
 

  



 

  

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พุทธศักราช 

๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและ

เปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป ปการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   สตรี

วิทยา พุทธมณฑล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เลมน้ีไดดําเนินการรวบรวม สรุปหัวขอที่

สําคัญ ที่ควรจัดใหมีในเอกสารรายงานดังกลาว เพ่ือที่โรงเรียนสามารถใชเปน  ขอมูลสารสนเทศในการวาง

แผนการพัฒนาการศึกษา โดยปรับปรุงใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

 ขอขอบคุณผูมสีวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลฉบับน้ีจนสําเร็จลุลวงดวยดี  

               

           วาที่รอยตรี   

          (ศักด์ิศิษฎ  เสียงเสนาะ)    

     ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรวิีทยา พุทธมณฑล 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 



 

 

เรื่อง               หนา 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลพื้นฐาน         

          ขอมลูทั่วไป         ๑  

 ขอมูลผูบริหาร         ๔  

 ขอมูลนักเรียน         ๕  

 ขอมูลครแูละบุคลากร        ๖ 

 ขอมูลอาคารสถานที่        ๒๐ 

 ขอมูลงบประมาณ        ๒๐  

 ขอมูลสภาพชุมชน        ๒๑  

 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา       ๒๒ 

 แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น       ๒๓  

 ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา       ๒๖  

 ผลการประเมนิคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัดในรอบปที่ผานมา  ๔๔ 

 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา     ๔๖ 

 ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก    ๔๗ 

ตอนท่ี ๒ แผนปฏบิัติการประจําปของสถานศึกษา       

 การบริหารจัดการศึกษา        ๕๓ 

 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา   ๕๗ 

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ๕๘ 

 กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ๕๙ 

การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา      ๖๐ 

สารบัญ 



เรื่อง                หนา 

ตอนท่ี ๓ ผลการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      

 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา   ๗๖ 

 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     ๙๐ 

 ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา     ๑๒๒ 

ตอนท่ี ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช       

 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม       ๑๓๗ 

 จุดเดนและจุดควรพัฒนา        ๑๔๒ 

 แนวทางพัฒนาในปตอไป        ๑๔๔ 

 ความตองการ และการชวยเหลือ       ๑๔๕ 

ภาคผนวก          

 -     ภาพกิจกรรมสําคญัที่แสดงผลงานดีเดนของสถานศึกษา     

 -     บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําปสถานศึกษา 

      ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 -     ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน (อดีต – ปจจุบัน) 

 -     รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-     คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

      ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 

 

 



~ ๑ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

  
 
 
  
 

ชื่อสถานศึกษา   :    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 

ตั้งอยู่เลขท่ี       :     ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สังกัด              :     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
โทรศัพท์          :     ๐-๒๔๔๑-๓๕๙๑-๓  โทรสาร  :     ๐-๒๔๔๑-๓๑๙๔ 
E-mail            :     satriwit๓@gmail.com   Website  :   www.Satriwit๓.ac.th 
เปิดสอน          :     ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
เขตพื้นที่บริการ  :     แขวงศาลาธรรมสพน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค                 

   จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสที่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นปีแห่ง
การเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๕ รอบ กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสส าคัญยิ่งที่จะได้สนองพระมหากรุณาธิคุณ  เพ่ือเป็นการถวาย
สักการะและเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้ร าลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านสืบไป 
  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติในเขต กรุงเทพมหานครและ
เขตปริมณฑล จ านวน ๙ โรงเรียน และ "โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล" เป็นหนึ่งในจ านวน ๙ โรงเรียน โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕  
 
 กรมสามัญศึกษาได้รับบริจาคที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียนบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย  ๓ แขวง ทวีวัฒนา  
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครจ านวน  ๑๕ ไร่ ๑ ตารางวาจาก นางจรีพร เทพผดุงพร นายเดชา ตั้งพิรุฬห์ธรรม 
และนายทักษิณ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และได้รับการจัดสรร งบประมาณจากรัฐบาลจ านวน ๙๕ ล้านบาท เพ่ือก่อสร้าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบ พร้อมทั้ง ครุภัณฑ์ประกอบในปีงบประมาณ ๒๕๓๕-๒๕๓๗ 

          
ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก กรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวิทยา      

เป็นพี่เลี้ยงและให้ค าแนะน าช่วยเหลือในด้านต่าง  โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
และนักเรียนในพ้ืนที่บริการ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 



~ ๒ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 เนื่องจากโรงเรียนยังอยู่ในระหว่างด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ ใช้สถานที่
เรียนชั่วคราวที่โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
 
 กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานพระราชานุญาตให้ โรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทุกโรงเรียนใช้นามว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนั้น 
"โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล" จึงได้ชื่อใหม่ว่า    "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล" และ
ก าหนดใหว้ันที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน  
  
 ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔           
จากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศกและ นักเรียน        
ในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน ๙ ห้องเรียน เนื่องจากจ านวนนักเรียนมากขึ้น สถานที่เรียนชั่วคราว ที่โรงเรียน     
ไชยฉิมพลีวิทยาคมไม่สามารถรองรับได้ ประกอบกับอาคารเรียนถาวรยังก่อสร้างไม่เสร็จ นาย เศรษฐพงศ์                
จตุรงคสัมฤทธิ์ เจ้าของโครงการขุมทรัพย์นคร จึงอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารพาณิชย์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ 
ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียน เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวแห่งที่สอง ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖  
 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔           
ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา คือรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกและได้รับ นักเรียน
เพ่ิมเติมจากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศก และ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยยังใช้สถานที่เรียนชั่วคราวเดิมเรียนต่อไป  
 
 ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบถาวรเสร็จเรียบร้อย
ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงย้ายมา ณ สถานที่ตั้งจริงซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑล             
สาย ๓ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
 



~ ๓ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
 

ตราประจ าโรงเรียน 
 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 
 

สีประจ าโรงเรียน  

พระพุทธนวมินทราชินูทิศ 
 

ดอกราชาวดี 

แดง-ขาว 

แผนที่โรงเรียน 
 



~ ๔ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

    รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
    นางวิยะดา  คชเสนี   
    โทรศัพท ์๐๘๑-๘๐๙๖๐๐๘        E-mail: WIYADAG๙๙@gmail.com  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา       
    รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
 
   นางอารีกุล  สุวรรณวงษ์  
         โทรศัพท ์๐๘๑-๘๐๘๐๘๔๒       E-mail: AREEKUL.S@gmail.com 
         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  เอกสังคมศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต             
         สาขาบริหารการศึกษา  
         รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 

    นายมงคล  อินทรโชติ  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

         โทรศัพท ์๐๘๑-๔๐๐๐๕๐๓        
         E-mail: MONG-KOL-01@windowslive.com 
         รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

        นายวิจิตร  สมบัติวงศ ์  
        โทรศพัท ์๐๘๙-๑๔๒๙๒๙๗       E-mail: jit_chem@hotmail.com 
        วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาการสอนวิทยาศาสตร์  
        ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  
        รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 
          
 

        ผู้อ านวยการโรงเรียน  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฎ์  เสียงเสนาะ 
       โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๕๓๘๒๘๖    E-mail: saksit1956@hotmail.com 
       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา   
       ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ่ ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบัน 
       เป็นเวลา ๒ ปี ๗ เดือน 
 
 
 

 
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 

mailto:AREEKUL.S@gmail.com
mailto:jit_chem@hotmail.com


~ ๕ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
                                       (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
 
๓.๑    จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  ๑,๒๓๗      คน 
๓.๒    จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น           ๒,๙๑๘ คน 
 

จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้น 
เพศ  

รวม ชาย หญิง 
ม. ๑ ๒๑๐ ๓๒๒ ๕๓๒ 
ม. ๒ ๒๐๓ ๒๙๙ ๕๐๒ 
ม. ๓ ๑๘๙ ๓๓๙ ๕๒๕ 
รวม ๕๙๙ ๙๖๐ ๑,๕๕๙ 
ม. ๔ ๑๖๐ ๓๑๗ ๔๗๗ 
ม. ๕ ๑๕๗ ๒๖๒ ๔๑๙ 
ม. ๖ ๑๖๐ ๓๐๓ ๔๖๓ 
รวม ๔๗๗ ๘๘๒ ๑๓๕๙ 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๗๖ ๑๘๔๒ ๒,๙๑๘ 
 

๓.๓    จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ  
         สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๒,๑๑๐  คน คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๓๐ 
๓.๔    จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๑,๙๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๒ 
๓.๕    จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  ๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓ 
๓.๖    จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๘๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๘ 
๓.๗    จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ  ๒๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๑ 
๓.๘    จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๔๒ 
๓.๙    จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  ๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ 
๓.๑๐  สถิติการขาดเรียน/ปี ๑,๙๙๓ คน เฉลี่ยต่อวัน   ๑๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๔๔ 
๓.๑๑  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  -   คน คิดเป็นร้อยละ      - 
๓.๑๒  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  ๑)  ม.๓  จ านวน   ๕๒๕  คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒)  ม.๖  จ านวน   ๔๖๓  คน     คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑๓  อัตราส่วนครูประจ าการ : นักเรียน = ๑ : ๒๗ 
๓.๑๔  จ านวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ ๒,๙๑๘  คน คิดเป็น  
         ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน 
 



~ ๖ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
๓.๑๕  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ๒,๙๑๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
๓.๑๖  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๒,๙๑๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑๗  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในและนอกสถานศึกษา ๒,๙๑๘  คน คิดเป็น  
         ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑๘  จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ     

 ๒,๙๑๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๑๙  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
         ๒,๙๑๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๒๐  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน 
         หลักสูตรสถานศึกษา  ๒,๙๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
๔.๑  ครูประจ าการ ทั้งหมด ๑๒๕  คน โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

๔.๑.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๑ นางสาวรัชพร   วิทยประพัฒน์ ๕๑ ๒๖ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๔ 

๙/๑๐๔ 

๒ นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์ ๕๔ ๒๙ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม. ๕,๖ 

๕/๕๓ 

๓ นางเยาวนาฎ    วรรณศิริ ๕๘ ๓๓ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๑,๔ 

๔/๔๐ 

๔ นางแสงเลย      สุขสมัย ๕๘ ๓๖ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 
ม.๒,๔ 

๔/๓๒ 

๕ นางจันทร์เจ้า   เถียรทวี ๔๘ ๒๑ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๒,๕ 

๗/๗๓ 

๖ นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม ๓๔ ๙ ช านาญการ ศษ.ม. 
การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๔,๕ 

๙/๙๖ 

๗ นายอาทิตย์     จิตรมั่น ๓๐ ๖ คศ.๑ ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 

ม.๓ 
๔/๔๐ 

๘ นายพนัส        ชลิทธิกุล ๖๐ ๓๓ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

บริหาร
โรงเรียน 

ภาษาไทย 
ม.๕ 

๔/๔๐ 

๙ นางทานตะวัน  ศิรินพ ๕๑ ๒๓ ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ม.๑, ๔ 

๖/๕๔ 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 



~ ๗ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๑๐ นางศิริพร       มังกรแก้ว ๔๗ ๒๓ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๓, ๕ 

๔/๔๐ 

๑๑ นายวิทวัฒน์    ค าทุย ๓๙ ๓ คศ.๑ พธ.บ. 
การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๒ 

๔/๔๐ 

๑๒ นายฮาดี         บินดูเ่หล็ม ๒๗ ๓ คศ.๑ ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 

ม.๕,๖ 
๔/๔๐ 

๑๓ นายสมโภช        ไพศาลสมบตัิรัตน์ ๒๖ ๒ คศ.๑ ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ม.๑, ๒ 

๕/๔๐ 

๑๔ นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ ๒๖ ๒ คศ.๑ กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
ม. ๓, ๔ 

๓/๔๐ 

๑๔ นางสาวพรภัทร์สร แพงแก้ว ๓๓ ๗ ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๒,๕ 
๕/๔๐ 

 
๔.๑.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  

ที ่ ชื่อ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 

๑ นางภวรัตน   ภัทรผลพูล ๕๐ ๒๔ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม. ๕ 

๖/๕๐ 

๒ นายธราวุฒ   ภัทรผลพูล ๕๒ ๒๘ 
ช านาญการ

พิเศษ 
วท.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม.๑, ๕, ๖ 

๔/๔๐ 

๔ นางสุภาสริิ     พันธุ์มะม่วง ๕๗ ๓๔ 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม. ๑ 

๔/๔๐ 

๕ นายอุดมชัย    วิไลเพชรรัตน ๕๓ ๒๙ ช านาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  

ม.๔, ๖ 
๔/๔๐ 

๖ นางสาวกนิษฐา  หลักดี ๕๒ ๒๘ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม.๑, ๓ 

๔/๔๐ 

๗ นางสุภิดา    วิไลลักษณ์ ๔๙ ๒๔ ช านาญการ ค.บ. 
วัดผล

การศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม.๒,๓ 
๔/๔๐ 

๘ นางรัตนา       พฤกษาปัญญะ ๕๕ ๓๒ ช านาญการ กศ.บ. 
วัดผล

การศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม.๒ 
๔/๔๐ 

๙ นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง ๔๘ ๒๓ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  

ม.๒, ๕ 
๔/๔๐ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อาย ุ อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 

๑๐ นางวันดี       แจ่มพินิจ ๔๑ ๑๘ ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  

ม.๔ 
๕/๘๘ 

๑๑ นายภูธร       บ้านเนิน ๓๒ ๗ ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  

ม. ๓, ๖ 
๔/๔๐ 

๑๒ น.ส.ชลธิชา    อยู่ยง ๓๓ ๖ คศ. ๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  

ม.๒, ๔ 
๔/๔๐ 

๑๓ นางอรวรรณ   เพอโรดิน ๓๖ ๑๔ 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

การวิจัยและ
สถิติ

การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.๑,๕ 

๔/๔๐ 

๑๔ นางกรรณิการ ์ มนุญโย ๔๒ ๑๘ ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์

ม.๓ 
๔/๔๐ 

๑๕ นายชาญชัย     ค าเวียง ๕๕ ๒๖ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์
ม.๓ 

๔/๔๐ 

๑๖ นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย ๓๐ ๑ ครูผู้ช่วย 
ศษ.บ

. 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์ 
ม.๔,๕ 

 ๔/๔๐ 

๑๗ นายประกาศติ    บุญวงศ์ ๓๐ 
๓ 

เดือน 
ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์
ม.๓ 

๔/๔๐ 

 
๔.๑.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 

๑ นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย ์ ๕๑ ๒๘ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ปร.ด. 

การบริหาร
การศึกษา 

เคมี ม.๖ ๔/๔๐ 

๒ นางสาวสุจิตรา  ศรีรอต ๕๓ ๓๑ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ศศ.ม. 

การสอน
วิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์  
ม.๓, ๖ 

๓/๒๐ 

๓ นางอุษาฉัตร   เลิศธรรมเทวี 
   
๖๐ 

๓๖ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาส
ตร์ ม.๒ 

๔/๔๐ 

๔ นางแสงอรุณ   สง่าชาติ ๕๐ ๒๓ 
ช านาญ

การพิเศษ 
คบ. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์  
ม.๑, ๔ ๗/๗๒ 



~ ๙ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 

๕ นางสุดารัตน์  ณัฎฐ์มีบุญ ๕๓ ๒๙ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ศศ.ม. 

การสอน
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์  
ม.๓ ๔/๕๐ 

๖ นางสาวจิระ   ดีช่วย ๕๒ ๒๖ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ปร.ด. หลักสตูรและ

การสอน 
ชีววิทยา  
ม.๔, ๕ ๒/๑๒ 

๗ นางณัฎฐ์ญภา   โพธิวัฒน์ธนัต ๔๙ ๒๕ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ศศ.ม. หลักสตูรและ

การนิเทศ 
วิทยาศาสตร์  

ม.๑, ๕ ๔/๔๐ 

๘ นางสาวเพ็ญศริิ แย้มงามเหลือ ๖๐ ๓๙ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ค.ม. 

นิเทศ
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๒ ๔/๔๐ 

๙ นางอรวลัญช์   ผ่องบุรุษ ๒๙ ๔ คศ.๑ ศษ.บ 
การสอน

วิทยาศาสตร์ 
เคม ี

ม.๔,๕ ๕/๒๐ 

๑๐ นางสาวสุดารัตน์  ค าผา ๓๔ ๗ คศ.๑ วท.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา  
ม. ๔, ๕, ๖ ๕/๒๐ 

๑๑ นางสาวแสนดี   ว่องวุฒิ ๓๓ ๓ คศ.๑ วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์  
ม. ๓, ๔ ๕/๒๐ 

๑๒ นายจิตรกร      รัตนพันธ์ ๓๐ ๒ ครูผู้ช่วย วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส ์
ม. ๔, ๕ ๔/๔๐ 

๑๓ นางอุมาพร เจียรวัฒนาวิทย ์ ๕๖ ๓๓ 
ช านาญ

การพิเศษ 
กศ.บ. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๓ ๓/๒๔ 

๑๔ นางสาววันนา    กันหาพร ๓๑ 
๙ 

เดือน 
ครูผู้ช่วย วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ 

ม.๑,๔ ๘/๑๐๔ 

๑๕ นางสาววรรณภรณ์ ทองจันทร ์ ๓๐ 
๓ 

เดือน 
ครูผู้ช่วย วท.ม. 

จุลชีววิทยา
ประยุกต์ 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๕ ๒/๔๘ 

๑๖ นายศุภกร        ผันผล ๒๖ 
๒ 

เดือน 
ครูผู้ช่วย วท.บ. 

ฟิสิกส์
ประยุกต์ 

- ๑/๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๔.๑.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 

๑ นายนิวัตร       ตันไพศาล ๕๖ ๓๓ 
ช านาญ

การ 
กศ.ม. ประวัติศาสตร ์ สังคมศึกษา 

ม.๕, ๖ 
๔/๔๐ 

๒ นางพิมพ์นิภา     เกียรติธนโชติกลุ ๕๗ ๓๔ 
ช านาญ

การพิเศษ 
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 

สังคมศึกษา  
ม.๓ 

๓/๒๐ 

๓ นางสาวนาตยา  สุกจั่น ๕๔ ๒๒ 
ช านาญ

การ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์ สังคมศึกษา  

ม.๔ 
๔/๔๐ 

๔ นางสาวนิติยา    ภักดีบุร ี ๕๐ ๒๒ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ค.บ. สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.๕ 

๓/๓๒ 

๕ นางวันเพ็ญ       มีค าแสน ๔๗ ๒๒ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ศษ.ม. หลักสตูรและ

การนิเทศ 
สังคมศึกษา 

ม.๖ 
๔/๔๐ 

๖ นางนงนุช         ลิ่วพันธ์พงศ์ ๔๙ ๒๐ 
ช านาญ

การ 
ค.บ. 

วัดผล
การศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.๑ 

๒/๓๒ 

๗ นางไพพร          ดีบาง ๔๙ ๒๓ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ม.๒, ๔ 

๒/๑๖ 

๘ นายพุทธัย        เพ่ือรอดวงษ์ ๔๔ ๔ ค.ศ. ๑ ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๑, ๒ 
๔/๕๐ 

๙ นางอังศณา      บุญเฉลิมศักดิ์ ๕๘ ๔ ค.ศ. ๑ ค.ม. หลักสตูรและ
การสอนสังคม 

สังคมศึกษา 
ม.๔, ๕ 

๖/๕๐ 

๑๐ นางสาวเกวลิน    อังคณากร ๒๗ ๓ ค.ศ. ๑ ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๒,๖ 
๔/๕๐ 

๑๑ นางสาวเพ็ชรชมพ ูพิชญ์พันธ์เดชา ๒๗ ๓ ค.ศ. ๑ กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๕ 
๔/๔๐ 

๑๒ นางสาวประภารัตน์ อรุณภู่ ๓๙ ๒ ค.ศ. ๑ ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
สังคมศึกษา 

ม.๒, ๓ 
๔/๓๒ 

๑๓ นายสุจินดา         คล้ายข า ๒๕ ๒ ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๔,๕ 
๓/๕๐ 

๑๔ นางสาวขนิษฐา     เพ่ิมพร ๓๑ ๑ ครูผู้ช่วย ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๒ 
๔/๓๒ 

๑๕ นายพงศกร         จิรยั่งยืนยงั ๒๖ ๑ ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๓,๔ 
๕/๕๐ 

 



~ ๑๑ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 

๑๖ นางสาวกรรณิการ์  กลับสกุล ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม. ๑ 
๔/๔๐ 

๑๗ นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง  ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม. ๑ 
๔/๔๐ 

๑๘ นายณัฐวุฒิ          ปั้นเหน่งเพชร ๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  
ม.๔ 

๓/๓๒ 
 

 
๔.๑.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 

๑ นางสาวขนิษฐา    ปราชญ์วิทยา ๕๘ ๒๖ 
ช านาญ

การพิเศษ 
กศ.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษา 
ม.๔ 

๖/๗๒ 

๒ นายเมธี          สกุลคล้อย ๕๔ ๒๔ 
ช านาญ

การ 
ค.บ. พลศึกษา 

พลศึกษา  
ม.๓, ๖ 

๒/๓๐ 

๓ นายธนกฤต     นาคศรี ๕๕ ๓๓ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ศน.ม. 

พุทธศาสตร์
ศึกษา 

พลศึกษา 
ม.๖ 

๓/๔๐ 

๔ นางนุกูล         ศิริบรรณากุล ๕๖ ๓๓ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ศษ.ม. สุขศึกษา 

สุขศึกษา   
ม.๓ 

๓/๒๐ 

๕ นางสาวชุลีพร   เนืองศรี ๒๙ ๒ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษา 
ม.๑, ๒ 

๔/๔๐ 

๖ นายพัศพงศ ์    จิรพัฒนพงศ์ ๒๔ ๔ เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

พลศึกษา  
ม.๒ 

๓/๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๔.๑.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 

๑ นายจุมพล     ปัญจะ ๕๒ ๒๑ ช านาญการ กศ.บ. 
ดุริยางค
ศาสตร์ 

ดนตรี  
ม.๓ 

๓/๒๐ 
 

๒ นายอัครัช     บุญแท้ ๓๗ ๘ คศ.๑ ค.บ. 
ดนตรี
ศึกษา 

ดนตรี 
ม. ๒ 

๕/๓๐ 

๓ นางนิภา          ติยะพจนพรกุล ๕๘ ๓๙ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

นาฏศิลป์ 
 ม. ๒, ๖ 

๕/๓๐ 

๔ นายกิติพงษ์   รสจันทร์ ๓๔ ๕ คศ.๑ ศศ.บ. นาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์ 
ม.๑, ๒ 

๓/๔๐ 

๕ นายอิสินธร    เดชคุ้ม ๓๓ ๗ คศ.๑ ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ศิลปะ ม.๕, 
ดนตรี ม.๖ ๒/๓๒ 

๖ นางสาวมาลินี พลราชม ๒๘ ๓ คศ.๑ ศป.ป. จิตรกรรม 
ศิลปะ  

ม. ๓, ๕ 
๕/๔๐ 

๗ นายไพโรจน์     ทองวั่น ๒๙ ๖ เดือน ครูผู้ช่วย ศ.บ. ศิลปไทย 
ศิลปะ 
ม.๑,๓ 

๒/๗๐ 
 

 
 
๔.๑.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/

ปี 

๑ น.ส.ธัญดา         ไตรวนาธรรม ๔๘ ๒๘ ช านาญการ ศษ.ม. 
หลักสตูร
และการ
นิเทศ 

การงานฯ    
ม.๒,๔ 

๕/๔๐ 

๒ นางอุทัยวรรณ  นิลด า ๖๐ ๓๔ 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. คหกรรม 

การงานฯ  
ม.๓ 

๑๑/๔๐ 

๓ นางมัทธนา        ปกรณ์อังกูร ๖๐ ๓๘ 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. คหกรรม 

การงานฯ 
ม.๖ 

๔/๔๐ 



~ ๑๓ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/

ปี 

๔ นางละมูล        ชมเดช ๖๐ ๓๘ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

คหกรรม
ศาสตร์ 

การงานฯ  
ม.๑, ๒, ๔ 

๗/๔๐ 

๕ นายนิทัศน์     สกุลคล้อย ๕๑ ๒๑ ช านาญการ ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

การงานฯ     
ม.๓, ๖ 

๔/๔๐ 

๖ นางสาวสุภี       ชาคริตบุษบง ๕๘ ๓๕ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศ.บ. การคลัง 

คอมพิวเตอร ์
ม. ๖ ๓/๔๓ 

๗ นายรวิ           แจ่มพินิจ ๕๐ ๓๑ 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

เทคโนโลยี
ทางการ
ศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม. ๔ 

๔/๔๐ 

๘ นางวิภาวรรณ  มานยีมุด ๕๘ ๓๖ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. บรรณา 

รักษ ์
ห้องสมุด 
การงานฯ 

๔/๓๑ 

๙ นางมาลี         เอ่ียมพริ้ง ๕๓ ๓๔ 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. บริหาร

การศึกษา 
การงานฯ             
ม.๑,๔,๖ ๕/๔๐ 

๑๐ นางศิริลักษณ์      เฟื่องกาญจน ์ ๓๒ ๔ คศ. ๑ กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม. ๒, ๔ 

๒/๔๐ 

๑๑ นางสุวรรณ์    น้าประทานสุข ๕๕ ๓๒ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. เทคโนโลยี

การศึกษา 
การงานฯ    
ม.๒ ม.๔ ๓/๒๑ 

๑๒ นายธนะกิจ     รุ่งโรจน ์ ๓๒ ๗ คศ. ๑ ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม. ๕, ๖ 

๔/๓๒ 

๑๓ นางพัชรี         บุญโพธิ ์ ๕๖ ๓๐ 
ช านาญการ 

พิเศษ 
ศศ.บ. บรรณารักษ์ 

แนะแนว  
ม.๑-๓ 

๔/๔๐ 

๑๔ นางฐานิต        สุขสนาน ๕๓ ๖ คศ. ๑ ค.บ. บรรณารักษ์ IS ม. ๖ 
๓/๒๑ 

 

๑๕ นางสาวรัตนา    กาญจนสาลี ๓๑ ๖ คศ. ๑ ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม. ๓ 

๔/๔๐ 

๑๖ นางสาวภานุตา  อุทุมพร ๕๒ ๒๓ ช านาญการ 
พิเศษ กศ.ม. 

วัดผล
การศึกษา 

การงานฯ 
ม.๒, ๓ 

๓/๕๐ 

๑๗ นางสาวธาณี     รัตนพันธ์ ๓๒ ๓ คศ.๑ คศ.บ. คหกรรม 
IS ม.๒ 

 
๔/๔๐ 

๑๘ นายสพล          สาระสุทธิ ๓๑ ๒ ครูผู้ช่วย ศ.ษ.บ. 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

ศิลปะ  
ม. ๒ 

 
๔/๔๐ 

 



~ ๑๔ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/

ปี 

๑๙ นายประเสริฐ    อภิวงค ์ ๔๕ ๒ ครูผู้ช่วย วท. บ. วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร ์

เทคโนโลยี 
ม. ๒, ๕ 

๓/๓๒ 

๒๐ นางกรรณิการ์     ประเสริฐวุฒิกุล ๓๔ ๗ ช านาญการ วท. ม. การศึกษา
วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี 
ม. ๒, ๓ 

๖/๕๐ 

 
 
๑.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

๑ นางเต็มดวง     ชาญฤทธิ์ ๔๖ ๒๓ ช านาญการ ค.บ. 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
 ม.๒ 

๗/๗๓ 

๒  นางรัชภรณ์     มีล้ า ๕๖ ๓๕ 
ช านาญการ

พิเศษ 
อ.บ 

ภาษา
ฝรั่งเศส 

ภาษาฝรั่งเศส 
 ม.๔, ๕, ๖ ๒/๒๔ 

๓  นางวรณัน       พ่ึงค า ๕๘ ๓๘ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.ม. การวัด

ประเมินผล 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๔ 
๓/๗๖ 

๔  นางดาลัด        นันทวิสูตร ๕๗ ๓๔ ช านาญการ กศ.บ. 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม. ๔, ๕,  

๑/๒๐ 

๕  นางราตรี         รัศม ี ๕๕  ๓๒ ช านาญการ กศ.บ. 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๒, ๕ 

๓/๔๐ 

๖  นางสาวภูรติา       พัดพรม ๕๔ ๒๗ ช านาญการ อ.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๕ 

๓/๗๖ 

๗  นางสาววัชรี      แก้วนิยม ๕๒ ๒๖ ช านาญการ ศษ.ม. 
การสอน
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๑, ๕ 

๓/๔๐ 

๘  นางถวิลวัลย์     อัมรินทร์ ๕๘ ๓๗ ช านาญการ กศ.ม. 
จิตวิทยา
แนะแนว 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๔, ๖ 

๔/๔๐ 

๙  นางศรัณย์พร     ลออธรรม ๕๘ ๓๗ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

ภาษา
ฝรั่งเศส 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๖ 

๑/๔๐ 



~ ๑๕ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
๔.๑.๙  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ปี 

๑ นางนริสา     พัฒนรัฐ ๕๐ ๒๗ 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. จิตวิทยาและ

การแนะแนว 
แนะแนว  
ม.๑-๓, ๔ 

๖/๕๖ 

๒ นายศรัณย์    พฤกษาปัญญะ ๕๔ ๒๖ 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.๑-๓, ๕  

๓/๒๔ 

๓ นางสุวิมล      จันทร์เปรมรุง ๖๐ ๓๙ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.ม. จิตวิทยาและ

การแนะแนว 
แนะแนว 

 ม.๖ 
๔/๔๐ 

๔ นางแสงจันทร์  อาภาวีระ ๕๒ ๓๐ 
ช านาญ การ

พิเศษ 
กศ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.๑-๓,๖ 

๑/๔๐ 

๕ นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา ๒๕ ๒ เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. 
จิตวิทยาการ

แนะแนว 
- ๓/๒๔ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี

๑๐  นางขันธ์ธนา      สุทธิกรณ ์ ๔๗ ๒๑ ช านาญการ ศษ.ม. 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๓,๔ 

 
๒/๖๐ 

 

๑๑  นางประภาภรณ์     หอมจันทน์ ๔๖ ๒๑ ช านาญการ ค.บ. 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๑,๓ 

๓/๕๐ 

๑๒  นางสาวชาคริยา     ธีรสุนทรวัฒน์ ๒๙ ๔ คศ. ๑ ศศ.บ. ภาษาจีน ลาศึกษาต่อ 
- 
 

๑๓  นางนภาพร        ศรีคง ๔๕ ๗ ช านาญการ ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๑, ๕ 
๔/๕๒ 

๑๔  นายสุประจักษ์    บัวพิมพ์ ๒๘ ๓ คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาญี่ปุ่น 
ม. ๒,๔,๕,๖  

๑/๗๘ 

๑๕ นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา ๒๘ ๔ คศ.๑ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๓,๕ 

๑/๔๐ 

๑๖ นางสาวตองเตย  คลังเพ็ชร ๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย ศษ.บ 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๒ 

 
๓/๔๐ 



~ ๑๖ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
๔.๒  ครูอัตราจ้าง ท้ังหมด ๑๒  คน โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นายอธิวัฒน์ เงินสมบัติ ๒๕ ๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม. ๑, ๓  

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 
 
 ๔.๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวนุชนาถ  เชื้อหมอ ๓๕ ๑๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม. ๑, ๒ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 
๔.๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวศิริพร     เพ่ิมข้ึน ๒๔ ๑ ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ม. ๑, ๒, ๓ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๒ นางสาวมณฑิรา   ทรงก าพล ๓๐ ๑ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ม. ๑, ๒, ๓ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 
๔.๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวปาฏลีย์  เศวตพงศ์ 
 

๒๗ 
 

๒ ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๒,๓ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

๒ นางสาวสุนิสา  อยู่คชลักษณ์ ๒๔ ๑ ค.บ. สังคมศึกษา 
หน้าที่พลเมือง 

ม. ๑,๓ 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
๔.๒.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวกรรณิการ์  ค าบุญ ๒๖ ๔ ค.บ. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
ม.๑ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๒ นางสาวชัญญ์ญาณ์    สวัสดิแพทย์ ๓๕ ๕ บธ.บ. การตลาด เทคโนโลยี 
ม.๑, ๒ 

โครงการขาด 
แคลนครูขั้นวิกฤต 

 
 
๔.๒.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

๑ นายพรพิทักษ์   จุดเพ็ชรแจ่ม ๒๙ ๕ พธ.บ การจัดการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

ภาษาอังกฤษ 
ม. ๑, ๓ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๒ นางสาวพรกมล  นิลอรุณ 
 

๒๗ ๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม. ๑, ๓ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 
 

          ๔.๒.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

๑ นายปรเมษฐ์     ตึกด ี ๒๖ ๒ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
ม.๑ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

๒ นายณัฐวุฒิ       รักษาสมัย ๒๔ ๑ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
ม.๕ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๔.๓  ลูกจ้าง / ลูกจ้างประจ า ทั้งหมด  ๓๒  คน ดังนี้  

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
ต าแหน่ง วุฒิ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรต์  รุ่งแสง ๕๕ ๒๔  พนักงานขับรถ มศ.๓ กองคลัง 
ลูกจ้างประจ า 

 

๒ นายวิรัตน์    จิ๋วรักษา ๕๐ ๒๔  
พนักงานรักษา
ความปลอดภัย 

ป.๖ กองคลัง ลูกจ้างประจ า 

๓ นายบรรเจิด  เอ่ียมสุวรรณ์ ๕๓ ๒๔  
พนักงานรักษา    
ความปลอดภัย 

ม.๓ กองคลัง ลูกจ้างประจ า 

๔ นายทศณรงค์  ยิ้มอยู่ ๕๔ ๑๘  นักการภารโรง ม.๓ กองคลัง 
 

ลูกจ้างประจ า 
 

๕ นายศิวารุจ  เลขะศิริ ๓๒ ๗ 
ครูธุรการ 

(โครงการคืนครูฯ) 
ศศ.บ. งบรัฐจัดสรร ลูกจ้างชั่วคราว 

๖ นางทิพวรรณ  พึ่งฉิ่ง ๔๘ ๑๖  
เจ้าหน้าที่

ส านักงานวิชาการ 
บธ.บ. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

๗ นางวันเพ็ญ    แสงทอง ๔๖ ๑๐ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
งบประมาณ ปวส. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

๘ นางสาวอรพิน แย้มเดช ๔๑ ๑๑  
เจ้าหน้าที่

ส านักงานวิชาการ 
ปวส. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

๙ นางสาวสมพักตร์  ช้างสาร ๒๗ ๑ 
เจ้าหน้าที่

ส านักงานวิชาการ 
ปวส. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

๑๐ นางสาววราภรณ์ จินดารตัน ์ ๓๔ ๖ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
งบประมาณ บธ.บ. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

๑๑ นางจิดาภา    จิรพงศ์ภรณ์ ๓๕  ๔  เจ้าหน้าที่พัสดุ วท.บ. 
รายได้

สถานศกึษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๑๒ นางสาวจีรรัตน์   จิ๋วรักษา ๓๐ ๔ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
บริหารงานบุคคล บธ.บ. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

๑๓ นางสาวสุกัญญา  ปลื้มทวี ๒๗ ๔  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
งบประมาณ บธ.บ. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

๑๔ นางสาวสุนิษา   ภู่พยนต์ ๔๐ ๑๐  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
บริหารงานบุคคล ศศ.บ. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

๑๕ นางสาวนันทิดา โพธิ์ทิพย์ ๒๗ ๒ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
บริหารงานท่ัวไป ศศ.บ. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

๑๖ นางนิตยา      คุ้มยิ้ม ๔๖ ๓ 
เจ้าหน้าที่ห้อง

พยาบาล 
ปวส. 

