


การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

.......................................... 
 
             มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลแล้ว รับรอง
ใหร้ายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
                                                          ว่าท่ีร้อยตรี 
 

                                                                          (ศักดิ์ศิษฎ์   เสียงเสนาะ) 
                                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                             โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
           การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ด าเนินการสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ อการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้น ผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ท้ังนี้  สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเพิ่ มขึ้น  
จ านวน ๑ มาตรฐาน เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ มาตรฐานท่ี ๔   
สืบสานงานพระราชด าริ 

  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เล่มนี้ได้
ด าเนินการรวบรวมสารสนเทศ กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อโรงเรียนสามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงและ
พัฒ นาให้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพ การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษ า 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
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ชื่อสถานศึกษา    :     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
ต้ังอยู่เลขที่        :     ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
สังกัด               :     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
โทรศัพท์           :     ๐-๒๔๔๑-๓๕๙๑-๓  โทรสาร  :     ๐-๒๔๔๑-๓๑๙๔ 
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เขตพื้นที่บริการ   :      แขวงศาลาธรรมสพน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค           
                             จังหวัดกรุงเทพมหานคร                   

แผนที่โรงเรียน 
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      โรงเรียนนวมินทราชินู ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสท่ีปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ 
เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี  
พระพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสส าคัญยิ่งท่ีจะได้สนอง 
พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการถวายสักการะและเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้ร าลึกถึงคุณงามความดีของ
พระองค์ท่านสืบไป 
       กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติในเขต  กรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล จ านวน  ๙  โรงเรียน  และ  "โรงเรียนสตรีวิทยา  ๓  พุทธมณฑล" เป็นหนึ่ งในจ านวน  ๙  โรงเรียน  
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕  
 

      กรมสามัญศึกษาได้รับบริจาคท่ีดินในการจัดต้ังโรงเรียนบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๕ ไร่ ๑ ตารางวาจากนางจรีพร เทพผดุงพร นายเดชา ต้ังพิรุฬห์ธรรม และนายทักษิณ ต้ังพิรุฬห์ธรรม 
และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจ านวน ๙๕ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ พร้อมท้ัง
ครุภัณฑ์ประกอบในปีงบประมาณ ๒๕๓๕-๒๕๓๗ 
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           ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก กรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นพี่เล้ียง 
และให้ค าแนะน าช่วยเหลือในด้านต่างๆ โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔ โดยรับนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และนักเรียนในพื้นท่ีบริการ
เนื่องจากโรงเรียนยังอยู่ในระหว่างด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ีเรียนช่ัวคราว 
ท่ีโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนี  พระพันปีหลวง พระราชทานพระราชานุญาตให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ทุกโรงเรียนใช้นามว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" 
เมื่ อ วั น ท่ี  ๑ ๐  สิ งห าค ม  พ .ศ .๒ ๕ ๓ ๕  ดั ง นั้ น  " โร ง เรี ย น สต รี วิ ท ย า  ๓  พุ ท ธ ม ณ ฑ ล " จึ ง ไ ด้ ช่ื อ ให ม่ ว่ า    
"โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล" และก าหนดให้วันท่ี ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน  

  ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จากโรงเรียน 
สตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศกและนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ จ านวน  
๙ ห้องเรียน เนื่องจากจ านวนนักเรียนมากขึ้น สถานท่ีเรียนช่ัวคราวท่ีโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมไม่สามารถรองรับได้ 
ประกอบกับอาคารเรียนถาวรยังก่อสร้างไม่เสร็จ นายเศรษฐพงศ์  จตุรงคสัมฤทธิ์ เจ้าของโครงการขุมทรัพย์นคร  
จึงอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารพาณิชย์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานท่ีต้ังปัจจุบันของโรงเรียน เป็นสถานท่ีเรียน
ช่ัวคราวแห่งท่ีสอง ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖  
 ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ตามนโยบายของ
กรมสามัญศึกษา คือรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกและได้รับนักเรียนเพิ่มเติมจากโรงเรียน 
สตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
โดยยังใช้สถานท่ีเรียนช่ัวคราวเดิมเรียนต่อไป  
 ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบถาวรเสร็จเรียบร้อยในวันท่ี ๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงย้ายมา ณ สถานท่ีต้ังจริงซึ่งต้ังอยู่เลขท่ี ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ในปัจจุบัน 
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      นางสาววาริสา  ประภาสพงษ์   
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
      โทรศัพท์ 084-143-3576      E-mail: wawa_wa49@hotmail.com 
      วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 
 
 

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

        วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา 
 
 

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

       นายธนะกุล ช้อนแก้ว  
       ผู้อ านวยการโรงเรียน 
       โทรศัพท์ 089-080-5087        E-mail: thanakul@satriwit3.ac.th 
       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
       ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 19 ต.ค. ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 

     นายนิวัตร  ตันไพศาล  
     ครูช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
     โทรศัพท์ 081-9198292     E-mail:  niwat@satriwit3.ac.th 

         วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์   
 
 

 

๑.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
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   นายฮาดี  บินดู่เหล็ม   
   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
           โทรศัพท์ ๐๘๗-๓๙๔-๔๙๔๖    Email: hadee@satriwit3.ac.th 
 
 

   นางสาวอิสรีย์  ด่านพิชิตชัยศ์   
   หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 

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

 

๑.๓.๒ ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

๑) วิทยฐานะ            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากร 
ครู 

