ อ หาของแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ และธรรมชาติ ข องผู้ เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ช่ วยให้ ก ระบวนการวัด และ
ประเมินผลตามตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
๗. ครูทุ กกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ส ร้างชุ มชนแห่ ง การเรียนรู้ ทางวิชาชี พ (PLC) เพื่อ แก้ปั ญ หานั กเรีย น
รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๘. สถานศึ ก ษามี ก ระบวนการพั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ /กลุ่ ม งาน งานวิ จั ย พั ฒ นาเชิ ง บริ ห าร
และการเรียนการสอน งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และงานนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้กลุ่มบริหารวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ

๔. จุดควรพัฒนา
๑. สถานศึ กษาส่งเสริมและพั ฒ นาครูเกี่ย วกับ การจัดท าบัน ทึก หลัง แผนการจัดการเรีย นรู้ที่ สอดคล้อ ง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
๒. สถานศึ กษาควรส่งเสริม ให้ ครู ทุ กคนพั ฒ นาและสร้างเว็บ ไซต์ของตนเอง หรือบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดการความรู้ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่ อก้าวทั น
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
๓. ครูค วรจั ด บรรยากาศชั้ น เรีย น ป้ ายนิ เทศ ผลงานของนั ก เรีย น แหล่ ง การเรี ย นรู้ ภายในและนอก
ห้องเรียนที่มีประโยชน์ พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๖๑

๒๕๖๓
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๔. สถานศึกษาควรส่ งเสริม การจัดท าคลั ง ของสื่อ นวัตกรรมการสอนของครู รวบรวมอย่างเป็ น ระบบ
ง่ายต่อการเข้าถึงและการนามาใช้
๕. สถานศึกษาควรมีการพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียนและชุมชน
๖. สถานศึกษาควรนาผลการนิเทศการจัดการเรียนสอนของครูภายในมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เป็นรูปธรรม

ผลงานวิจัยของครูที่ใช้สาหรับการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย

นางจันทร์เจ้า เถียรทวี

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านสื่อออนไลน์
เรื่องไตรภูมิพระร่วง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวนวลฉวี นาคจันทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาวิเคราะห์
เชื่อมโยงเรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดฝีกทักษะการ
คิดวิเคราะห์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้การสอนแบบอุปนัย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๑
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3
นางสาวรัชพร วิทยประพัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เรื่องนิทานเวตาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ด้วยวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร
นางทานตะวัน ศิรินพ
การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6
การพัฒนาการอ่านการเขียนคา ในภาษาไทย
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๖๒
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย

นางศิริพร มังกรแก้ว
นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม

นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด

นายสมโภช ไพศาลสมบัติรัตน์

นางสาวอันธิกา บุญเลิศ

นายอธิวัฒน์ เงินสมบัติ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การจาแนกคา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือแบบ CIRC
การใช้รูปแบบการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสะท้อนความคิด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวรรณคดีเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ในการเรียน
วรรณคดีไทยเรื่องไตรภูมิพระร่วงขอนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ด้วยวิธี การจัดการเรียนรู้
แบบแผนผังความคิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเรื่องการเขียนสะกดคา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
โดยการใช้บทเรียนสาเร็จรูป
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย
เรื่องคายืมในภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ในการสอน
อ่านจับใจความสาคัญสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์
การใช้แบบฝึกหัดพัฒนาการอ่านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/11
การใช้ google site เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาการเรียนการ
สอนออนไลน์วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย

นางสาวอมราภรณ์ ทิพชัย

นางสาวปัทมวรรณ โชติกลาง

นางสาวปิยนันท์ กุลมาตย์

นางสาวจุฑาทิพย์ และล้าเลิศ

นางสาวปาริจิตร ไพเราะ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องคาสมาสด้วยชุดแบบฝึก
การสร้างคาในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนเรื่องการใช้คาราชาศัพท์
ด้วยชุดแบบฝึกการใช้คาราชาศัพท์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการ
อ่าน ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการเรียน เรื่องชนิดของคา
ในภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแต่งกลอน
สุภาพ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
โดยใช้แบบฝึกการแต่งกลอนสุภาพ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องโคลงโลกนิติโดยใช้เกม
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสาคัญ
ที่ได้รับการจัดการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชนิดของประโยค
โดยใช้แบบฝึกทักษะสาหรับนักเรียนชั้น ม.3/7
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคาศัพท์ท้ายบทของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดโต้วาที
โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๖๔

๒๕๖๓

เต็มรูปแบบ












Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon

Self-Assessment Report 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย
นางภวรัตน ภัทรผลพูล

นายธราวุฒ ภัทรผลพูล

นายอุดมชัย วิไลเพชรรัตน
นางสาวกนิษฐา หลักดี

นางสุภิดา วิไลลักษณ์

นางรัตนา พฤกษาปัญญะ

ชื่อผลงานวิจัย
ผลการสอนเสริมความรู้เรื่องการแก้สมการและอสมการ
ลอการิทึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่สอบไม่ผ่านผลการเรียนรู้
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องผลคูณเชิงส
เกลาร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้วิธีสอน
แบบร่วมมือกันแบบกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอนทบทวน
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ค31101
เรื่อง เซต และ ตรรกศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเลขยกกาลัง
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการและการ
แก้สมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อประสม
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาสื่อเพื่อการวัดและประเมินผล เรื่องสถิติ 2
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สาหรับนักเรียน On site
และ On line โดยใช้ google meet ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องความรู้เบื้องต้นของจานวนจริง

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๖๕

๒๕๖๓

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย
นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง

นางวันดี แจ่มพินิจ

นายภูธร บ้านเนิน

นางสาวชลธิชา อยู่ยง

นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย

ชื่อผลงานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง โจทย์ปัญหาเซต ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา
กับการสอนปกติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์เรื่องเซต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแแบ
บออนไลน์ (google classroom) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
รหัสวิชา ค31202 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
ของนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ค23201 เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง โดยวิธีทาเป็นกาลังสองสมบูรณ์โดยใช้แบบฝึกหัด
เสริม สาหรับนักเรียนชั้น ม.3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ค23202 เรื่องวงกลม โดยใช้แบบฝึกเสริม
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องโจทย์ปัญหาเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
กับการสอนปกติ
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในช่วงยุคโควิด 19
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เรื่องลาดับและ
อนุกรมอนันต์
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในช่วงยุคโควิด 19
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 เรื่องเวกเตอร์ใน
สามมิติ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๖๖

๒๕๖๓

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย
นางกรรณิการ์ มนุญโย

นายประกาศิต บุญวงค์

นางสาวหทัยรัตน์ ชมฤทธิ์

นางสาวพัชรี อินทร์ช่วย
นางสาวอาภา ศรีวงค์ราช

นางสาวช่อทิพย์ สุวรรณรัตน์

ชื่อผลงานวิจัย
การแยกตัวประกอบของพหุนามด้วยการจัดกลุ่มตาม
ความสามารถแบบเหมือน แบบคละ และแบบผู้เรียน
เลือกเอง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างสอน
โดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา กับการสอนปกติ
การแก้ปัญหาการส่งงาน ใบงาน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ค23101 โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ (google classroom)
การแก้ปัญการส่งงาน ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ค23102 โดยใช้วิธีการส่งงาน โดยระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ (google class) ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ที่เข้าเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความคล้าย โดยใช้แบบฝึกหัด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง พหุนาม โดยใช้แบบฝึกเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องสถิติและข้อมูล
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง จานวนเชิงซ้อน
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องการบวกลบจานวนเต็ม ของนักเรียนชั้น ม.1/2-3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๖๗

๒๕๖๓

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

น.ส.ทิพยรัตน์

ดุจดา

ชื่อผลงานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องฟังก์เอกซ์โพเนนเชียล โดยใช้โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
โรงเรียนนมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ปริซึมและทรงกระบอก โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ





กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย

นางแสงอรุณ สง่าชาติ

นางสาวสุจิตรา ศรีรอต

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์
เรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชดอก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานได้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง พลังงานความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ
(ฟิสิกส์) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์
คณิตศาสตร์สาหรับฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕/๗,๙,๑๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๖๘

๒๕๖๓

เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย

นางสุดารัตน์ ณัฎฐ์มีบุญ

นางสาวจิระ ดีช่วย

นางณัฏฐ์ญภา โพธิวัฒน์ธนัต

นางอรวลัญช์ ผ่องบุรษุ

สารวจความคิดเห็นและปัญหาการเรียนออนไลน์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘,๑๐,๑๒
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ศึกษาการใช้สื่อ Google Site วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง พันธุกรรม เพื่อแก้ปัญหาเวลาเรียนสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา(COVID2019) ในการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ ด้วยระบบคู่สัญญา
เพื่อศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี่ที่ ๕/๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการดารงชีวิต
ของพืช โดยการสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ด้วยภาพ
(Visual note) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์
ปัญหาเรื่องความดันอากาศ โดยใช้วิธีการสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning )
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา เคมี ๓
เรื่องสมดุลเคมี โดยเน้นทักษะปฏิบัติการทดลอง
ร่วมกับการสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
การศึกษาเจตคติและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการไทเทรต โดยใช้สื่อปฏิบัติการทดลองเสมือน
จริงร่วมกับการสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๖๙

๒๕๖๓

เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย

นายจิตรกร รัตนพันธ์

นางสาววันนา กันหาพร
นางสาววรรณภรณ์ ทองจันทร์

นายศุภกร ผันผล

นางสาวภัณฑิลา

ลอยเมฆ

นางสาวชยากร นรินทร์หงษ์ทอง

การใช้สื่อวีดีโอช่วยสอนผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity
Based Learning) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมี ๑ ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔/๔
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรื่อง ดาวฤกษ์ โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนอ่านเพิ่มเติมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้
แบบ GPAS 5 Step
การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2563
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง โมเมนต์ของแรง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาดิน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนวิชาเคมี 5 ด้วยชุด
กิจกรรมเรื่องเคมีอินทรีย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๗๐

๒๕๖๓

เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย

นางสาววราภรณ์ ชูบัณฑิต

นายเอกชัย อ่าสิงห์

นางสาวอริสรา อันละคร

นางสาวทาริกา

บุญพรม

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเบื้องต้น
(ว20205) ด้วยชุดกิจกรรม เรื่องพันธะเคมีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการต่อตัวต้านทานและ
แบตเตอรี่ โดยใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา
แบบโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การทดลองใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การทดลองใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 5
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 เรื่อง ระบบต่อม
ไร้ท่อ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
TGT (Teams-Games-Tournaments)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เรื่องระบบภูมิคุ้มกัน รายวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ผ่าน
ห้องเรียนออนไลน์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานร่วมกับการสืบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๗๑

๒๕๖๓

เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย

นางสาวนรีรักษ์

ทองสะอาด

นางสาวจิรัชญา สุขรัตนเจริญ

น.ส.เบญจวรรณ ยืนยง

เสาะหาความรู้แบบ 7E เรื่อง สารและสมบัติของสาร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เรื่องพลังงานความร้อน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Edution
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี
โดยใช้แนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทาง
วิชาวิทยาศาสตร์ 3 สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้บทเรียน online ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การสารวจและเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism)
การการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา โดยการเรียน
การสอนแบบร่วมมือเทคนิคเอส ที เอ ดี เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทารการเรียนวิชาชีววิทยา
โดยใช้แอปพลิเคชันแพดเลตสาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๗๒

๒๕๖๓

เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย

นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล

นายรวิ แจ่มพินิจ

นายธนะกิจ รุ่งโรจน์
น.ส.รัตนา กาญจนสาลี

นายประเสริฐ อภิวงค์
นางวรัญธภรณ์ นลินวิชญ์โภคิน

นายกฤติกร ล้อจิตติกุล

เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการ
คานวณ โดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Repl.it
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google
Classroom ในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี 2 ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ วิชาวิทยาการ
คานวณ โดยใช้ Google Site ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาการเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เรื่อง การ
ถ่ายภาพด้วยทฤษฎี 9 ช่อง โดยใช้ Google Slide
ผ่านการถ่ายรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาการ
คานวณ 5 โดยใช้ Google Form ในการวิเคราะห์
ข้อสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน เรื่อง
การไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมด้วยการจัดการ
เรียนรู้ แบบระดมสมองโดยการสร้างแผนผังความคิด
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาออกแบบ
เทคโนโลยี ๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์
Google Sites
การศึกษาพฤติการทางานกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา
โครงงาน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๗๓

๒๕๖๓

เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย

น.ส.แอมจิรา จันทร์ลี้

น.ส.กุลจิรา การนา

พัฒนาเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เรื่องความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563
การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาการออกแบบ
เทคโนโลยี 3 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในช่วง สถานการณ์ การแพร่ระบาด
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อหา
ประสิทธิภาพของโปรแกรม Net support สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะการคิดแบบเป็นขั้นตอน เรื่อง
เทคโนโลยีกับมนุษย์ โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind
Mapping)สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑/๓

เต็มรูปแบบ






กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อผู้วิจัย
น.ส.นิติยา ภักดีบุรี

น.ส.นาตยา สุกจั่น
นางวันเพ็ญ มีคาแสน
นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ

การศึ ก ษาผลการเรี ย น รู้ เรื่ อ ง ภู มิ ศ าสตร์ ท วี ป
ออ สเต รเลี ย แล ะ โอ เชี ยเนี ย ขอ งนั ก เรี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
4MAT

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการทางานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6/9 รายวิชาหน้าที่พลเมือง

การใช้แ บบฝึกทั กษะพั ฒ นาผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย น
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่องพุทธประวัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๗๔

๒๕๖๓
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

นางไพพร ดีบาง

นายพุทธัย เพื่อรอดวงษ์

น.ส.เพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา
น.ส.ประภารัตน์ อรุณภู่

นายกฤศณัฏฐ์

คล้ายขา

นายพงศกร จิรยั่งยืนยง

นางขนิษฐา ตันกูล

น.ส.สุภกฤตา หงษ์ทอง

การพัฒนาผลการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้
ด้วยการค้นพบ เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
ของนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ด้ ว ยการจั ด การ
เรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /4
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ในรายวิชา ภูมิศาสตร์ 1
เรื่องพิกัดภูมิศาสตร์และการเปรียบเทียบวัน เวลาโลก
โดยใช้การเรียนรู้แบบ 4 MAT
การสารวจเจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมแผนผังความคิด
ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรีย นที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โดยใช้วิธีสอนแบบอภิปราย
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
4MAT รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระวิชาภูมิศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๗๕

๒๕๖๓

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร

นางกรัณฑา สุธาทรัพย์
นายนสิทธิ์ ใหญ่ยิ่ง

น.ส.ปริมประภา แสนท้าว
นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ
นางสาวเพียงพร โปทอง
นางกนกวลัย

สร้อยศักดิ์

นางสาวธิติมาศ สุขประเสริฐชัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ

การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ เรื่ อ งวิ เคราะห์
ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล
โดยก ารเรี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ โด ยใช้ เ ท คนิ ค LT
(Learning Together)

การพั ฒ นาชุ ด การเรี ย น รายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์
ส22104 เรื่องประวัติศาสตร์อยุธยา สาหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา
2563

การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง อารยธรรมโบราณ (Ancient Civilization)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว์ (JIGSAW)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่- 1/7 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลเมืองดี
ในวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย โดยการใช้ รู ป แบบการสอน
CIPPA

การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ด้วยการจัดการ
เรี ย นการสอน โดยใช้ เ ทคนิ ค ของแผนผั ง กราฟิ ก
(Mind Mapping) เรื่ อ งอารยธรรมโบราณ ขอ ง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๗๖

๒๕๖๓
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

นายอนุชิต บูรณพันธ์

นางสาวณภัทร์ตะวัน อภัยภักดี

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ

การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งลั ก ษณะ
ทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบ TGT
(Team-Game-Tournament)

การพัฒนาทักษะการสรุปใจความสาคัญ จากบทเรียน
โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนระดับชั้น ม.3/4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย

นายจุมพล

นายอัครัช

ปัญจะ

บุญแท้

นายกิติพงษ์ รสจันทร์
นายไพโรจน์ ทองวั่น
นางสาวนฤมล ไชยวุฒิ
นางสาวสวรรยา เต็งสุวรรณ์
นางสาวกรกช นวพงศ์ธนานนท์

การศึกษาความสามารถรายวิชาศิลปะ 5 (ดนตรีไทย)
เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ
การแก้ไขทักษะการปรบจังหวะพื้นฐานในการอ่านโน้ต
รายงานการใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่องพื้นฐานการปฏิบัติ
ฆ้องวงใหญ่
ส่งเสริมทักษะการร้องเพลงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา
การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา
สารวจพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในรายวิชา
ทัศนศิลป์
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ที่มีต่อบทเพลงในราวงมาตรฐาน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๗๗

๒๕๖๓

เต็มรูปแบบ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

นางสาวชุลีพร เนืองศรี

นายจิรภัทร อาไพเมือง
นางสาวฌุมพรี โพธิ์เจริญรักษ์
นายธนพงศ์ แก้ววงศ์

นายอภิวัฒน์ ศรีวงษ์สา

นางสาววริศรา สุขขัมภ์

นางสาวณัฐนันท์ แช่มเพ็ชร

นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา

ลักษณะงานวิจัย

ผลของการฝึกด้วยน้าหนักที่มีต่อการประสานสัมพันธ์
ในการรากระบี่กระบอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3
การทดสอบการวิ่งกลับตัวตามจังหวะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาทักษะความแม่นยาในการยิงประตูใต้แป้น
ของกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 1/3
การพัฒนาทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอล มือบน โดยใช้
แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
Learnning ) ในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวด้วย
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่นิ่ง (Static Stretching)
ที่มีผลต่อการราพรมนั่ง พรมยืน และไม้ราในรายวิชา
พลศึกษา 4 (กระบี่กระบอง) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/14
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การแก้ปัญหาการส่งงานช่วงสถานการณ์โควิด-19
รายวิชาสุขศึกษาโดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การแก้ปัญหาเวลาเรียนในห้องเรียนมีไม่เพียงพอสาหรับ
การฝึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๗๘

๒๕๖๓

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

นางสาวศศิธร พิมพา

ลักษณะงานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียน
วิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๔
โดยใช้แบบสอบถาม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

นางสาวธัญดา ไตรวนาธรรม
นางมาลี เอี่ยมพริ้ง

นางฐานิต สุขสนาน

นางธาณี รัตนพันธ์

นางสาวสุกัญญา ไวยรัตนา

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชางานประดิษฐ์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Line และ
Classrom รายวิชาการสื่อสารและนาเสนอ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธณฑล
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้วงจร PDCA
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผลงานของนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
เรื่องประสบการณ์อาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ลักษณะนิสัย Habbitscan
การฝึกทักษะเพิ่มมูลค่าของใบเตยหอม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 1/5 โดยการลงมือปฏิบัติจริง
วิธีสอนแบบสาธิต
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๗๙

๒๕๖๓

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย
นายพสิษฐ์ อธิษฐ์ธรรมธัช

นายอภิรักษ์

กุลชุตินธร

นายนครินทร์

สุเพ็งคา

นายสุเทพ ซิวประโคน
นางสาววิยะดา ธรรมจิตต์

ชื่อผลงานวิจัย
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น วิชาการสื่อสารและการนาเสนอ
(IS2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การใช้รูปแบบการสอนโดยเพื่อนช่วยสอน (Buddy
Tutor) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่าง
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/4
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้
โครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมจับคู่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชี 1
เรื่องการจาแนกประเภทบัญชี โดยใช้การฝึกทักษะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการปฏิบัติกิจกรรมอาหารชุด
รายวิชาอาหารและโภชนาการ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

ลักษณะงานวิจัย
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ









กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อผู้วิจัย
นายสุประจักษ์ บัวพิมพ์
นางราตรี รัศมี
นางสาววัชรี แก้วนิยม

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย

การแก้ไขปัญหาการสะกดคาจากตัวอักษรฮิรางานะ
ในภาษาญี่ปุ่น
การศึกษาปัญหาความคงทนในการจาคาศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้
คาศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 และ 1/10
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๘๐

๒๕๖๓

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

นางเต็มดวง ชาญฤทธิ์
นางประภาภรณ์ หอมจันทน์
นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์
นางสาวมนัญญา รมัยธิติมา

นางสาวทิพรัตน์ จวนกระจ่าง
นางสาวอรีนา ศรียา
นางสาวสโรชา อามาตย์ทัศน์

นายสรวิศ เร้าอนุรักษ์

นายฐกร เจษฎาภัทรกุล

ลักษณะงานวิจัย

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงท้ายคากริยา
ช่องที่ 2 ที่ลงท้ายด้วย -ed โดยใช้ แบบฝึกทักษะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
การสร้างแบบฝึกเพื่อช่วยในการจดจาคาศัพท์เกี่ยวกับ
สัญชาติต่าง ๆ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การใช้ชุดการเขียนเรียงความและข้อความภาษาจีน
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีน
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัด
การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการจัดสอบแบบออนไลน์
บน Google Form
การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การพัฒนาการเขียนสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการเขียนตามคาบอก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ผลของการใช้สื่อประกอบการเรียนรู้และทบทวนด้วย
ตนเอง สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล
การปรับปรุงการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
จากแบบฝึกการอ่านออกเสียง Pronunciation
จากหนังสือเรียน Team Up 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๘๑

๒๕๖๓

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

นางสาวปิยฉัตร

อ่อนคาตา

นางสาวธัญชนก

ทองศิริอุบล

นางสาวจิตรลดา เจ๊กเผือกหอม

นางสาวปิยธิดา เถินบุรินทร์

นายศุภวิชญ์

ง่วนสาอางค์

นางสาวดาราวรรณ โคตรพัฒน์

ลักษณะงานวิจัย

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา
พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 / 5
การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาฝรั่งเศส
โดยใช้วิธีการเขียนแบบเน้นกระบวนการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 และ 5/10
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการ
เขียนประโยค Present Perfect Tense
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาการเขียนประโยค Passive Voice โดยใช้
แบบฝึกหัดสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563
การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคาศัพท์
ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เรื่อง การพัฒนาความสามารถการเขียนผันกริยารูป
ปฏิเสธธรรมดา (รูป ない) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โดยใช้บัตรภาพเชื่อมโยง
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษให้คล่อง
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาอังกฤษน่า
รู้ Reading News paper ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/7, 3/8, 3/9 และ 3/10 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๘๒

๒๕๖๓

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

นางสาวอาภาสินี รัตนวัน
นางสาวเบญจมาศ พิมพ์สมาน

ลักษณะงานวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เวิร์ด
เกม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ โดยการสอนด้วยเอกสารประกอบการ
สอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)
ชื่อผู้วิจัย
นางนริสา พัฒนรัฐ