รายได้
สถานศกึษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 



~ ๑๙ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์ 

(ปี) 
ต าแหน่ง วุฒิ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

๑๗ นางบุญเรือน   น่วมนาม ๔๙ ๒๐ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ปวช. 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๑๘ นายมณเทียร  วาฮับอับดุล ๕๔ ๒๐ พนักงานขับรถ ป. ๔ 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๑๙ นายสายชล    ปลื้มทว ี ๔๑ ๕ ยามรักษาการณ์ ป.๖ 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๒๐ นางส าเภา   แจ่มประเสริฐ ๔๗ ๑๘ นักการชั่วคราว ป. ๖ 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๒๑ นางเพ็ญศรี   สุขใส ๖๐ ๑๐ นักการชั่วคราว ป. ๔ 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๒๒ นางสมพิศ     ทุกวิลัย ๕๓ ๙ นักการชั่วคราว ป. ๔ 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๒๓ นางสาวดาวเรือง ดวงเด่น ๕๓ ๘ นักการชั่วคราว ป. ๔ 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๒๔ นางสาวอ าไพ   หงษ์ทอง ๔๑ ๗ นักการชั่วคราว ปวช. 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๒๕ นางสาวสุระชัย  อ้นเพ็ง ๕๙ ๖ นักการชั่วคราว ปวส. 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๒๖ นางสาวสนอง  เพ็ชรใส ๔๐ ๔ นักการชั่วคราว ป.๖ 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๒๗ นายสวย        พุ่มพวง ๖๐ ๔ นักการชั่วคราว ป.๗ 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๒๙ นางอัญชลี     แย้มภู่ ๔๗ ๓ 
เจ้าหน้าที่
สวัสดิการ 

ปวช 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๓๐ นางประกายศรี อ าพันแสง ๖๖ ๓ 
เจ้าหน้าที่
สวัสดิการ 

ปวส. 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๓๑ นางสุกานดา   ผ่องศรี ๕๓ ๑๐ 
เจ้าหน้าที่
สวัสดิการ 

ปวส. 
รายได้

สถานศึกษา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

๓๒ นายศรายุทธ   กานนท์ ๒๗ ๑ 
เจ้าหน้าที่

คอมพิวเตอร์ 
ศศ.บ. 

รายได้
สถานศึกษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 



~ ๒๐ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

  

 
 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
 
เงินงบประมาณ ๑๓,๒๘๘,๗๙๐ 

 
- งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 

 
๑๔,๗๙๒,๒๐๐ 

 
เงินนอกงบประมาณ ๒๖,๒๖๓,๓๐๐ 

-.งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 
๒๔,๗๕๙,๘๙๐ 

เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) 
- เงินบริจาคเพ่ือพัฒนา 
  สถานศึกษา ๓,๒๓๐,๙๕๗ 

 
- เงินบริจาคเพ่ือพัฒนา   
  สถานศึกษา 

 
๒,๑๘๙,๘๘๐ 

รวมรายรับ ๔๒,๗๘๓,๓๔๗ รวมรายจ่าย ๔๑,๗๔๑,๙๗๐ 
 

  สรุป  งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๕๗ ของรายรับ 
  สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๘๗ ของรายรับ 
 

อาคารสถานที่ จ านวน
ชั้น 

จ านวนหลัง/ห้อง 

๑.   อาคารเรียน ๗ ๑ 
๒.   อาคารอเนกประสงค์ ๓ ๑ 
๓.   อาคารเทพผดุงพร ๔ ๑ 
๔.   อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑ ๑ 
๕.   ห้องประชุมเทพผดุงพร - ๑ 
๖.   ห้องประชุมรัตนวารี - ๑ 
๗.   ห้องประชุมศรีนวมินทร์ - ๑ 
๘.   เรือนประชาสัมพันธ์ ๑ ๑ 
๙.   ศาลาสิทธิการณ์รัตน์ ๑ ๑ 
๑๐. บ้านพักนักการภารโรง ๓ ๑ 
๑๑. หอพระพุทธนวมินทราชินูทิศ - ๑ 
๑๒. ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ -       ๑ ลาน 
๑๓. ป้อมยามรักษาการณ์ ๑ ๑ 
๑๔. ห้องน้ าห้องส้วม - ๒๑๐ 
๑๕. สนามฟุตบอล - ๑ สนาม 
๑๖. สนามบาสเก็ตบอล - ๑ สนาม 
๑๗. ลานอเนกประสงค์ -       ๒ ลาน 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 



~ ๒๑ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

 ๗.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  เป็นชุมชนเกษตรกรรม  มีลักษณะสังคมผสมกึ่งสังคมชนบทและ 
สังคมเมืองขนาดใหญ่ มีสถานที่ราชการที่อยู่ใกล้เคียง คือเขตทวีวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๖๗           
ของกรุงเทพมหานคร  สถานีต ารวจนครบาลธรรมศาลา กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ วัดโกมุทพุทธรังสี            
มีประชากรประมาณ  ๗๓,๐๐๐ คน  อาชีพหลักในชุมชน  คือ เกษตรกรรม เนื่องจากมีที่ว่างจ านวนมาก ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ      
ขบวนกลองยาว 
 ๗.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๓๕๐,๐๐๐ บาท/ปี จ านวนคนเฉลี่ย        
ต่อครอบครัว ๔ – ๕ คน  
 ๗.๓ โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 

โอกาสของโรงเรียน 
 ๑)   อยู่ ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ คือพุทธมณฑลสถาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  

                 ถนนอุทยาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  พิพิธภัณฑ์ชุมชน 
                 ทวีวัฒนา กล้วยไม้ชุมชนทวีวัฒนา ฯลฯ 

 ๒)    ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี เจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส  
                 ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา   
                 สถานีต ารวจธรรมศาลา ฯลฯ 

 ๓)    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครู ให้การสนับสนุน   
                 การจัดการศึกษาของโรงเรียน    

ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 ๑)  การคมนาคมยังไม่สะดวก   
 ๒)  มีรถโดยสารประจ าทางผ่านโรงเรียนเพียง ๑ สาย ในเวลาเช้า และเย็น ต้องใช้รถตู้รับส่ง   
      นักเรียน  

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 



~ ๒๒ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                     
 
 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดสอนตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ 
ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัด
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ช่วงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓) 

 
ระ

ดับ
ชัน้

 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
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ม. ๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
ม. ๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
ม. ๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๒๐๐ ๓,๖๐๐ 

 จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  

๑. ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๒. ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ  

ช่วงชั้นที่ ๔ (ม. ๔ – ม. ๖) 

ระ
ดับ

ชั้น
 

เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  
รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คศ

ึกษ
า 

ศา
สน

า 
แล

ะว
ัฒน

ธร
รม

 
สุข

ศึก
ษา

 
แล

ะพ
ลศ

ึกษ
า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

แล
ะ 

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

ภา
ษา

 
ต่า

งป
ระ

เท
ศ 

กิจ
กร

รม
 

พัฒ
นา

ผู้เ
รีย

น 

รา
ยวิ

ชา
เพ

ิ่มเ
ติม

 

ม. ๔ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๐๗ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๕๐๐ ๑,๑๖๗ 
ม. ๕ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๐๗ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๕๐๐ ๑,๑๖๗ 
ม. ๖ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๐๖ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๐๐ ๑,๑๖๖ 
รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๑,๖๐๐ ๓,๖๐๐ 
 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนทั้งหมดเท่ากับ ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  

๑. ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๒. ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ  

 
 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 



~ ๒๓ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

  
 ๙.๑  ห้องสมุด 

๙.๑.๑  ห้องสมุดมีขนาด ๔๒๘ ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 
๙.๑.๒  ห้องสมุดความเป็นเลิศทางวิชาการมีขนาด ๑๕๐ ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศ 
         ทั้งหมด 
๙.๑.๓  จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด ๓๓,๓๗๖ เล่ม 
๙.๑.๔  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านรหัสแท่ง 
๙.๑.๕  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  ๑,๕๕๐ คนต่อวัน คิดเป็น 
         ร้อยละ ๕๓.๑๑ ของนักเรียนทั้งหมด  
๙.๑.๖  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๒,๒๕๐ 
         คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๕ ของนักเรียนทั้งหมด 

  
๙.๒  ห้องปฏิบัติการ 

  ๙.๒.๑  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน.........๘.........ห้อง 
  ๙.๒.๒  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน.........๖.........ห้อง   
  ๙.๒.๓  ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน.........๓.........ห้อง 
  ๙.๒.๔  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน ........๔........ห้อง 
  ๙.๒.๕  ห้องเรียนสีเขียว   จ านวน.........๑.........ห้อง 
  ๙.๒.๖  ห้องดนตรีไทยและสากล  จ านวน.........๒ ........ห้อง 
  ๙.๒.๗  ห้องนาฏศิลป์   จ านวน.........๑.........ห้อง 
  ๙.๒.๘  ห้อง Resource Center  จ านวน.........๑.........ห้อง 
  ๙.๒.๙  ห้องจริยธรรม   จ านวน.........๑.........ห้อง 
  ๙.๒.๑๐ ห้องซ้อมดนตรีสากล  จ านวน…......๑........ห้อง 
  ๙.๒.๑๑ ห้องศูนย์การรเรียนรู้วืทยาศาสตร์ จ านวน…......๒........ห้อง 
  

 ๙.๓  คอมพิวเตอร์  จ านวน ๔๖๑ เครื่อง 
                        ๙.๓.๑  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน  ๔๐๐  เครื่อง 
                        ๙.๓.๒  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต……..๔๔๐……...เครื่อง 

    ๙.๓.๓  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ........๒๑........เครื่อง 
 
 
 
 
 
 

 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



~ ๒๔ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๙.๔  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 

 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

            สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

๑. ศูนย์การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด ๔๕ 
๒. ศูนย์ฝึกกีฬายูโด ๕๓๐ 
๓. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ๓๒๑ 
๔. ห้องสมุดภาษาไทย ๒๑๔ 
๕. ห้องสมุดโรงเรียน ๓๒,๑๐ 
๖. ห้องคอมพิวเตอร์ ๘๒๐ 
๗. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๘๙๐ 
๘. หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๘๒๐ 
๙. ธนาคารขยะ ๗๕๐ 
๑๐.ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๘๐ 
๑๑. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ๑๖๐ 
๑๒. สวนหย่อม ๔๐ 

 
๙.๕  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
          (จ านวนครั้ง/ปี) 

๑. พุทธมณฑลสถาน ๒๐ 
๒. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี ๑ 
๓. มหาวิทยาลัยสยาม ๑ 
๔. เขื่อนศรีนครินทร์ จ. กาญจนบุรี ๑ 
๕. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ. ปทุมธานี ๑ 
๖. ท้องฟ้าจ าลอง กรุงเทพ ๑ 
๗. ค่ายศูนย์รวมตะวัน ๑ 
๘. ห้องสมุดประชาชน ๒๐ 
๙. หอสมุดแห่งชาติ ๑ 
๑๐. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๑ 
๑๑. วัดโกมุธพุทธรังสี ๒๐ 
๑๒. หอภาพยนตร์ ๒ 
๑๓. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑ 
๑๔. พระบรมมหาราชวัง ๑ 
๑๕. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๑ 
๑๖. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ๑ 



~ ๒๕ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
          (จ านวนครั้ง/ปี) 

๑๗. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ๑ 
๑๘. สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ๓ 
๑๙. อุทานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ 
๒๐. อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ 
๒๑. ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ๑ 
๒๒. พิพิธภัณฑ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ๑ 
๒๓. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ๑ 
๒๔. อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ๒ 
๒๕. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ๑ 
๒๖. ประเทศสิงคโปร์ ๑ 
๒๗. เกาะรัตนโกสินทร์ ๑ 

 
๙.๖  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปญัญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
        ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
         
ล าดับ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/

ป ี
๑ Miss  Miki Narita วัฒนธรรมญี่ปุ่น ๒๕ 
๒ คณะจากศูนย์รวมตะวัน การอนุรักษ์พลังงาน ๓ 
๓ นายสมิน  บ ารุงพืช การปลูกกล้วยไม้ ๑ 
๔ อาจารย์สุริยัน สุดศรีวงศ์ ทักษะการเขียนนิยาย ๑ 
๕ อาจารย์ศศิวิมล นทธีสุรเดชชะมงคล การเขียนเรื่องสั้นแนวสยองขวัญ ๑ 
๖ อาจารย์ศิริวรรณ์ อินทรก าแหง อบรบโครงการหมอภาษา ๑ 
๗ คณะอาจารย์จากภาควิชาจิตเวช 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
กิจกรรม case conferance ๓๐ 

๘ คณะวิทยากรจากบริษัทอัมรินทรปริ้นติ้ง  กิจกรรมต้นไม้แห่งปัญญา ๑ 
๙ คณะวิทยากรจากบริษัทสถาพรบุ๊คส์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และค่านิยม๑๒ 

ประการ 
๑ 

๑๐ คณะวิทยากรจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ กิจกรรมการอ่านเปลี่ยนชีวิตกับนักเขียน
เซียนรางวัล 

๑ 

๑๑ คณะอาจารย์จากโครงการ หนึ่งใจให้
การศึกษา 

ติวเข้ม O-NET ม. ๖ ๑ 

 
 
 



~ ๒๖ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
  
 
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ได้รับการรองรับมาตรฐานการศึกษา รอบสาม  
พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๘) 

ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัล MOE AWARDS สาขา คณุธรรมจรยิธรรม  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลเชิดชูเกียรตสิถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี ่ กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสุขภาพ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลการประเมินระดับทอง กลุม่ที่ ๑ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลโครงงานต้นแบบดีเด่นระดบัประเทศ โครงการ 
 “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีท่ี ๖  

มูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ได้รับตราสัญลักษณร์ะดับที่ ๑ "กฟน. อาคารประหยัด
พลังงาน" ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

การไฟฟ้านครหลวง 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
 สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภทคลิปวิดโีอ ระดบั
มัธยมศึกษา โครงการประกวดหนงัสั้นและคลิปวิดโีอใน
หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” และเงิน
รางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท 

กระทรวงการต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เหรียญเงิน การแข่งขันคัลเลอร์การ์ดชิงแชมป์ประเทศไทย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กรมพลศึกษา 

กลุ่ม Save The World รางวัลเยาวชนดเีด่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร 

ผู้บริหาร 
ว่าท่ีร้อยตรี ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ รางวัลผู้บริหารฯ ท่ีมีผลงานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘  สมาคมผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
ว่าท่ีร้อยตรี ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ รางวัลเชิดชูเกียรตสิถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด โลร่างวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท ผู้บริหารและครู
อาจารย ์

กระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าท่ีร้อยตรี ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรสุดดุี” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 

ครู  
นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา ครูผูส้อนดีเด่น คุรุสภา 
นายอาทิตย์  จิตมั่น SESAO1 AWARDS คุรุสภา 
นางนภาพร ศรีคง หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 

๑๐. ผลงานดีเด่น 
 



~ ๒๗ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวสุดารัตน์  ค าผา หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
นางสาวชลธิชา อยู่ยง หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
นางสาวรัตนา กาญจนสาล ี หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
นายอิสินธร เดชคุ้ม หนึ่งแสนครูด ี คุรุสภา 
นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา รางวัลเชิดชูเกียรตสิถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด โลร่างวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท ผู้บริหารและครู
อาจารย ์

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา ครูผูส้อนยูยิตสูยอดเยี่ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย 
นายฮาดี  บินดู่เหล็ม รางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งค าประพันธ์ ๑๐๐ ปี

บางกอกใหญ่  ระดับประชาชนท่ัวไป 
ส านักงานเขตบางกอกใหญ ่

นายฮาดี  บินดู่เหล็ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทครู ระดับมัธยมศึกษา 
การประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนระดับภาค 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นายอาทิตย์  จิตรมั่น เข้าร่วมแข่งขัน รายการเสภาวายภุัค รายการคุณพระช่วย 
เข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้าย 

บริษัท เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์
เทนเมนท์ จ ากัด มหาชน  

นักเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
นายเอกรัตน์ เพลินประภาพร 
นายกฤษฎา ค าวิลัยศักดิ ์
นายณัฐกิตติ์ ปัญญากิจอนันต ์
นายณัฐพล บัวแจ้ง 
นายศุภชัย นาด ี
นายพีรวัส ตันวัฒนธนากุล 
นายศุภชัย เด่นไตรรัตน์  
นายจุไท พัฒนกิจการณุ 
นายณัฐชนน สายะสนธ ิ
นายวิศรุต ศรีพฤกษ์  

รองชนะเลิศอันดับ ๑ สวดโอ้เอ้วิหารราย ประจ าปี ๒๕๕๘ 
เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับกรมศิลปกร 

นางสาวอัญญาณี ชมสดุา  รางวัลนักเขียนเรื่องสั้น  
นางสาวณัฏฐา ฤทธ์ิมาก ให้สัมภาษณ์ เรื่องเทคนิคการเขียน รายการ Good 

Morning Family ไทยทีวีสีช่อง 3 
ไทยทีวีสีช่อง ๓ 

นางสาวจิณัฐตา ปาละสิงห์.
นางสาวสุภาวดี สรุชัยสิขวิทย ์

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแต่งนริาชภูเขาทอง  

นางสาวธนภรณ์ ดาววิจติร 
นางสาวชลดา บุญเพชร 
นางสาวสายชล มาตรนอก
เด็กหญิงศศิพิมพ์ รัศมิทัต 

โล่รางวลั รองชนะเลิศอันดับ ๑ การโต้วาทีมัธยมศึกษา
มหิดลวิชาการ และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 

คณะศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

เด็กหญิงศศิพิมพ์ รัศมิทัต รางวัลชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท 

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรตันโกสินทร ์

นางสาวธนภรณ์ ดาววิจติร รองรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ กล่าวสุนทรพจน์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรตันโกสินทร ์



~ ๒๘ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กญิงเชาวรตัน์ ชีวชิต รองชนะเลิศอันดับ ๒ ค าขวัญในหวัข้อ “สุนทรภู่กวีเอกของ

โลก” และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุร ี

นางสาวธนภรณ์ ดาววิจติร รองชนะเลิศอันดับ ๑ พูดสุนทรพจน์ และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ 
บาท 

ภาควิชาเศรษศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

นายเอกรัตน์ เพลินประภาพร 
นายกฤษฎา ค าวิลัยศักดิ ์
นายณัฐกิตติ์ ปัญญากิจอนันต ์
นายณัฐพล  บัวแจ้ง 
นายศุภชัย   นาด ี
นายพีรวัส    ตันวัฒนธนากุล 
นายศุภชัย    เด่นไตรรัตน์  
นายจุไท       พัฒนกิจการุณ 
นายณัฐชนน สายะสนธ ิ
นายวิศรุต     ศรีพฤกษ์ 

โล่รางวลั ชมเชย สวดโอ้เอ้วิหารราย และเงินรางวัล 
 ๒,๐๐๐ บาท 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
เด็กหญิงกรณิศ ศภุสกลุ เหรียญทองแดง ระดับประเทศ การแข่งขัน Soduku  ระดบั

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรยีนครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายนภดนู ชาญเกียรติก้อง เหรียญทองแดง ระดับประเทศ การแข่งขัน Soduku  ระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรยีนครั้งท่ี ๖๕ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
เด็กหญิงพรชนก บุญวงศ์จิวัฒน ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพ

จินตนาการทางวิทยาศาสตร ์
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

นายพศุตม์  สระศรีทอง ผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมค่ายอบรม “ชีววิทยา” สอวน.  
รอบที่ ๒ 

มูลนิธิ สอวน. 

นายศุภศักดิ์ นกออก ผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมค่ายอบรม “โลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ” สอวน. รอบที่ ๒ 

มูลนิธิ สอวน. 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เด็กหญิงรตันาวดี ดวงประทีป รางวัลผ่านเกณฑ์ อันดับ ๑๐๐ คนแรก เศรษฐศาสตร ์

เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี ๗ 
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย 

เด็กชายพรเทพ ทรงสง่า 
เด็กหญิงภัทธราพรฐ์ ดวงพัตรา 
  

รองชนะเลิศ เหรียญเงิน กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรยีนครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายภูรเิดช ทองสุวรรณ 
นางสาวลลิรภัทร ท่องงอม 

รองชนะเลิศ เหรียญเงิน กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรยีนครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นางสาวมัญฎญสิกาจน์ ทอร ี
นายณัฐกิตต์    ทองใบ 

รองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่อง
ในวันรพ ี

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ื



~ ๒๙ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวมัญฎญสิกาจน์ ทอร ี
นายณัฐกิตต์    ทองใบ 

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปญัหากฎหมาย มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี

นายชิษณุพงษ์       เขียวข า 
นางสาวพลอยนภสั  สะสีมาสกุล 

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปญัหากฎหมาย และเข้ารอบ
๒๐ โรงเรียนสุดท้าย 

ศาลยุติธรรม 

นางสาวสุธีรา    แซ่ว่าง 
นางสาวกุลนิดา คฤสาร 

ผ่านเข้ารอบการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  และเข้ารอบ
๒๐ ทีมสุดท้าย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

.นายชิษณุพงษ์   เขียวข า 
นางสาวมัญฎญสิกาจน์ ทอร ี
 

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปญัหากฎหมาย ศาลจังหวัด ตลิ่งชัน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี ๑๙     
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  ปทุมธานีเมื่อวันที่  ๔-๕  เมษายน ๒๕๕๘ 
ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๔ ปี (ชาย,หญิง) สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย 

 ด.ญ.ขจีวรรรณ     จันทร์ฉาย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ด.ญ.วราภรณ์       เดินดงยิ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ด.ญ.วีรดา           เล็กประเสริฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ชาย,หญิง) 
น.ส.ศุภนดิา         คุ้มยิ้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นายศักดิ์ศิริ         เขมวันตพงศ์    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

นายนัฎฐพงษ ์      ตรันเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

นายภูวเดช          จามจุรีรักษ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันกีฬายูยิตสชูิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี ๖  ประจ าปี ๒๕๕๘  
วันที ่๙-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษตัริยาธิราช กทม.     
ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ชาย,หญิง) 
นายณรงค์พร  สังข์ข า          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย 

 นายนัฎฐพงษ ์ ตรันเจริญ      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
นายภูวเดช จามจุรรีักษ์     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
น.ส.พิชามญช์ุ เตยีวเจรญิ      รางวัลชนะเลิศ                        
ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๐ ปี (ชาย,หญิง) 
ด.ช.พนิตพงษ์  คุ้มยิ้ม   ได้รางวลัรองชนะเลศิอันดับ ๒ 
ด.ช.ปนพ  เอี่ยมลือนาม   ได้รางวลั ชนะเลิศ 
ด.ช.ฉันทัช บุตรมะไฮ ได้รางวลัรองชนะเลศิอันดับ ๒ 
ด.ญ.วราภรณ์  เดินดงยิ่ง         ได้รางวลัรองชนะเลศิอันดับ ๑ 
ด.ญ.วีรดา  เล็กประเสริฐ    ได้รางวลัรองชนะเลศิอันดับ ๒ 
นายณรงค์พร  สังข์ข า          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
นายวัชรินทร์  อุดมจิตติรตัน์    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นายศักดิ์ศิริ  เขมวันตพงศ์     รางวัลชนะเลิศ   
นายพงษ์นิติ  คุ้มยิ้ม ได้รางวลัรองชนะเลศิอันดับ ๑ 
นายภูวเดช   จามจรุีรักษ์     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
น.ส.สุกญัญา  แก้วสว่าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
น.ส.ณัฐกานต์  แซ่ตั้ง รางวัลชนะเลิศ     



~ ๓๐ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.ศุภนดิา  คุ้มยิ้ม                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
น.ส.พิชามญช์ุ  เตียวเจรญิ      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันกีฬายูยิตสชูิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจ าปี ๒๕๕๘    
วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ อาคารข้าราชการชั้นประทวน กองทัพอากาศ 
ประเภท ต่อสู้ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔  ปี (หญิง) กองทัพอากาศ 

ด.ญ.อรอารยา มญัญ ู ผู้ชนะที่ ๒ 

ด.ญ.วีรดา  เล็กประเสริฐ      ผู้ชนะที่ ๓ 

ประเภท ต่อสู้ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖  ปี (ชาย) 

ด.ช.ปนพ เอี่ยมลือนาม   ผู้ชนะที่ ๑ 

นายวัชรินทร์  อุดมจิตติรตัน์    ผู้ชนะที่ ๒ 

นายศักดิ์ศิรเิขมวันตพงศ์     ผู้ชนะที่ ๑ 

ด.ช.ฉันทัช  บุตรมะไฮ ผู้ชนะที่ ๑ 

นายภูวเดช  จามจรุีรักษ์     ผู้ชนะที่ ๑ 

ประเภท ต่อสู้ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘  ปี (ชาย, หญิง) 

นายพงษ์นิติ  คุ้มยิ้ม ผู้ชนะที่ ๓ 

นายจักรชัย ยอดหมวก ผู้ชนะที่ ๓ 

นายสกล  แซ่จึง ผู้ชนะที่ ๓ 

น.ส.ธนกร  สภาเจริญกลุ ผู้ชนะที่ ๑ 

น.ส.ศุภนดิา  คุ้มยิ้ม                ผู้ชนะที่ ๑ 

น.ส.สุกญัญา  แก้วสว่าง ผู้ชนะที่ ๑ 

การแข่งขันกีฬายูยิตสชูิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจ าปี ๒๕๕๘    
วันที่  ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ อาคารสมรรถภาพ กองทัพอากาศ 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔  ปี (หญิง) กองทัพอากาศ 
ด.ญ.วีรดา  เล็กประเสริฐ      ผู้ชนะที่ ๒ 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘  ปี (ชาย) ประเภททีม 
นายพงษ์นิติ  คุ้มยิ้ม ผู้ชนะที ่๒ 
นายจักรชัย  ยอดหมวก ผู้ชนะที่ ๒ 
นายสกล  แซ่จึง ผู้ชนะที่ ๒ 
การแข่งขันกีฬายูโดคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาติ ระดับจงัหวัด 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามฝึกซ้อมกฬีายูโดการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก 
นายพงษ์นิติ  คุ้มยิ้ม ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร ส านักวัฒนธรรม กีฬา และ

การท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร 
 

นายจักรชัย  ยอดหมวก ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
น.ส.ธนภร  สภาเจรญิกุล ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร 

การแข่งขันกีฬายูโดคัดเลือกตัวแทนเขตการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามฝึกซ้อมกฬีายูโดการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก      
นายภูวเดช  จามจรุีรักษ์ ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเขา้ร่วมการแข่งขัน ส านักวัฒนธรรม กีฬา กทม. 



~ ๓๑ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
การแข่งขันกีฬายูยิตสูคัดตัวแทนกรุงเทพมหานคร ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี  ๓๒  
วันที่  ๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องฝึกยูโด โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ประเภทต่อสู้ ส านักวัฒนธรรม กีฬา และ

การท่องเที่ยว กทม. ด.ญ.อรอารยา มญัญ ู ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
ด.ญ.วีรดา  เล็กประเสริฐ ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
นายศักดิ์ศิริ  เขมวนัตพงศ ์ ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
นายฉันทัช  บุตรมะไฮ ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
นายสกล  แซ่จึง ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
นายภูวเดช จามจุรรีักษ์ ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
ประเภทเนวาชา 
ด.ญ.อรอารยา มญัญ ู ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
นายศักดิ์ศิริ  เขมวันตพงศ ์ ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
นายภูวเดช  จามจรุีรักษ์ ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
การแข่งขันกีฬายูโด  “ยุวชน เยาวชน นนทบุรี”  คร้ังท่ี ๑๔ วันที่ ๑๒-๑๓  กันยายน ๒๕๕๘ 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐  ปี (ชาย)  กองทัพอากาศ 
ด.ช.พนิตพงษ ์ คุ้มยิ้ม  รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ชาย)  
ด.ช.อินทรัตน์  ภู่สะอาด  รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี (หญิง)  
ด.ญ.วราภรณ์  เดินดงยิ่ง ชนะเลิศ 
ด.ญ.วีรดา  เล็กประเสริฐ  รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ปี (ชาย)  
นายศักดิ์ศิริ  เขมวันตพงศ ์ ชนะเลิศ 
นายภูวเดช  จามจรุีรักษ์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขัน Bangkok Taekwondo 2015 เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง กทม. 
ประเภทพุ่มเซ่เด่ียว ส านักวัฒนธรรม กีฬา และ

การท่องเที่ยว กทม. นายธนวัฒน์    แจ้งเจริญ ชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬาคูราชแห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๘   
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ 
รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๔ ปี สมาคมคูราชแห่งประเทศไทย 
ด.ช.อินทรัตน ์ภู่สะอาด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
ด.ช.อานุภาพ  เดชวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
ด.ญ.อรอารยา  มัญญ ู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
ด.ญ.วีรดา  เล็กประเสริฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี 
ด.ช.ปนพ  เอี่ยมลือนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นายวัชรินทร์  อุดมจิตติรตัน ์ รางวับรองชนะเลิศอันดบั ๑     
นายศักดิ์ศิริ  เขมวันตพงศ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ด.ช.ฉันทัช  บุตรมะไฮ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

          



~ ๓๒ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
นายณรงค์พร     สังข์ข า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
นายนิติพงษ์         คุ้มยิ้ม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
น.ส.ศุภนดิา        คุ้มยิ้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
น.ส.พิชามญช์ุ    เตียวเจริญ       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันกีฬายูยิตสู ยุวชน – เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๑  
วันที่ ๑๐-๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ  กองทัพอากาศ 
ประเภทต่อสู้ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี สมาคมกีฬายูยิตส ู

แห่งประเทศไทย เขมภูมิ เสียงใหญ่           รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒    
ประเภทต่อสู้ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี 
ด.ช.ปนพ   เอี่ยมลือนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ด.ช.ฉันทัช  บุตรมะไฮ รางวับรองชนะเลิศอันดบั ๑     
ด.ช.วีระพงษ ์ปานนาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ด.ญ.อรอารยา  มัญญ ู รางวัลชนะเลิศ 
ด.ญ.วีรดา  เล็กประเสริฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   
ประเภทต่อสู้ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
นายวัชรินทร์  อุดมจิตติรตัน ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
นายศักดิ์ศิริ  เขมวันตพงศ ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   
นายสกล  แซ่จึง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
น.ส.ธนภร  สภาเจรญิกุล    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
น.ส.ศุภนดิา คุ้มยิม้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   
ประเภทเนวาซา รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน ๑๕  ปี 
ด.ช.ปนพ เอี่ยมลือนาม     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ประเภทเนวาซา รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘  ปี 
นายวัชรินทร์  อุดมจิตติรตัน ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑        
นายศักดิ์ศิริ  เขมวันตพงศ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  
นายนิติพงษ์  คุ้มยิ้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒ 
นายจักรชัย  ยอดหมวก               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒     
นายสกล  แซ่จึง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒     
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค  
วันที่ ๓-๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ จังหวัดสมุทรปราการ   
ประเภทกีฬายูโด การกีฬาแห่งประเทศไทย 

กีฬาจังหวัดสมุทรปราการ น.ส. ธนภร   สภาเจริญกลุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
นายจักรชัย   ยอดหมวย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
นายพงษ์นิติ  คุ้มยิ้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
กีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู ้
ด.ญ.วีรดา  เล็กประเสริฐ   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นายศักดิ์ศิรเิขมวันตพงศ์     รางวัลชนะเลิศ 
ด.ช.ฉันทัช   บุตรมะไฮ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
นายภูวเดช  จามจรุีรักษ์          รางวัลชนะเลิศ 



~ ๓๓ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กีฬายูยิตสู ประเภทเนวาซา 
นายศักดิ์ศิริ  เขมวันตพงศ ์ รางวัลชนะเลิศ 
นายภูวเดช  จามจรุีรักษ์             รางวัลชนะเลิศ 
กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ 
นายวงศ์วรัญ   ชูสงค์                   รางวัลชนะเลิศ 
กีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ 
นายธนวัฒน์   แจ้งเจริญ              รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันกีฬายูโด Thai German Cup   
วันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ 
ประเภทบุคคลชาย มหาวิทยาลยั เทคโนโลย ี

พระนครเหนือพระนครเหนือ 
 

นายศักดิ์ศิริ  เขมวันตพงศ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
นายพงษ์นิติ คุ้มยิ้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

นายจักรชัย ยอดหมวก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

นายฉันทัช  บุตรมะไฮ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

นายกันดิศ  บุญเฉลิมศักดิ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

นายสกล    แซ่จึง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

นายภูวเดช จามจุรรีักษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

ประเภทบุคคลหญิง 
น.ส.ธนภรณ์  สภาเจริญกลุ   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

น.ส.อรอารยา  มัญญ ู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

น.ส.ศุภนดิา  คุ้มยิ้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

น.ส.วีรดา  เล็กประเสริฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

ประเภททีมชาย 
นายพงษ์นิติ คุ้มยิ้ม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

นายศักดิ์ศิริ  เขมวันตพงศ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

นายฉันทัช บุตรมะไฮ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

ประเภททีมหญิง 
น.ส.ธนภรณ์  สภาเจริญกลุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

น.ส.ศุภนดิา  คุ้มยิ้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

น.ส.วีรดา  เล็กประเสริฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

การแข่งขันกีฬานกัเรียน นักศึกษา แห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๗   
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่  ๒๔-๒๖  มกราคม ๒๕๕๙    
นายภูวเดช    จามจรุีรักษ์   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กรมพลศึกษา กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา 
การแข่งขันยูโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคร้ังที่ ๒   
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ประเภทบุคคล รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๔   ปี สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ ์ด.ญ.ธัญจิรา  ศิริวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ด.ช.วีระพงษ ์ ปานนาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ด.ช.อักษะ   อินทรธทักษ์ รางวัลชนะเลิศ 



~ ๓๔ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ประเภทบุคคล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖  ปี   
ด.ญ.ชนัญญา  ชาญดนตรี     รางวัลชนะเลิศ 
ด.ช.ปนพ  เอี่ยมลือนาม    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ประเภททีมหญิง 
ด.ญ.ขจีวรรณ  จันทร์ฉาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

ด.ญ.ชนัญญา  ชาญดนตร ี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

ด.ญ.วราภรณ์  เดินดงยิ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับชาติคร้ังท่ี ๓๒ จังหวัดสุพรรณบุรี    วันที่ ๙-๑๘  มีนาคม ๒๕๕๙ 
กีฬายูโด  ประเภทต่อสู้  การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 นายพงษ์นิติ  คุ้มยิ้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
กีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู ้
นายศักดิ์ศิริ  เขมวันตพงศ์    รางวัลชนะเลิศ 
นายภูวเดช  จามจุรีรักษ์     รางวัลชนะเลิศ 
ด.ญ.วีรดา  เล็กประเสริฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
กีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อค 
นายศักดิ์ศิริ  เขมวันตพงศ์    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
 นายภูวเดช จามจรุีรักษ์       รางวัลชนะเลิศ 
กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ 
นายวงศ์วรัญ  ชูสงค ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาคูราชเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 5 thASIAN BEACHGAMES’2016 
ณ เมืองดานัง  เมื่อวันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
นายจักรชัย     ยอดหมวก เข้าร่วม สมาคมคูราชแห่งประเทศไทย 
นายพงษ์นิติ    คุ้มยิ้ม เข้าร่วม 
นายณรงค์พร  สังข์ข า เข้าร่วม 
น.ส.ณัฐกานต์  แซ่ตั้ง ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย 
น.ส.พิชามญญ์ เตียวเจรญิ ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
ด.ญ.พรชนก  บุญวงศ์วิวัฒน์ เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ.ณัฐชา  แตงเล็ก เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.๑-ม.๓ งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ.วาร ี บุนนาค รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ.พรชนก  บุญวงศ์วิวัฒน์ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
ม.๑-ม.๓ งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.ณัฐชา  แตงเล็ก ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ งานศลิปหตัถกรรมนักเรียน 
 ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 



~ ๓๕ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.วาร ี บุนนาค ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันขบัร้องเพลงสากล ประเภท

หญิง ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.พรทิพย ์ หลิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.๑-ม.๓ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.อนันดา  พันธุ์วิเชียร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
 ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.ธนารักษ ์ วิไลลักษณ ์
ด.ญ.เพียงออ  จันท์จริยวัฒน์ 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรยีญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะตดิ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.วณิชยา  สุขสวัสดิ ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ 
หย่อง ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ช.ธนานนท์  ชาวโพงพาง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.นภัทร  พฤทธ์ิธรา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.วาร ี บุนนาค รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.นภัทร  พฤทธ์ิธรา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.จรญิญา  ธรรมวิจติร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.ณัฐชา  แตงเล็ก รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรยีญเงนิ การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ช.ธนานนท์  ชาวโพงพาง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรยีญเงนิ การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายกฤษณะ  ชันแสง เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.เบญจวรรณ  แจ้งกระจ่าง เหรียญเงิน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายธดากรณ ์ พุ่มระชัฎร ์ เหรียญเงิน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.วาสนา   ตานาม เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 
 



~ ๓๖ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.ศรวัศยา  วงศ์สง่า เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายเมธาพนธ ์ เกิดอ าแพง เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
 ม.๔-ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.เบญ็จพร  สุขสวัสดิ ์ เหรียญเงิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายเอกรัตน ์ เพลินประภาพร เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.จรญิญา  ธรรมวิจติร 
นายชยุตม ์ ทวีทอง 
นายธีรเจต  เลาหเสถียร 
นายศุภชัย  นาด ี
นายอินทัช  อินทสระ 

เหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.สิริกัญญา  สร้อยสลับ เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  
ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ช.ธนานนท์  ชาวโพงพาง เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายภาณุพงศ์  สุขเจรญิยิ่งยง เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.ชนาภัทร  ปั้นกิจด ี
ด.ญ.ณัฐนันท ์ กลิ่นเทียนฟุ้ง 
ด.ญ.พรรณพฤกษา  โตพูล 
ด.ญ.สกุลกาญจน์ จิรัสย์เดชกุลธร
ด.ญ.สุรัตนวด ี มีสมบูรณ ์
ด.ญ.อมติา  โตมอญ 
ด.ญ.อรนิศวร์  ทองฤทธ์ิจิระโชติ 
ด.ญ.อัญชลีพร  สร้อยเซียน 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันระบ า
มาตรฐาน ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.ชิษณุชา  พิมพา 
น.ส.ฐิติมา  อินทสุวรรณ 
น.ส.นภัทร  พฤทธ์ิธรา 
น.ส.พิชามญช์ุ  รตนาเสนีย ์
น.ส.ภัทรวด ี ก าหอม 
น.ส.รังสิน ี ธนจารุพัฒน ์
น.ส.รุ่งระว ี ช้างน้อย 
น.ส.หทัยสุทธิ  เขตอุดมชัย 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันระบ า
มาตรฐาน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.กัญญาภคั  แย้มผกา 
ด.ญ.กลัยวีร ์ พงค์กัณฑ์เอนก 
ด.ญ.ชรินทร์ทิพย ์ รัชตารม 
ด.ญ.ณัฐกวิน  มีศิร ิ

เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ์ ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 



~ ๓๗ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ธิดารัตน ์ ทาปัญญา 
ด.ญ.ธิดาริญ  สนเจียบ 
ด.ญ.นิศารัตน ์ เจดีย์โน 
ด.ญ.เอกนร ี พึ่งจ านงค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ด.ช.จิรา   ซาลวาลา 
ด.ช.ชวกร   สกุลนูน 
ด.ช.ภาณุพงศ์   เอี้ยงชะอุ่ม 

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.พิมพ์ชมพู   มิ่งขวัญ 
ด.ญ.รสิกา   ไตรทิพย์วิทยากร 
ด.ญ.สรวีย์   ทัพสุริย์ 

ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.ซูซานนา ซาเกเดอร ์
ด.ญ.รมณ นามเสนา 

เหรียญทอง การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.จิดาภา ชลันบุรีธรรม 
น.ส.ณัฐนิชา แสงวงศ์ทอง 

เหรียญทอง การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ช.ณัฐกิตติ์ ขอนทอง 
ด.ญ.อภสันันท์ จึงสวัสดิ ์

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ม.๑-ม.๓  งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.กมลวรรณ อัศวารีกลุ 
นายนรกมล ศิลวัฒนาวงศ ์

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web 
editor ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายรัตนพล สมแวง 
น.ส.วรกมล ทัศนียะเวช 
นายวิกรานต์ พิพิธนศาสตร ์

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.พิชญาภา สุนทร 
ด.ช.ภัทร  ชมพูนุช 

เหรียญเงิน การสร้างการต์ูนอะนิเมชั่น (2D animation) 
ม.๑-ม.๓ งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.ณัฐชา ตรุวรรณ ์
ด.ญ.น้ าฟ้า น่ิมนุช 

เหรียญเงิน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ม.๑-ม.๓   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายกฤษณะ ชันแสง 
นายเสกสรรค์ มะโนบุตร 

เหรียญเงิน การแข่งขันการตดัต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.ณัฐนิชา  แสงวงศ์ทอง 
นายปรมินทร์ รอดเนียม 

เหรียญทอง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร ์
 ม.๔-ม.๖   งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.ณัฐธิพร สอาดด ี
ด.ญ.ปิยะบุตร เมณฑ์กูล 

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web 
editor  ม.๑-ม.๓  งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายชาญธวัช อุดมปัญญาวงศ์ 
นายอินทัช อินทสระ 

เหรียญทอง การแข่งขันการขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ญ.พิมพ์ชมพู   มิ่งขวัญ 
ด.ญ.รสิกา  ไตรทิพย์วิทยากร 
ด.ญ.สรวีย์   ทัพสุริย์ 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี ๖๕ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



~ ๓๘ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ช.จิรา          ซาลวาลา 
ด.ช.ชวกร        สกุลนูน 
ด.ช.ภาณุพงศ์   เอี้ยงชะอุ่ม 

เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายศิริพล หวังสิทธิเดช ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันบายศรสีู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.กนกกร    ศรีเงิน 
น.ส.จุฑามาศ  ตุ้มทอง 
น.ส.พรนิภา  อุทัยกิจวานิช 

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.กนกกร  ศรีเงิน 
น.ส.จุฑามาศ  ตุ้มทอง 
น.ส.พรนิภา  อุทัยกิจวานิช 

เหรียญทอง โครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.กนกกร  ศรีเงิน 
น.ส.จุฑามาศ  ตุ้มทอง 
น.ส.พรนิภา  อุทัยกิจวานิช 

เหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

น.ส.ณิชนันทน ์เจียงวัฒนชัยกุล 
น.ส.ธนภร       สภาเจรญิกุล 
น.ส.ธนาภรณ ์ ซิ้มสกุล 

เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไมไ้ผ่ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายศิริพล หวังสิทธิเดช เหรียญเงิน การแข่งขันบายศรสีู่ขวัญ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
น.ส.วรสัรา ประยรูอนุเทพ รองชะนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขนัพูดสุนทรพจน์ 

ภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายธดากรณ์ พุ่มระชัฏร ์
น.ส.สริิวรรณ เฉลียวฉลาด 

รางวัลชมเชย การแข่งขันเปดิจนานุกรม ภาษาญี่ปุ่น 
ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

น.ส.สุธรีา แซ่ว่าง รางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 
๑๒ ม.ปลาย 

มูลนิธิรม่ฉัตร 

นายกิตตินันท์ แซ่ว่าง 
นายเตชิน แซ่ว่าง 

คะแนนผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้ง
ที่ ๑๒ ม.ปลาย 

มูลนิธิรม่ฉัตร 

น.ส.สุขดี ศกุนตานุรักษ ์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน 
ใน “RMUTR Chinese Cup” ครั้งท่ี ๒ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรตันโกสินทร ์

น.ส.มัฎสิกาญจน์  ทอรี 
น.ส.วรรณธิดา เกิดส าอาง 
น.ส.พิชญ์สริี ตรีธรุกุล 
ด.ญ.นภสัวรรณ หันตุลา 
ด.ญ.สุพรรษา ทองปิ่น 
ด.ช.วิศรุต คงเสนา 

เข้ารอบเจียระไนเพชร การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งท่ี ๑๐ 

มูลนิธิรม่ฉัตร 

นายณัฐพล จริงวัฒนเศรษฐ์ เข้าร่วม การแข่งขันพูดสุนทรพจน ์ ภาษาอังกฤษ 
งานเกษตรก าแพงแสน ครั้งที่ ๑๗ 

มหาวิทยาลยัเกษตร 
ก าแพงแสน 



~ ๓๙ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ด.ช.กฤติภาส  ชิโนรักษ์ 
ด.ช.ชัยธนโชติ วงศ์ธนารุจน์ 
ด.ช.ธนานนท์   ชาวโพงพาง 
ด.ญ.ปริญา   รักษาศร ี
ด.ช.พีรธัช  เอมอิ่ม 
ด.ช.วุฒิชัย  วุ่นฉิม 
ด.ช.ศุภวิชญ์   หยุดกลาง 
ด.ช.อนุวัฒน ์ จริมา 

รองชนะเลิศอันดับที ่๑ เหรยีญทอง การแข่งขันการจัดการ
ค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี ๖๕ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

ด.ช.กฤติภาส  ชิโนรักษ์ 
ด.ช.ชัยธนโชติ วงศ์ธนารุจน์ 
ด.ช.ธนานนท์   ชาวโพงพาง 
ด.ญ.ปริญา   รักษาศร ี
ด.ช.พีรธัช  เอมอิ่ม 
ด.ช.วุฒิชัย  วุ่นฉิม 
ด.ช.ศุภวิชญ์   หยุดกลาง 
ด.ช.อนุวัฒน ์ จริมา 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันการจัดการ
ค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓  งานศลิปหตัถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๐ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ผลส าเร็จตามตัวบ่งช้ี

(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม  
ที่พึงประสงค์ต่อ
ประชาคมโลก 
๑.สอบธรรมศึกษา 
๒.โครงงานคุณธรรม 
๓. กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 
๔. ค่ายคุณธรรม 
๕. ค่ายลูกเสือ – 
    เนตรนารี  
    ยุวกาชาด ม.๑ 
๖. ค่ายลูกเสือ – 
    เนตรนารี  
    ยุวกาชาด ม.๒ 
๗. ค่ายลูกเสือ – 
    เนตรนารี  
    ยุวกาชาด ม.๓ 
๘. นักศึกษาวิชาทหาร 
๙. ทบทวนความรู้ 
    ผู้ก ากับลูกเสือ 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ 
     นักเรียนรักและ 
     แสดงออกใน 
     ลักษณะ 
     อันพึงประสงค์ตาม 
     หลักสูตร 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ 
     นักเรียนมีจิตใจเอื้อ 
     อาทรผู้อื่นและ 
     กตัญญูต่อผู้มี 
     พระคุณ 
๓.  เพ่ือส่งเสริมให้ 
     นักเรียนกล้าที่จะ 
     ยอมรับความคิดและ 
     วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๔.  เพ่ือส่งเสริมให้ 
     นักเรียนเข้าร่วม 
     กิจกรรมอนุรักษ์ 
     ประเพณี  ศาสนา 
     วัฒนธรรม  และ 
     พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

๑. ประชุมวางแผน 
๒. เขียนโครงการและน า 
    เสนอโครงการเพื่อขอ 
    อนุมัต ิ
๓. ด าเนินกิจกรรมตาม 
    แผน 
๔. ประเมินโครงการ  
     สรุปและรายงาน 

เชิงปริมาณ   
๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
   ผ่านเกณฑ์การ 
   ประเมินคุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ตาม 
   หลักสูตร 
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
   เข้าร่วมกิจกรรม 
   อนุรักษ์ประเพณี   
   ศาสนา วัฒนธรรม  
   และพัฒนา 
   สิ่งแวดล้อม   
๓. นักเรียนร้อยละ 
    ๙๘.๓๗ กล้าที่จะ 
    แสดงออกในการเอ้ือ 
    อาทรผู้อื่นและ 
    กตัญญูต่อผู้มี 
    พระคุณ 
๔. นักเรียนร้อยละ  
    ๙๗.๐๔ กล้ายอมรับ 
    ฟังคิดเห็นของผู้อื่น 
    และรับวัฒนธรรมที่ 
    แตกต่าง 
 
 
 
เชิงคุณภาพ   
โรงเรียนได้รับรางวัล
โรงเรียนดีเด่น ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 



~ ๔๑ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ผลส าเร็จตามตัวบ่งช้ี

(จ านวน/ร้อยละ) 

๒ โครงการ 
โลกสวยด้วยมือเรา 
๑.วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
๒. ของเสียเป็นศูนย์ 
๓. ศึกษาพันธุ์ไม้ใน 
    โรงเรียน 
๔. รักษ์พลังงานและ 
     สิ่งแวดล้อม 
    ๔.๑ ห้องเรียนสีเขียว 
    ๔.๒ นักสืบสายลม 
๕. ห้องคอมพิวเตอร์ 
    สะอาด สดใส ไร้ฝุ่น 
    ละออง 
๖. ประกวดห้องเรียน 
    สะอาด 
๗. ท าความสะอาด 
    บริเวณโรงเรียน 
๘. ประหยัดน้ า   
    ประหยัดไฟ 
๙. เพ่ิมออกซิเจน  
    ให้นวมินทร์ให้โลก 

๑. เพ่ือจัดบรรยากาศ  
    สภาพแวดล้อม 
    เอ้ืออ านวยต่อการ 
    เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๒. ให้บริการด้านสื่อ  
    และเทคโนโลยี 
    สารสนเทศเอ้ือให้ 
    ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย 
    ตนเองและแบบมี 
   ส่วนรว่ม 
๓.  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้คุณค่า 
     ของสิ่งแวดล้อมและ 
     ตระหนักถึง 
     ผลกระทบที่เกิดจาก 
     การเปลี่ยนแปลง 
     สิ่งแวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วม 
    และมีส่วนร่วมใน 
    กิจกรรมอนุรักษ์และ 
    พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

๑. ประชุมวางแผน 
๒. เขียนโครงการและน า 
    เสนอโครงการเพื่อขอ 
    อนุมัต ิ
๓. ด าเนินกิจกรรมตาม 
    แผน 
๔. ประเมินโครงการ  
     สรุปและรายงาน 

เชิงปริมาณ     
นักเรียน ร้อยละ  ๑๐๐  
สามารถใช้บริการใน
ห้องปฎิบัติการและ
สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ    
เข้าร่วมและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
เชิงคุณภาพ    
๑. โรงเรียนได้รับรางวัล 
     Energy Mind  
     Award ระดับ  
     ๕  ดาว 
๒. โรงเรียนได้รับตรา 
    สัญลักษณ์ระดับที่ ๑ 
     "กฟน. อาคาร 
     ประหยัด 
     พลังงาน"  
     ประจ าปี  
     พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. กลุ่ม Save the  
     World ได้รับรางวัล 
     เยาวชนดีเด่นด้าน 
     ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๒ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ผลส าเร็จตามตัวบ่งช้ี

(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ 
 
 
 
 

 

โครงการ  
ส่งเสริมความพอเพียง
ในสถานศึกษา 
๑. โครงการเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
๒. ส่งเสริมอาชีพ 
    ระหว่างเรียน 
    (การงานอาชีพ) 
๓. ธนาคารโรงเรียน 
๔. ธนาคารขยะ  

๑.  เสริมสร้างนักเรียน 
     ให้มีความรู้ ความ 
     เข้าใจและเกิดทักษะ 
     พ้ืนฐานต่อการ 
     ด ารงชีวิตอย่าง 
     พอเพียง 
๒.  ส่งเสริมนักเรียนให้มี 
     คุณธรรม จริยธรรม 
     ที่จ าเป็นในการอยู่ 
     ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
     อย่างเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล 
     ไม่เบียดเบียน    
     รู้รักสามัคคีน าไปสู่ 
     ความสันติสุข 
 

๑. ประชุมวางแผน 
๒. เขียนโครงการและน า 
    เสนอโครงการเพื่อขอ 
    อนุมัต ิ
๓. ด าเนินกิจกรรมตาม 
    แผน 
๔. ประเมินโครงการ  
     สรุปและรายงาน 

เชิงปริมาณ     
นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐   
ครู อาจารย์ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
เชิงคุณภาพ    
๑.  นักเรียนมีความรู้  
     ความเข้าใจในหลัก 
     ปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง  
     และสามารถ 
     น าไปใช้ใน 
     ชวีิตประจ าวัน 
 ๒. ครู อาจารย์ เป็นภูมิ 
     ปัญญาที่ส าคัญใน 
     การพัฒนาผู้เรียน  
     และมีศักยภาพเป็น 
     มืออาชีพในการจัด 
     การศึกษา 
๓. โรงเรียนได้รับ 
    คัดเลือกให้เป็น 
    สถานศึกษาแบบ  
    อย่างการจัด 
    กิจกรรมการเรียนรู้ 
    และการบริหาร 
    จัดการตามหลัก 
    ปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๓ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ที ่
 

ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ผลส าเร็จตามตัวบ่งช้ี

(จ านวน/ร้อยละ) 

๔ โครงการที่    
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
๑. เรียนรู้โดยวิทยากร
ท้องถิ่น(ศิลปะ) 
๒. ส่งเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
๓.การแข่งขันกีฬา
ภายใน 
๔.อบรมการช่วยฟื้นคืน
ชีพ 
๕. Healthy Slim 
๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกฬีา 
๗. พัฒนาทักษะชีวิต
และเป็นเพ่ือนที่ปรึกษา 
๘. Case Conference 
๙. We Care 
๑๐.จัดหาทุนการศึกษา 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ 
    นักเรียนมี สุขนิสัยใน 
    การดูแลสุขภาพและ 
    ออกก าลังกายอย่าง 
    สม่ าเสมอ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ 
    นักเรียนมีทักษะชีวิต 
    ในการป้องกันตนเอง 
    ให้ปลอดภัยจากยา 
   เสพติดและปัญหาทาง 
    เพศ ตลอดจนปลอด 
    จากโรคทาง 
   เพศสัมพันธ์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ 
    นักเรียนมีสุขภาพกาย 
    และสุขภาพจิตที่ดี  
    โดยใช้ศิลปะ ดนตรี 
    กีฬา เป็นสื่อ 
 

๑ .ประชุมวางแผน 
๒. เขียนโครงการและน า 
    เสนอโครงการเพ่ือขอ 
    อนุมัต ิ
๓. ด าเนินกิจกรรม  
    ตามแผน 
๔ .ประเมินโครงการ  
   สรุปและรายงาน 

เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
    ขึ้นไปมีสุขนิสัย  
    สุขภาพกาย และ 
    สุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
    ขึ้นไปมีทักษะด้าน 
    ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนมีสุขนิสัย  
    สุขภาพกาย และ 
    สุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนมี 
    ความสามารถด้าน 
    ศิลปะ ดนตรี และ 
    กีฬา ได้เป็นตัวแทน 
    การแข่งขันกีฬา 
    ระดับเยาวชน 
    แห่งชาติ 
๓.โรงเรียนได้รับรางวัล 
   เชิดชูเกียรติ 
   สถานศึกษาป้องกัน 
   และแก้ไขปญัหายา 
   เสพติด โล่รางวัล 
   เสมา ป.ป.ส.  
   ประเภทสถานศึกษา 
   และรางวัลโรงเรียน 
   ปลอดบุหรี่ 
 

 
 
 
                                               
 



~ ๔๔ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
                                                               
๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา / ต้นสังกัด 
 

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (ปีที่รับ

ประเมิน) 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
มาตรฐานด้านผู้เรียน ๕๐.๐๐    
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี 
                   สุนทรียภาพ 

๑๐.๐๐ ๙.๕๑ - - 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
                  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๑๐.๐๐ ๙.๙๒ - - 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีความสามารถใน 
                  การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
                  อย่างต่อเนื่อง 

๕.๐๐ ๙.๘๖ - - 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถใน 
                   การคิด 

๕.๐๐ ๔.๘๒ - - 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้ 
                   ความสามารถตามหลักสูตร 

๑๕.๐๐ ๑๒.๐๔ - - 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการ 
                   ท างาน สามารถท างาน 
                   ร่วมกับผู้อ่ืน และมีเจตคติท่ี 
                   ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๔.๘๘ - - 

มาตรฐานด้านครู ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐   
มาตรฐานที่ ๗ ครูมีคุณลักษณะที่ดี และมี 
                   ความรู้ความสามารถในการ 
                   บริหารจัดการสถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ - - 

มาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา ๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐   
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารสถานศึกษามี 
                  คุณลักษณะที่ดี และมีความรู้ 
                  ความสามารถในการบริหาร 
                  จัดการสถานศึกษา 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ - - 

มาตรฐานที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพ 
                 สถานศึกษา 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ - - 

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาระบบประกัน 
               คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                 ตามท่ีกระทรวงก าหนด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ - - 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดในรอบท่ีผ่านมา 
 



~ ๔๕ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (ปีที่รับ

ประเมิน) 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ๕.๐๐ ๕.๐๐   
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ์ 
                  และเอกลักษณ์ รวมทั้งการ 
                  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                  การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ - - 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐   
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีศักยภาพใน 
                   การพัฒนาผู้เรียนในโลกยุค 
                   ปัจจุบัน มีโครงการพิเศษ  
                   และการพัฒนาช่วยเหลือ 
                   สถานศึกษาอ่ืนหรือชุมชน  
                   สังคม 

๓.๐๐ ๓.๐๐ - - 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาส่งเสริมและ 
                   สนับสนุนให้นกัเรียนได้ 
                   เรียนรู้ในการด ารงชีวิตอย่าง 
                   พอเพียง 

๒.๐๐ ๒.๐๐ - - 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๕ ๑๐๑.๐๓   
 
๑๑.๒  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย สพม. ๑ 
 

ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐  
๒. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๐  

๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๑๐  
๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐  
๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๑๐  
๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐  
๗. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๑๐  
๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๑๐  
 รวมทั้งสิ้น  (ข้อ ๑ – ๘) ๘๐  
 สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๕  



~ ๔๖ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
๑๒.๑    ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของสถานศึกษา 
          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม       
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ ๖ ถึง ๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ดังตารางต่อไปนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมแบะค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียบรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๔๖ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ   
                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
                 ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 
 



~ ๔๗ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๓๔ ดีมาก 

 
 
 
   ๑๓.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย 
               สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
        ๑๓.๑.๑ จุดเด่น 
                  ๑)  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

     ผู้เรียนมีความพร้อมในการพัฒนาในด้านการเรียน มีพื้นฐานครอบครัวที่ดี มีสุขนิสัยในการ 
               ดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจาก 
               สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ  
               มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน มีความคิดริเริ่มสร้าง  
               ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ  
               มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับ 
               ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีนิสัยรัก  
               การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง   รอบตัว  มีทักษะใน 
               การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
               แลกเปลี่ยนความเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  
               การน าเสนอผลงาน การใช้ภาษาอังกฤษ  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย 
               การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา  
               โดยมีเหตุผลประกอบมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  มีการวางแผนการ 
               ท างานและด าเนินการจนส าเร็จท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ  
               ตนเองท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง  
               สนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศและ 
               สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
                   ๒)  ด้านการจัดการศึกษา  
                  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และมีความคิดริเริ่มที่  
              เน้นการพัฒนาผู้เรียนสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ตรงตามหลักสูตรมีความสามารถ  
              บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา  
              ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ 
              การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในทุก 
              ภารกิจงาน ผู้บริหาร ครู มีความร่วมมือในการด าเนินงาน ครูมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่น มีการจัด  
              ห้องเรียน ห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
              เรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ  
              สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ มีการประกัน 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
มา 
 



~ ๔๘ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

               คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน   
               พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
  ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
           มีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งในระดับท้องถิ่น  
                ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      ๔)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
       สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
                คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ โดยมี 
                การด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม และมีกระบวนการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่มุ่ง  
                พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ 
                สถานศึกษา 
       ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
       สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ 
                ปฏิรูปการศึกษาโดยมีการก าหนดมาตรการอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น มีการน าเสนอข้อเสนอแนะ  
                จากการประเมินคุณภาพภายนอกและผลประเมินอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างมี  
                คุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น และมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
           ๑๓.๑.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
      ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 

- พัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ       
  เรียน  
- พัฒนาผู้เรียนในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ    
  สังคม 

   - พัฒนาผู้เรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
   - พัฒนาผู้เรียนที่ด้อยโอกาสทางครอบครัว 
   - พัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต 
   - พัฒนาผู้เรียนในเรื่องการท ากิจกรรมจิตสาธารณะกับหน่วยงานภายนอก 
   - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 

- พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
                       ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างม ี 
                             ประสิทธิภาพทั่วถึงและคุ้มค่า 
                       ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  - พัฒนาผู้เรียนในเรื่องมารยาทไทย การยิ้ม การไหว้ที่ถูกต้อง กับบุคคลภายนอกที่เข้า 
                               มาติดต่อภายในสถานศึกษา 
 
 



~ ๔๙ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                  ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
         - พัฒนาการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุขสู่ชุ มชนภายนอก  
                         อย่างต่อเนื่อง 
     

    ๑๓.๑.๒ ข้อเสนอแนะ 
       ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        - ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
        - ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของอนาคต 
        - ควรส่งเสริมผู้เรียนน าเสนอผลงานทางเว็บไซต์ 
   ๒)  ด้านการจัดการศึกษา 
        -  ควรวางแผนในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
        -  ควรมุ่งพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และให้เป็น   
                            ที่ยอมรับในสังคม  
                     ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   -  สร้างแนวทางสังคมแห่งการเรียนรู้แบบหลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุม และสามารถ 
                            น าความรู้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว อ านวยสะดวกแก่ผู้ค้นคว้าภายนอก 
                     ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   -  ควรมีแนวทางพัฒนาผู้เรียนในด้านอัตลักษณ์ ให้มีคุณภาพทุกคน 
                     ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 

      -   ควรให้สถานศึกษาเป็นสถานที่เผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดแก่ชุมชน และ 
                   หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 

 ๑๓.๒  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
                   (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)   

๑๓.๒.๑  จุดเด่น 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
            ๑) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ สามารถเล่นโขนได้ดี ผู้เรียนได้รับการฝึกซ้อม 

                   ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่มุ่งสืบสานตามพระราชด าริของ 
                   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ รักการเรียน สนใจกีฬา 
                   และนาฏศิลป์ ได้รับเกียรติให้ไปแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ณ ประเทศจีน มีคุณธรรม 
                   จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ โดยเฉพาะในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เด็กได้รับรางวัลยก 
                   ย่องเป็นเยาวชนดีเด่นประกายเพชร ของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้แล้วผู้เรียนมีความใฝ่รู้และ 
                   เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถน าเรื่องที่อ่านมาต่อยอดท าเป็นบทละครแสดงบนเวทีได้อย่างมี  
                   ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริม สืบสานนาฏศิลป์ไทย 

         ๒) ผู้เรียนมีทักษะของการคิดสังเคราะห์ความรู้ แก้ปัญหาจากการท าโครงงานเชิงส ารวจ 
                   เปรียบเทียบตัดสินใจอย่างเหมาะสม และเลือกวิธีในการแก้ปัญหา มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ 
                   ส่วนรวม  มีทักษะในการปรับตัวเข้ากับสังคม โดยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือ 
                   ผู้ด้อยโอกาส  เช่น จัดท า CD นิทานคุณธรรมส าหรับคนพิการทางสายตา กิจกรรมต้นกล้า  

      WE Care จิตอาสาต้านยาเสพติด คิดกิจกรรมน าเสนอเครือข่ายในชุมชนแก้ปัญหายาเสพติด 



~ ๕๐ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

         ๓) สถานศึกษาจัดโครงการกลุ่มผู้เรียนแกนน าป้องกันยาเสพติด สว.๓ จัดกิจกรรมให้ 
                  ความรู้ และป้องกันยาเสพติดแก่ชุมชน จนเป็นที่ยอมรับในความส าเร็จของการด าเนินงานอย่าง 
                  ต่อเนื่อง 
            ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 ๑) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ จัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน เน้นการ  
                       กระจายอ านาจและบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 ๒) ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ    
                       การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 

 ๓) สถานศึกษายึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                       ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปรากฏผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  
                       ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
        ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๑) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน มีการวัด ประเมินผลผู้เรียน 
                       สอดคล้องกับการเรียนที่ครอบคลุมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
                       แกนกลางและหลักสูตรของสถานศึกษา 

 ๒) สถานศึกษาจัดท าแบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบส าเร็จรูป และใช้โปรแกรม   
                       iSchool ในการเผยแพร่การประเมินตามตัวชี้วัด และเป็นช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือให้ความ 
                       ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 ๑) ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการคุณภาพ โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ 
                       บริหารจัดการศึกษา และมีการกระจายความรับผิดชอบด้านคุณภาพให้แก่ครูอย่างท่ัวถึง 