นายศรัณย์ พฤกษาปัญญะ

นางทัศนีย์ หล้าธรรม

นางแสงจันทร์ อาภาวีระ

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒
ผลของการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
การวางแผนอาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน
ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน”
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖
การศึกษาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๒
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีลักษณะ
ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑/๑๒
ด้วยการใช้ชุดฝึกการสร้างแผนผังมโนทัศน์
การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ ๖
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๘๓

๒๕๖๓

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ
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ชื่อผู้วิจัย

นางสาวจิตรานันท์ จันทิมา

ชื่อผลงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย

การศึกษาปัญหาที่พบในการเรียนออนไลน์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสม
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๘๔

๒๕๖๓

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ
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มาตรฐานที่ ๔
สืบสานงานพระราชดาริ
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้จัดทาหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษาเป็นแนวทางการ
จั ด ประสบการณ์ เรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นในกลุ่ ม โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง ให้ มี อั ต ลัก ษณ์ เป็ น ลู ก นวมิ น ทร์ รัก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์
สืบ สานความเป็ น ไทย สร้ างสรรค์ ศิล ปาชีพ โดยน้ อ มน าพระราชด าริ ม าเป็ น แนวทางในการจั ด การศึก ษา
เพื่ อ ผลิ ต นั ก เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพ เป็ น เยาวชนที่ ดี ในสั ง คม สามารถสร้ า งอาชี พ ได้ ใ นอนาคต และมี ส่ ว น
ในการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ค งอยู่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โรงเรี ย นได้ ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ เพื่อสืบสานงานศิลปาชีพตามโครงการพระราชดาริ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อให้
นักเรียนเกิดความสมดุลของการเรียนรู้และทักษะชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนจึงมีการดาเนินการในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
๑. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานตามโครงการพระราชดาริและศิลปาชีพใน
สถานศึกษา
โรงเรียนได้ดาเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมและโครงการ
ต่ า ง ๆ เพื่ อ สื บ สานงานตามโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพ ระ ราชด าริ ข องสมเด็ จ พ ระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังต่อไปนี้
๑.๑ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา โดยกลุ่มสาระ
การ
เรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ได้สอดแทรกการสอนเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ให้กับนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่
พระองค์ทรงมีต่อผืนแผ่นดินไทย

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๘๖

๒๕๖๓
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๑.๒ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คม ศาสนา และวั ฒ นธรรม ได้ จั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อ ก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองของตน คือทาให้รู้ถึงความ
เสียสละของบรรพบุรุษที่ได้สร้างบ้านเมืองมา รักชาติบ้านเมืองไว้ด้วยชีวิต สร้างสมวัฒนธรรมอันดีงามมาสู่รุ่น
ลูก หลานจึง ก่ อ ให้ เกิ ด ความภู มิ ใจ รั ก หวงแหนมรดกที่ บ รรพบุ รุ ษ ทิ้ ง ไว้ ต้ อ งการที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สาน
สิ่งที่ดีงามไปยังคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป
๑.๓ การส่งเสริมงานศิลปาชีพ โดยเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ (โขน)
ให้กั บนั กเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้เรียนทุ กคน เพื่ อส่ง เสริมศิ ลปวัฒ นธรรม เชิ ดชูความเป็น ไทย
ให้ กั บ คนรุ่ น หลั งได้ สื บ สานและต่ อ ยอดซึ่ ง ถื อ ว่ าเป็ น เอกลั ษ ณ์ ข องโรงเรีย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา
พุทธมณฑล กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๘๗

๒๕๖๓
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นอกจากนี้ ในรายวิ ช าการงานอาชี พ และกิ จ กรรมชุ ม นุ ม การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ให้ กั บ นั ก เรี ย น
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓,๔ และ๕ ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้
ฝึกการปฏิบัติจริง สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับนักเรียนและครอบครัว
ต่อไปในอนาคต และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกกล้วยไม้ เพื่อเข้ าร่วมกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๔ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ และ ๒ ได้เลือก
เรียนตามความสนใจ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะที่สาคัญสาหรับการดารงชีวิตอยู่
ในสัง คม โดยเน้น สมรรถนะด้านทั กษะชีวิต เพื่ อ นาสู่ การปฏิ บั ติ เช่น เย็บ ปั กถั กร้อ ย นั กบั ญ ชี ตัวน้ อ ย งาน
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ขนมอบ ดนตรีไทย จัดสวนถาด ผักริมรั้ว จัดสวนถาด ศิลปะทัศนศิลป์ เป็นต้น

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๘๘

๒๕๖๓
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๑.๕ โครงการธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมเงินเพื่อวางแผนอนาคต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล ได้ ร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารออมสิ น จั ด ตั้ ง ธนาคารโรงเรี ย นเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย น
ทุ ก ระดั บ ชั้ น ได้ ว างแผนการออมเงิ น ให้ ค วามรู้ ในการวางแผนใช้ จ่ า ยเงิ น มี ก ารจ าลองสถานการณ์ จริ ง
ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานบริการ ให้นักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ในการทาหน้าที่ต่าง ๆ ในธนาคารโรงเรียนเพื่อเป็น
การฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ และเป็ น แนวทางในการเลื อ กประกอบอาชี พ ในอนาคต ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓
ธนาคารโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรมการออมเพื่อแม่โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในเรื่องของ
การออม ปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ในการอยู่อย่างพอเพียง และระลึกถึงแม่ผู้มีพระคุณ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล

๑๘๙

๒๕๖๓
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นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
นามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง คณะผู้บริหารและครูเป็นอย่างยิ่ง

๒. การส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ และสร้ า งความตระหนั ก การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดาริ
โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล ได้ ด า เนิ น การด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 โดยมีแนวคิดที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสานึกและคุณลักษณะที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่ อให้นักเรียนเติบโตเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศ มีจิตสานึกรับ ผิดชอบต่อสังคมโลก จากแนวคิดดังกล่าว
จึ ง น ามาสู่ จึ งได้ จั ด ท าโครงการต่ า ง ๆ อั น เกิ ด จากความร่ ว มมื อ จากนั ก เรี ย น เครื อ ข่ า ย โรงเรี ย น ชุ ม ชน
โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การรณรงค์ให้ความรู้ ๒) การประชาสัมพันธ์ ๓) การส่งเสริม
พฤติกรรม ๔) การสร้างเครือข่าย โดยได้มีการดาเนินการดังนี้
๒.๑ โครงการโรงเรี ย นคาร์ บ อนต่ าสู่ ชุ ม ชน โรงเรี ย นได้ รั บ รางวั ล ชมเชย โรงเรี ย นคาร์ บ อนต่ า
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจานวนนักเรียน ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป สามารถลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ ๑,๖๙๙.๒๐ kgCO2e ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๒.๒ โครงการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ปลอดสารพิษ เนื่องด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑลตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน เกี่ยวกับการบริโภคพืชผักถือเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับการดารงชีพของมนุษย์ เพราะพืชผักเป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และกากใย อีกทั้งยังมีสารอาหาร
ที่ช่วยในการเกิดโรคต่าง ๆ จึงทาให้ความนิยมความนิยมในการบริโภคผักมีมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการเลือกบริโภคผัก อีกทั้งต้องคานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะพืชผักส่วนใหญ่ที่
วางขายในท้องตลาดทั่วไป พบว่ามีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ซึ่งในปัจจุบันการผลิตผักปลอดสารพิษมีอยู่หลายรูปแบบ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หรือการปลูกพืช
ไร้ ดิ น นั้ น เป็ น การปลูก พื ช เรี ย นแบบธรรมชาติ โดยการปลู ก พื ช ในสารละลายธาตุ อ าหาร (Hydroponics)
หรือปลูกลงในวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดิน (Soiliess culture) ซึ่งอาศัยหลักการที่ว่าพืชต้องได้รับธาตุอาหารที่จาเป็น
ต่อการเจริญ เติบ โตผ่านระบบรากพืช พร้อ มกับ ได้ รับออกซิเจนและแสงแดดที่ เพี ยงพอต่อการเจริญ เติ บโต
ทาให้พืชที่ปลูกแบบไม่ใช้ดินมีการเจริญเติบโตเต็มที่ตามศักยภาพพันธุกรรม เพราะสามารถใช้สารละลายธาตุ
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อาหารและน้าที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปีนี้โรงเรียนของเราได้มีการปรับปรุงและขยายโรงเรือนที่
ใช้ปลูกเพิ่มเติมมากขึ้น