 ๒) สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม iSchool มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ 
                       สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบบริหาร  
                      คุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
    ๑๓.๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา  
  ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
             ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สิลปะ และภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับ 
                     พอใช้ ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้อยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
   ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
                ๑)  พัฒนาโปรแกรม iSchool ต่อยอดให้ใช้ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน คุ้มค่ายิ่งข้ึน 
    ๒) ใช้หลักการบริหารจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)  
                           ถอดประสบการณ์การท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
                           ต่อยอด เช่น การจัดท า SSR (Self Study Report) ของครู การวิจัยของครู การท า 
                           โครงงานของผู้เรียน เป็นต้น 
              ๓) พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยการแต่งตั้ ง 
                           คณะอนุกรรมการในรูปกรรมาธิการคณะต่าง  เพ่ือศึกษาและร่วมปฏิบัติ ตนอย่าง 
                            กว้างขวาง 
 



~ ๕๑ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

         ๓. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      พัฒนาต่อยอดการประกันคุณภาพภายในระดับกลุ่มงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อ 
                ผู้รับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเสมอกันจากทุกกลุ่มงาน 
 
 ๑๓.๒.๓ ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่   

               พึงประสงค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนา  
               ผู้เรียนเพ่ิมเติมในด้านต่าง  เช่น การพัฒนาผู้เรียนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย 
               เป็นไปตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานของผู้เรียนทางด้านศิลปะ  
               ดนตรี/นาฏศิลป์ (โขน) และกีฬาในระดับชาติ เพ่ือสืบสานงานตามพระราชด าริของสมเด็จพระ  
               นางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพัฒนาผู้ เรียนให้อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน 
               สถานศึกษาและชุมชนโดยจัดกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และขยายผลไปในทุกระดับชั้นเรียน 
  ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   ๑) สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้วยระบบ 
               บริหารจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) ต่อยอดจากสิ่งที่ได้ด าเนินการมาแล้ว  
               โดยเฉพาะการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Study Report) และการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งครู 
               และบุคลากรได้ท าครบทุกคน การท าโครงงานของผู้เรียนซึ่งมีผลงานจ านวนมากเป็นที่ประจักษ์  
               สถานศึกษาควรจัดให้มีการด าเนินงาน ถอดประสบการณ์ รวบรวม เผยแพร่ในรูปนิทรรศการ หรือ 
               การประชุมซิมโปเซียม เป็นต้น 
   ๒) สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการแบบมีส่วน 
               ร่วม โดยต่อยอดผลงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีการตั้งอนุกรรมการในรูปแบบ  
               กรรมาธิการชุดต่าง  เพื่อศึกษาและร่วมมือปฏิบัติให้เกิดผลผลิตที่ดีมีคุณค่าต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น 
  ๓. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษามีกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีครูและบุคลากรทางการ 
                ศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ iSchool ที่มีประสิทธิภาพ จึงควร 
                พัฒนาให้เกิดการประกันคุณภาพหน่วยย่อยระดับกลุ่มงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการว่า  
                จะได้รับบริการที่ดีจากทุกหน่วยงานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๒ ~ 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

๑๔.๑ สภาพปัญหา 
  ๑. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการจ านวนมาก และยังไม่ได้รับจัดสรร 
                         อัตราก าลังชดเชยจากทางราชการ 
  ๒. การเดินทางติดต่อของบุคคลภายนอกค่อนข้างไม่สะดวก เนื่องจากสถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่   
                         ในย่านชมุชน   
  

๑๔.๒ แนวทางการพัฒนา 
   การพัฒนาโรงเรียนให้มีหลักสูตร English Program อย่างมีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
                      ผู้เรียน ครู บุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๔. สรุปสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 



๕๓ 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
( School – Based  Management  Process ) 

 

๖. รายงานประจ าปี 
            รายงานการประเมินตนเอง 
                                                                  

๕. ประเมินตนเอง 
            ประเมินภายใน 
 

๓. ก าหนดกลยุทธ์                            
        วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 

 

๒. ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

๑. วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 
 

๔. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 
      
 
๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มบริหาร 
ได้แก่ ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. กลุ่มบริหารทั่วไป ๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ ๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล     

 ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based  Management   :   SBM)     
ใช้หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และรูปแบบพลังแห่งความส าเร็จ (SPECTRUM Model)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา



๕๔ 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รูปแบบพลังแห่งความส าเร็จ (SPECTRUM Model) ที่ผู้บริหารน ามาใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย 

 
SPECTRUM Model คือพลังแห่งความส าเร็จ 

S Stimulus การเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
P Planning การคิดวางแผนแสนแยบยล 
E Evaluating การประเมินผลเป็นระยะ 
C Control เพ่ิมสมรรถนะการตรวจสอบ 
T Tactic เดินตามกรอบกลยุทธ์ 
R Reformation แปลงจุดด้อยเสริมจุดเด่น 
U Utilization เน้นการจัดการอย่างเหมาะสม 
M Moral อุดมค่าธรรมาภิบาล 

 
๑. การเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Stimulus)  ในการบริหารจัดการของทุกงาน ก่อนที่จะลงมือ

ปฏิบัติงานได้มีการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นและเสริมแรงบวกให้แก่บุคลากรในการท างาน โดยชี้น าให้เห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดที่จะเกิดข้ึนเป็นผลลัพธ์สุดท้าย สิ่งที่ดีเหล่านั้นจะสะท้อนกลับมาที่บุคลากรและโรงเรียน 

๒. การคิดวางแผนแสนแยบยล (Planning) ในการบริหารจัดการองค์กรทุกด้าน ต้องมีการระดม
ความคิด จัดท าแผน โดยเริ่มจากแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ ๓ ปี (แผนกลยุทธ์) เพ่ือใช้เป็นกรอบการบริหาร
ที่จะไปสู่เป้าหมายหลักของโรงเรียน โดยมีวิสัยทัศน์เป็นตัวชี้น า ทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีการท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีไปตอบกรอบกลยุทธ์ เพ่ือลงไปสู่การปฏิบัติ 

๓. การประเมินผลเป็นระยะ (Evaluating) การบริหารองค์กรแต่ละด้านจะมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลเป็นระยะ ในทุกงานด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) โดยจะมีการสรุปรายงานและประเมินผล
ในภาพรวมทุกงาน พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานต่อ 

๔. เพิ่มสมรรถนะการตรวจสอบ (Control) ในการบริหารจัดการได้มีการวางระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลไกในการควบคุมการบริหารงาน และรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกปีการศึกษา เพ่ือส่งไปยังองค์กรที่ควบคุมดูแลโรงเรียน เช่น ส านักงานเขตพ้นที่
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            ระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง ๔ กลุ่มบริหาร จะต้องมีระบบควบคุมภายในเป็น 
การควบคุมความเสี่ยงในงานบริหารที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี จะมีการจัดท าแผนปรับปรุงงานที่เกิดความเสี่ยง มี
การรายงานควบคุมภายใน ส่งไปยังหน่วยงานที่ดูแล คือ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

๕. เดินตามกรอบกลยุทธ์ (Tactic) จากการบริหารที่มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนการปฏิบัติการประจ าปี ทุกกลุ่มบริหารจะมีการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้
ด าเนินไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีกรอบกลยุทธ์เป็นแผนงานและเป้าหมาย เมื่อครบระยะ ๓ ปี ของ
กลยุทธ์จะต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีวางไว้ตามกรอบกลยุทธ์ 

๖. แปลงจุดเด่นเสริมจุดด้อย (Reformation) การบริหารจัดการทุกกลุ่มบริหารมุ่งเน้นให้ด าเนินการ
ด้วยระบบวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) โดยต้องมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามเป็นระยะ และประเมินสรุปเมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรม / งาน/ โครงการ พร้อมทั้งน าผลการสรุปมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ผลงานที่เด่นก็ให้มีการ



๕๕ 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ส่งเสริมและด าเนินการต่อไป ถ้ามีจุดด้อยหรือไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ ก็ให้มีการปรับปรุงแก้ไข ปรับเปลี่ยน
เพ่ิมเติม เพื่อการด าเนินงานในปีถัดไป 

๗. เน้นการจัดการอย่างเหมาะสม (Utilization) การบริหารจัดการที่เหมาะสม เริ่มจากการรู้จัก
องค์กรด้วยการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย สภาพแวดล้อม ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย ความต้องการของสังคม ชุมชน 
ผู้ปกครอง และนักเรียน แล้วจึงวางรูปแบบการบริหารจัดการตามกระบวนการ 

๘. อุดมค่าธรรมาภิบาล (Moral) การบริหารจัดการองค์กรคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ โดยหลักคุณธรรมที่น ามาใช้ส าหรับการบริหารจัดการคือหลักพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา เพ่ือให้เกิดการบริหารงานทีมีผลสัมฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 



~ ๕๖ ~ 

 

 
  

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียนรู ้
 งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา 
 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
 งานนิเทศการศึกษา 
 งานแนะแนวการศึกษา 
 งานประสานส่งเสริมและสนับสนนุงาน

วิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 งานทะเบียนนักเรยีนและจัดท าส ามะโน
นักเรียน 

 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 งานห้องสมุดโรงเรียน 
 งานการรับนักเรียน 
 งานโครงการเรียนร่วม 
 งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

 งานวิเคราะห์และจดัท าแผนของ
สถานศึกษา 

 งานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ 
 งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและ

รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 งานบริหารการเงิน 
 งานบริหารบญัชี 
 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 
 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 งานตรวจสอบภายใน 
 งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 งานวินัยและรักษาวินัย 
 งานทะเบียนประวตัิและบ าเหนจ็ความชอบ 
 งานวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด

ต าแหน่ง 
 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลาและออก

จากราชการ 
 งานพัฒนาบุคลากรและเสรมิสร้าง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 งานส่งเสรมิกิจการนักเรียน 
 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 

เอดส์และอบายมุข 
 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 งานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
 งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 
 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
 งานประสานงานและพัฒนาเครือข่าย

การศึกษา 
 งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
 งานประสานงานกิจกรรมการประชุม

ระดับช้ันและโฮมรูม 
 งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
 งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

 งานธุรการ 

 งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

 งานสัมพันธ์ชุมชน 

 งานสวัสดิการ 

 งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

 งานส่งเสรมิและประสานงานการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศยั 

 งานประชาสัมพันธ์ 

 งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 

 งานโภชนาการ 

 งานอนามัย 

 งานวิทยุสื่อสาร 

 งานโสตทัศนศึกษา 

 งานสารสนเทศ 

 งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ มูลนิธิสตรีวิทยา ๓ 



~ ๕๗ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 

 
“ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ  มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล     

              บนพื้นฐานความเป็นไทย ” 
 
พันธกิจ 
  

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๒. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒

ประการ 
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 
๔. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๕. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบสานงานตามพระราชด าริ 

 
 
 

เป้าหมาย 
 
 
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะ    
การด ารงชีวิตอย่างพอเพียงมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์และปลอดภัยจากสารเสพติด 
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  และสามารถด าเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
๖. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทุกกลุ่มสาระ    

การเรียนรู้ 
๗. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีทักษะในการท างาน และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่          

มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนตลอดทั้งเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
๙. สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 
 



~ ๕๘ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 

“รักษ์ศักดิ์ศรี มีความเป็นไทย” 
รักษ์ศักดิ์ศรี  หมายถึง การรักษาคุณค่าของการเป็นนักเรียนที่ดี ประกอบด้วย 

  ๑. แต่งกายสะอาด และสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๒. ดูแลรักษาโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ 

มีความเป็นไทย  หมายถึง เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  
                                เชน่ การไหว้ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมีจิตสาธารณะ  
 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

         “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามพระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” 
 หมายถึง      การรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป เช่นการแสดงโขน 

 
 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         
         ๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย ตระหนัก และน าหลักปรัชญา 
               เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
              คิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
 ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์และปลอดจากสารเสพติด 
 ๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถด าเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
              เป็นประมุข และตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๕. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ  ให้มีความคล่องตัว  ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ          
               มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 ๖. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  
               ความสามารถคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 ๗. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
              คุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการศึกษา 
 ๙. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
              พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 
 
 
 



~ ๕๙ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
      ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส าคัญในระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ   ภาษาอาเซียน 
 ๒.  เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้  ICT เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๔. ประสานความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 
 ๕. ส่งเสริมอัตลักษณ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 กลยุทธ์ที่ ๘ สืบสานงานพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๐ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส าคัญในระดับสากล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่  ๑   
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ๘  กลุ่มสาระฯ 
๑.แข่งขันทักษะวิชาการ 
   และนิทรรศการ 
๒.พัฒนาศักยภาพ 
   ผู้เรียนให้เป็นบุคคล 
   แห่งการเรียนรู้ 
๓.ส่งเสริมทักษะทาง 
    วิชาการ 
  ๓.๑ กลุ่มสาระฯ 
        ภาษาไทย 
  ๓.๒ กลุ่มสาระฯ 
        คณิตศาสตร์ 
  ๓.๓ กลุ่มสาระฯ 
        วิทยาศาสตร์ 
  ๓.๔ กลุ่มสาระฯสังคม 
        ศึกษา 
  ๓.๕ กลุ่มสาระฯ 
        ศิลปศึกษา 
  ๓.๖ กลุ่มสาระฯสุข 
       ศึกษาพลศึกษา 
  ๓.๗ กลุ่มสาระฯ 
       การงานอาชีพ 
 ๓.๘ กลุ่มสาระฯ 
      ภาษาต่างประเทศ 
    ๓.๘.๑ ภายใน 
          สถานศึกษา 
    ๓.๘.๒ภายนอก 
           สถานศึกษา 
 ๓.๙ งานคอมพิวเตอร์ 

 
๑. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียน ๘ กลุ่ม 
    สาระ  การเรียนรู้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ 
    ส าคัญตามหลักสูตร 
    แกนกลางการศึกษาขั้น 
    พ้ืนฐาน 
๓. เพ่ือส่งเสริม 
    ความสามารถในการ 
    อ่านคิดวิเคราะห์และ 
    เขียน 
๔. เพ่ือยกระดับผลการ 
     ทดสอบระดับชาติ 
    (O-NET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชิงปริมาณ  
๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
     มีผลการเรียน 
     ระดับ ๓-๔ รวม 
     ทุกกลุ่มสาระการ 
     เรียนรู้ และสูงขึ้น 
     ร้อยละ ๔  
     ทุกกลุ่มสาระการ 
     เรียนรู้  
๒.  ผลการทดสอบ 
     ระดับชาติ  
     (O-NET)  สูงกว่า 
     ค่าเฉลี่ยของ 
     กรุงเทพมหานคร 
     ร้อยละ ๘๐ และ 
     สูงขึ้นร้อยละ ๔  
๓.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  
     มีสมรรถนะส าคัญ 
     ตามหลักสูตรอยู่ใน 
     ระดับด ี
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ 
    มีความสามารถใน 
    การอ่าน คิด 
    วิเคราะห์ เขียน  
     อยู่ในระดับดี 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนสูงขึ้น 
    ตามเกณฑ์ 
๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
    ส าคัญตามหลักสูตร 

 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๕ 
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕ 
๓. มาตรฐานที่ ๓ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๓ 
๘. มาตรฐานที่ ๑๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๑ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๔.พัฒนาการเรียนการ 
   สอน 
  ๔.๑ กลุ่มสาระฯ 
        ภาษาไทย 
  ๔.๒ กลุ่มสาระฯ 
        คณิตศาสตร์ 
  ๔.๓ กลุ่มสาระฯ 
        วิทยาศาสตร์ 
  ๔.๔ กลุ่มสาระฯสังคม 
        ศึกษา 
  ๔.๕ กลุ่มสาระฯ 
        ศิลปศึกษา 
   ๔.๖ กลุ่มสาระฯ 
        สุขศึกษาพล 
        ศึกษา 
  ๔.๗ กลุ่มสาระ 
        การงานอาชีพ 
  ๔.๘ กลุ่มสาระฯ 
       ภาษาต่างประเทศ 
    ๔.๘.๑พัฒนาการ 
        เรียนการสอน 
        ภาษาอังกฤษ 
    ๔.๘.๒พัฒนาการ 
         เรียนการสอน 
         ภาษาฝรั่งเศส 
   ๔.๘.๓พัฒนาการ 
         เรียนการสอน 
         ภาษาญี่ปุ่น 
   ๔.๘.๔ พัฒนาการ 
         เรียนการสอน 
         ภาษาจีน 
  ๔.๙  กิจกรรมพัฒนา 
         ผู้เรียน 
 ๔.๑๐งานคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ผู้เรียนม ี
    ความสามารถ ใน 
    การอ่าน คิด 
    วิเคราะห์และเขียน 
    อยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๒ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๕.เลขคณิตคิดในใจสู่ 
    ห้องเรียน 
๖. Math project 
๗. สอนเสริมเติมปัญญา 
๘. พัฒนาการใช้ 
    โปรแกรม GSP 
๙.คลินิกวิทยาศาสตร์ 
๑๐.โครงงาน 
     วิทยาศาสตร์ 
๑๑.สอนเสริมพิเศษ 
      สังคมศึกษา 
๑๒.กิจกรรมหมอ 
     กฎหมาย 
๑๓.การฝึกซ้อมและ 
     พัฒนาทักษะกีฬา 
๑๔.ศูนย์ส่งเสริมและ 
     พัฒนากีฬา 
๑๕.สอบเลื่อนสายยูโด 
๑๖.การแข่งขันตอบ 
    ปัญหาวิชาการ 
๑๗.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
     ทางการเรียน 
     การงาน 
๑๘.เรียนรู้โดยวิทยากร 
๑๙.ทดสอบความรู้ 
      ภาษาอังกฤษจาก 
      หนว่ยงานภายนอก 
๒๐.O-NET Upgrade 
๒๑.การแสดงผลงาน 
      กิจกรรมชุมนุม 
๒๒.Pre-Admissions 
๒๓.การจัดการเรียนร่วม 
๒๔. ติวนักเรียนม.๖ 
๒๕.ติดตามผลการศึกษา 
      ต่อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๓ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่  ๒   
ส่งเสริมความสามารถ
ในการสืบค้นการ
จัดการความรู้และ
จัดระบบข้อมูลเพื่อ
สะดวกในการเลือกใช้ 
๑.ฝึกนักเรียนค้นคว้า  
   เรียนรู้ สืบค้นข้อมูล 
    อย่างเป็นระบบเพ่ือ 
    สะดวกใน การ 
    เลือกใช้ 
๒.พัฒนาสื่อทรัพยากร 
   สารสนเทศเพ่ือ 
   การศึกษาค้นคว้า 
๓.เสริมสร้างนิสัยรัก 
   การอ่าน 
 
โครงการที่  ๓   
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 
๑. เรียนรู้โดยวิทยากร 
     ท้องถิ่น(ศิลปะ) 
๒. ส่งเสริมและทดสอบ 
    สมรรถภาพทางกาย 
๓.การแข่งขันกีฬา 
    ภายใน 
๔.อบรมการช่วยฟื้นคืน 
   ชีพ 
๕. Healthy Slim 
๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
    ด้านกีฬา 
๗. พัฒนาทักษะชีวิต 
    และเป็นเพ่ือนที่ 
    ปรึกษา 

 
๑. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มี 
    ความสามารถในการ 
    คิดอย่างเป็นระบบ  
๒. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มี 
    ความสามารถในการ 
    คิดสร้างสรรค์  
๓. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มี 
    ความสามารถในการ 
    ตัดสินใจแก้ปัญหา 
    อย่างมีเหตุผล 
๔. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มี 
    ความสามารถในการ 
    จัดการความรู้และ 
    จัดระบบเพ่ือสะดวกใน 
    การเลือกใช้ 
 
 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
    มี สุขนิสัยในการดูแล 
    สุขภาพและออกก าลัง 
    กายอย่างสม่ าเสมอ  
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
    มีทักษะชีวิตในการ 
    ป้องกันตนเอง ให้ 
    ปลอดภัยจากยาเสพติด 
    และ ปัญหาทางเพศ  
    ตลอดจนปลอดจากโรค 
    ทางเพศสัมพันธ์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
    มีสุขภาพกายและ 
    สุขภาพจิตที่ดี โดยใช้ 
    ศิลปะ ดนตรี กีฬา  
    เป็นสื่อ 
 

 
เชิงปริมาณ     
นักเรียนจ านวน 
๒,๙๑๘  คน 
 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
อย่างมีเหตุผล เพ่ือใช้ใน
การจัดการความรู้และ
จัดระบบเพ่ือสะดวกใน
การเลือกใช้ 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
     ขึ้นไปมีสุขนิสัย  
     สุขภาพกาย และ 
     สุขภาพจิตที่ดี 
๒.  นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
     ขึ้นไปมีทักษะด้าน 
     ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนมีสุขนิสัย 
    สุขภาพกาย และ 
    สุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนมี 
    ความสามารถด้าน 
    ศิลปะ ดนตรี และ 
    กีฬา 

 
๑. มาตรฐานที่ ๓ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๓ 
๒. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๓. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
๔. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๕ 
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕ 
๓. มาตรฐานที่ ๓ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
 
 
 
 



~ ๖๔ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๘. Case Conference 
๙. We Care 
๑๐.จัดหาทุนการศึกษา 
 
โครงการที่  ๑๕   
ส่งเสริมความสามารถ
พิเศษด้านวิชาการ 
๑.สอนคณิตศาสตร์โดย 
    ครูต่างชาติ 
๒. Math  Camp   
๓. ส่งเสริม 
    ความสามารถด้าน 
    วิทย์ – คณิต 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
    ความรู้ตามหลักสูตร 
    (จ้างครูพิเศษ) 
๕. ส่งเสริม  
    ความสามารถพิเศษ 
    ด้านวิชาการ (ค่าย 
    วิทยาศาสตร์) 
๖. สอนภาษาโดยครู 
    ต่างชาติ  ห้องเรียน 
     พิเศษ 
๗. Gifted English      
     Camp 
๘.ส่งเสริมการเรียนการ 
    สอนโปรแกรม 
    หุ่นยนต ์

 
 
 
 
 
๑. เพ่ือส่งเสริม 
   ความสามารถด้าน 
    ภาษาต่างประเทศ  
    วิทยาศาสตร์  
    คณิตศาสตร์ และ 
    คอมพิวเตอร์ 
๒. เพ่ือส่งเสริม 
     ความสามารถสู่ 
     มาตรฐานสากล 
 

 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ   
จ านวนนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ  ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ จ านวน ๗๐๓ 
คน 
 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความสามารถ
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๕ 
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕ 
๓. มาตรฐานที่ ๓ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 
 

 
  
 
 
 
 
 



~ ๖๕ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ   ภาษาอาเซียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๔ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของ
ผู้เรียนให้มีทักษะด้าน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
๑.รักไทย รักภาษาไทย 
๒. หมอภาษาพัฒนา 
    เยาวชน 
๓. สอนภาษาโดยครู 
    ต่างชาติห้องเรียน 
    ปกต ิ
๔. ภาษาและวัฒนธรรม  
    (คริสต์มาส) 
๕. พัฒนาการเรียนการ 
    สอนภาษาอังกฤษ 
    ๕.๑ English   
           Display 
    ๕.๒ Let’s  speak 
         English 
    ๕.๓ English  on   
         air 
    ๕.๔ English  on 
         stage 
    ๕.๕ English  by 
        newspaper 
     
 
 
 

 
๑. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
     ทางการเรียน  
๒. เพ่ือให้ผู้เรียน  
     รักภาษาไทย  
     มีเจตคติท่ีดีต่อการ 
     เรียนภาษาไทย  
     สามารถน าความรู้ 
     ภาษาไทยไปใช้ใน 
     ชวีิตประจ าวันได้ 
     อย่างถูกต้อง 
๓. เพ่ือพัฒนา  
     ภาษาอังกฤษ 
     การฟัง และการพูด 
     รวมถึงได้น าความรู้ 
     และทักษะ 
     กระบวนการทาง 
     ภาษาไปใช้เป็น 
     เครื่องมือสื่อสารใน 
     ชวีิตประจ าวัน และ 
     ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ 
     ภาษาอังกฤษ เพ่ือ 
     รองรับการก้าวสู่ 
     ประชาคมอาเซียนใน 
     ป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชิงปริมาณ  
๑.  ผู้เรียนร้อยละ๗๕   มี 
     ผลการเรียนระดับ  
     ๓-๔ รวมทุกกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู ้  
     และสูงขึ้นร้อยละ ๔  
    ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
    มีเจตคติทีดีต่อการเรียน 
     ภาษา 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนสูงขึ้นตาม 
    เกณฑ์ 
๒. ผู้เรียนมีเจตคติทีดีต่อ 
    การเรียนภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๕ 
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕ 
๓. มาตรฐานที่ ๓ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 
 

 



~ ๖๖ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๕ 
ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.พัฒนาบุคลากรสู่การ 
    เรียนการสอน (คณิต) 
๒. พัฒนาบุคลากร (วิทย์) 
๓. English for teachers 
๔. อบรม สัมมนา ศึกษา   
    ดูงานต่างประเทศ 
๕.ทดสอบความรู้ 
   ภาษาอังกฤษจาก 
   หน่วยงานภายนอก(ครู) 
๖.ศึกษา/ค้นคว้า/อบรม 
   สัมมนา/ความรู้เพื่อ 
   สรุปเป็นเอกสารหรือสื่อ 
   การสอน(คอมฯ) 
 

 
๑. เพื่อส่งเสริมบุคลากร 
     ให้ปฏิบัติงานตาม 
     บทบาทหน้าที่ อย่าง 
     มีประสิทธิภาพและ 
     เกิดประสิทธิผล     
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครู 
    พัฒนาตนเองตาม 
    หน้าที่ อย่างมี 
    ประสิทธิภาพและเกิด 
    ประสิทธิผล 
 

 
เชิงปริมาณ     
ครูจ านวน  ๑๑๐  คน      
           
เชิงคุณภาพ    
ครูได้รับการส่งเสริม    
ให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ         
และเกิดประสิทธิผล 
 

 
๑. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๒. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๒ 
๓. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖ 
๕. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๗ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้  ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๖ 
ส่งเสริมพัฒนา 
Hardware/Software/ 
Peopleware 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและเชื่อมโยง
ความรู้สู่สากลด้วย ICT  
๑. พัฒนาเว็บไซต์  
    I-School (ภาษาไทย) 
๒. คิดค้น ผลิตสื่อและ 
   นวัตกรรมทาง 
   เทคโนโลยี(พละ) 
๓. พัฒนาบุคลากร 
    ด้าน ICT  
๔. อบรมพัฒนาบุคลากร 
    ให้มีความสามารถใน 
    การใช้สื่อ ICT 
๕. สร้าง/ออกแบบ/จัดหา 
    สื่อ digital  และ  
    E-learning เพ่ือ    
    ส่งเสริมการเรียนการ 
    สอนด้วยระบบ ICT 

 
๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 
      แสวงหาความรู้ด้วย 
      ตนเอง โดยม ี
      ฮาร์ดแวร ์
      (Hardware)   
      ซอฟแวร์(Software) 
      ที่มีประสิทธิภาพ 
๒.  เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
      ทางการศึกษาให้มี 
      ความรู้และทันต่อ 
      เทคโนโลย ี
 

 
เชิงปริมาณ    
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ 
     ส ามา รถ ใช้ แหล่ ง 
     เรียนรู้และสื่อต่างๆ 
     ที่มีประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรทางการ 
    ศึกษาร้อยละ ๑๐๐  
    มีความรู้และทันต่อ 
    เทคโนโลย ี
 
เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้เรียนมีความ 
    พึงพอใจต่อการใช้ 
     แหล่งเรียนรู้และสื่อ 
    ต่างๆ 
๒. บุคลากรทางการ 
    ศึกษา มีความรู้และ 
    ทันต่อเทคโนโลยี 
 

 
๑. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๒. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๒ 
๓. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖ 
๕. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
โครงการที่ ๗ 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
๑. งานวิเคราะห์และ 
    จัดท าแผนฯ  

๑. เพ่ือกระจายอ านาจ 
    การบริหารและการ 
    จัดการศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมการ 
    บริหารสถานศึกษา  
    ที่มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน 

เชิงปริมาณ   
๑. มีแผนปฏิบัติการ  
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 
     ปีงบประมาณ   
๒. มีเอกสารสารสนเทศ 
๓. มีการนิเทศภายใน 

๑. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๒. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๒ 
๓. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ 



~ ๖๘ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๒. งานพัฒนาระบบ 
   ประกันคุณภาพ 
๓. งานสารสนเทศ    
๔. งานตรวจสอบภายใน   
๕. งานจัดระบบการ 
   ควบคุมภายใน 
   หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ 
     โรงเรียนที่มีส่วนร่วม  
     มีคณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สถานศึกษา 
๔. มีการควบคุมภายใน 
    สถานศึกษา 
๕. มีรายงานการประกัน 
    คุณภาพการศึกษา 
    ประจ าปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ  
   โรงเรียนมีการบริหาร
และจัดการศกึษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถตรวจสอบได้ 

๔. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖ 
๕. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๙ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
โครงการที่ ๘ 
การเรียนรู้สู่อาเซียน 
๑. Measure  For  
    Asean 
๒. เวทีอาเซียน 
๓. พัฒนาศูนย์ 
    ภาษาต่างประเทศและ   
    อาเซียน 
๔. สร้างเว็บไซต์ความรู้ใน 
    กลุ่มประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษาให้มี 
    ประสิทธิภาพสู่สากล 
๒. เพ่ือพัฒนา 
    ประสิทธิภาพ 
    ครูผู้สอนและผู้เรียน 
๓. เพ่ือพัฒนาสื่อ  
    นวัตกรรม และการ 
    วิจัยน าไปสู่คุณภาพ 
   ผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ   
๑. โรงเรียนมีหลักสูตร 
    พ้ืนฐานและหลักสูตร 
    มาตรฐานสากล 
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐  
    มีประสิทธิภาพในการ 
     สอนและ พัฒนาสื่อ 
     นวัตกรรม 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. โรงเรียนจัดหลักสูตร 
    ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย 
    กระบวนการเน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    และสู่มาตรฐานสากล 
๒. ผู้สอน และผู้เรียนมี 
     การพัฒนาคุณภาพ 
     และมีการประเมิน 
     ศักยภาพ 

๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๘. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๒ 
๙. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชีที่ ๙.๑-๙.๓ 
๑๐. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
๑๑. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ 
๑๒. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๐ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๙ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
๑. Math  Center  
( พัฒนาศูนย์คณิตศาสตร์) 
๒.เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 
    ศูนย์การเรียนรู้ 
    วิทยาศาสตร์ 
๓.ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
๔.ส่งเสริมพัฒนาการ 
   จัดการเรียนการสอน 
   วิทยาศาสตร์  
   (ห้องปฏิบัติการ) 
๗. ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ 
    สุขศึกษาฯ 
๙.ปรับปรุง พัฒนา จัดหา 
   เครื่องคอมพิวเตอร์และ 
   อุปกรณ์ ICT ให้ 
   เพียงพอต่อการเรียน 
   การสอนคอมพิวเตอร์ 
๑๐.ส่งเสริมและพัฒนา 
     แหล่งเรียนรู้ใน 
     โรงเรียน 
๑๑.ส่งเสริมพัฒนา 
     ศักยภาพของผู้เรียน 
     ให้เป็นบุคคลแห่งการ 
     เรียนรู ้
๑๒.จัดบรรยากาศ 
     ห้องสมุดให้เอื้อต่อ 
     การเรียนรู ้
 

๑. เพ่ือเสริมสร้าง 
    สถานศึกษาให้เป็น 
    สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๒. เพ่ือพัฒนาแหล่ง 
    เรียนรู้และ 
    สิ่งแวดล้อมให้ 
    เอ้ืออ านวยต่อการ 
    เรียนการสอนตลอด 
     ทั้งเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

เชิงปริมาณ    
นักเรียน  ครู และ
บุคลากร รวมถึงผู้มา
ติดต่อราชการ 
ทุกคน 
 
เชิงคุณภาพ    
โรงเรียนมีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมให้
เอ้ืออ านวยต่อการเรียน
การสอนตลอดทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างมี
คุณภาพ 
 

๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๘. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๒ 
๙. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชีที่ ๙.๑-๙.๓ 
๑๐. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
๑๑. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ 
๑๒. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
 

 
 
 



~ ๗๑ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่ม 
       ประเทศอาเซียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๑๐ 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างภาคี
เครือข่าย 
๑. นักเรียนแลกเปลี่ยน 
๒. รับนักเรียนแลกเปลี่ยน 
๓. Summer  Abroad 
๔. นิทรรศการแนะแนว
การศึกษาต่อ 
๕. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
    ๕.๑  อพวช.   ( ม.๑ ) 
    ๕.๒  เขื่อนป่าสักชล 
           สิทธิ ์( ม.๒ ) 
    ๕.๓  พระราชวัง 
           นารายณ์นิเวศน์ 
           ( ม.๓ ) 
    ๕.๔  พิพิธภัณฑสถาน 
           แห่งชาติ   
           ( ม.๔,๕ ) 
    ๕.๕  พิพิธภัณฑ์ 
           การแพทย์ 
           ศิริราช  ( ม.๖ ) 
๖. จัดประชุม 
    คณะกรรมการ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    ๔ ครั้ง/ปี 
๗. ประชุมผู้ปกครอง 
๘. ประชุมผู้ปกครอง 
    เครือข่าย  
๙. ประชุมสมาคม 
      ผู้ปกครองและครู 
๑๐. งานรวมช่อราชาวด ี

 
๑.  เพ่ือให้เกิดความ 
     ร่วมมือในการจัด 
     ประชุม 
     คณะกรรมการ 
     สถานศึกษาข้ัน 
     พ้ืนฐาน 
๒.  เพ่ือประสานความ 
     ร่วมมือกับหน่วยงาน 
     ต่างๆ ในการจัด 
      การศึกษา 
๓.  เพ่ือศึกษาค้นคว้า 
      จากแหล่งเรียนรู้ 
      ภายนอก 
 

 
เชิงปริมาณ  
๑. คณะกรรมการ 
   สถานศึกษาขั้น 
   พ้ืนฐานของโรงเรียน  
   จ านวน ๑๕ คน 
๒.  จัดประชุม 
     คณะกรรมการ 
     สถานศึกษาข้ัน 
     พ้ืนฐาน ๔ ครั้งต่อปี 
๓.  ผู้ปกครองและชุมชน 
     ร่วมพัฒนา 
     สถานศึกษา 
     อย่างน้อย ๑๐  
     กิจกรรม 
๔. ผู้เรียนไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ ๙๐ ได้ศึกษา 
     ค้นคว้าจากแหล่ง 
     เรียนรู้ภายนอก   
 
เชิงคุณภาพ   
องค์กรต่างๆภายนอก
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ผู้เรียนได้รับ
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๘. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๒ 
๙. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชีที่ ๙.๑-๙.๓ 
๑๐. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
๑๑. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ 
๑๒. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
 



~ ๗๒ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ม่ีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๑๑ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม   
ที่พึงประสงค์ต่อ
ประชาคมโลก 
๑.สอบธรรมศึกษา 
๒.โครงงานคุณธรรม 
๓. กิจกรรมวันส าคัญทาง 
    ศาสนา 
๔. ค่ายคุณธรรม 
๕. ค่ายลูกเสือ –เนตรนารี 
   ยุวกาชาด ม.๑ 
๖. ค่ายลูกเสือ –เนตรนารี 
    ยุวกาชาด ม.๒ 
๗. ค่ายลูกเสือ –เนตรนารี 
    ยุวกาชาด ม.๓ 
๘. นักศึกษาวิชาทหาร 
๙. ทบทวนความรู้ผู้ก ากับ 
    ลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ 
      นักเรียนรักและ 
      แสดงออกใน 
      ลักษณะอันพึง 
      ประสงค์ตาม 
      หลักสูตร 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ 
     นักเรียนมีจิตใจเอื้อ 
     อาทรผู้อื่นและ 
     กตัญญูต่อผู้มี 
     พระคุณ 
๓.  เพ่ือส่งเสริมให้ 
     นักเรียนกล้าที่จะ 
     ยอมรับความคิดและ 
    วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๔.  เพ่ือส่งเสริมให้ 
     นักเรียนเข้าร่วม 
     กิจกรรมอนุรักษ์ 
     ประเพณี  ศาสนา   
     วัฒนธรรม  และ 
     พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ   
๑.  นักเรียนร้อยละ  ๙๐   
     ขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์ 
     การประเมิน 
     คุณลักษณะอันพึง 
     ประสงค์ตาม 
     หลักสูตร 
๒.  นักเรียนร้อยละ  ๙๐  
     ขึ้นไป  เข้าร่วม 
     กิจกรรมอนุรักษ์ 
     ประเพณี  ศาสนา  
     วัฒนธรรม  และ 
     พัฒนาสิ่งแวดล้อม   
๓.  นักเรียนร้อยละ  ๙๐   
     ขึ้นไป กล้าที่จะ 
     แสดง  ออกในการ 
     เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ 
     กตัญญูต่อผู้มี 
      พระคุณ 
๔. นักเรียนร้อยละ  ๙๐   
    ขึ้นไป  กล้ายอมรับ 
    ฟังคิดเห็นของผู้อื่น 
    และรับวัฒนธรรมที่ 
   แตกต่าง 
 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะชีวิต   
มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมอันพึง
ประสงค์  สามารถด ารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๘. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๒ 
๙. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชีที่ ๙.๑-๙.๓ 
๑๐. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
๑๑. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๓ 
๑๒. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
๑๓. มาตรฐานที่ ๑๓ 
    ตัวบ่งชี้  ๑๓.๑-๑๓.๒ 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๓ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๑๒ 
โลกสวยด้วยมือเรา 
๑.วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
๒.ของเสียเป็นศูนย์ 
๓. ศึกษาพันธุ์ไม้ 
    ในโรงเรียน 
๔. รักษ์พลังงานและ 
    สิ่งแวดล้อม 
    ๔.๑ ห้องเรียนสีเขียว 
    ๔.๒ นักสืบสายลม 
๕. ห้องคอมพิวเตอร์ 
    สะอาด สดใส ไร้ฝุ่น 
    ละออง 
๖. ประกวดห้องเรียน 
    สะอาด 
๗. ท าความสะอาดบริเวณ 
    โรงเรียน 
๘. ประหยัดน้ า 
    ประหยัดไฟ 
๙. เพ่ิมออกซิเจนให้ 
     นวมินทร์ให้โลก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. เพื่อจัดบรรยากาศ  
    สถานที่และ 
    สภาพแวดล้อม 
    เอ้ืออ านวยต่อการ 
    เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๒. ให้บริการด้านสื่อ  
    และเทคโนโลยี 
    สารสนเทศเอ้ือให้ 
    ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย 
    ตนเองและเรียนรู้ 
    แบบมีส่วนร่วม 
๓.  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ 
     คุณค่าของ 
     สิ่งแวดล้อมและ 
     ตระหนักถึง 
     ผลกระทบที่เกิดจาก 
     การเปลี่ยนแปลง 
     สิ่งแวดล้อม 
๔. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วม 
    และมีส่วนร่วมใน 
    กิจกรรมอนุรักษ์และ 
    พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

 
เชิงปริมาณ     
๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐   
    สามารถใช้บริการใน 
    ห้องปฏิบัติการและ 
    สามารถแสวงหา 
    ความรู้ด้วยตนเอง 
    จากแหล่งเรียนรู้ มีสิ่ง 
    อ านวยความสะดวก  
    และรักษาสิ่งแวดล้อม 
๒. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม 
     และมีส่วนร่วม 
 
เชิงคุณภาพ    
๑. ผู้เรียนมีความ  
    พึงพอใจต่อการใช้ 
    แหล่งเรียนรู้และสื่อ 
    ต่าง ๆ ทั้งภายใน 
    สถานศึกษาได้อย่าง 
    ทั่วถึง  ปลอดภัย  
    และมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้เรียนตระหนักถึง 
    ปัญหา รู้คุณค่า  
    อนุรักษ์และพัฒนา 
    สิ่งแวดล้อม 
 

 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๘. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๒ 
๙. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชีที่ ๙.๑-๙.๓ 
๑๐. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
๑๑. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๓ 
๑๒. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
๑๓. มาตรฐานที่ ๑๓ 
    ตัวบ่งชี้  ๑๓.๑-๑๓.๒ 

 
 
 
 
 
 



~ ๗๔ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๘   สืบสานงานพระราชด าริ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๑๓ 
อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๑.ไหว้ครู – ดนตรี 
   นาฏศิลป ์
๒.ส่งเสริมทักษะทางด้าน 
   ศิลปะ 
   ๒.๑ นาฏศิลป์โขน 
   ๒.๒ นาฏศิลป์ไทย 
   ๒.๓ นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
   ๒.๔ ดนตรีไทย 
   ๒.๕ ดนตรีพื้นเมือง 
๓. วันพ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. เพื่อจัดกิจกรรม  
    โครงการเพื่อ 
    ตอบสนองพระราช 
    ด ารัสของสมเด็จพระ 
    นางเจา้ 
     พระบรมราชินีนาถ 
๒. เพื่อจัดกิจกรรม 
    ส่งเสริมให้นักเรียน 
    รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ 
    และภูมใิจการเป็น 
    คนไทย 
๓. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม 
    ศิลปวัฒนธรรมไทย  
    เช่น โขน 
    ศิลปะการแสดงทั้ง ๔ 
    ภาค ปี่พาทย์ โปงลาง 
    ดนตรีลูกทุ่ง 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริม 
    ให้ผู้เรียนรักและ 
    กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี 
    พระคุณ โดยเฉพาะ 
    กิจกรรมในวันพ่อ วัน 
    แม่ และวันครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชิงปริมาณ     
๑. ผู้เรียนทุกคน เข้าร่วม 
    กิจกรรมอนุรักษ์และ 
    สืบสาน 
    ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๒. ผู้เรียนไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ ๙๐ ตระหนัก 
    ถึงความส าคัญของ 
    การจัดกิจกรรม 
    อนุรักษ์และสืบสาน 
    ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
เชิงคุณภาพ    
ผู้ เ รี ย น  ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญของการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๓ 
๘. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๕ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๑๔  
ส่งเสริมความพอเพียงใน
สถานศึกษา 
๑. โครงการเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
๒. ส่งเสริมอาชีพระหว่าง  
    เรียน (การงานอาชีพ) 
๓. ธนาคารโรงเรียน 
๔. ธนาคารขยะ  
 
 

 
๑.  เสริมสร้างนักเรียน 
     ให้มีความรู้ ความ 
     เข้าใจและเกิดทักษะ 
     พ้ืนฐานต่อการ 
     ด ารงชีวิตอย่าง 
     พอเพียง 
๒.  ส่งเสริมนักเรียนให้มี 
     คุณธรรม จริยธรรม 
     ที่จ าเป็นในการอยู่ 
     ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
     อย่างเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล 
     ไม่เบียดเบียน รู้ 
     รับผิดชอบ  รู้รัก 
     สามัคคีน าไปสู่ความ 
     สันติสุข 

 
เชิงปริมาณ     
นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐   
ครู  อ าจ ารย์  ร้ อยล ะ 
๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ    
๑.  ผู้เรียนมีความรู้  
    ความเข้าใจในหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียงและสามารถ 
    น าไปใช้ใน 
    ชีวิตประจ าวัน 
 ๒.ครู อาจารย์           
    เป็นภูมิปัญญาที ่
    ส าคัญในการพัฒนา 
    ผู้เรียน  

 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๓ 
๘. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
๙. มาตรฐานที่ ๑๓ 
    ตัวบ่งชี้  ๑๓.๑-๑๓.๒ 

 



  ~๗๖~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

      

๑.๑  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   
 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมี 
              ความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล 
     

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่  ๑   
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ๘  กลุ่มสาระฯ 
๑.แข่งขันทักษะวิชาการและ 
   นิทรรศการ 
๒.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ 
   เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
๓.ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
  ๓.๑ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
  ๓.๒ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
  ๓.๓ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
  ๓.๔ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
  ๓.๕ กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา 
  ๓.๖ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา    
        พลศึกษา 
  ๓.๗ กลุ่มสาระฯการงาน 
        อาชีพ 
 ๓.๘ กลุ่มสาระฯ 
       ภาษาต่างประเทศ 
   ๓.๘.๑ ภายในสถานศึกษา 
   ๓.๘.๒ ภายนอกสถานศึกษา 
 ๓.๙ งานคอมพิวเตอร์ 
๔.พัฒนาการเรียนการสอน 
  ๔.๑ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
  ๔.๒ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

 
เชิงปริมาณ  
๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
     มีผลการเรียน 
     ระดับ ๓-๔ รวม 
     ทุกกลุ่มสาระการ 
     เรียนรู้   
๒. ผลการทดสอบ 
    ระดับชาติ  
    (O-NET) 
    สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 
    กรุงเทพมหานคร   
    ร้อยละ ๘๐   
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  
    มีสมรรถนะส าคัญ 
    ตามหลักสูตรอยู่ใน 
    ระดับด ี
๔. ผู้เรียนร้อยละ  
    ๑๐๐ มี 
    ความสามารถใน 
    การอ่าน คิด 
    วิเคราะห์ เขียน  
    อยู่ในระดับดี 
 
 
 
 

 
เชิงปริมาณ  
๑.ผู้เรียนร้อยละ  
   ๗๓.๖๕  ผลการเรียน 
   ระดับ ๓-๔ รวมทุก 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้   
 

๒.  ผลการทดสอบ 
    ระดับชาติ (O-NET) 
    สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 
    กรุงเทพมหานคร 
    ร้อยละ ๕๖.๕๐ 
๓.   ผู้เรียนร้อยละ  
      ๑๐๐  มีสมรรถนะ 
      ส าคัญตาม 
      หลักสูตรอยูใ่น 
      ระดับด ี
๔.   ผู้เรียนร้อยละ 
      ๙๕.๔๘   
      มีความสามารถใน 
      การอ่าน คิด 
      วิเคราะห์ เขียน อยู่ 
       ในระดับด ี
 
 
 
 

 
 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๕ 
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕ 
๓. มาตรฐานที่ ๓ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๓ 
๘. มาตรฐานที่ ๑๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



  ~๗๗~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  ๔.๓ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
  ๔.๔ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
  ๔.๕ กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา 
  ๔.๖ กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 
       พลศึกษา 
  ๔.๗ กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
  ๔.๘ กลุ่มสาระฯ 
        ภาษาต่างประเทศ 
    ๔.๘.๑ พัฒนาการเรียนการ 
             สอนภาษาอังกฤษ 
    ๔.๘.๒ พัฒนาการเรียนการ 
             สอนภาษาฝรั่งเศส 
   ๔.๘.๓ พัฒนาการเรียนการ 
            สอนภาษาญี่ปุ่น 
   ๔.๘.๔ พัฒนาการเรียนการ 
            สอนภาษาจีน 
  ๔.๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๔.๑๐ งานคอมพิวเตอร์ 
๕.  เลขคณิตคิดในใจสู่ห้องเรียน 
๖.  Math project 
๗.  สอนเสริมเติมปัญญา 
๘.  พัฒนาการใช้โปรแกรมGSP 
๙.  คลินิกวิทยาศาสตร์ 
๑๐. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
๑๑. สอนเสริมพิเศษ 
      สังคมศึกษา 
๑๒. กิจกรรมหมอกฎหมาย 
๑๓. การฝึกซ้อมและพัฒนา 
      ทักษะกีฬา 
๑๔. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
      กีฬา 
๑๕. สอบเลื่อนสายยูโด 
๑๖. การแข่งขันตอบปัญหา 
     วชิาการ 
๑๗. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
      ทางการเรียนการงาน 

เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนสูงขึ้น 
    ตามเกณฑ์ 
๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
    ส าคัญตามหลักสูตร 
๓. ผู้เรียนม ี
    ความสามารถใน 
    การอ่าน คิด 
    วิเคราะห์และเขียน 
    อยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนสูงขึ้น 
    ตามเกณฑ์ 
๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
    ส าคัญตามหลักสูตร 
๓. ผู้เรียนมี 
    ความสามารถในการ 
    อ่าน คิดวิเคราะห์ 
    และเขียนอยู่ใน 
    ระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ~๗๘~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑๘. เรียนรู้โดยวิทยากร 
๑๙. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
จากหน่วยงานภายนอก(นักเรียน) 
๒๐. O-NET Upgrade 
๒๑. การแสดงผลงานกิจกรรม
ชุมนุม 
๒๒. Pre-Admissions 
๒๓. การจัดการเรียนร่วม 
๒๔. ติวนักเรียนม.๖ 
๒๕. ติดตามผลการศึกษาต่อ 
 
 
โครงการที่  ๒   
ส่งเสริมความสามารถในการ
สืบค้นการจัดการความรู้และ
จัดระบบข้อมูลเพื่อสะดวกใน
การเลือกใช้ 
๑. ฝึกนักเรียนค้นคว้า เรียนรู้  
    สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
    เพ่ือสะดวกในการเลือกใช้ 
๒. พัฒนาสื่อทรัพยากร 
    สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
    ค้นคว้า 
๓. เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ     
นักเรียนจ านวน 
๒,๙๑๘ คน 
 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ    
คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
อย่างมีเหตุผล เพื่อใช้
ในการจัดการความรู้
และจัดระบบเพ่ือ
สะดวกในการเลือกใช้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ     
นักเรียนจ านวน  
๒,๙๑๘ คน 
 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
อย่างมีเหตุผล เพื่อใช้ใน
การจัดการความรู้และ
จัดระบบเพ่ือสะดวกใน
การเลือกใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. มาตรฐานที่ ๓ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๓ 
๒. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๓. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
๔. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ~๗๙~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่  ๓   
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 
๑ .เรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิ่น. 
    (ศิลปะ) 
๒. ส่งเสริมและทดสอบ  
     สมรรถภาพทางกาย 
๓. การแข่งขันกีฬาภายใน 
๔. อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ 
๕. Healthy Slim 
๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
    ด้านกีฬา 
๗. พัฒนาทักษะชีวิตและ 
     เป็นเพื่อนที่ปรึกษา 
๘. Case Conference 
๙. We Care 
๑๐. จัดหาทุนการศึกษา 
 
โครงการที่  ๑๕   
ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
วิชาการ 
๑.สอนคณิตศาสตร์โดยครู 
    ต่างชาติ 
๒. Math  Camp   
๓. ส่งเสริมความสามารถด้าน 
   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
    ตามหลักสูตร (จ้างครูพิเศษ) 
๕. ส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
    ด้านวิชาการ  
    (ค่ายวิทยาศาสตร์) 
๖. สอนภาษาโดยครูต่างชาติ   
    ห้องเรียนพิเศษ 
๗. Gifted English Camp 
๘. ส่งเสริมการเรียนการสอน 
    โปรแกรมหุ่นยนต์ 

เชิงปริมาณ   
๑.  ๑. นักเรียนร้อย๙๐   

ขึ้นไป มีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 
 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐    
ขึ้นไปมีทักษะด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. นกัเรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 
๒. นักเรียนมี
ความสามารถด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 
 
เชิงปริมาณ   
จ านวนนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ   
ปีการศึกษา ๒๕๕๘   
จ านวน ๗๐๓ คน 
 
เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนมี
ความสามารถด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ    
๑. นักเรียนร้อยละ 
๙๓.๙๔ มีสุขนิสัย  
สุขภาพกาย และ
สุขภาพ   จิตที่ดี 
 
๒. นักเรียนร้อยละ 
๙๖.๑๑ มีทักษะด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 
๒.นักเรียนมี
ความสามารถด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 
 
 
เชิงปริมาณ   
จ านวนนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ  ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ จ านวน  
๗๐๓ คน 
 
เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนมี
ความสามารถด้าน
ภาษา วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และมี
ความสามารถชนะการ
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมหลาย
รายการ 
 

๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๕ 
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕ 
๓. มาตรฐานที่ ๓ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๕ 
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕ 
๓. มาตรฐานที่ ๓ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 
 



  ~๘๐~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  ภาษาอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๔ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้มี
ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร 
๑.ร าลึกสุนทรภู่ครูกวี 
๒. รักไทย รักภาษาไทย 
๓.The  Letter (เขียนเรียงความ) 
๔. Asian  Thai  Online 
๕. หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
๖. สอนภาษาโดยครูต่างชาติ 
    ห้องเรียนปกติ 
๗. ภาษาและวัฒนธรรม  
   (คริสต์มาส) 
๘. พัฒนาการเรียนการสอน 
    ภาษาอังกฤษ 
    ๘.๑ English  Display 
    ๘.๒ Let  speak  English 
    ๘.๓ English  on  air 
    ๘.๔  English  on stage 
    ๘.๕  English  by   
           newspaper 

เชิงปริมาณ  
๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๖๕   
     มีผลการเรียน 
     ระดับ ๓-๔ ในกลุ่ม 
     สาระการเรียนรู้ 
     ภาษาไทยและ 
     ภาษาต่างประเทศ  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
    มีเจตคติทีดีต่อการ 
    เรียนภาษา 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนสูงขึ้น 
    ตามเกณฑ์ 
๒. ผู้เรียนมีเจตคติทีดี 
   ต่อการเรียนภาษา 
 

เชิงปริมาณ  
๑. ผู้เรียนร้อยละ 
    ๖๒.๖๗  มีผลการ 
    เรียนระดับ ๓-๔  
    ในกลุ่มสาระการ 
    เรียนรู้ภาษาไทย 
    และ 
    ภาษาต่างประเทศ  
๒. ผู้เรียนร้อยละ  
    ๙๘.๐๔ 
    มีเจตคติทีดีต่อการ 
    เรียนภาษา 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนสูงขึ้น 
    ตามเกณฑ์ 
๒. ผู้เรียนมีเจตคติทีดี 
    ต่อการเรียนภาษา 
 

 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ – ๑.๕ 
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕ 
๓. มาตรฐานที่ ๓ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 
 



  ~๘๑~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑  
 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้  ICTเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๕ 
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผลในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.พัฒนาบุคลากรสู่การเรียน 
   การสอน(คณิต) 
๒.พัฒนาบุคลากร(วิทย์) 
๓.English for teachers 
๔.อบรม สัมมนา ศึกษา     
  ดูงานต่างประเทศ 
๕.ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
   จากหน่วยงานภายนอก(ครู) 
๖.ศึกษา/ค้นคว้า/อบรมสัมมนา/ 
   ความรู้เพื่อสรุปเป็นเอกสาร  
   หรือสื่อการสอน(คอมฯ) 

เชิงปริมาณ     
ครูจ านวน  ๑๑๑  คน      
           
เชิงคุณภาพ    
 ครูได้รับการส่งเสริม 
ให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

เชิงปริมาณ     
ครูจ านวน  ๑๑๑  คน      
           
เชิงคุณภาพ    
 ครูได้รับการส่งเสริม 
ให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

 
๑. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๒. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๒ 
๓. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖ 
๕. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๖ 
ส่งเสริมพัฒนา 
Hardware/Software/ 
Peopleware 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและเชื่อมโยงความรู้สู่
สากลด้วย ICT  
๑. พัฒนาเว็บไซต์ I-School  
    (ภาษาไทย) 
๒. คิดค้น ผลิตสื่อและนวัตกรรม  
     ทางเทคโนโลยี(พละ) 

เชิงปริมาณ    
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนร้อยละ ๙๐      
มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ 

เชิงปริมาณ    
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถใช้แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียน   
ร้อยละ ๙๘.๐๔  
มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ 

๑. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๒. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๒ 
๓. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖ 
๕. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 
 



  ~๘๒~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

 

๓. พัฒนาบุคลากรด้าน ICT  
๔. อบรมพัฒนาบุคลากรให้มี 
    ความสามารถการใช้ ICT 
๕. สร้าง/ออกแบบ/จัดหาสื่อ 
    digital  และ E-learning 
    เพ่ือส่งเสริมการเรียนการ 
    สอนด้วยระบบ ICT 
    ทางเทคโนโลยี (พละ) 
 

   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๗ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
๑. งานวิเคราะห์และจัดท าแผน 
๒. งานพัฒนาระบบประกัน 
    คุณภาพ 
๓. งานสารสนเทศ    
๔. งานตรวจสอบภายใน   
๕. งานจัดระบบการควบคุม 
    ภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ   
๑. มีแผนปฏิบัติการ  
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 
    ปีงบประมาณ   
    ๒๕๕๘ 
๒. มีเอกสาร 
    สารสนเทศ 
๓. มีการนิเทศภายใน 
    สถานศึกษา 
๔. มีการควบคุมภายใน 
    สถานศึกษา 
๕. มีรายงานการ 
    ประกันคุณภาพ 
    การศึกษาประจ าปี 
   การศึกษา๒๕๕ 

เชิงปริมาณ   
๑. มีแผนปฏิบัติการ 
    ปฏิทินปฏิบัติงาน 
    ปีงบประมาณ   
    ๒๕๕๘ 
๒. มีเอกสาร 
    สารสนเทศ 
๓. มีการนิเทศภายใน 
    สถานศึกษา 
๔. มีการควบคุมภายใน 
    สถานศึกษา 
๕. มีรายงานการ 
    ประกันคุณภาพ 
    การศึกษาประจ าปี 
    การศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

 
๑. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๒. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๒ 
๓. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ 
๔. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖ 
๕. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ 
 



  ~๘๓~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่ ๘ 
การเรียนรู้สู่อาเซียน 
๑. Measure  For Asean 
๒. เวทีอาเซียน 
๓. พัฒนาศูนย์ 
   ภาษาต่างประเทศและ 
   อาเซียน 
๔. สร้างเว็บไซด์ความรู้ในกลุ่ม 
    ประชาคมอาเซียน 
 

เชิงคุณภาพ  
   โรงเรียนมีการ
บริหารและจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
เชิงปริมาณ   
๑. โรงเรียนมีหลักสูตร 
    พ้ืนฐานและ 
    หลักสูตร 
    มาตรฐานสากล 
๒. มีกิจกรรมก ากับ  
    ติดตามและพัฒนา 
    ผู้สอน และผู้เรียน 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. โรงเรียนจัดหลักสูตร 
    ให้นักเรียนเรียนรู้ 
    ด้วยกระบวนการ 
    เน้นผู้เรียนเป็น 
    ส าคัญ และ    
   สู่มาตรฐานสากล 
๒. ผู้สอน และผู้เรียนมี 
    การพัฒนาคุณภาพ  
    และมีการประเมิน 
    ศักยภาพ  
 

เชิงคุณภาพ  
   โรงเรียนมีการ
บริหารและจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
เชิงปริมาณ   
๑. โรงเรียนมีหลักสูตร 
    พ้ืนฐานและ      
    หลักสูตร 
    มาตรฐานสากล 
๒. มีกิจกรรมก ากับ  
    ติดตามและพัฒนา 
    ผู้สอน และผู้เรียน 
 
เชิงคุณภาพ   
๑. โรงเรียนจัดหลักสูตร 
    ให้นักเรียนเรียนรู้ 
    ด้วยกระบวนการ 
    เน้นผู้เรียนเป็น 
    ส าคัญ และ        
    สู่มาตรฐานสากล 
๒. ผู้สอน และผู้เรียนมี 
    การพัฒนาคุณภาพ  
    และมีการประเมิน 
    ศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๘. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๒ 
๙. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชีที่ ๙.๑-๙.๓ 
๑๐. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
๑๑. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ 
๑๒. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
 



  ~๘๔~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๙ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑. Math  Center  
   ( พัฒนาศูนย์คณิตศาสตร์) 
๒. เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านศูนย์ 
    การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๓. ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
๔. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการ 
    เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
    (ห้องปฏิบัติการ) 
๕. ปรับปรุงห้องห้องจริยธรรม 
๖. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
    ศิลปะ 
๗. ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ 
    สุขศึกษาฯ 
๘. ซ่อมบ ารุงห้องเรียน 
    การงานอาชีพ 
๙. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
    ICT ให้เพียงพอต่อการเรียน 
    การสอนคอมพิวเตอร์ 
๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง 
      เรียนรู้ในโรงเรียน 
๑๑. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
     ของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่ง 
     การเรียนรู ้
๑๒.จัดบรรยากาศห้องสมุดให้ 
     เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ    
นักเรียน  ครู และ
บุคลากร รวมถึงผู้มา
ติดต่อราชการ 
ทุกคน 
 
เชิงคุณภาพ    
โรงเรียนมีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมให้
เอ้ืออ านวยต่อการเรียน
การสอนตลอดทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างมี
คุณภาพ 
 

เชิงปรมิาณ    
นักเรียน  ครู และ
บุคลากร รวมถึงผู้มา
ติดต่อราชการ 
ทุกคน 
 
เชิงคุณภาพ    
โรงเรียนมีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมให้
เอ้ืออ านวยต่อการเรียน
การสอนตลอดทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างมี
คุณภาพ 

๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  
๒. มาตรฐานที ่๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๘. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๒ 
๙. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชีที่ ๙.๑-๙.๓ 
๑๐. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
๑๑. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ 
๑๒. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
 
 



  ~๘๕~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในกลุ่มประเทศอาเซียนและนอกกลุ่มประเท
อาเซียน 

 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๑๐ 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างภาคีเครือข่าย 
๑. นักเรียนแลกเปลี่ยน 
๒. รับนักเรียนแลกเปลี่ยน 
๓. Summer  Abroad 
๔. นิทรรศการแนะแนว 
     การศึกษาต่อ 
๕. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
     
 

เชิงปริมาณ  
๑. คณะกรรมการ 
    สถานศึกษาข้ัน 
    พ้ืนฐานของโรงเรียน 
    จ านวน ๑๕ คน 
๒. จัดประชุม 
    คณะกรรมการ 
    สถานศึกษาข้ัน 
   พ้ืนฐาน ๔ ครั้งต่อปี 
๓. ผู้ปกครองและ 
    ชุมชนรว่มพัฒนา 
    สถานศึกษา  
    อย่างน้อย ๑๐  
    กิจกรรม   
 
เชิงคุณภาพ   
องค์กรต่างๆภายนอก
โรงเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  นักเรียน
ได้รับความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน 
 

เชิงปรมิาณ  
๑. คณะกรรมการ 
    สถานศึกษาข้ัน 
   พ้ืนฐานของโรงเรียน 
   จ านวน ๑๕ คน 
๒. จัดประชุม 
    คณะกรรมการ 
    สถานศึกษาข้ัน 
   พ้ืนฐาน ๔ ครั้งต่อปี 
๓. ผู้ปกครองและ 
    ชุมชนรว่มพัฒนา 
    สถานศึกษา    
   ๑๕ กิจกรรม   
 
 
เชิงคุณภาพ   
องค์กรต่างๆภายนอก
โรงเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  นักเรียน
ได้รับความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน 
 

๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๘. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๒ 
๙. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชีที่ ๙.๑-๙.๓ 
๑๐. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
๑๑. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ 
๑๒. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
 



  ~๘๖~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธ์ที ่๗ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ม่ีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๑๑ 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อ
ประชาคมโลก 
๑. สอบธรรมศึกษา 
๒. โครงงานคุณธรรม 
๓. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๔. พิธีเทศน์มหาชาติ 
๕. พิธีหล่อเทียนและถวายเทียน 
    จ าน าพรรษา 
๖. มารยาทไทย 
๗.  บรรพชาสามเณร/ 
     บวชเนกขัมจาริณี 
๘. ค่ายคุณธรรม 
๙.  พิธีถวายราชสดุดี 
     รัชกาลที่ ๖ 
๑๐. ค่ายลูกเสือ –เนตรนารี  
     ยุวกาชาด ม.๑ 
๑๑. ค่ายลูกเสือ –เนตรนารี 
     ยุวกาชาด ม.๒ 
๑๒. ค่ายลูกเสือ –เนตรนารี  
      ยวุกาชาด ม.๓ 
๑๓. ฝึกอบรมกองร้อยพิเศษ 
๑๔. นักศึกษาวิชาทหาร 
๑๕. ทบทวนความรู้ 
      ผู้ก ากับลูกเสือ 
๑๖.ทบทวนค าปฏิญาณตน 
     /สวนสนาม 
     
 

เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียน 
    ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป 
    ผ่านเกณฑ์การ 
    ประเมินคุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค์ตาม 
    หลักสูตร 
๒. นักเรียน 
    ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป   
    เข้าร่วมกิจกรรม 
    อนุรักษ์ประเพณี   
    ศาสนา  วัฒนธรรม 
    และพัฒนา 
    สิ่งแวดล้อม   
๓.  นักเรียน           
     ร้อยละ ๙๐  ขึ้นไป 
     กล้าที่จะแสดงออก 
     ในการเอือ้อาทร 
     ผู้อื่นและกตัญญูต่อ 
     ผู้มีพระคุณ 
๔. นักเรียนร้อยละ   
    ๙๐  ขึ้นไป กล้า 
    ยอมรับฟังคิดเห็น 
    ของผู้อื่นและรับ 
    วัฒนธรรมที่ 
    แตกต่าง 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะชีวิต   
มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมอันพึง
ประสงค์  สามารถด ารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

เชิงปริมาณ   
๑.นักเรียนร้อยละ๑๐๐ 
   ผ่านเกณฑ์การ 
   ประเมินคุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ตาม 
   หลักสูตร 
๒.นักเรียน 
   ร้อยละ ๑๐๐ เข้า 
   ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ 
   ประเพณี  ศาสนา  
   วัฒนธรรม และ 
   พัฒนาสิ่งแวดล้อม   
๓. นักเรียนร้อยละ 
    ๙๘.๓๗ กล้าที่จะ 
   แสดงออกในการ  
   เอ้ืออาทรผู้อื่นและ 
    กตัญญูต่อผู้มี 
    พระคุณ 
๔. นักเรียนร้อยละ  
    ๙๗.๐๔ กล้ายอมรับ 
    ฟังคิดเห็นของผู้อื่น 
    และรับวัฒนธรรมที่ 
    แตกต่าง 
 
 
 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีทักษะชีวิต       
มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมอันพึง
ประสงค์  สามารถด ารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๘. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๒ 
๙. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชีที่ ๙.๑-๙.๓ 
๑๐. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
๑๑. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๓ 
๑๒. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
๑๓. มาตรฐานที่ ๑๓ 
    ตัวบ่งชี้  ๑๓.๑-๑๓.๒ 
 
 
 



  ~๘๗~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๑๒ 
โลกสวยด้วยมือเรา 
๑. วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
๒. ของเสียเป็นศูนย์ 
๓. ศึกษาพันธุ์ไม้ในโรงเรียน 
๔ .รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    ๔.๑ ห้องเรียนสีเขียว 
    ๔.๒ นักสืบสายลม 
๕. ห้องคอมพิวเตอร์สะอาด  
    สดใส ไร้ฝุ่นละออง 
๖. ประกวดห้องเรียนสะอาด 
๗. ท าความสะอาดบริเวณ 
    โรงเรียน 
๘. ประหยัดน้ า  ประหยัดไฟ 
๙. เพ่ิมออกซิเจนให้นวมินทร์ให้ 
    โลก 
 
 

เชิงปริมาณ     
นักเรียน ร้อยละ  ๑๐๐  
สามารถใช้บริการใน
ห้องปฎิบัติการและ
สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
เชิงคุณภาพ    
นักเรียนร้อยละ ๙๐       
มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
สถานศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง  ปลอดภัย     
และมีประสิทธิภาพ 
 
 