๒.๓ โครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีความรู้และตระหนักถึง
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ต่อไป และส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ การด ารงชี วิ ต
เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ที่เราทุกคนกาลังประสบอยู่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจาก
การใช้ ท รัพ ยากรสิ่งแวดล้ อ มที่ ข าดความตระหนั ก และใช้ ป ระโยชน์ อ ย่างคุ้ม ค่ า โดยให้ ค วามรู้แ ก่นั ก เรีย น
และผู้เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒ นาสิ่ง แวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ซึ่ง เป็นสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว เมื่อสามารถอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีได้แล้ว จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
เกิดบรรยากาศที่ดี มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ได้ และนั ก เรี ย นยั งสามารถน าความรู้ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รับ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เป็ น ประโยชน์
ในชีวิตประจาวันได้ โรงเรียนของเราจึงได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีความสวยงามเหมาะสม
อนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้
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๒.๔ การจัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนได้เปิดทาการธนาคารขยะโดยรับความร่วมมือ
จากหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ได้ แ ก่ 1) กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มมาให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะ
2) เจ้าหน้าที่ทหารจากกิจการวังพิเศษมารับซื้อขยะรีไซเคิลทุ กวันจันทร์ 3) มหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ความรู้
เกี่ยวระบบการรับซื้อ การทาบัญชี 4) ธนาคารโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้กาหนดให้มีการรับซื้อขยะรีไซเคิล
ทุกวันจันทร์ ณ จุดรับซื้อบริเวณใต้อาคาร ๗ ชั้น ซึ่งจะมีนักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่สานักงาน นักการภารโรง
และผู้ปกครอง นาขยะรีไซเคิลมาขาย ผลจากการดาเนินงานพบว่านักเรียนตระหนักถึงความสาคัญในการรักษา
สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ และรู้จักการออมเงินตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งยังมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันคัดแยกขยะในโรงเรียนการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้
ในการแยกขยะภายในโรงเรีย นเราต้องรู้จักประเภทของขยะก่อ น เพื่ อที่จะสามารถคัด แยกขยะก่อ นทิ้ง ได้
และทิ้งลงถังขยะให้ถูกต้อง ได้แก่ ขยะปัจจุบันมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ถังขยะเปียกย่อยสลายง่าย ทิ้งลงถัง
ขยะสี เขี ย ว 2) ถั ง ขยะทั่ ว ไป เช่ น เศษถุ ง ขนม เศษกระดาษทิ ช ชู ทิ้ ง ลงถั ง สี น้ าเงิ น 3) ถั ง ขยะรี ไ ซเคิ ล
เช่น ขวดพลาสติก ทิ้งลงถังสีเหลือง 4) ถังขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรีโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลอดไฟ
ทิ้ง ลงถัง ขยะสีแดง จากการรณรงค์ให้ค วามรู้แก่ นัก เรียนทาให้ นัก เรียนเกิด ความสนใจและคิ ดก่อ นทุ กครั้ง
ที่จะทิ้งขยะให้ถูกต้อง
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๓. การส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงานพระราชดาริ และความเป็นลูกนวมินทร์
โรงเรี ย นด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม ความภาคภู มิ ใจและเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การสื บ สานงาน
พระราชดาริ และความเป็นลูกนวมินทร์ ดังนี้ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบามสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๑๐ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ กิ จ กรรมวั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พัน
ปี ห ลวง วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ การจั ด โครงการนิ ท รรศการเฉลิ ม พ ระเกี ย รติ ส มเด็ จ พ ระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการจัดโครงการอบรมปลูกจิตสานึกเยาวชนคนรักชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะเป็นลูกนวมินทร์ ทุกปีการศึกษานักเรียนจะมีส่วนร่วม
ในการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ และประเมินความภาคภูมิใจและรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์เพื่อสะท้อนผล
การดาเนินงานของโรงเรียน โดยนาผลที่ได้มาวางแผนในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีในสถานศึกษาให้กับนักเรียน
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๒. ผลการดาเนินการ
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔
๑. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานตามโครงการพระราชดาริและศิลปาชีพในสถานศึกษา
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ (โขน) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

จากตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 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

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓,๔และ๕ จานวน ๒๕ คน
ผ่านการเรียนกิจกรรมชุมนุมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร้อยละ ๑๐๐
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ที่ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๕๗๐ คน ผ่านกิจกรรม ลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ร้อยละ ๑๐๐
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ที่ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๕๖๒ คน
ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ร้อยละ ๑๐๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
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๒. การส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ และสร้ า งความตระหนั ก การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดาริ
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจานวน ๓,๐๒๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐
๓. การส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงานพระราชดาริ และความเป็นลูกนวมินทร์
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจานวน ๓,๐๒๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนแสดงเจตคติความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดี
ต่อการสืบสานงาน พระราชดาริ และความเป็นลูกนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจานวน ๓,๐๒๗ คน มีเจตคติความภาคภูมิใจและ เจตคติ
ที่ดีต่อการสืบสานงาน พระราชดาริ และความเป็นลูกนวมินทร์
ระดับมากที่สุด ร้อยละ
๗๐.๒๐
ระดับมาก
ร้อยละ
๒๕.๔๐
ระดับปานกลาง ร้อยละ
๓.๕๐
ระดับน้อย
ร้อยละ
๑.๐๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
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๓. จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสดงโขน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย
๒. ผู้เรียนมีคุณ ธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและสามารถนาหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต
๓. ผู้ เรีย นได้ มี โ อกาสได้ เลื อ กเรี ย นศิ ล ปาชี พ ตามความถนั ด และสนใจ ส่ ง เสริ ม ด้ านทั ก ษะอาชี พ
เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
๔. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอย่างหลากหลาย
๕. ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๖. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

๔. จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรมีก ารจั ดทาหลัก สูตรหลักสูต รนวมิ นทราชินี ให้ สมบู รณ์ และขยายผลให้ กับ โรงเรียนในกลุ่ ม
นวมินทร์และนามาใช้ในการจัดการเรียนสอนอย่างเป็นรูปธรรม
๒. ควรมีการจัดหลัก สูตรการเรียนการสอนงานศิลปาชีพ ตามโครงการพระราชดาริให้กับ นักเรีย น
ทุกระดับชั้น
๓. ควรส่ งเสริม ให้ ผู้ เรี ยนตระหนั ก และมี ส่ วนร่ว มในการอนุ รัก ษ์ ดู แ ลรั กษาทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๔. ควรเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ น ากิ จ กรรมศิ ล ปาชี พ ไปให้ บ ริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คมในรู ป แบบ
ที่หลากหลายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๕. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ก่ อให้ผู้เรียนเกิ ดความผูก พันกับ สถานศึกษาอย่างหลากหลายในรูปแบบ
ที่ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
๖. ควรมีการเผยแพร่ผลงานโดยจัดนิทรรศการหรือแสดงผลงานเกี่ยวกับการสืบสานงานพระราชดาริ
ของโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
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ตอนที่ ๔
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
สรุปผล
การด าเนิ น งานภาพรวมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ
สตรีวิ ท ยา พุ ท ธมณฑล ด าเนิ น การตามกฎกระทรวงว่ าด้ ว ยการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ .ศ. ๒๕๖๑
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา ตั้ง ค่าเป้าหมายของมาตรฐาน การจั ดทาแผนพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ จุ ด เน้ น และเอกลั ก ษณ์ ข องโรงเรี ย น น าแผนไปสู่
การปฏิ บั ติ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลตามกลไกการบริ ห ารคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา โดยน าผล
การประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินภายนอกรอบ ๔ มาประกอบพิจารณาสรุป ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ด้ านการจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับการสืบสานงานพระราชดาริ โดยมีผลสรุปดังตาราง
จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
1. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับจังหวัด
สังกัด และประเทศทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด
2. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียน และคิดคานวณ ในระดับดี-ดีเยี่ยมตามค่า
เป้าหมายของมาตรฐาน เนื่องจากสถานศึกษาได้จัด
กิจกรรมที่สอดคล้องและมีความหลากหลาย
เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านการอ่าน การคิด และการ
สื่อสารของผู้นักเรียน
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยี
กับหน่วยงานภายนอก
4. ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
สืบค้น ทดลอง และประดิษฐ์ โดยสามารถนาผลงาน

จุดควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในกีฬาประเภทอื่น ๆ
พัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสาเร็จทั้งตนเองและ
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
2. สถานศึกษาควรกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
คะแนนผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังมีคะแนนไม่ถึง ๕๐
คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสังคมศึกษา เพื่อความชัดเจนในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ และครอบคลุมทักษะ
ทางวิชาการของผู้เรียน
3. สถานศึกษาควรตั้งเป้าหมายในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการดูแลความ
ช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิต

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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จุดเด่น
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้และบริการสังคมได้เป็นอย่างดี
5. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและการศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
และสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
และความถนัดของตนเอง
6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ตลอดจนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจัดทาโครงงาน
คุณธรรมที่โรงเรียนกาหนด
7. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาประเภทการต่อสู้
ยูโด และยูยิตสู กรีฑา สามารถเป็นตัวแทนเยาวชน
เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ จังหวัด และระดับประเทศ
8. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สมบูรณ์
แข็งแรง และมีลักษณะทางสังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน
9. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็น
ระบบอย่างชัดเจน สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนได้รวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข
และปลอดภัย

จุดควรพัฒนา
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อ
และให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ประสานความ
ร่วมมือกับ ผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ทั้งผู้ปกครอง
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสถาบันด้าน
สุขภาพจิต ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันและช่วยเหลือดูแล
ผู้เรียนไม่ให้มีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้
5. สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการของผู้เรียนตลอดปีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการและความ
ถนัดของผู้เรียนเพื่อนาไปใช้สาหรับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
6. สถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนทุกคนจัดทาบันทึก
ข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษา สาหรับการ
พัฒนาตนเอง เพื่อตั้งค่าเป้าหมายและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มีวิธีการ ขั้นตอน
และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้เรียนและครู สาหรับ
ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลง (MOU)
7. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีเวที
แสดงศักยภาพให้กับผู้เรียน เพื่อแสดง
ความสามารถและผลงานด้านต่าง ๆ ต่อสถาน
สาธารณชน โดยประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่
ผลงานของผู้เรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
ให้เป็นเชิงประจักษ์และรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
8. สถานศึกษาควรส่งเสริม พัฒนา นวัตกรรมของ
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ นานวัตกรรมไปใช้จริง
และสามารถนาไปเผยแพร่ หรือบริการทางสังคม
อย่างต่อเนื่อง
9. สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร
และตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นา ความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ
จิตอาสา การใช้ถ้อยคาที่สุภาพ อ่อนหวาน
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาด้านการบริหาร
โดยได้รับรางวัลทรงคุณค่าจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปี
การศึกษา 2563 ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่
2. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่มาจาก
กระบวนการพัฒนาและขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม
และชัดเจนด้วยรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย
3. สถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมการบริหาร
POSITIVE MODEL และวงจรคุณภาพ PDCA
ในการดาเนินงาน ขับเคลื่อน และการบริหารจัดการ
พัฒนาภายในองค์กร โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครู ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทาให้เกิดระบบการบริหารคุณภาพอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน
4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์
รางวัลแห่งคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และโรงเรียน
มาตรฐานสากล
5. สถานศึกษามีระบบกลไกและการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ IQA
AWARD

จุดควรพัฒนา
รวมทั้งคุณลักษณะความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์
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
1. สถานศึกษาควรจัดการให้มีรูปแบบเครื่องมือ
การตรวจติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เครื่องมือประเมินความสาเร็จของงานโครงการ/
กิจกรรม และเครื่องมือตามมาตรฐานที่หลากหลาย
และสอดคล้องตามมาตรฐานด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ
2. สถานศึกษาควรมีการจัดระบบหมวดหมู่
ของข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เรียกใช้
สะดวก ครอบคลุมแผนงานที่จัดวางเป็นปัจจุบัน
เพื่อสามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการได้ถูกต้อง
และมีคณะกรรมการรับผิดชอบที่ชัดเจน
3. สถานศึกษาควรตรวจสอบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้งานสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้สะดวกอย่างมีประสิทธิผล
และมีระบบดูแล การบารุงรักษา ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
4. สถานศึกษาควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบ
ทุกหน่วยงาน และนาระบบ i-School มาพัฒนาให้
เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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6. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูได้
พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อ
นามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง
7. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศ
กากับติดตาม และประเมินผล และการรายงานผลการ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงานของสถานศึกษา

จุดควรพัฒนา
5. สถานศึกษาควรจัดให้มีการแสดงผลของข้อมูล
ในรูปแบบของ Infographic ให้เป็นขั้นตอน
โดยใช้รูปแบบนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE
MODEL และวงจรคุณภาพ P D C A ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกหน่วยงานในองค์กร
ให้เป็นรูปธรรม
6. สถานศึกษาควรนากระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา OBECQA
มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และต่อเนื่อง
7. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความ
คิดเห็นให้มากขึ้น หรือนาผลการประเมินจากการ
ดาเนินงานไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ในด้านการ
ทางานและกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8. สถานศึกษาควรส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็น
ทีม ระหว่างครูและบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง
9. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแบ่งโครงสร้างการ
บริหารอย่าง ชัดเจน มีการกาหนดนโยบายและการ
วางแผนเพื่อการ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
และกระจายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม
และทั่วถึงทุกคน สร้างครูให้เกิดภาวะผู้นา
มีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาได้ทันการเปลี่ยนแปลง
10. ผู้บริหารควรส่งเสริมวิทยฐานะครูให้สูงขึ้น
มีการยืดหยุ่นและช่วยเหลือครูแบบกัลยาณมิตร
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและมีความสุขต่อการทางาน
11. สถานศึกษาควรจัดสถานที่ภายในหน่วยงาน
และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีอาคารสถานที่ให้
สะดวกต่อ
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จุดควรพัฒนา
การติดต่อสื่อสาร รวมถึงมีบรรยากาศสถานที่
สะอาด สวยงาม ต่อผู้มาเยือน

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูมีความพร้อมสาหรับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งความรู้ ทักษะ
โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning และการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online)
2. ครูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของตนเองอย่าง
เป็นระบบ มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทาโครงการสอน
การวัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนาและสร้างเว็บไซต์
ของตนเอง หรือบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนใช้นวัตกรรม ICT
(e – learning, E-book, CAI ฯลฯ) เพื่อช่วยเหลือและ
เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาและช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด – 19
4. สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง
5. สถานศึกษานาผลการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูภายในมามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
ให้เป็นรูปธรรม
6. ครูมีความสามารถพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอนด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประกอบใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน
นาแนวทางหรือวิธีแก้ป้ญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน
มาสู่การสร้างงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา
พฤติกรรม หรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
8. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดทา
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย

1. สถานศึกษาควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และเห็นความสาคัญ
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. สถานศึกษาควรนากระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning
Community (PLC) มาใช้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งและกัน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
3. สถานศึกษาควรส่งเสริม อบรมให้ความรู้
และพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Online) โดยนาเทคโลยี หรือโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ที่หลากหลาย ทันสมัย
และน่าสนใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ครูควรพัฒนารูปแบบการสอนใหม่ ๆ ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงโลก
ตอบสนองความต้องการกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
5. ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่สอดคล้อง
กับลักษณะของผู้เรียน รวมถึงจัดทา ผลิตสื่อการ
สอนที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ต่อการเรียนให้กับผู้เรียนมากขึ้น
6. สถานศึกษาควรมีความพร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ห้องสืบค้น (Resonce Center) สิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
7. ครูควรจัดบรรยากาศชั้นเรียน ป้ายนิเทศ
ผลงานของนักเรียน แหล่งการเรียนรู้ ภายในและ
นอกห้องเรียนที่มีประโยชน์ พร้อมทั้งพัฒนาแหล่ง
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ทักษะพิสัย และจิตพิสัย และนาปัญหาที่เกิดขึ้นมา
จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อ
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
9. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและ
ประเมินผล สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลได้ตรงตาม
เนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และธรรมชาติ
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยให้กระบวนการวัด
และประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
10. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
11. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนของครู และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และออกแบบการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จุดควรพัฒนา
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
8. สถานศึกษาควรจัดหาเจ้าหน้าที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาบริการ หรือช่วยเหลือ
ครูในการออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ (Online)
9. สถานศึกษาควรมีห้องสตูดิโอ (Studio)
อานวยความสะดวกสาหรับให้ครูได้อัดวีดิทัศน์
(VDO) ตลอดจนมีเครื่องมือเทคโนโลยี
ที่ หลากหลายและเพียงพอ พร้อมใช้งานในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
10. สถานศึกษาควรมีระบบการนิเทศการสอน
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลายไปจากรูปแบบ การนิเทศในห้องเรียน
เช่น นิเทศออนไลน์ นิเทศต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อสะท้อนผลในมุมมองที่หลากหลาย และนาผล
มาพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียนต่อไป
11. สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดทาคลัง
ของสื่อ นวัตกรรมการสอนของครู รวบรวมอย่าง
เป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าถึงและการนามาใช้
12. สถานศึกษาควรมีการพัฒนา ประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
13. ครูควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเรียน
การสอนในสถานศึกษาทั้งรูปแบบออนไซต์
(Onsite) และออนไลน์ (Online) ให้มากขึ้น
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
13. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย โดยบูรณาการกับต่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือภายนอกสถานศึกษาร่วมกัน
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านของผู้เรียน
และสถานศึกษา เป็นต้น
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จุดควรพัฒนา
14. สถานศึกษาควรสร้างระบบประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูบนเว็บไซต์
ของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อนาผลการประเมินของนักเรียน
ทุกคนมาพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
15. สถานศึกษาควรเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียนของครู ที่ได้รับการอนุญาตจาก
เจ้าของผลงาน เช่น บทคัดย่อ หรือวิจัยเต็มรูปแบบ
มีการจัดเก็บงานวิจัยในชั้นเรียนของแต่ละปี
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) เพื่อสะดวกต่อการ
สืบค้นได้ตลอดเวลา สามารถนามาเป็นตัวอย่าง
และเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนางานของตนเอง
16. ครูควรจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ หรือสืบค้น และปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนเกิด
จิตสาธารณะในการรักษาความสะอาดห้องเรียน
ตลอดเวลา

ด้านการสืบสานงานพระราชดาริ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา ที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชดาริและศิลปาชีพ
ในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาส่งเสริมการสืบสานงานพระราชดาริ
ด้วยรูปแบบการสอนบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชานาฏศิลป์ (โขน)
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน
รายวิชาการงานอาชีพ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
(การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะทางศิลปาชีพ
3. สถานศึกษาส่งเสริมการสืบสานงานพระราชดาริ
ด้วยการให้นักเรียนเข้าชมการแสดงโขนเป็นประจาทุกปี
เพื่อเป็นการฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมไทย สืบสาน และรักษาไว้
ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้

1. สถานศึกษาควรมีการจัดทาหลักสูตร
นวมินทราชินีศึกษา ให้มีรูปแบบที่ชัดเจนมี
องค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน และเพิ่มเติม
กิจกรรมที่เป็นงานพระราชดาริที่สาคัญ ๆ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น
2. สถานศึกษาควรนาผลงานที่เกิดจากงานสืบสาน
งานพระราชดาริสู่ชุมชนและผู้ปกครอง เช่น
กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ซึ่งถือว่าเป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและประสบ
ผลสาเร็จเป็นอย่างดี
3. สถานศึกษาควรเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชาวบ้านหลายแขนง หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนให้หลากหลาย เพื่อผู้เรียนจะได้เห็น
ความสาคัญในการพัฒนาทักษะอาชีพ ตลอดจน
สร้างทางเลือกให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
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4. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสร้างความ
ตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวพระราชดาริ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานภายนอกจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน
โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก โครงการอบรมวิทยากร
แกนนาค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว
โครงการโลกสวยด้วยมือเรา โครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล โครงการแยกขยะในโรงเรียน
โครงการครอบครัวพอเพียง และโครงการธนาคาร
โรงเรียน
5. สถานศึกษามีกิจกรรมการส่งเสริมความภาคภูมิใจ
และเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงานพระราชดาริ และ
ความเป็นลูกนวมินทร์