เชิงปริมาณ     
นักเรียน ร้อยละ  ๑๐๐  
สามารถใช้บริการใน
ห้องปฎิบัติการและ
สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
เชิงคุณภาพ    
นักเรียนร้อยละ 
๙๘.๐๔  มีความ พึง
พอใจต่อการใช้แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 
ทั้งภายในสถานศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง  
ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๗ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๒ 
๘. มาตรฐานที่ ๘ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๒ 
๙. มาตรฐานที่ ๙ 
    ตัวบ่งชีที่ ๙.๑-๙.๓ 
๑๐. มาตรฐานที่ ๑๐ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ 
๑๑. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๓ 
๑๒. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
๑๓. มาตรฐานที่ ๑๓ 
    ตัวบ่งชี้  ๑๓.๑-๑๓.๒ 



  ~๘๘~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๘ สืบสานงานพระราชด าริ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๑๓ 
อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๑.ไหว้ครู – ดนตรีนาฏศิลป์ 
๒.ส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะ 
   ๒.๑ นาฏศิลป์โขน 
   ๒.๒ นาฏศิลป์ไทย 
   ๒.๓ นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
   ๒.๔ ดนตรีไทย 
   ๒.๕ ดนตรีพื้นเมือง 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ     
นักเรียน ร้อยละ  ๑๐๐  
สามารถใช้บริการใน
ห้องปฏิบัติการ และ
สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
เชิงคุณภาพ    
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการใช้แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 
ทั้งภายในสถานศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง  
ปลอดภัย และ              
มีประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ     
นักเรียน ร้อยละ  ๑๐๐  
สามารถใช้บริการใน
ห้องปฏิบัติการ และ
สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
เชิงคุณภาพ    
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการใช้แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 
ทั้งภายในสถานศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง  
ปลอดภัย และ             
มีประสิทธิภาพ 
 

 
๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๓ 
๘. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  ~๘๙~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๑๔  
ส่งเสริมความพอเพียงใน
สถานศึกษา 
๑ .โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน 
    (การงานอาชีพ) 
๓.ธนาคารโรงเรียน 
๔.ธนาคารขยะ  
 

เชิงปริมาณ     
นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐   
ครู อาจารย์ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

เชิงคุณภาพ    
๑.  นักเรียนมีความรู้  
     ความเข้าใจในหลัก 
      ปรชัญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
     และสามารถ 
     น าไปใช้ใน 
     ชวีิตประจ าวัน 
 ๒. คร ูอาจารย์  
     เป็นภูมิปัญญาที ่ 
     ส าคัญในการ 
     พัฒนา 
     ผู้เรียน และมี 
     ศักยภาพเป็นมือ 
     อาชีพในการจัด 
     การศึกษา 

เชิงปริมาณ     
นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐   
ครู อาจารย์ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
เชิงคุณภาพ    
๑.  นักเรียนมีความรู้  
     ความเข้าใจในหลัก 
     ปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
     และสามารถ 
     น าไปใช้ใน 
     ชวีิตประจ าวัน 
 ๒. ครู อาจารย์  
เป็นภูมิปัญญาที่ส าคัญ 

๑. มาตรฐานที่ ๑  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๕  
๒. มาตรฐานที่ ๒  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๕  
๓. มาตรฐานที่ ๓  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๓  
๔. มาตรฐานที่ ๔   
    ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๓ 
๕. มาตรฐานที่ ๕ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๕ 
๖. มาตรฐานที่ ๖ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๓ 
๗. มาตรฐานที่ ๑๑ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๓ 
๘. มาตรฐานที่ ๑๒ 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๓ 
๙. มาตรฐานที่ ๑๓ 
    ตัวบ่งชี้  ๑๓.๑-๑๓.๒ 



  ~๙๐~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
๒.๑  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  จ าแนกเป็นรายด้าน รายมาตรฐานและ รายตัวบ่งชี้      
 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่ผ่าน
เกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานด้านผู้เรียน     
มาตรฐานที่ ๑  
ผู้ เ รียน มีสุขภาวะที่ ดี 
และมีสุนทรียภาพ 

   
๑๐.๐๐ ๙.๕๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มีสุขภาพกายท่ีดี 
 
๑.๒ มีสุขภาพจิตที่ด ี
 
๑.๓ มีสุขนิสัยที่ด ี
 
๑.๔ ป้องกันตนเองจาก
สิ่ ง เสพติดให้ โทษและ
หลีก เลี่ ย งตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยง 
 
๑.๕ มีสุนทรียภาพที่ดี 

๒,๙๑๘ 
 

๒,๙๑๘ 
 

๒,๙๑๘ 
 

๒,๙๑๘ 
 
 
 
 

๒,๙๑๘ 

๒,๔๔๗ 
 

๒,๘๓๗ 
 

๒,๘๗๕ 
 

๒,๘๙๐ 
 
 
 
 

๒,๘๓๗ 

๘๓.๘๕ 
 

๙๗.๒๓ 
 

๙๘.๕๔ 
 

๙๙.๐๓ 
 
 
 
 

๙๗.๒๔ 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 
 
 

๒.๐๐ 

๑.๖๘ 
 

๑.๙๔ 
 

๑.๙๗ 
 

๑.๙๘ 
 
 
 
 

๑.๙๔ 

๓ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 

ดี 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ด าเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี และมีสุนทรียภาพ ดังนี้ 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการตรวจเครื่องแต่งกาย เล็บ ฟันจากครูที่ปรึกษาเป็นประจ าทุกวันและบันทึกใน
สมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูมมีการอบรมการปฎิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการได้รับการดูแลตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น  พร้อมทั้งมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีแพทย์และทันตแพทย์มาตรวจสุขภาพทุกปีมีการประสานงานกับ
ผู้ปกครองเพ่ือรับทราบผลการตรวจสุขภาพและส่งต่อเพ่ือรับการรักษาอย่างต่อเนื่องผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต้นกล้าเยาวชนรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่นอกจากนั้น    ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายการ
แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ การแข่งขันกีฬาสี “ราชาวดีเกมส์” การแข่งขันวิ่งมาราธอน ‘รวมพลคนดีของแม่’ 
กิจกรรมเดินสานสายใยครอบครัว  



  ~๙๑~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๒.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและได้รับการดูแล
พัฒนาเป็นรายบุคคล โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน การจัดกิจกรรม Healthy Slim การด าเนินงานในเรื่อง
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงอาหารอย่างเหมาะสม มีการคัดแยกเศษอาหารการท าความสะอาดภาชนะอย่างถูก
สุขลักษณะ โรงเรียนเป็นเขตปลอดน้ าอัดลมจัดให้มีน้ าประปาดื่มได้ไว้บริการอย่างเพียงพอ  

๓. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนรู้ เท่าทันสิ่งเสพติด โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด 
เอดส์และอบายมุข จัดประกวดโครงงานต้านยาเสพติด อบรมนักเรียนแกนน าต้านยาเสพติดเพ่ือให้นักเรียน
ห่างไกลจากภัยยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข กิจกรรมต้นกล้าเยาวชนรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ กิจกรรม
เยาวชนรู้ทันบุหรี่โดยการจัดท าป้ายนิเทศในการรณรงค์กิจกรรม Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีการคัดกรองนักเรียนจาก
แบบประเมิน SDQ เพ่ือส ารวจพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนและดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล  
 ๔. มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ในเรื่องของข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว เศรษฐกิจ การรู้จัก
และเข้าใจตนเองรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง กิจกรรมสร้างมนุษยสัมพันธ์และให้เกียรติผู้อ่ืน เช่น 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรม  จิตอาสา  กิจกรรมรับน้องม.๑ และ ม.๔ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันทานา
บาตะ กิจกรรมวันคริสมาสต์  
 ๕. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา นันทนาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ซึ่งมีกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
กิจกรรมแสดงโครงงานวันเปิดบ้านนวมินทร์ การแสดงโขนในโอกาสวันส าคัญต่างๆ การร ากลองยาวในงานแห่
เทียนจ าพรรษา การร าอวยพรและการแสดงวงโปงลางราชาวดีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ การบรรเลงวงโยธวาทิต การแสดงดนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ การแสดงดนตรี/นาฎศิลป์ในงาน “รวมช่อราชาวดี” กิจกรรมวาดภาพพระพุทธศาสนาที่
ก าแพงโรงเรียน กิจกรรมกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล ยูโด เป็นต้น 
 
ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ และการออกก าลังกาย รักษาสุขภาพอนามัย รู้จักการป้องกันตนจากสารเสพติด มีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับ ดีเยี่ยม  
                
ร่องรอยความพยายาม 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
  - ส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีไทยหรือสากล ด้านนาฏศิลป์ เรียนรู้
โดยวิทยากรท้องถิ่น (ศิลปะ)  

- ส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาส่งเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ส่งเสริมรักษ์กีฬา        
ภูมิปัญญาไทย การแข่งขันกีฬาระดับชั้น การแข่งขันกีฬาภายใน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา การฝึกซ้อมและ
พัฒนาทักษะกีฬา การสอบเลื่อนสายยูโด 

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาทักษะชีวิตและเพ่ือนที่ปรึกษา (Advisor Friend) เสริมสร้าง 
พัฒนาทักษะวิเคราะห์แก้ปัญหานักเรียนรายกรณี Case conference กิจกรรมWe care 



  ~๙๒~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  - ส่งเสริมสุขนิสัยด้านสุขภาพภาวะโภชนาการ สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ กิจกรรมอบรม     
การช่วยฟื้นคืนชีพ กิจกรรม Healthy Slim  
  - รณรงค์ด้านสารเสพติด รณรงค์ป้องกันยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข เฝ้าระวังยาเสพติด 
อบรมนักเรียนแกนน าป้องกัน ยาเสพติด ศูนย์การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด 
 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ส่งเสริมผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ ให้เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมี
การเผยแพร่ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ 
 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๒  
ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม  
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์   

   

๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มีความเป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดี
ของครู และเป็นสมาชิก
ที่ดขีองสังคม 
๒.๒ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๓ เป็นคนดีและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนา 
๒.๔ ยอมรับความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง และสามารถ
ปรับตัวได้ 
๒.๕ รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนทรัพ
ยากรธรรมชาติ พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๙๑๘ 
 
 
 

๒,๙๑๘ 
 
 

๒,๙๑๘ 
 

๒,๙๑๘ 
 
 
 

๒,๙๑๘ 

๒,๙๑๘ 
 
 
 

๒,๙๑๘ 
 
 

๒,๙๑๘ 
 

๒,๘๖๓ 
 
 
 

๒,๘๙๓ 

๑๐๐ 
 
 
 
๑๐๐ 
 
 
๑๐๐ 
 
๙๘.๑๒ 
 
 
 
๙๙.๑๓ 

๒.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 

๒.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๙๖ 
 
 
 

๑.๙๖ 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

 
 
 



  ~๙๓~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ สอบธรรมศึกษา กิจกรรมสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  กิจกรรมประกวดมารยาท 
กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล เข้าร่วมพิธี
ทบทวนค าปฏิญาณตนและสวนสนาม กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ผู้เรียนทุกคน     
มีสมุดบันทึกความดี กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติกิจกรรม    
จิตสาธารณะ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑, ม.๔ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี      
ยุวกาชาด กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
 ๒. ผู้เรียนปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความเอ้ืออาทรและกตัญญูกตเวที โดยการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความกตัญญูกตเวทีร าลึกพระคุณครู กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมจาริณี กิจกรรม 
วันพ่อ-วันแม่ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมบริจาคเพ่ือสาธารณะกุศล การบันทึกการ
ปฏิบัติความดีที่บ้าน ที่โรงเรียน และสังคม กิจกรรมไหว้ครูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เพ่ือสืบทอดประเพณี   
การไหว้ครูศิลป์เผยแพร่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 
กิจกรรมร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ 
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีการอบรมสารวัตรนักเรียน อบรมคณะกรรมการ
นักเรียนและหัวหน้าชั้นเรียน กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 
 ๔. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้แก่
กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานกับห้องเรียนสีเขียวและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์           
        
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  โรงเรียนได้รับรางวัล Energy Mind Award ระดับ ๕ ดาว มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒  ในระดับ ดีเยี่ยม  
                
ร่องรอยความพยายาม 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อ 
ประชาคมโลก  
           - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
     ยุวกาชาด กิจกรรมฝึกอบรมกองร้อยพิเศษ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติ 
  ๒. โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
  - กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ คลองโคน การอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน าด้านอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมของเสียเป็นศูนย์ กิจกรรมศึกษาพันธุ์ไม้       



  ~๙๔~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ในโรงเรียน กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน กิจกรรมประหยัดน้ า 
ประหยัดไฟ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานกับปตท. 
 ๓. โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
  - กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย, พ้ืนบ้าน, โขน  ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน 
 ๔. โครงการส่งเสริมความพอเพียงในสถานศึกษา  
  - กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน กิจกรรมธนาคารโรงเรียน             
กิจกรรมธนาคารขยะ 
  

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง  
เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๓  
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

๕.๐๐ ๔.๘๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน 
 
๓.๒ มีความสามารถใน
การเรียนรู้ 
 
๓.๓ มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๒,๙๑๘ 
 

๒,๙๑๘ 
 
 

๒,๙๑๘ 

๒,๘๔๐ 
 

๒,๘๓๓ 
 
 

๒,๘๑๗ 

๙๗.๓๔ 
 

๙๗.๐๙ 
 
 

๙๖.๕๔ 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 

๑.๙๕ 
 

๑.๙๔ 
 
 

๐.๙๗ 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้  
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว  การปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย การน าวิทยากรมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของผู้เรียน กิจกรรม  
อ่านดีๆมีรางวัล กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด เล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรด การจัดป้ายนิเทศแนะน าสาระน่ารู้ และ
เทศกาลวันส าคัญ กิจกรรมแนะน าหนังสือใหม่ๆ ส าหรับผู้เรียน ผู้เรียนใช้ห้องสมดุเป็นแหล่งเรียนรู้                                 



  ~๙๕~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  - จัดให้มีบริการมุมสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในห้องสมุดท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้
ตลอดเวลามีนิสัยรักการค้นคว้า และสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
  - กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๖  
  - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
 ๒. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเตมิ 
  - มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนบันทึกการอ่านในสมุดบันทึกการอ่านตามโครงการจดบันทึกตาม
พระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การจัดกิจกรรมการฟัง พูด อ่าน เขียน และตั้งค าถามในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การฝึก
ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในกิจกรรม English Speaking Day กับครูชาวต่างชาติ เป็นต้น 
  
 ๓. เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

- มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ร่วมกันมีการก าหนดวันน าเสนอโครงงานและแสดงผลงานและผลผลิตของผู้เรียน 
          - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๔. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และน าเสนอผลงาน      
          - ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Access 
ในการสร้ างงานตามเงื่ อนไข โปรแกรมค านวณ (Excel)  โปรแกรมน า เสนอผลงาน (Powerpoint)         
โปรแกรมภาษาสร้างรูปทรงเรขาคณิต การจัดเอกสาร ตารางท างาน การจัดการภาพกราฟิ ก animation       
สร้างงานเป็นเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ สร้างเป็นการ์ตูน เป็นต้น 
          - การค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในทุกรายวิชาเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้  
          - การน าเสนอผลงานทางเว็บบล็อก การติดต่อครูผู้สอน เพ่ือน และคนในสังคมทางe-mail,  
Social Network 
 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับ ดีเยี่ยม     
      
ร่องรอยความพยายาม 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑. โครงการส่งเสริมความสามารถในการสืบค้นการจัดการความรู้และจัดระบบข้อมูลเพื่อสะดวกใน
การเลือกใช้ 
  - ฝึกนักเรียนค้นคว้า เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือสะดวกในการเลือกใช้ 
  - พัฒนาห้องสมุด Gifted 
  - เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
  - พัฒนาสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 



  ~๙๖~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  - หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
  - สอนภาษาโดยครูต่างชาติห้องเรียนปกติ 
  - ภาษาและวัฒนธรรม (คริสต์มาส) 
  - พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
         - Let’s  speak  English, English  on  air, English  on stage, English  by   
                      newspaper,   

๓. โครงการการเรียนรู้สู่อาเซียน 
  - พัฒนาศูนย์ภาษาต่างประเทศและอาเซียน 
  - สร้างเว็บไซด์ความรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

๔. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  - เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  - ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ) 
  - ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ICT ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
                       คอมพิวเตอร์ 
  - ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
  - ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

๕. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่าย 
  - นักเรียนแลกเปลี่ยน 
  - รับนักเรียนแลกเปลี่ยน 
  - นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ 
  - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ~๙๗~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิด 

   ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์   
 
๔.๒ มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา  
 
๔.๓ มีความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์ 

๒,๙๑๘ 
 
 
 

๒,๙๑๘ 
 
 

๒,๙๑๘ 

๒,๘๓๓ 
 
 
 

๒,๗๙๘ 
 
 

๒,๗๙๙ 

๙๗.๐๙ 
 
 
 

๙๕.๘๙ 
 
 

๙๕.๙๑ 

๒.๐๐ 
 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

๑.๙๔ 
 
 
 

๐.๙๖ 
 
 

๑.๙๒ 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
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วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหา ระบุ
ผลดีผลเสีย สรุปผลคาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ    
มาสนับสนุนหรือโต้แย้งได้หลายวิธีชัดเจนและสมเหตุผล ซึ่งมีกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด าเนินการจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์
พลังงานกับปตท. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ คลองโคน การจัดป้ายนิเทศมาตรการประหยัดพลังงานใน        
ทุกห้องเรียน กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรม พืช กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานกับห้องเรียนสีเขียว กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนคิดวิเคราะห์        
คิดสังเคราะห์ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน กิจกรรมติวเข้มคณิตศาสตร์ สอบ O-NET กิจกรรมรักการคิด 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด าเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “รักไทย          
รักษ์ภาษาไทย” กิจกรรมอ่านพินิจ คิดวิเคราะห์ กิจกรรมแฟนพันธุ์ภาษาไทย กิจกรรมประกวดมารยาท       
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นพิธีกร 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การจัดป้ายนิเทศ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร English on Stage English Broadcast English around you English by 
newspaper  กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรม Christmas Day กิจกรรมวันทานาบาตะ 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรม สอบธรรมศึกษา
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา การประกวดกิจกรรมคุณธรรมระดับชั้น 



  ~๙๘~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน-
ภายนอก  กิจกรรมเยาวชนรู้รักกีฬาภูมิปัญญาไทย 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะโปรแกรมหุ่นยนต์ กิจกรรมการแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชา  
  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวนสนาม ชุมนุมยุวกาชาดระดับชาติ กิจกรรมค่าย  
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด การแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม 
 ๒.  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
  - การประกวดโครงงาน 
  - การแสดงโครงงาน 
  - ประกวดโครงงานต้านภัยยาเสพติด 
        ๓. กิจกรรมแข่งขันทักษะทุกกลุ่มสาระฯ 
 ๔. กิจกรรม Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
   
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ   
ทุกชั้นช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถสรุปความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ในระดับ  ดีเยี่ยม  
ร่องรอยความพยายาม 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระฯ 
  - แข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการ 
  - เลขคณิตคิดในใจสู่ห้องเรียน 
  - สอนเสริมเติมปัญญา 
  - โครงงานวิทยาศาสตร์ 
  - การฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะกีฬา 
  - การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 
  - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
  - เรียนรู้โดยวิทยากร 
  - ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากหน่วยงานภายนอก(นักเรียน) 
  - O-NET Upgrade 
  - การแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม 
  - Pre-Admissions 
   - การจัดการเรียนร่วม 
  - ติวนักเรียนม.๖ 
  - ติดตามผลการศึกษาต่อของน.ร.ที่จบม.๓ 
 
 



  ~๙๙~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร English on Stage English Broadcast English around 
you English by newspaper  กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรม Christmas Day 
 ๓. โครงการความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 
            - สอนคณิตศาสตร์โดยครูต่างชาติ 
             - Math  Camp 
  - ส่งเสริมความสามารถด้านวิทย์ – คณิต  
  - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร (จ้างครูพิเศษ) 
  - ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการ (ค่ายวิทยาศาสตร์) 
  - สอนภาษาโดยครูต่างชาติ  ห้องเรียนพิเศษ 
  - Gifted English Camp 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมหุ่นยนต์ 
 ๔. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่าย 
  - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
         อพวช. ( ม.๑ )  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ( ม.๒ ) พระราชวังนรายณ์นิเวศน์  ( ม.๓ )        
เกาะรัตนโกสินทร์ ( ม.๔,๕ ) พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช (ม.๖) 
 ๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรยีนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง  ประสงค์ต่อประชาคมโลก 
             - สอบธรรมศึกษา 
  - โครงงานคุณธรรม 
  - พิธีเทศน์มหาชาติ 
  - ค่ายคุณธรรม 
  - ค่ายลูกเสือ –เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๑/ม.๒/ม.๓ 
   - ฝึกอบรมกองร้อยพิเศษ 
  - นักศึกษาวิชาทหาร 
  - ทบทวนความรู้ผู้ก ากับลูกเสือ 
 ๖. โครงการส่งเสริมความพอเพียงในสถานศึกษา 
  - ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน (การงานอาชีพ) 
            - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนไดน้ าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา และก าหนดเป้าหมายในชีวิตอย่างมีเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ~๑๐๐~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร   
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๕ 
 ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม รู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต า ม
หลักสูตร   

   

๑๕.๐๐ ๑๒.๐๔ ๓ ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
๕.๒ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  
๕.๓ ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร  
๕.๔ ผลการประเมินการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์ และ
เขียน  
๕.๕ ผลการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษา 
การคิดค านวณ และ
ความสามารถในการใช้
เหตุผล  

๒,๙๑๘ 
 
 
๙๗๗ 
 
 
๒,๙๑๘ 
 
 
๒,๙๑๘ 
 
 
๒,๙๑๘ 
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๒,๑๙๘ 
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๒,๑๗๔ 

๗๖.๐๖ 
 
 

๗๑.๑๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๖.๗๐ 
 
 

๗๔.๕๒ 

๔.๐๐ 
 
 

๔.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๓.๐๐ 

๓.๐๔ 
 
 

๒.๘๔ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๙๓ 
 
 

๒.๒๓ 

๓ 
 
 

๒ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๔ 

ดี 
 
 

พอใช้ 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีมาก 

         
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมต่างๆ อย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน     
ท าให้ผู้เรียนบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานที่ ๕ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์โดยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมรักไทย รักษ์ภาษาไทย คลินิกหมอภาษา  วิชาคณิตศาสตร์
จัดกิจกรรมเลขคณิตคิดในใจสู่ห้องเรียน กิจกรรม Math project กิจกรรมสอนเสริมเติมปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมคลินิกวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา กิจกรรมสอนเสริม
พิเศษสังคมศึกษา กิจกรรมหมอกฎหมาย วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีการฝึกกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ การ
ฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะกีฬาส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา วิชาศิลปะ ส่งเสริมการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ วิชาการงานอาชีพ ฯ เรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิ่น ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในเรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จาก
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก วิชาภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมติวภาษาอังกฤษ GAT – 



  ~๑๐๑~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

PAT กิจกรรม English on Stage  ผู้เรียนน าเสนอบทสนทนา ละครสั้น บนเวทีหน้าเสาธง กิจกรรม English 
On Air  English Speaking Stars  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ มีการจัด
ป้ายนิเทศ เกี่ยวกับ ค าศัพท์ ส านวน ประโยค บทสนทนา พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาจีน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการ AFS และ    
สโมสรโรตารี  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในด้านวิชาการ วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ การจัดการเรียนร่วม 
 ๒. มีการจัดประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ในทุกกลุ่มสาระฯ โดยมีการฝึกอย่างต่อเนื่องและ
ประเมินในทุกหน่วยการเรียน 
 ๓. มีการประเมินสมรรถนะส าคัญในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนเรื่อง/ข้อความที่ได้จากการอ่าน ส่งผลให้ผู้เรียนมี ความรู้และทักษะ  
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ใน ระดับดี 
 
ร่องรอยความพยายาม 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
 ๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๘  กลุ่มสาระฯ 
  - แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  - พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  - ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ๘ กลุ่มสาระฯ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  - เรียนรู้โดยวิทยากร 
  - ติวนักเรียนม. ๖ 
  - Pre – Admission 
 ๒. โครงการส่งเสริมความสามารถในการสืบค้นการจัดการความรู้และจัดระบบข้อมูล เพื่อสะดวกใน
การเลือกใช้ 
  - ฝึกนักเรียนค้นคว้า เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือสะดวกในการเลือกใช้ 
  - เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
 ๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  - หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
  - ภาษาและวัฒนธรรม 
  - พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 ๔. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  - เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  - ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ๕. โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 
  - สอนคณิตศาสตร์โดยครูต่างชาติ 
  - Math Camp / English Camp 



  ~๑๐๒~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  - ส่งเสริมความสามารถด้านวิทย์ – คณิต 
  - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร (จ้างครูพิเศษ) 
  - ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการ (ค่ายวิทยาศาสตร์) 
  - สอนภาษาโดยครูต่างชาติ  ห้องเรียนพิเศษ 
  -  Gifted English Camp 
  - Gifted Day Camp 
 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับ

คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๖  
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน         
และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต      

   ๕.๐๐ ๔.๘๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๑ ความสามารถใน
การวางแผนท างาน 
และด าเนินการจน
ส าเร็จ 
  
๖.๒ มีความสามารถ
ท างานเป็นทีม 
  
๖.๓ มีความรู้
ความสามารถและเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต    

๒,๙๑๘ 
 
 
 
 

๒,๙๑๘ 
 
 

๒,๙๑๘ 
 

๒,๘๖๗ 
 
 
 
 

๒,๘๔๖ 
 
 

๒,๘๓๓ 

๙๘.๒๔ 
 
 
 
 

๙๗.๕๓ 
 
 

๙๗.๐๘ 

๒.๐๐ 
 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 

๑.๙๖ 
 
 
 
 

๑.๙๕ 
 
 

๐.๙๗ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 



  ~๑๐๓~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งมีการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

๑. งานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมดังนี้ 
      การจัดการเรียนร่วม การแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ การจ้างงานนักเรียน กิจกรรม  Pre – 
Admission เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเอง และน าผลการสอบไปวางแผนในการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  
 ๒.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดังนี้ 
       กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (การเลือกตั้งประธานนักเรียน) การอบรมอาสาจราจร  
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด กิจกรรมโครงงาน กิจการนักเรียน 
มีการท างานโดยสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาสี 
 ๓.   โครงการส่งเสริมความพอเพียงในสถานศึกษา ผู้เรียนทุกคนได้เขียนบันทึกความดี เข้าร่วมการ
จ าหน่ายขยะกับธนาคารขยะรีไซเคิล และน าเงินออมกับธนาคารโรงเรียน การท าบัญชีรับจ่ายรายวัน สิ่งประดิษฐ์
จากของเหลือใช้รักษ์ทรัพยากรส่วนรวมส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว 
 ๔. ผู้เรียนค้นคว้า เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือสะดวกในการเลือกใช้ มีการพัฒนาสื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
 ๕. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการในการเข้าค่ายต่างๆ เช่น Gifted English 
Camp Gifted Day Camp การจัดการเรียนการสอนโดยครูพิเศษ เป็นต้น 
 ๖. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน าด้านอนุรั กษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมของเสียเป็นศูนย์ กิจกรรมศึกษาพันธุ์ไ ม้ในโรงเรียน 
กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด กิจกรรมท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน กิจกรรมประหยัดน้ า ประหยัดไฟ  
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานกับปตท. 
 
ผลการพัฒนา 
           จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะการท างาน  ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างาน มุ่งม่ันพัฒนางาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   
มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ ในระดับ ดีเยี่ยม  
 
ร่องรอยความพยายาม 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ๘  กลุ่มสาระฯ 
 ๒. โครงการส่งเสริมความสามารถในการสืบค้นการจัดการความรู้และจัดระบบข้อมูลเพื่อสะดวกในการ
เลือกใช้ 
 ๓. โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 
 ๔. โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
 ๕. โครงการส่งเสริมความพอเพียงในสถานศึกษา 
 



  ~๑๐๔~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้หาความรู้ฝึกปฏิบัติจริงเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 
 

มาตรฐานด้านครู 
 

มาตรฐานที่ ๗ ครูมีคุณลักษณะท่ีดี และมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน   
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนที่ได ้

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ด้านที่ ๒ 
มาตรฐานด้านครู 

     

มาตรฐานที่ ๗  
ครูมีคุณลักษณะท่ีดี และมี
ความรู้ความสามารถ     
ในการจัดการเรียน      
การสอน 

๑๕.๐๐ ๕ ๑๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีคุณลักษณะที่ดี 
  
๗.๒ ครูมีความรู้
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน       
เป็นส าคัญ และเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงสู่
สถานศึกษา 

๕.๐๐ 
 

๑๐.๐๐ 

๕ 
 

๕ 

๕.๐๐ 
 

๑๐.๐๐ 

๕ 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 
 ๑. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. ครูทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองผู้เรียนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง  
กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน จัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และน ามาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 
 ๓. ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองในการใช้สื่อมัลติมิเดีย พัฒนาเว็บไซด์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนค้นคว้า 
มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และมีการประเมินการใช้สื่อโดยครูและผู้เรียนเพ่ือน ามาปรับปรุงให้
มีประสิทธิภาพต่อไป 
 ๔. ครูทกคนได้รับความรู้ในเรื่องการวัดผลประเมินผลโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประเมินตาม
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินจากการปฏิบัติงาน ชิ้นงาน ใบงาน ประเมิน



  ~๑๐๕~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ตามสภาพจริง แบ่งเกณฑ์การประเมินตามธรรมชาติของแต่ละวิชาเป็นต้น มีการจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือ
รับทราบเกี่ยวกับผลการเรียนของผู้เรียนและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 ๕. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพครูที่ปรึกษามีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
โดยการคัดกรองข้อมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ ของกรมสุขภาพจิต ให้การช่วยเหลือผู้เรียน  
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 ๖. ครูทุกคนมีการท าวิจัย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ ปีละ ๒ เรื่องเพ่ือแก้ไขปัญหา 
การเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการน าเสนอผลงานทางอินเตอร์เน็ต 
 ๗. ครูทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพเข้าสอนตรงตามเวลา มีการเตรียมการสอนส่งเสริมผู้เรียนในทุกๆด้าน 
 
ผลการพัฒนา 
   จากการจัด โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ส่งผลให้ครูมีการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี 
มาบูรณาการการจัดการเรียนรู้  การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย 
การศึกษา วิจัย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเต็มความสามารถ   มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับ ดีเยี่ยม  
 
ร่องรอยความพยายาม 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ ๒๑ 
  - พัฒนาบุคลากรสู่การเรียนการสอน(คณิต) 
  - พัฒนาบุคลากร(วิทย์) 
  - English for teachers 
  - อบรม สัมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
  - ศึกษา/ค้นคว้า/อบรมสัมนา/ความรู้เพ่ือสรุปเป็นเอกสารหรือสื่อการสอน(คอมฯ) 
 ๒. โครงการส่งเสริมพัฒนา Hardware/ Software / People ware เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและเชื่อมโยงความรู้สู่สากลด้วย ICT 
  - พัฒนาเว็บไซต์ I-School (ภาษาไทย) 
  - สร้าง/ออกแบบ/จัดหาสื่อdigital และ E-learning เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย ICT 
 ๓. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่าย 
  - นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ 
 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
 
 



  ~๑๐๖~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๙ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะท่ีดีและมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ    
                  สถานศึกษา   
 

   
วิธีการพัฒนา 
 ๑. มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.๑  ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา เน้นการพัฒนาที่ทันสมัยและสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน กระตุ้นและพัฒนาภาวะผู้น าของบุคลากรโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดง
ความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีความคิดริเริ่ม การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เตรียมผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน มีการจัดระบบเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอน โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการที่มีประสิทธิภาพ 
และน าระบบบริหารสารสนเทศ iSchool มาใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ      
มีการติดตั้งสัญญาณ wi-fi ทั่วบริเวณโรงเรียน 
 ๑.๒ ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการผู้บริหารมีความสามารถใน  
การบริหารใช้เทคนิคการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School – Based  Management) โดยเปิด

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 

 
คะแนนเต็ม 

 

ระดับ
คุณภาพ 

 
คะแนนที่ได ้

 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๘  
ผู้บริหารสถานศึกษา       
มีคุณลักษณะท่ีดี                  
และมีความรู้ 
ความสามารถในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

๑๐.๐๐ ๕ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา  
มีคุณลักษณะที่ดี 
  
๘.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา และเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง            
สู่สถานศึกษา 

๕.๐๐ 
 
 

๕.๐๐ 

๕ 
 
 

๕ 

๕.๐๐ 
 
 

๕.๐๐ 

๕ 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

      



  ~๑๐๗~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประกอบด้วย ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานอ่ืนได้รับรู้ น าแผนกลยุทธ์ของทุกกลุ่มบริหารมาบูรณาการผนวกกับการจัดสรรงบประมาณแบบ PBB 
(Performance – Based Budgeting) ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและใช้ระบบการควบคุมภายใน 
เน้นคุณภาพท่ีผู้เรียน 
 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการด าเนินงานเป็นระบบ มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบประเมิน เป็นข้อมูลสารสนเทศ 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีต่อไป 
 ๑.๓ ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมกับการกระจายอ านาจ   มีการวางแผน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถสู่ระดับสากล ส่งเสริมและพัฒนาครูในการผลิต / ใช้สื่ออย่าง
หลากหลาย มีการจัดส่งครูและบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูท าผลงาน
เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ มีการกระจายงานของ
สถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหาร
ทั่วไป ให้แก่ครูนอกเหนือจากงานปฏิบัติการสอน มีการประเมินการท างานของบุคลากรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๔ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  จากการบริหารจัด
การศึกษาที่เน้นระบบ PDCA ในเรื่องการวางแผนก ากับติดตาม นิเทศและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งด้านงานบริหารวิชาการ  
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารทั่วไป                   
 

ผลการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการ
และพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและ
การบริหารจัดการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา  ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับ ดี
เยี่ยม                 
ร่องรอยความพยายาม 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ ๒๑ 
    - พัฒนาบุคลากรสู่การเรียนการสอน(คณิต) 
    - พัฒนาบุคลากร(วิทย์) 
    - English for teachers 
    - อบรม สัมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
    - ศึกษา/ค้นคว้า/อบรมสัมนา/ความรู้เพ่ือสรุปเป็นเอกสารหรือสื่อการสอน(คอมฯ) 
 ๒. โครงการส่งเสริมพัฒนา Hardware/ Software / People ware เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและเชื่อมโยงความรู้สู่สากลด้วย ICT 
          - พัฒนาเว็บไซต์ I-School (ภาษาไทย) 
             -  สร้าง/ออกแบบ/จัดหาสื่อ digital และE-learning เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT 



  ~๑๐๘~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๓. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่าย 
       - นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ 
 ๔. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      - เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
      - ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
      - ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 การพัฒนาโรงเรียนให้มหีลักสูตร English Program อย่างมีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน ครู 
บุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 
มาตรฐานที่ ๙  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนที่ได ้

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๙   
การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๑๐.๐๐ ๕ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้            
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๙.๒ พัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา นโยบาย   และ
จุดเน้น 
  
๙.๓ พัฒนาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม   

๓.๐๐ 
 
 
 
 

๕.๐๐ 
 
 
 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 

๓.๐๐ 
 
 
 
 

๕.๐๐ 
 
 
 
 

๒.๐๐ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนา 
           ๑. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา การจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้ารการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ส่งเสริม
ให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียนทุกด้าน 
  ๒. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก ากับติดตาม การด าเนินงานตามแผน  เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนประสานงานกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน สนับสนุนให้เด็กทุกคนใน



  ~๑๐๙~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

เขตบริการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
และมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต่อส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑  
มีระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเต็มตาม
ศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุนการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
            ๓. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา มีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง มีการจัดตั้งผู้ปกครองเครือข่ายโดยการเลือกตัวแทนผู้ปกครองแต่ละห้องๆละ ๕ คน เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน คอยติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งใน–นอก
เวลาเรียน ให้การสนับสนุนในด้านเงินบ ารุงการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน มีการจัดกิจกรรมสานสายใย
ผู้ปกครอง กิจกรรมรวมช่อราชาวดี กิจกรรมรวมพลคนรักแม่ กิจกรรมธรรมะในโรงเรียน กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
และผ้าป่าการศึกษา กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมจาริณี 
 
ผลการพัฒนา 
 คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่มีการก ากับ 
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย โดยผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙   
ในระดับ ดีเยี่ยม        
            
ร่องรอยความพยายาม 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่าย 
  ๒.  โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ           
 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้  ความสามารถในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ~๑๑๐~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานที่ ๑๐  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง                  
 

       มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนที่ได ้

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๐  
การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง                  

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๑๐.๒ จัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ         
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๑๐.๓ จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ     
๑๐.๔ ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 
๑๐.๕ จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  
๑๐.๖ จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา              
ของสถานศึกษา                  
๑๐.๗ จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
๑๐.๘ จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 
 
 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๑.๐ 
 
 
 

๑.๐ 
 
 

๐.๕๐ 

๕ 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 
 
 
 

๐.๕๐ 
 

๐.๕๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๑.๐ 
 
 
 

๑.๐ 
 
 

๐.๕๐ 

๕ 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 



  ~๑๑๑~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

วิธีการพัฒนา 
         โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 ๑. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา  
ที่เด่นชัด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ ดังนี้มาตรฐานด้านผู้เรียน(มาตรฐานที่ ๑ – ๖ ) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (มาตรฐานที่ ๗ – ๑๒) 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการรียนรู้ (มาตรฐานที่ ๑๓ ) มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
(มาตรฐานที่ ๑๔ ,๑๖, ๑๗, ๑๘) มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (มาตรฐานที่ ๑๕) 
 ๒. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น ( SWOT)        
โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียน ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา        
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ       
แผนกลยุทธ์ ก าหนดหน้าที่ของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีปฎิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงนามให้ความเห็นชอบน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติมีการก ากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. มีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีครอบคลุมการใช้งานที่ถูกต้องทันสมัยเป็นปัจจุบัน จัดท า
ฐานข้อมูลของบุคลากรและข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียน มีโปรแกรมทะเบียนวัดผล ครูทุกคนลงคะแนนใน
คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง มีการรายงานข้อมูลสารสนเทศไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามระยะเวลาที่
ก าหนด มีป้ายนิเทศ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน                      
 ๔. มีการด าเนินการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพภาคเรียนละ    
๑ ครั้ง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์   และ
น าข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป   
                
ผลการพัฒนา 
  โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชน โดยที่การด าเนินงานครอบคลุมมาตรฐา นและตัวบ่งชี้ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ส่งผลให้มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับ ดีเยี่ยม        
  
ร่องรอยความพยายาม 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๘  กลุ่มสาระฯ 
 ๒.   โครงการส่งเสริมความสามารถในการสืบค้นการจัดการความรู้และจัดระบบข้อมูลเพ่ือสะดวกใน       
                 การเลือกใช้ 
 ๓.   โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 ๔.   โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 



  ~๑๑๒~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๕.    โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 ๖.    โครงการส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ 
                ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๗.   โครงการ ส่งเสริมพัฒนา Hardware/Software/Peopleware  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน     
                การสอนและเชื่อมโยงความรู้สู่สากลด้วย ICT 
 ๘.    โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ๙.    โครงการการเรียนรู้สู่อาเซียน 
 ๑๐.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๑๑.  โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่าย 
 ๑๒.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อ 
                 ประชาคมโลก 
 ๑๓.   โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
 ๑๔.   โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ๑๕.   โครงการส่งเสริมความพอเพียงในสถานศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ รวมทั้งการส่งเสริมเอกลักษณ์ของส านักงานเขต   
                    พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 
 

    
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 
คะแนนเต็ม 

 

ระดับ
คุณภาพ 

 
คะแนนที่ได ้

 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๑  
สถานศึกษามีอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ รวมทั้งการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

๕.๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
 
๑๑.๒  เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 
๑๑.๓ ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา และเอกลักษณ์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 



  ~๑๑๓~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
วิธีการพัฒนา 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดเน้น ของสถานศึกษา 
โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาได้ก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ  “รักษ์ศักดิ์ศรี มี
ความเป็นไทย”  
              รักษ์ศักดิ์ศรี หมายถึง การรักษาคุณค่าการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล ประกอบด้วย  ๑. การแต่งกายที่ถูกระเบียบ  
             ๒. การรักษาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 
             มีความเป็นไทย หมายถึง นักเรียนมีความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มี
มารยาทไทย   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา ดังนี้ จัดให้มีพิธีถวายพระพรและถวายราชสดุดี พิธีทบทวนค าปฏิญาณตนและสวนสนาม  กิจกรรม
ค่ายคุณธรรมทุกระดับชั้น กิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธ กิจกรรมธรรมศึกษาในโรงเรียนมีการมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้ที่สอบผ่าน กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมจาริณี กิจกรรมเทศน์มหาชาติและผ้าป่าการศึกษา 
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมพบระดับ (สวดมนต์)กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรม
ซึ่งแสดงถึงความกตัญญูในวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมร าลึกครูกลอนสุนทรภู่กวีเอก
ของโลก ผู้ที่ท าให้ภาษาไทยมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ การแสดงโขน ดนตรี โปงลาง  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามพระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมายถึง
การรักษาวัฒนธรรมไทยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่า และคงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป  
            มีการเปิดสอนรายวิชา “การแสดงโขน” เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้รู้จักเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินการและบริหารจัดการที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก และมีผลการด าเนินงานสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ ในระดับ ดีเยี่ยม 
              
ร่องรอยความพยายาม 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
           ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อ
ประชาคมโลกมีกิจกรรมดังนี้ 

  - สอบธรรมศึกษา 
  - โครงงานคุณธรรม 
  - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
  - ค่ายคุณธรรม 
  - ค่ายลูกเสือ –เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๑ 
  - ค่ายลูกเสือ –เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๒ 
  - ค่ายลูกเสือ –เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๓ 
  - นักศึกษาวิชาทหาร 



  ~๑๑๔~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

- ทบทวนความรู้ผู้ก ากับลูกเสือ 
 ๒. โครงการโลกสวยด้วยมือเรา 

- วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
- ของเสียเป็นศูนย์ 
- ศึกษาพันธุ์ไม้ในโรงเรียน 
- รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- ห้องเรียนสีเขียว 
- ห้องคอมพิวเตอร์สะอาด สดใส ไร้ฝุ่นละออง 
- ประกวดห้องเรียนสะอาด 
- ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
- ประหยัดน้ า  ประหยัดไฟ 
- เพ่ิมออกซิเจนให้นวมินทร์ให้โลก 

 ๓. โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
- ไหว้ครู – ดนตรีนาฏศิลป์ 
- ส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะ 
- นาฏศิลป์โขน 
- นาฏศิลป์ไทย 
- นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
- ดนตรีไทย 
- ดนตรีพื้นเมือง 
- กิจกรรมวันพ่อ / กิจกรรมวันแม่ 
 

แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 การพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีก าหนด  และส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้เกิด 
ความยั่งยืนเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ~๑๑๕~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบัน มีโครงการพิเศษและ 
                     การพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืนหรือชุมชน 
 

 
วิธีการพัฒนา 
            โรงเรียนด าเนินการ มีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบัน มีโครงการพิเศษและการพัฒนา
ช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืนหรือชุมชน ดังนี้ 
          ๑. โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี ๒๑  กล่าวคือ 
                ๑.๑ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยผ่าน
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาภายใต้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์และน านวัตกรรมไปใช้ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน กิจกรรมชุมนุม หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระในรายวิชา IS  มีการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ปีการศึกษาละ ๑ ครั้งในกิจกรรมวันเปิดบ้านนวมินทร์ 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 

 
คะแนนเต็ม 

 

ระดับ
คุณภาพ 

 
คะแนนที่ได ้

 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๒ 
สถานศึกษามีศักยภาพใน
การพัฒนาผู้เรียนในโลก
ยุคปัจจุบัน มีโครงการ
พิเศษและการพัฒนา
ช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืน
หรือชุมชน 

๓.๐๐ ๕ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
๑๒.๒ โครงการพิเศษเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา/ 
สร้างความโดดเด่นให้
สถานศึกษา 
 
๑๒.๓ พัฒนาหรือช่วยเหลือ
สถานศึกษาอ่ืนหรือชุมชน 

๑.๐๐ 
 
 
 
 

๑.๐๐ 
 
 
 
 
 

๑.๐๐ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 

๑.๐๐ 
 
 
 
 

๑.๐๐ 
 
 
 
 
 

๑.๐๐ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 



  ~๑๑๖~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                ๑.๒ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โรงเรียนด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ทางด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์สารสนเทศของนักเรียน โดยผ่าน
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
                ๑.๓ ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ โรงเรียนด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในการ
ประกอบอาชีพโดยใช้รูปแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เช่น กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน หัตถศิลป์ 
การประกอบอาหาร  
             ๒. โรงเรียนด าเนินการจัดโครงการพิเศษเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
และสร้างความโดดเด่นให้สถานศึกษา ประกอบด้วย 
             ๓. การพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืนหรือชุมชน  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษา
อ่ืนด้วยการมอบครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พิพัฒน์สายบ ารุง” จังหวัดปทุมธานี 
มอบรถกระบะบรรทุก ให้แก่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ โรงเรียนยังบริการสังคมให้
ความรู้แนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้แก่โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี โรงเรียน
ท่าเรือนิตยานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเบจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา  
            ๔. การพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืนหรือชุมชน ระดับนักเรียน โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรม 
จิตอาสาของนักเรียนกลุ่มต่างๆ เช่น คณะกรรมการนักเรียนน าของไปบริจาคมูลนิธิเด็ก และจัดกิจกรรมให้เด็ก
ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
             
ผลการพัฒนา 
          โรงเรียนด าเนินการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการจัดกิจรรมการเรียนการสอนและมีโครงการพิเศษเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา สร้างความโดดเด่นของสถานศึกษาให้เป็นที่เชื่อมั่น ยอมรับ และศรัทธาของผู้ปกครอง ชุมชน
และสังคม  รวมทั้งพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ หรือร่วมมือกับชุมชน สังคม
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับ ดีเยี่ยม        
 
ร่องรอยความพยายาม 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
               ๑.    โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
     ๒.    โครงการส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     ๓.    โครงการ ส่งเสริมพัฒนา Hardware/Software/Peopleware  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน       
การสอนและเชื่อมโยงความรู้สู่สากลด้วย ICT 
               ๔.     การพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืนหรือชุมชน ระดับโรงเรียนและนักเรียน 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
   สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมด้วยการด าเนินงานช่วยเหลือ พัฒนา หรือบริการ
ความรู้สู่ชุมชนในลักษณะการท า MOU โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง กับสถานศึกษาอ่ืนหรือชุมชนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 



  ~๑๑๗~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 

มาตรฐานที่ ๑๓    
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 

 
คะแนน

เต็ม 
 

ระดับ
คุณภาพ 

 
คะแนนที่ได ้

 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนได้เรียนรู้ในการ
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

๒.๐๐ ๕ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนผู้เรียนส านึกในความพอดี 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ้าอยู่หัว 
 
๑๓.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ประหยัดอดออมและการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๐๐ 
 
 
 
 
 

๑.๐๐ 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 

๑.๐๐ 
 
 
 
 
 

๑.๐๐ 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

           
วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนได้มีการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การด ารงชีวิตอย่างพอเพียงโดย
ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ผู้เรียนรู้จักการออม โดยโรงเรียนได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินจัดตั้งธนาคารโรงเรียนด าเนินการโดย
ผู้เรียนได้รับการฝึกงานจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิน การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ผู้เรียนได้น ากระดาษ
เหลือใช้ ขวดน้ าพลาสติก และขยะอ่ืนๆ มาจ าหน่ายทุกวันจันทร์ เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายขยะจะโอนเข้าบัญชี
ธนาคารโรงเรียน 
 ๒. ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดในกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยผู้เรียนได้ผลิตงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  
 ๓. จัดกิจกรรมสร้างลักษณะนิสัยในการหารายได้ระหว่างเรียนไม่รังเกียจอาชีพสุจริต มีกิจกรรมการ  
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ  โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันทางการศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต จัดให้มีกิจกรรมโครงงานให้นักเรียนได้มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
ในงานแสดงโครงงาน                     
 ๓. สร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณภาพเพ่ือความมั่นคงของชีวิต   ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก    
การวางแผนออมเงิน โดยการท าสมุดบันทึกการออม และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบัญชี เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รู้จักการท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้อย่างถูกต้อง 



  ~๑๑๘~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียงส่งผลให้ผู้เรียนส านึกในความพอดี ประหยัดอดออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
หารายได้ระหว่างเรียนภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณภาพ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๘     
ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
ร่องรอยความพยายาม 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 โครงการ ส่งเสริมความพอเพียงในสถานศึกษา 
  - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  - ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน (การงานอาชีพ) 
  - ธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน 
  - ธนาคารขยะรีไซเคิล  
 
แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนรู้จักประหยัดอดออม และด ารงชีวิตอย่างพอเพียงอย่างต่อเนื่องและ
เผยแพร่กิจกรรมต่อชุมชนภายนอก 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ~๑๑๙~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒.๒ สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี 
                   สุนทรียภาพ 

๑๐.๐๐ ๙.๕๑ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
                  ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

๑๐.๐๐ ๙.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
                 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง 
                 ต่อเนื่อง 

๕.๐๐ ๙.๘๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
                   ตามหลักสูตร 

๑๕.๐๐ ๑๒.๐๔ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
                  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ 
                  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๔.๘๘ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ ครูมีคุณลักษณะที่ดี และมี 
                  ความรู้ความสามารถในการ 
                  บริหารจัดการสถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารสถานศึกษามี 
                  คุณลักษณะที่ดี และมีความรู้ 
                  ความสามารถในการบริหาร 
                  จัดการสถานศึกษา 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาระบบประกัน 
                  คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  ตามท่ีกระทรวงก าหนด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ์และ 
                เอกลักษณ์ รวมทั้งการส่งเสริม 
                เอกลักษณ์ของส านักงานเขต 
                พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีศักยภาพในการ 
                พัฒนาผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบัน มี 
                โครงการพิเศษ และการพัฒนา 
                ช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืนหรือ 
                ชุมชน สังคม 
 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



  ~๑๒๐~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาส่งเสริมและ 
                   สนับสนุนให้นกัเรียนได้เรียนรู้ 
                   ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๕.๐๐ ๑๐๑.๐๓ ๕ ดีเยี่ยม 
 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  
ระดับคุณภาพ  ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ ระดับ ๔  ระดับ ๕ 
  (ปรับปรุง) (พอใช้)  (ดี)  (ดีมาก)  (ดีเยี่ยม) 
 
 

๒.๓ สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี 
                   สุนทรียภาพ 

๕.๐๐ ๙.๕๑ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
                  ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

๕.๐๐ ๙.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
                 เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง 
                 ต่อเนื่อง 

๕.๐๐ ๙.๘๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
                   ตามหลักสูตร 

๕.๐๐ ๑๒.๐๔ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  
                  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
                  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
                   

๕.๐๐ ๔.๘๘ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ ครูมีคุณลักษณะที่ดี และมี 
                  ความรู้ความสามารถในการ 
                  บริหารจัดการสถานศึกษา 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารสถานศึกษามี 
                  คุณลักษณะที่ดี และมีความรู้ 
                  ความสามารถในการบริหาร 
                  จัดการสถานศึกษา 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาระบบประกัน 
                  คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  ตามท่ีกระทรวงก าหนด 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



  ~๑๒๑~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ์และ 
                เอกลักษณ์ รวมทั้งการส่งเสริม 
                เอกลักษณ์ของส านักงานเขต 
                พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีศักยภาพในการ 
                พัฒนาผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบัน มี 
                โครงการพิเศษ และการพัฒนา 
                ช่วยเหลือสถานศึกษาอ่ืนหรือ 
                ชุมชน สังคม 
               (รวมมาตรฐานที่ ๑๓ ของ 
               สถานศึกษา) 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๕.๐๐ ๑๐๑.๐๓ ๕ ดีเยี่ยม 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ ๙๘.๕๘ 
ระดับคุณภาพ  ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓ ระดับ ๔  ระดับ ๕ 
  (ปรับปรุง) (พอใช้)  (ดี)  (ดีมาก)  (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ~๑๒๒~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
๓. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       
๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 
ภาคเรียนที่ ๑ 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยีนที่  ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดบั ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย ๕๓๒ - - - ๖ ๑๔ ๔๐ ๖๓ ๑๑๓ ๑๑๐ ๑๘๖ ๔๐๙ ๗๖.๘๘ 
คณิตศาสตร์ ๕๓๒ - - - ๒๔ ๙๕ ๙๗ ๘๙ ๘๔ ๕๖ ๘๗ ๒๒๗ ๔๒.๖๗ 
วิทยาศาสตร์ ๕๓๒ - - - ๓๔ ๓๐ ๖๑ ๗๙ ๑๒๐ ๗๓ ๑๓๕ ๓๒๘ ๖๑.๖๕ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐๖๔ - - - ๑๑ ๑๘ ๘๖ ๑๖๐ ๑๘๐ ๒๑๐ ๓๙๙ ๗๘๙ ๗๔.๑๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๖๔ - - - ๓ ๒ ๖ ๓๕ ๙๑ ๒๑๓ ๗๑๔ ๑๐๑๘ ๙๕.๖๘ 
ศิลปะ ๕๓๒ - - - - - ๓๒ ๙๗ ๑๖๘ ๑๐๒ ๑๓๒ ๔๐๒ ๗๕.๕๖ 
การงานอาชีพฯ ๕๓๒ - - - - - ๘ ๓๕ ๘๘ ๑๕๑ ๒๕๐ ๔๘๙ ๙๑.๙๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๓๒ - - - ๕๑ ๔๔ ๖๖ ๕๐ ๖๔ ๖๐ ๑๙๗ ๓๒๑ ๖๐.๓๔ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๗๔๘ - - - ๑๓ ๑๙ ๙๐ ๑๔๕ ๒๗๕ ๒๙๓ ๙๑๓ ๑๔๘๑ ๘๔.๗๓ 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรยีนที่  ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย ๔๙๙ - - - ๑ ๒๐ ๓๔ ๔๘ ๑๐๖ ๑๕๓ ๑๓๐ ๓๘๙ ๗๗.๙๖ 
คณิตศาสตร์ ๔๙๙ - - - ๓๙ ๕๕ ๖๗ ๕๔ ๘๕ ๖๓ ๑๓๖ ๒๘๔ ๕๖.๙๑ 
วิทยาศาสตร์ ๔๙๙ - - - ๒ ๓๔ ๕๖ ๗๒ ๑๑๕ ๘๓ ๙๗ ๒๙๕ ๕๙.๑๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๙๙๘ - - - ๑๐ ๒๕ ๑๐๑ ๑๓๔ ๑๘๐ ๒๐๒ ๓๔๖ ๗๒๘ ๗๒.๙๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๙๘ - - - ๕ ๙ ๑๐ ๒๕ ๒๒๗ ๒๐๑ ๕๒๑ ๙๔๙ ๙๕.๐๙ 
ศิลปะ ๙๙๘ - - - ๖ - ๑๕ ๑๑๓ ๑๔๘ ๑๔๓ ๕๗๓ ๘๖๔ ๘๖.๕๗ 
การงานอาชีพฯ ๔๙๙ - - - ๓๕ ๒๑ ๑๗ ๔๐ ๕๓ ๘๑ ๒๕๒ ๓๘๖ ๗๗.๓๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๙๙ - - - ๔๔ ๔๑ ๕๓ ๘๓ ๖๑ ๕๖ ๑๖๑ ๒๗๘ ๕๕.๗๑ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๑๔๗ - - - ๘๔ ๖๐ ๑๑๑ ๑๑๐ ๒๗๖ ๓๕๙ ๑๑๔๖ ๑๗๘๑ ๘๒.๙๕ 



  ~๑๒๓~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่  ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย ๔๗๔ - - - - ๖ ๓๐ ๗๑ ๑๐๙ ๙๗ ๑๖๑ ๓๖๗ ๗๗.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๔๗๔ - - - ๑ ๕๔ ๑๑๗ ๑๒๑ ๗๙ ๔๒ ๖๐ ๑๘๑ ๓๘.๑๙ 
วิทยาศาสตร์ ๑๓๖๗ - - - ๓๔ ๖๑ ๑๑๕ ๒๖๖ ๓๖๘ ๒๗๖ ๒๔๗ ๘๙๑ ๖๕.๑๘ 
สังคมศึกษา ฯ ๙๔๘ - - - ๘ ๑๗ ๕๐ ๘๑ ๑๘๐ ๒๑๙ ๓๙๓ ๗๙๒ ๘๓.๕๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๗๔ - - - - - ๕ ๑๓ ๔๔ ๑๓๘ ๒๗๔ ๔๕๖ ๙๖.๒๐ 
ศิลปะ - - - - - - - - - - - - - 
การงานอาชีพฯ - - - - - - - - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ ๔๗๔ - - - ๑๓ ๔๐ ๖๙ ๙๔ ๑๐๒ ๕๖ ๑๐๐ ๒๕๘ ๕๔.๔๓ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๙๙๕ - - - ๗๔ ๘๔ ๑๔๓ ๒๑๓ ๒๐๙ ๔๑๙ ๘๘๔ ๑๕๑๒ ๗๕.๗๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่  ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย ๕๒๔ - - - ๑๔ ๓๒ ๕๕ ๗๔ ๑๐๕ ๑๑๘ ๑๒๖ ๓๔๙ ๖๖.๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๕๒๔ - - - ๒๖ ๕๔ ๖๑ ๕๔ ๘๖ ๘๖ ๑๕๗ ๓๒๙ ๖๒.๗๙ 
วิทยาศาสตร์ ๕๒๔ - - - ๒๓ ๓๙ ๖๔ ๘๒ ๙๒ ๕๙ ๑๖๑ ๓๑๒ ๕๙.๕๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐๔๘ - - - ๒๕ ๒๖ ๖๑ ๑๖๓ ๒๔๙ ๒๕๒ ๒๗๒ ๗๗๓ ๗๓.๗๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๔๘ - - - ๖ ๒ ๒๖ ๑๔๐ ๒๕๐ ๒๗๖ ๓๔๘ ๘๗๔ ๘๓.๔๐ 
ศิลปะ ๑๐๔๘ - - - ๑๘ ๔ ๘ ๗๓ ๑๕๙ ๑๙๖ ๕๙๐ ๙๔๕ ๙๐.๑๗ 
การงานอาชีพฯ ๕๒๔ - - - ๑๐ ๒๗ ๒๙ ๕๔ ๙๔ ๑๔๑ ๑๖๙ ๔๐๔ ๗๗.๑๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๒๔ - - - ๑๑ ๓๗ ๓๗ ๘๔ ๑๐๓ ๗๘ ๑๗๔ ๓๕๕ ๖๗.๗๕ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๕๖๓ - - - ๗๗ ๖๘ ๑๖๖ ๑๙๕ ๓๑๘ ๓๖๖ ๑๓๗๓ ๒๐๕๗ ๘๐.๒๖ 



  ~๑๒๔~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่  ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย ๔๑๙ - - - ๒ ๙ ๓๕ ๖๖ ๗๘ ๑๒๔ ๑๐๕ ๓๐๗ ๗๓.๒๗ 
คณิตศาสตร์ ๔๑๙ - - - ๔ ๒๕ ๔๖ ๖๓ ๘๔ ๖๓ ๑๓๔ ๒๘๑ ๖๗.๐๖ 
วิทยาศาสตร์ ๔๑๙ - - - ๖ ๑๓ ๗๐ ๑๐๔ ๙๐ ๕๔ ๘๒ ๒๒๖ ๕๓.๙๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๘๓๘ - - - - ๒ ๓ ๕๖ ๑๗๗ ๒๒๕ ๓๗๕ ๗๗๗ ๙๒.๗๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๑๙ - - - - - - - - - ๔๑๙ ๔๑๙ ๑๐๐ 
ศิลปะ - - - - - - - - - - - - - 
การงานอาชีพฯ - - - - - - - - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ ๔๑๙ - - - ๑๖ ๓๖ ๑๑๒ ๘๐ ๖๔ ๓๒ ๗๙ ๑๗๕ ๔๑.๗๗ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๓๐๗๙ - - - ๘๒ ๒๑๐ ๔๒๙ ๓๙๖ ๔๔๐ ๔๙๙ ๑๐๒๓ ๑๙๖๒ ๖๓.๗๒ 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่  ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย - - - - - - - - - - - - - 
คณิตศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - 
วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - 
สังคมศึกษา ฯ - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๕๙ - - - - - ๗ ๖๑ ๑๔๕ ๑๓๘ ๑๐๘ ๓๙๑ ๘๕.๑๙ 
ศิลปะ ๔๕๙ - - - - ๑ - ๕ ๖ ๔๑ ๔๐๖ ๔๕๓ ๙๘.๖๙ 
การงานอาชีพฯ ๔๕๙ - - - - - ๔ ๓๘ ๙๕ ๑๗๘ ๑๔๔ ๔๑๗ ๙๐.๘๕ 
ภาษาต่างประเทศ - - - - - - - - - - - - - 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๕๖๗๘ - - - ๕๔ ๑๘๘ ๔๐๒ ๖๓๕ ๙๙๖ ๑๑๐๔ ๒๒๙๙ ๔๓๙๙ ๗๗.๔๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 



  ~๑๒๕~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 

 
 

 
 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยีนที่  ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย ๕๓๒ - - - ๑๐ ๔๓ ๕๑ ๖๖ ๑๒๐ ๑๐๒ ๑๔๐ ๓๖๒ ๖๘.๐๕ 
คณิตศาสตร์ ๕๓๒ - - - ๗๐ ๗๔ ๑๑๖ ๖๗ ๖๖ ๔๓ ๙๖ ๒๐๕ ๓๘.๕๓ 
วิทยาศาสตร์ ๕๓๒ - - - ๑๕ ๖๐ ๘๗ ๗๒ ๑๐๖ ๘๒ ๑๑๐ ๒๙๘ ๕๖.๐๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐๖๔ - - - ๑๑ ๑๓ ๔๐ ๕๕ ๑๗๖ ๒๒๑ ๕๔๘ ๙๔๕ ๘๘.๘๒ 
สุขศึกษาฯ ๑๐๖๔ - - - ๒ ๓ ๗ ๑๗ ๘๑ ๒๐๕ ๗๔๙ ๑๐๓๕ ๙๗.๒๗ 
ศิลปะ ๕๓๒ - - - - ๓ ๔ ๑๖ ๕๙ ๑๔๘ ๓๐๒ ๕๐๙ ๙๕.๖๘ 
การงานอาชีพฯ ๕๓๒ - - - ๖ - ๓ ๒๑ ๑๐๖ ๑๕๕ ๒๔๑ ๕๐๒ ๙๔.๓๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๓๒ - - - ๙๒ ๔๑ ๕๐ ๕๖ ๖๐ ๖๓ ๑๗๐ ๒๙๓ ๕๕.๐๘ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๕๙๖ - - - ๒๑ ๑๙ ๕๖ ๑๐๘ ๑๙๔ ๒๙๕ ๙๐๓ ๑๓๙๒ ๘๗.๒๒ 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรยีนที่  ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย ๔๙๙ - - - ๒๐ ๒๗ ๕๒ ๗๕ ๙๖ ๑๑๐ ๑๑๙ ๓๒๕ ๖๕.๑๓ 
คณิตศาสตร์ ๔๙๙ - - - ๓๙ ๓๖ ๗๕ ๗๒ ๖๙ ๖๒ ๑๔๖ ๒๗๗ ๕๕.๕๑ 
วิทยาศาสตร์ ๔๙๙ - - - ๔๕ ๔๔ ๘๓ ๙๐ ๗๕ ๖๒ ๑๐๐ ๒๓๗ ๔๗.๕๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๙๙๘ - - - ๔๔ ๘๒ ๑๖๓ ๑๕๘ ๑๙๐ ๑๒๒ ๒๓๙ ๕๕๑ ๕๕.๒๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๙๘ - - - ๙ ๕ ๑๘ ๑๗ ๗๑ ๑๔๖ ๗๓๒ ๙๔๙ ๙๕.๐๙ 
ศิลปะ ๔๙๙ - - - ๗ ๕๒ ๑๐๓ ๑๓๒ ๘๗ ๖๑ ๕๗ ๒๐๕ ๔๑.๐๘ 
การงานอาชีพฯ ๔๙๙ - - - ๒๑ ๒๗ ๖๙ ๗๖ ๑๑๕ ๘๓ ๑๐๗ ๓๐๕ ๖๑.๑๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๙๙ - - - ๓๑ ๔๒ ๖๗ ๖๔ ๘๙ ๕๑ ๑๕๕ ๒๙๕ ๕๙.๑๒ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๖๐๔ - - - ๔๗ ๔๖ ๑๑๓ ๑๐๒ ๑๕๖ ๒๗๒ ๘๖๘ ๑๒๙๖ ๘๐.๘๐ 



  ~๑๒๖~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่  ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย ๔๗๔ - - - ๕ ๘ ๓๗ ๖๘ ๗๙ ๑๑๖ ๑๖๑ ๓๕๖ ๗๕.๑๑ 
คณิตศาสตร์ ๔๗๔ - - - ๕๔ ๗๒ ๘๒ ๑๗ ๗๔ ๔๒ ๗๓ ๑๘๙ ๓๙.๘๗ 
วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - 
สังคมศึกษา ฯ ๙๔๘ - - - ๘ ๑๑ ๑๒ ๔๐ ๑๐๓ ๒๑๘ ๕๕๖ ๘๗๗ ๙๒.๕๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๗๔ - - - - - ๑๐ ๓๐ ๑๐๔ ๑๕๑ ๑๗๙ ๔๓๔ ๙๑.๕๖ 
ศิลปะ - - - - - - - - - - - - - 
การงานอาชีพฯ ๔๗๔ - - - - - ๗ ๒๓ ๗๕ ๑๐๖ ๒๖๓ ๔๔๔ ๙๓.๖๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๗๔ - - - ๑๐ ๔๑ ๕๔ ๘๐ ๙๑ ๙๖ ๑๐๒ ๒๘๙ ๖๐.๙๗ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๓๑๙๗ - - - ๑๕๖ ๑๔๙ ๔๐๐ ๔๕๓ ๕๐๑ ๕๐๐ ๑๐๓๘ ๒๐๓๙ ๖๓.๗๘ 

 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่  ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย ๕๒๔ - - - ๙ ๒๑ ๖๓ ๑๐๑ ๑๑๓ ๑๐๓ ๑๑๔ ๓๓๐ ๖๒.๙๘ 
คณิตศาสตร์ ๕๒๔ - - - ๕๐ ๖๓ ๖๗ ๘๐ ๙๔ ๖๑ ๑๐๙ ๒๖๔ ๕๐.๓๘ 
วิทยาศาสตร์ ๕๒๔ - - - ๒๒ ๕๓ ๖๖ ๘๕ ๑๑๐ ๘๒ ๑๐๖ ๒๙๘ ๕๖.๘๗ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๐๔๘ - - - ๒๑ ๒๙ ๖๖ ๑๑๑ ๑๘๑ ๒๔๙ ๓๙๑ ๘๒๑ ๗๘.๓๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๔๘ - - - ๖ ๑๖ ๔๖ ๙๖ ๒๕๒ ๓๔๑ ๒๙๑ ๘๘๔ ๘๔.๓๕ 
ศิลปะ ๕๒๔ - - - ๒ - ๓ ๑๐ ๒๔ ๔๒ ๔๔๓ ๕๐๙ ๙๗.๑๔ 
การงานอาชีพฯ ๕๒๔ - - - ๑๕ ๕ ๑๓ ๑๙ ๒๙ ๖๑ ๓๘๒ ๔๗๒ ๙๐.๐๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๒๔ - - - ๑๘ ๓๐ ๖๕ ๙๐ ๑๐๖ ๘๔ ๑๓๑ ๓๒๑ ๖๑.๒๖ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๔๕๗ - - - ๒๙ ๕๖ ๑๒๕ ๒๒๘ ๒๕๑ ๑๙๗ ๕๗๑ ๑๐๑๙ ๖๙.๙๔ 



  ~๑๒๗~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่  ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย ๔๑๙ - - - ๔ ๑๐ ๒๔ ๗๙ ๑๒๗ ๑๑๔ ๖๑ ๓๐๒ ๗๒.๐๘ 
คณิตศาสตร์ ๔๑๙ - - - ๑๑ ๔๒ ๖๕ ๕๖ ๙๐ ๕๐ ๑๐๕ ๒๔๕ ๕๘.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๔๑๙ - - - ๓ ๒๓ ๕๓ ๙๑ ๑๐๕ ๘๙ ๕๕ ๒๔๙ ๕๙.๔๓ 
สังคมศึกษา ฯ ๘๓๘ - - - ๖ - ๓ ๒๘ ๑๒๒ ๒๔๕ ๔๓๔ ๘๐๑ ๙๕.๕๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๑๙ - - - ๓ - - - - - ๔๑๖ ๔๑๖ ๙๙.๒๘ 
ศิลปะ ๔๑๙ - - - ๓ - - ๑ ๔ ๒๒ ๓๘๙ ๔๑๕ ๙๙.๐๕ 
การงานอาชีพฯ - - - - - - - - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ ๔๑๙ - - - ๒๕ ๓๙ ๑๐๖ ๗๔ ๕๗ ๓๕ ๘๓ ๑๗๕ ๔๑.๗๗ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๓๓๐๐ - - - ๙๖ ๑๓๒ ๒๗๗ ๔๓๗ ๔๗๑ ๔๘๖ ๑๔๐๑ ๒๓๕๘ ๗๑.๔๕ 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
คน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่  ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย - - - - - - - - - - - - - 
คณิตศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - 
วิทยาศาสตร์ ๔๗๓ - - - ๖ ๑๖ ๒๙ ๖๑ ๑๓๗ ๑๔๒ ๘๑ ๓๖๐ ๗๖.๑๑ 
สังคมศึกษา ฯ - - - - - - - - - - - - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๕๙ - - - ๑ - ๑๗ ๗๕ ๑๙๔ ๑๔๓ ๒๙ ๓๖๖ ๗๙.๗๔ 
ศิลปะ ๔๕๙ - - - - - - ๑ ๒๐ ๕๑ ๓๘๗ ๔๕๘ ๙๙.๗๘ 
การงานอาชีพฯ - - - - - - - - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ - - - - - - - - - - - - - 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๕๐๔๑ - - - ๒๐๙ ๒๓๗ ๔๙๔ ๖๕๘ ๘๘๔ ๗๙๔ ๑๗๖๕ ๓๔๔๓ ๖๘.๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 



  ~๑๒๘~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

นักเรียนที่มีคะแนนสูง
กว่าขีดจ ากัดล่าง 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๕๒๓ ๔๘.๘๘ ๗.๖๔ ๔๘.๘๘ ๔๑๖ ๗๙.๕๔ 
คณิตศาสตร์ ๕๒๓ ๔๓.๕๙ ๑๖.๙๘ ๔๓.๕๙ ๓๖๕ ๖๙.๗๙ 
วิทยาศาสตร์ ๕๒๒ ๔๗.๓๖ ๑๓.๖๖ ๔๗.๓๖ ๓๙๔ ๗๕.๔๘ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕๒๒ ๕๖.๗๘ ๑๐.๕๓ ๕๖.๗๘ ๔๓๔ ๘๓.๑๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ ๕๒๓ ๔๑.๖๑ ๑๔.๕๘ ๔๑.๖๑ ๓๘๖ ๗๓.๘๐ 

 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

นักเรียนที่มีคะแนนสูง
กว่าขีดจ ากัดล่าง 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย ๔๕๔ ๕๘.๗๔ ๑๕.๔๗ ๕๘.๗๔ ๓๕๘ ๗๘.๖๓ 
คณิตศาสตร์ ๔๕๔ ๓๑.๘๒ ๑๕.๐๓ ๓๑.๘๒ ๒๖๓ ๕๗.๙๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๕๔ ๓๖.๒๓ ๙.๐๔ ๓๖.๒๓ ๒๗๐ ๕๙.๔๗ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๕๔ ๔๓.๓๓ ๘.๘๔ ๔๓.๓๓ ๓๑๙ ๗๐.๒๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - - 
ศิลปะ - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - - - - 
ภาษาต่างประเทศ ๔๕๔ ๓๑.๓๕ ๑๔.๕๕ ๓๑.๓๕ ๒๘๖ ๖๒.๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 



  ~๑๒๙~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
๓.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 
 

ด้านชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน(ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕๓๒ ๔๒๔ ๙๔ ๑๔ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๙๙ ๓๘๙ ๑๐๑ ๙ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๒๔ ๔๔๑ ๗๑ ๑๒ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๗๔ ๓๕๒ ๑๑๗ ๕ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๑๙ ๓๔๗ ๖๘ ๔ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๕๙ ๓๙๗ ๖๐ ๒ - 

รวม ๒๙๐๗ ๒๓๐๕ ๕๑๑ ๔๖ - 
เฉลี่ยร้อยละ - ๘๐.๘๔ ๑๗.๕๘ ๑.๕๘ - 

 
 

  ๓.๔ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน(ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕๓๒ ๔๐๖ ๑๐๒ ๒๔ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๙๙ ๓๕๔ ๑๒๕ ๒๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๒๔ ๓๙๙ ๑๐๘ ๑๗ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๗๔ ๓๑๐ ๑๕๐ ๑๔ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๑๙ ๓๐๒ ๑๐๒ ๑๕ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๕๙ ๓๙๓ ๖๐ ๖ - 

รวม ๒๙๐๗ ๒๑๖๔ ๖๔๗ ๙๖ - 
เฉลี่ยร้อยละ - ๗๔.๔๔ ๒๒.๒๖ ๓.๓๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ~๑๓๐~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

   ๓.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน(ร้อยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕๓๒ ๕๓๒ - 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๒ ๔๙๙ ๔๙๙ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕๒๔ ๕๒๔ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๗๔ ๔๗๔ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๔๑๙ ๔๑๙ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๕๙ ๔๕๙ - 

รวม ๒๙๐๗ ๒๙๐๗ - 
เฉลี่ยร้อยละ - ๑๐๐ - 

                           
 
   ๓.๖  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 
 

ด้าน 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร ๒๙๐๗ ๒๙๐๗ ๑๐๐ - - 
๒) ด้านความสามารถในการคิด ๒๙๐๗ ๒๙๐๗ ๑๐๐ - - 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๒๙๐๗ ๒๙๐๗ ๑๐๐ - - 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒๙๐๗ ๒๙๐๗ ๑๐๐ - - 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๒๙๐๗ ๒๙๐๗ ๑๐๐ - - 

รวม ๒๙๐๗ ๒๙๐๗ ๑๐๐ - - 
เฉลี่ยร้อยละ - - ๑๐๐ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ~๑๓๑~   
 

 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 



~ ๑๓๑ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

 
 
 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน น าแผนกลยุทธ์ของทุกกลุ่มบริหารมาบูรณาการผนวกกับการ
จัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยผ่านการ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและใช้ระบบการควบคุมภายในเน้นคุณภาพที่ผู้เรียน มีระบบรายงานผล
การปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน ได้รับความร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและพัฒนาผู้เรียนให้มี   
สุขภาวะที่ดี มีสุนทรีภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ รู้จักใช้เทคโนโลยี แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ผู้เรียน     
รักศักดิ์ศรีของตนเอง และมีส่วนร่วม    สืบสานงานพระศาสนา และด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
๑.๑ โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑. ส่งเสริมความสามารถในการสืบค้นการจัดการ
ความรู้และจัดระบบข้อมูล เพ่ือสะดวกในการ
เลือกใช้ 

๑. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความส าคัญ 
    และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น   
    อย่างดี 
๓. มีความพร้อมทางด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
๔. ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๕. โรงเรียนมีการเสริมแรงผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จ   

๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 

๑. โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน      
    ตามโครงการ   
๒. ครูมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถในการ 
    พัฒนาผู้เรียน 
๓. ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการ   
๔. มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 
๕. ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๖. โรงเรียนมีการเสริมแรงผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จ   
๗. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครองให้   
   การสนับสนุน     

ตอนที่ ๔  สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 



~ ๑๓๒ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๓.. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มี
ทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

๑. มีการวางแผนโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๓. ครูมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาผู้เรียน 
๔. ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๕. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วม
ในการจัดการตรวจสอบ และพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๖. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. ส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ    
ในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล
ในศตวรรษ  ที่ ๒๑ 

๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความมุ่งม่ัน�ที�่ ีท าการพัฒนา 
ปรับปรุง และให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
๒. บุคลากรเห็นประโยชน์ และความส าคัญของการ
พัฒนาโรงเรียนเพ่ือการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. สามารถจัดสรรเงินวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพียงพอ 
และทันสมัย 
๔. ครูได้รับการศึกษาและฝึกอบรม 
๕. การเผยแพร่แลกเปลี่�ยนเรียนรู้ในเว็บไซด์ และชุมชน 

๕. ส่งเสริมพัฒนา Hardware/Software/People 
ware  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
เชื่อมโยงความรู้สู่สากลด้วย ICT 

๑. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการกระจาย
อ านาจในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความส าคัญและมี 
ส่วนร่วม ในการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นอย่างดี 
๓. มีความพร้อมทางด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
๔. ครูมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาผู้เรียน 

๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ๑. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการกระจาย
อ านาจในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความส าคัญและ 
มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นอย่างดี 
๓. มีความพร้อมทางด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
๔. มีโครงสร้างและนโยบายที่แน่นอนชัดเจน  
และมีบุคลากรตามโครงสร้าง 
 



~ ๑๓๓ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๗. การเรียนรู้สู่อาเซียน ๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความมุ่งมั่น�ที�่ ีท าการพัฒนา 

ปรับปรุงและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
๒. บุคลากรเห็นประโยชน์ และความส าคัญของการ
พัฒนาโรงเรียนเพ่ือการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. สามารถจัดสรรเงินวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีเพียงพอ
และทันสมัย 
๔. ครูได้รับการศึกษาและฝึกอบรม 
๕. การเผยแพร่แลกเปลี่�ยนเรียนรู้ในเว็บไซด์ และชุมชน 

๘.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ ๑. มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
๒. บุคลากรมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองทั้งใน
ด้านความรู้และคุณธรรม 
๓. ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
๔. ความพอเพียงของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้และสิ่งให้        
ความสะดวก 
 

๙.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคี
เครือข่าย 

๑. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๒. มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม 
๓. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการจัดการตรวจสอบ และพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
๔. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความมุ่งม่ัน�ที�่ ีท าการพัฒนา
ปรับปรุงและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

๑๐.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ต่อประชาคมโลก 

๑. โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ   
๒. บุคลากรมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองทั้งใน
ด้านความรู้และคุณธรรม 
๓. ผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการ   
๔. มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 
๕. นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๖. โรงเรียนมีการเสริมแรงนักเรียนที่ประสบผลส าเร็จ   
๗. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครองให้
การสนับสนุน 
 



~ ๑๓๔ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑๑.โลกสวยดว้ยมือเรา ๑. มีการวางแผนโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
๒. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๓. บุคลากรมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองใน 
ด้านคุณธรรม 
๔. นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๕. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดการให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการจัดการตรวจสอบ และ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
๖. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๒.อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ๑. มีการวางแผนโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๓. บุคลากรมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองใน 
ด้านคุณธรรม 
๔. นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๕. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดการให้คณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการจัดการตรวจสอบ และ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
๖. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๓.ส่งเสริมความพอเพียงในสถานศึกษา ๑. มีการวางแผนโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๓. บุคลากรมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองใน 
ด้านคุณธรรม 
๔. นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๕. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องมีการจัดการให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดการตรวจสอบ และ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน   



~ ๑๓๕ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๖. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๔.ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ๑. มีการวางแผนโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๓. ครูมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถใน 
การพัฒนาผู้เรียน 
๔. นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๕. มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการจัดการตรวจสอบ และพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
๖. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
๑.๒ โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตามหลักสูตรการศึกษา 
๑.ผู้เรียนร้อยละ ๗๓.๖๕  ผลการเรียนระดับ ๓-๔        
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
จากเป้าหมายร้อยละ ๗๕ 
 
 
 
 
 
๒.  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร   ร้อยละ ๕๖.๕๐ 
จากเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐   
 

 
 
๑. วิธีการวัดผลประเมินผลของครูผู้สอนยังไม่
หลากหลาย  และไม่ประเมินตามสภาพจริงอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. การจัดการเรียนรู้มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
แต่เนื่องจากจ านวนผู้เรียนมีจ านวนต่อห้อง 
เป็นจ านวนมากครูจึงไม่สามารถติดตามผู้เรียนได้ 
อย่างทั่วถึง 
 
๑. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ส่วนใหญ่สอบตรง
เข้ามหาวิทยาลัยได้ก่อนการทดสอบระดับชาติ  
จึงไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET)  
๒. การเตรียมความพร้อมในการสอบของผู้เรียนที่มี 
การสอบพร้อมกันในหลายสถาบัน 

 
 
 



~ ๑๓๖ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
๒.๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          จุดเดน่ 
 ผู้เรียนมีความพร้อมในการพัฒนาในด้านการเรียน มีพ้ืนฐานครอบครัวที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน มีความคิดริเริ่มสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน และกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว   
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเรี ยนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การน าเสนอ
ผลงาน การใช้ภาษาอังกฤษ  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบมีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกีย่วกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับภาค และระดับประเทศและสามารถเข้าศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัย 
 จุดที่ควรพัฒนา 

 - พัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 - พัฒนาผู้เรียนในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 - พัฒนาผู้เรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
 - พัฒนาผู้เรียนที่ด้อยโอกาสทางครอบครัว 
 - พัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต 
 - พัฒนาผู้เรียนในเรื่องการท ากิจกรรมจิตสาธารณะกับหน่วยงานภายนอก 
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
 
๒.๒  ด้านการจัดการศึกษา  
        จุดเด่น 
  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และมีความคิดริเริ่มที่เน้น 
การพัฒนาผู้เรียนสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ตรงตามหลักสูตรมีความสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ  และ 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 



~ ๑๓๗ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

เต็มเวลา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในทุกภารกิจงาน ผู้บริหาร ครู มีความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน ครูมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่น มีการจัดห้องเรียน ห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้  
มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 -  พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 

 
๒.๓  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  
 จุดเด่น 
    - มีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 
   - บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 จุดที่ควรพัฒนา 

     พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง 
และคุ้มค่า 

 
๒.๔ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ โดยมีการด าเนินงานโครงการ / 
กิจกรรม และมีกระบวนการบริหารและจัดการของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
ผู้เรียนให้บรรลุผลตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
            พัฒนาผู้เรียนในเรื่องมารยาทไทย การยิ้ม การไหว้ที่ถูกต้อง กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายใน
สถานศึกษา 
 
๒.๕   ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาโดยมีการก าหนดมาตรการอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น มีการน าเสนอข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกและผลประเมินอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
และมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 



~ ๑๓๘ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
  พัฒนาการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุขสู่ชุมชนภายนอก อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ
รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณ์ และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อย่างมีประสิทธิผล 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ มีทักษะ 
การด ารงชีวิต และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
 ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
ด้านการจัดการศึกษา   
 ๑. การพัฒนาโรงเรียนให้มีหลักสูตร English Program อย่างมีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน 
ครู บุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๒. พัฒนาบุคลากรให้รอบรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียนและสังคมโลก 
 ๒. พัฒนาการจัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพในเวทีระหว่างประเทศ 
 ๓. พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 ๔. พัฒนาการใช้สื่อ / เชื่อมโยงความรู้สากลด้วยICT 
  
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   
 พัฒนาโรงเรียนและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั่วถึงและคุ้มค่า 
 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  
 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยในทุกด้านเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 
 
ด้านมาตรการส่งเสริม 
            
           พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างในการต่อต้านยาเสพติดแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
  
 
 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 



~ ๑๓๙ ~ 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
          ๑. สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
ในเรื่องของจ านวนบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีจ านวนเพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียนและ
ผู้เรียน 
 ๒. ขอความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับอุดมศึกษา เพ่ือการส่งต่อผู้เรียนในการรับตรงเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
  

 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

รักการเรยีนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมคีวามรู้ความสามารถตามหลักสูตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมทีักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

และมีเจตคติที่ดตี่ออาชพีสุจรติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานด้านครู 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๗ ครูมีคุณลักษณะที่ดี และมคีวามรู้ความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  ๘  ผู้บรหิารสถานศึกษามีคุณลักษณะที่ดี และมคีวามรู้ 

ความสามารถในการบริหารจัดการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  ๙  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  ๑๐ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพคุณภาพภายในของ

สถานศกึษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานด้าน 

อัตลักษณแ์ละเอกลักษณ์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  ๑๑ สถานศกึษามอีัตลักษณ์และเอกลกัษณ์ รวมทั้งการ

ส่งเสริมเอกลักษณ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  ๑๒ สถานศกึษามศีักยภาพในการพัฒนาผู้เรยีนในโลกยุค

ปัจจุบัน มีโครงการพเิศษ และการพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอื่น หรอื

ชุมชน สังคม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  ๑๓ สถานศกึษาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรยีนรู้

ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 



การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

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

  มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา     
พุทธมณฑล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลแล้ว  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
 

                                                                                             
            (นางสาวเฟ่ืองฟ้า ประดิษฐพจน์) 

                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 
 
                                                                                  
                                                              ว่าที่ร้อยตรี     

                               (ศักดิศ์ิษฎ์ เสียงเสนาะ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีผู้บริหารรวม ๘ คน ดังรายนามต่อไปนี้ 

ล าดับ
ที ่

ผู้บริหาร ต าแหน่ง ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑ นายวรินทร์    เขียวสะอาด ผู้อ านวยการ ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐ 

๒ นางสาวเฟ่ืองฟ้า    ประดิษฐพจน์ ผู้อ านวยการ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ 

๓ นายนิพนธ์    นุตพงษ์ ผู้อ านวยการ ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ 

๔ นายสุธน    เรืองเดช ผู้อ านวยการ ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ 

๕ นางสาวสุปราณี    ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อ านวยการ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ 

๖ นางสาวรัตนา    อรรคนิตย์ ผู้อ านวยการ ๑๕๕๑ – ๒๕๕๒ 

๗ นายส าเร็จ    แก้วกระจ่าง ผู้อ านวยการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

๘ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฎ์   เสียงเสนาะ ผู้อ านวยการ ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. นายส าเร็จ แก้วกระจ่าง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ที่ปรึกษา 
๒. นางสาวเฟ่ืองฟ้า      ประดิษฐพจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธาน 
๓. ดร.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธาน 
๔. ดร.สุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๕. นายวิวัฒน ์ ดาบทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๖. นายชัยณรงค์ ธนิตธนเฟื่องฟู  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๗. นายวายุ สุทธยารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๘. พ.ต.ท.ธีรพล ปลาสุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๙. นายวิฑูรย์ หฤทัย  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๑๐. นางสุดารัตน์ ณัฎฐ์มีบุญ  ผู้แทนครู   กรรมการ 
๑๑. นายธีบูรณ์ทัต ศรีสุสวัสดิ์  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
๑๒. นายชูเกียรติ สุวรรณรังษี  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๑๓. พระครูสมุห์ธีราภิสุทธิ์สารธมฺโม  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
๑๔. พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
๑๕. นายยงวุฒิ ทองอยู่  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๑๖. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฎ์  เสียงเสนาะ  ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน (อดีต – ปัจจุบัน) 

 



 

 

ค าสั่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ที่ ๒๕๘ /๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

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

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ตามหมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา ๔๗ ความว่าให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ
กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดให้               
ทุกสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การ
ประกันคุณภาพด าเนินไปอย่างเป็นระบบมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ   ประธานกรรมการ 

  นางวิยะดา  คชเสน ี    กรรมการ 
  นายวิจิตร  สมบัติวงศ ์   กรรมการ 
  นายมงคล  อินทรโชต ิ   กรรมการ 
  นางอารีกุล  สุวรรณวงษ ์   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่ ๑. อ านวยการและสนับสนนุการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางปฏบิัติให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 ๒. คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
  นางวิยะดา คชเสน ี  ก ากับดูแลมาตรฐานดา้นผู้เรียน 
  นางอารีกุล สุวรรณวงษ ์ ก ากับดูแลมาตรฐานดา้นผู้บริหารสถานศึกษา 

นายวิจิตร สมบัติวงศ ์ ก ากับดูแลมาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม 
นายมงคล อินทรโชต ิ ก ากับดูแลมาตรฐานดา้นครู  

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
หน้าที่ ก ากับดูแลแนะแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการด าเนนิงานตามมาตรฐานและตัวบง่ชี้        

ให้ด าเนินงานด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้เรียน  
  ๓.๑ มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ 

นางนริสา พัฒนรัฐ   ประธาน 
นายธนกฤต นาคศรี   รองประธาน 



นายเมธ ี  สกุลคล้อย  กรรมการ 
นางนุกูล  ศิริบรรณากุล  กรรมการ 
นายพัศพงศ ์ จิรพัฒนพงศ ์  กรรมการ 
นายอัครัช บุญแท ้   กรรมการ 
นายอิสนิธร เดชคุ้ม   กรรมการ 
นางสาวมาลนิ ี พลราชม    กรรมการ 
นายปรเมษฐ์ ตึกดี   กรรมการ 
นายณัฐวฒุ ิ รักษาสมัย  กรรมการ 
นายไพโรจน ์ ทองวั่น   กรรมการ 
นางแสงจันทร ์ อาภาวีระ  กรรมการ และเลขานุการ   

   ๓.๒ มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 
นางจนัทร์เจ้า เถียรทวี   ประธาน 
นางสาวเกวลนิ อังคณากร  รองประธาน 
นายวิทวัฒน ์ ค าทุย   กรรมการ 
นางสาวนาตยา สุกจั่น   กรรมการ 
นายพงศกร จิรยั่งยืนยง  กรรมการ 
นายพุทธัย เพื่อรอดวงษ์  กรรมการ 
นางสาวกรรณิการ ์ กลับสกุล  กรรมการ 
นายณัฐวฒุ ิ ปั้นเหน่งเพชร  กรรมการ 
นางสาวภูริตา พัดพรม   กรรมการ 
นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ ์  กรรมการ 
นายจิตรกร รัตนพันธ ์  กรรมการ 
นางอรวลัญช ์ ผ่องบุรุษ   กรรมการ และเลขานุการ 

   ๓.๓ มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นางทานตะวนั ศิรินพ   ประธาน 
นางวิภาวรรณ มานยีมุด   รองประธาน 
นางนงนชุ ลิ่วพันธ์พงศ์  กรรมการ 
นางพชัร ี บุญโพธิ ์   กรรมการ 
นายอธิวัฒน ์ เงินสมบัต ิ  กรรมการ 
นางสาวปาฏลยี ์ เศวตพงศ์  กรรมการ 
นางสาวพรภัทร์สร   แพงแก้ว  กรรมการ 
นางฐานิต สุขสนาน   กรรมการ และเลขานุการ 

                          ๓.๔ มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ  ประธาน 
นางสุภิดา วิไลลักษณ ์  รองประธาน 



นางสุภาสิร ิ พันธุ์มะม่วง  กรรมการ 
นางสาวกนษิฐา หลักด ี   กรรมการ 
นายเจนณรงค ์ อร่ามรัตนชัย  กรรมการ 
นายชาญชัย ค าเวียง   กรรมการ 
นางกรรณิการ ์ มนุญโย   กรรมการ 
นางสาวนุชนาถ เชื้อหมอ   กรรมการ 
นางสาวศิริพร  เพิ่มข้ึน   กรรมการ 
นางสาวแสนด ี ว่องวุฒ ิ   กรรมการ และเลขานุการ 

  ๓.๕ มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร 
นางสาวจิระ ดีช่วย   ประธาน 
นางสุดารัตน ์ ณัฏฐ์มีบุญ  รองประธาน 
นางสาวรัชพร วิทยประพฒัน ์  กรรมการ 
นางจไุรรัตน ์ ปึ้งผลพูล   กรรมการ 
นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย ์  กรรมการ 
นายนิวัตร ตันไพศาล  กรรมการ 
นางสาวธัญดา ไตรวนาธรรม  กรรมการ 
นายจุมพล ปัญจะ   กรรมการ 
นางเต็มดวง ชาญฤทธิ ์  กรรมการ 
นางสาวสุจิตรา ศรีรอต   กรรมการ และเลขานุการ   

  ๓.๖ มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมทีกัษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคตทิีด่ี     
  ต่ออาชีพสุจริต 

นางอุทัยวรรณ นิลด า   ประธาน 
นางวนัด ี แจ่มพินิจ   รองประธาน 
นางละมูล ชมเดช   กรรมการ 
นายนิทัศน ์ สกุลคล้อย  กรรมการ 
นางสุวรรณ์ น้าประทานสุข  กรรมการ 
นางสาววนันา กันหาพร   กรรมการ 
นายประกาศิต บุญวงค ์   กรรมการ 
นางธาณ ี รัตนพันธ ์  กรรมการ และเลขานุการ   

 ๔. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคร ู
   ๔.๑ มาตรฐานที่ ๗   ครูมีคุณลกัษณะที่ดี และมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

นายอาทติย ์  จิตรมั่น   ประธาน 
นางสาวนวลฉว ี  นาคจันทร์  รองประธาน 
นายสราวุธ  ปึ้งผลพูล   กรรมการ 
นางสาวมนัสนันท ์  พุ่มดียิ่ง   กรรมการ 



นางสาววชัร ี  แก้วนิยม   กรรมการ 
นางศิริพร   มังกรแก้ว  กรรมการ และเลขานุการ 
 

 ๕. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา    
๕.๑ มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะทีด่ี และมีความรู้ ความสามารถในการ  

                            บริหารจัดการสถานศกึษา 
นางศรัณย์พร  ลออธรรม  ประธาน 
นายอุดมชัย  วิไลเพชรรัตน  รองประธาน 
นางสาวภาณุตา  อุทุมพร   กรรมการ 
นายประเสริฐ  อภิวงค์   กรรมการ 
นางสาวชลธชิา  อยู่ยง   กรรมการ 
นางสาวประภารัตน ์ อรุณภู่   กรรมการ 
นางสาวชัญญ์ญาณ ์ สวัสดิแพทย ์  กรรมการ 
นายภูธร   บ้านเนิน   กรรมการ และเลขานุการ 

  ๕.๒ มาตรฐานที่ ๙ การพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
นางเยาวนาฎ  วรรณศิริ   ประธาน 
นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม   รองประธาน 
นายสจุินดา  คล้ายข า   กรรมการ 
นางสาวตองเตย  คลังเพ็ชร  กรรมการ 
นางสาวมณฑิรา  ทรงก าพล  กรรมการ 
นางสาวสุนิสา  อยู่คชลักษณ ์  กรรมการ 
นางสาวเพ็ชรชมพ ู พิชญ์พันธ์เดชา  กรรมการ และเลขานุการ  

  ๕.๓ มาตรฐานที่ ๑๐ การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
   กฎกระทรวง 

นางนภาพร ศรีคง   ประธาน 
นางสาวสุดารัตน ์ ค าผา   รองประธาน 
นางศิริลักษณ ์ เฟื่องกาญจน ์  กรรมการ 
นางไพพร ดีบาง   กรรมการ 
นางสาวขนษิฐา เพิ่มพร   กรรมการ 
นางสาวรัตนา กาญจนสาล ี  กรรมการ 
นางกรรณิการ ์ ประเสริฐวุฒิกุล  กรรมการ และเลขานุการ    
 
 
 
 



 ๖. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์    
๖.๑ มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  รวมทั้งการส่งเสริมเอกลักษณ์ของ 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
นางมาล ี เอ่ียมพริ้ง  ประธาน 
นายกิติพงษ ์ รสจันทร ์  รองประธาน 
นางสาวนิติยา ภักดีบุรี   กรรมการ 
นางนิภา ติยะพจนพรกุล  กรรมการ 
นางดาลัด  นันทวสิูตร  กรรมการ 
นางประภาภรณ ์ หอมจันทน ์  กรรมการ 
นายสปุระจักษ ์ บัวพิมพ ์  กรรมการ 
นางสาวมนัญญา รมัยธิติมา  กรรมการ 
นายพรพิทักษ ์ จุดเพ็ชรแจ่ม  กรรมการ 
นายฮาด ี บินดู่เหล็ม  กรรมการ และเลขานุการ 

 ๗. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
 ๗.๑ มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีศักยภาพในการพฒันาผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบนั มีโครงการพิเศษ  
                                                และการพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอืน่หรือชุมชน สงัคม 

นางสาวขนษิฐา  ปราชญ์วทิยา  ประธาน 
นางสาวสุภี  ชาคริตบุษบง  รองประธาน 
นายรว ิ   แจ่มพินิจ   กรรมการ 
นายธนะกิจ  รุ่งโรจน ์   กรรมการ 
นายศรัณย ์  พฤกษาปัญญะ  กรรมการ 
นางวรณนั  พึ่งค า   กรรมการ 
นางรัชภรณ ์  มีล้ า   กรรมการ 
นางราตรี   รัศมี   กรรมการ 
นางถวิลวัลย ์  อัมรินทร์   กรรมการ 
นางสาวชุลีพร  เนืองศรี   กรรมการ 
นางสาวสุภกฤตา  หงส์ทอง   กรรมการ 
นางสาวกรรณิการ ์ ค าบุญ   กรรมการ 
นางสาวพรกมล  นิลอรุณ   กรรมการ 
นางอรวรรณ  เพอโรดิน  กรรมการ และเลขานุการ 

 ๗.๒ มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการด ารงชีวิต            
      อย่างพอเพียง 

นางวนัเพ็ญ  มีค าแสน   ประธาน 
นางแสงอรุณ  สง่าชาต ิ   รองประธาน 
นางณัฏฐ์ญภา  โพธิวัฒน์ธนัต  กรรมการ 



นางพิมพน์ิภา  เกียรติธนโชติกุล  กรรมการ 
นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์  กรรมการ 
นางสาววรรณภรณ ์ ทองจันทร ์  กรรมการ 
นางสาววิจติรา  สามาอาพัฒ  กรรมการ 
นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน ์  กรรมการ และเลขานุการ  

        ๘. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   นางสาวเฟื่องฟ้า  ประดิษฐพจน ์  ประธาน 
   ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ  รองประธาน 
   นางวิยะดา  คชเสน ี   กรรมการ 
   นายวิจิตร  สมบัติวงศ ์  กรรมการ 
   นายมงคล  อินทรโชต ิ  กรรมการ 
   นางอารีกุล  สุวรรณวงษ ์  กรรมการ และเลขานุการ 
  หน้าที่  ๑. ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการท างานในแตล่ะมาตรฐาน 
   ๒. ด าเนินการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   ๓. สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
 ๙. คณะกรรมการสรุปผล และจัดท ารายงาน 

นางนภาพร ศรีคง    ประธาน 
นางสาวสุดารัตน ์ ค าผา    รองประธาน 
นางศิริลักษณ ์ เฟื่องกาญจน ์   กรรมการ 
นางไพพร ดีบาง    กรรมการ 
นางสาวขนษิฐา เพิ่มพร    กรรมการ 
นายสพล  สาระสทุธ ิ   กรรมการ 
นายศิวารุจ เลขะศิร ิ    กรรมการ 
นางกรรณิการ ์ ประเสริฐวุฒิกุล   กรรมการ และเลขานุการ                 

  หน้าที ่ ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลและประสานงานกับทุกฝ่าย 
   ๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลประเมินภายใน 
   ๓. เสนอรายงานผลการประเมินของโรงเรียนและเผยแพร่ 
   ๔. จัดท าวีดีทัศนน์ าเสนอผลงานโรงเรียน 
 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่
สถานศึกษามากที่สุด 
     สั่ง ณ วันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘         
                                                                            

ว่าที่ร้อยตรี                   
                ( ศักดิ์ศิษฎ์  เสียงเสนาะ)                                 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมนิทราชินทูิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