จุดควรพัฒนา
นาไปประกอบอาชีพให้กับตนเองได้
4. สถานศึกษาควรกาหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอน หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสืบสานงาน
พระราชดาริของนักเรียนแต่ละระดับให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ทุกคน
5. สถานศึกษาควรเผยแพร่กิจกรรมสืบสานงาน
พระราชดาริให้ชุมชน สังคม และสาธารณชนได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษาควรจัดบริการความรู้เกี่ยวกับ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ สามารถนาออกจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน
7. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับสืบสานงานพระราชดาริ ได้แก่
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็น
ประเพณีของสถานศึกษาในทุกปีอย่างต่อเนื่อง
8. สถานศึกษาควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใน
โครงการสืบสานงานพระราชดาริให้มากขึ้นและ
หลากหลาย และนามาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6
9. สถานศึกษาควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อสร้างทักษะทางอาชีพให้กับผู้เรียน
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. สถาน ศึ ก ษาจั ด กิ จ ก รรมหรื อ สร้ า งวั ฒ น ธรรมที่ เ ป็ น อั ตลั ก ษณ์ ขอ งนั ก เรี ย น โรงเรี ย น
นวมินทราชินูทิ ศ สตรีวิทยา พุท ธมณฑล อีก ทั้งปลูกฝัง ให้นั กเรียนมีความภาคภูมิ ใจความเป็นลูก นวมินทร์
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม และจิตสาธารณะมากขึ้น
2. สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนสามารถอ่าน
เขี ย น คิ ด ค าน วณ รว มถึ ง ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย น ให้ มี ทั ก ษ ะ ด้ า น ก ารคิ ด อ ย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ ทั ก ษ ะ
การแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านความร่วมมือ ทักษะด้านการสื่อสารสารทางภาษาต่างประเทศ
ทักษะด้านคอมพิ วเตอร์แ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั กษะอาชีพ รวมถึง มีความคิดสร้างสรรค์ มีภ าวะผู้น า
และรู้จักการทางานเป็นทีม
3. สถานศึกษาส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน เปิดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถ
นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่นวัตกรรมตลอดจนการบริการสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
4. สถานศึกษาสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด ส่งเสริมการ
แยกขยะ การอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้พร้อมใช้และบริการผู้เรียนตลอดเวลา
5. สถานศึกษาจัดให้มีห้ องสตูดิโอ พัฒ นางานโสตทั ศนู ปกรณ์ และสัญ ญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง เป็นต้น ทาให้ครูสามารถ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่
6. สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ
ทางภ าษา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคณิ ตศาสตร์ ห้ องป ฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ห้ องอ าเซี ย น ห้ อ งสมุ ด
มีมุมหนั งสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบ ค้นข้อมูล ให้ สวยงามและสะอาด เพื่อบริการให้กับผู้เรียนในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
7. สถานศึ ก ษาจั ด ท าคลั ง สื่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ ง รู ป แบบออฟ ไลน์ แ ละออนไลน์ ใ นสถานศึ ก ษา
โดยการรวบรวม จัดเก็บสื่อการสอนของครูแต่ละระดับชั้นให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น หรือเข้าถึง
ข้อมูลได้ตลอดเวลา
8. สถานศึ ก ษาแจ้งโครงสร้างรายวิช า ค าอธิบ ายรายวิ ชา ตั วชี้ วัด ผลการเรีย นรู้ แนวทางการวั ด
และประเมินผลให้กับผู้เรียนได้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของครูผู้สอนหรือภาพรวม
ของสถานศึก ษาให้ นัก เรียนได้รับ ทราบ เพื่ อน าไปใช้ในการวางแผนการเรียนของตนเอง น าไปสู่ก ารเรีย น
ที่มีประสิทธิภาพ
9. สถานศึ ก ษาจั ด ท าแหล่ งเรี ย นรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอกให้ เหมาะสมกั บ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้
ของผู้เรียน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มี การติดตาม รายงานผลการใช้แ หล่ง เรียนรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอก
เพื่อนาผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอกให้มากขึ้น
10. สถานศึกษามุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในองค์กรให้เป็นครูมืออาชีพ ครูมีการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า ง ๆ มาประกอบการสอนเป็ น สื่ อ การเรี ย นรู้ ให้ กั บ ผู้ เรี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ
การพัฒ นาความรู้ความสามารถมากที่ สุด พร้อ มทั้ง สนั บสนุน ส่ง เสริม สร้างขวัญ และก าลัง ใจให้ ครูพั ฒ นา
นวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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11. สถานศึกษาพัฒ นาระบบงานประชาสัมพันธ์ให้ทัน สมัย ทั นเวลา ทันเหตุการณ์ เพื่อให้ บุคคล
ทั่วไป สถานศึกษาอื่น และหน่วยงานภายนอกสามารถรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง
12. สถานศึกษาติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทบทวน
หลั กสูต รทุ กปี การศึ กษา และน าผลมาใช้ ปรับ ปรุง การจัด การเรียนรู้ให้ เป็ น ระบบ เกิด ประโยชน์ ต่อผู้ เรีย น
มากที่สุด
13. สถานศึกษาวางแผนที่จะพัฒ นาระบบสารสนเทศให้ เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ให้เป็ น
ปั จ จุ บั น พร้ อ มน าเผยแพร่ สู่ ส าธารณชน รวมถึ ง น าไปใช้ ใ นการบริ ห ารและการจั ด การเรี ย นการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน
14. สถานศึ ก ษาน าผลสรุ ป การด าเนิ น งานงาน /โครงการ/กิ จ กรรม และผลการประเมิ น ด้ า น
การสอนของครูข องทุ กปี มาปรับ ใช้ และถอดบทเรีย นเพื่อ ให้ เกิ ดประสิท ธิภ าพในการปฏิบั ติ งาน มี การจั ด
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับ
มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ งผู้ เรีย น สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน ก่ อ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ เป็ น ไปตามค่ าเป้ า หมาย
ที่สถานศึกษากาหนด
15. สถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งครู ผู้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรในองค์ ก ร
ให้เกิดการทางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ต่อกัน สามารถทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันของบุคลากร
16. สถานศึ ก ษาส่ งเสริม และให้ ค วามรู้ค รู เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย มรั บ
การประเมินภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
17. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
รวมถึงด้านพัฒนาวิชาชีพและการเลื่อนวิทยฐานะ
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ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถคิดและสร้างนวัตกรรมได้ ทั้ งในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีห้องปฏิบัติการในหลายด้านที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒ นา
สิ่ง ประดิ ษ ฐ์ และ/หรือ ผลงานด้ านต่ าง ๆ ที่ เป็ น เลิ ศ และเป็ น แบบอย่ างในการเผยแพร่ให้ ส าธารณะชนได้
ประโยชน์ ได้แก่ การผลิตสิ่งประดิษฐ์จากการออกแบบและใช้ 3D Printing การจัดหุ่นยนต์เพื่อการใช้งานจริง
ในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาเนื้อเยื่อพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม (โขน) เป็นต้น
2. สถานศึ กษาควรมี ก ระบวนการที่ เชื่ อ ถือ ได้ น าไปใช้ ไ ด้กั บ สถานศึก ษาอื่ น ๆ เป็ น ที่ ย อมรับ จาก
หน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง ก้าวสู่ความเป็นเลิศที่เป็นแบบอย่างและนวัตกรรมใหม่ ๆ
3. สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการบริหารงาน POSITIVE MODEL อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มี
การประเมินผลการใช้ระบบเพื่อนาไปใช้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในบริบทที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษา พัฒนาให้มี
กระบวนการที่ทุกสถานศึกษาที่นาไปใช้แล้วเกิดผลสาเร็จ จนสามารถเผยแพร่และมีสถาบันที่น่าเชื่อถือรับรอง
เป็นแบบอย่างที่นาไปใช้แล้วนาสู่ความสาเร็จได้
4. สถานศึกษาต้องจัดให้ครูมีการลงนามจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการระหว่างครูผู้สอน
กับทางสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีการขยายขอบเขตของ
การทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ในเรื่องของการจัดสร้างนวัตกรรมสาหรับการเรียนการสอน มีการคัดเลือ ก
ประกวดแข่งขันและมอบรางวัล เพื่อจะได้ส่งเสริมให้ครูได้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียน
และสร้างจุดเด่นให้กับสถานศึกษาต่อไป
5. สถานศึกษาควรมีการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมนาฏศิลป์ (โขน) นอกเหนือจากการเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนที่สนใจได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงโขนที่ลึกซึ้ง จนสามารถนาไปสู่การ
นาเสนอในรูปแบบของการแสดงโขนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
6. สถานศึ ก ษาต้ อ งการระดมทรั พ ยากรทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ความคิ ด และงบประมาณ เพื่ อ ใช้
ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น
7. สถานศึกษาต้องวางแผนโครงสร้างและหน้าที่การทางานให้ชัดเจน มีการกระจายงานให้กับครูและ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างทั่วถึง มีการถ่ายทอดงานจากรุ่นพี่ สู่รุ่น น้อง เพื่ อให้การดาเนินงานและบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
8. สถานศึ ก ษาควรสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า งสถานศึ ก ษา เครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง และชุ ม ชน
ในการวางแผนความร่วมมือกับ สถานศึกษา เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูง ขึ้น โดย
การจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น
9. สถานศึกษาควรติดตาม ตรวจสอบ อาคาร สถานที่ภายในสถานศึกษา รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้ได้รับการดูแล รักษา ทะนุบารุงให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และร่วมมือกับทุกฝ่ายสาหรับการดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
10. สถานศึ ก ษาควรจัด ให้ มี ก ารแสดงผลของข้ อ มู ล ในรูป แบบของ Infographic ให้ มี แ นวปฏิ บั ติ
ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกหน่วยงานภายในองค์กรให้เป็นรูปธรรม
โดยใช้รูปแบบนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL และวงจรคุณภาพ PDCA มาประกอบการดาเนินงาน
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจตรงกัน
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล
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