คศ.๕ 
ครู  

คศ.๔ 
ครู 

คศ.๓ 
คร ู

คศ.๒ 
ครู 

คศ.๑ 
ครู

ผู้ช่วย 
คร ู

อัตราจ้าง 
ครู

ต่างชาติ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - - ๔๑ ๓๐ ๓๘ ๔๑ ๑ ๗ ๔ ๑๘ ๑๘๐ 
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๒) วุฒิการศึกษา 
 

กลุ่มสาระฯ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา (คน) รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ - - - ๑ - ๑ - - - ๑ 

รองผู้อ านวยการ - - - ๑ ๒ ๓ - - - ๓ 

ภาษาไทย ๒ 7 9 ๑ 7 8 - - - ๑๗ 

คณิตศาสตร์ ๔ 7 ๑1 ๒ ๗ ๙ - - - ๑๙ 

วิทยาศาสตร์ ๓ 6 9 - 8 8 ๑ ๑ ๒ 19 

สังคมศึกษาฯ 5 9 14 2 ๖ 8 - - - 22 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒ ๖ ๑ ๒ ๓ - - - ๙ 

ศิลปะ ๔ ๑ ๕ ๒ 1 3 - - - 8 

การงานอาชีพฯ 6 8 14 3 7 ๑0 - - - 24 

ภาษาต่างประเทศ ๓ ๑2 ๑5 1 6 7 - - - ๒๒ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๒ ๒ ๑ ๒ ๓ - - - ๕ 

รวม 31 54 85 ๑5 ๔8 63 1 ๑ 2 ๑๕๐ 
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๓.) กลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงานสอน 

 
 

 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) คาบสอน
ท้ังหมด/
สัปดาห์ 

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ 
คนในแต่ละสาขาวิชา (ชม./

สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา 4 - - 
๒. คณิตศาสตร์ ๑9 ๒๙๘ ๑๖ 
๓. วิทยาศาสตร์ 20 ๓๓๙ ๑๗ 
๔. ภาษาไทย ๑7 ๒๓๔ ๑๔ 
๕. ภาษาต่างประเทศ 22 ๔๔๒ ๒๐ 
๖. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒4 ๓๔๙ ๑๗ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 21 ๒๕๐ ๑๕ 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๙ ๑๒๓ ๑๔ 
๙. ศิลปะ 7 ๑๒๐ ๑๗ 
๑๐. แนะแนว 5 ๖๙ ๑๔ 
๑๑. ห้องสมุด 2 ๔๒ ๒๑ 

รวม 150 ๒,๒๖๖ ๑๖ 
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        ๔)  ครูประจ าการ โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
              ข้อมูล ณ วันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๖2 

 

  ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์ ๕๗ ๓๔ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม. ๕,๖ 

54 

๒ นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน์ ๕3 30 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๔ 

86 

๓ นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี ๕1 ๒4 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๒,๕ 

110 

4 นางสาวอัญชสา  ย้ิมถนอม ๓7 ๑2 ช านาญการ ศษ.ม. 
การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๔ 

86 

5 นางทานตะวัน  ศิรินพ ๕4 ๒6 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.๑ 

86 

6 นางศิริพร  มังกรแก้ว 50 ๒6 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึษา 

ภาษาไทย 
ม.๕,๖ 

72 

7 นายฮาดี  บินดู่เหล็ม 30 6 คร ู ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 

ม.5,๖ 
146 

8 นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์ ๒9 5 คร ู ศษ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๑,๒ 
105 

9 นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ ๒9 5 คร ู กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๓,6 
138 

๑0 นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว ๓6 ๑1 ช านาญการ พธ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 

ม.๓,๕ 
72 

๑1 นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ ๒8 3 ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๑,๔ 
80 

12 นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย 29 2 ครูผูช้่วย ศศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๒ 
130 

13 นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ ๓9 2 ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.1,5 
80 

14 นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง ๒๕ 2 ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.1 
112 

15 นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ าเลิศ 29 1 ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๓,๔ 
90 

16 นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด 38 8 ช านาญการ ค.ม. 
หลักสูตรและ

การสอน 
ภาษาไทย 

ม.๓,๕ 
105 

17 นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ 29 5 คร ู ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.2,4 
176 
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         ๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ป ี

๑ นางภวรัตน  ภัทรผลพูล ๕4 ๒9 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. หลักสูตรและ

การนิเทศ 
คณิตศาสตร์  

ม. ๕ 
94 

๒ นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล ๕6 ๓2 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. หลักสูตรและ

การนิเทศ 
คณิตศาสตร์  

ม.1,๖ 
94 

3 นายอุดมชัย  วิไลเพชรรัตน ๕6 ๓3 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม.๔, ๖ 

66 

4 นางสาวกนิษฐา  หลักดี ๕6 ๓2 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ม.๑ 

76 

5 นางสุภิดา  วิไลลักษณ์ ๕3 27 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

วัดผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.๒ 

94 

6 นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ ๕8 ๓5 ช านาญการ ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม.๒ 
94 

7 นางสาวมนัสนันท์  พุ่มดีย่ิง ๕2 ๒7 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ม.๕ 

94 

8 นางวันดี  แจ่มพินิจ 44 21 ช านาญการ ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม.๔ 
94 

9 นายภูธร  บ้านเนิน ๓5 10 ช านาญการ ค.ม. 
วิจัย

การศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม. ๓, ๖ 
94 

10 นางสาวชลธิชา  อยู่ยง ๓6 9 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  

ม.๔ 
96 

๑1 นางอรวรรณ  เพอโรดิน ๓9 16 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. การวิจัย สถิติ

การศึกษา 
คณิตศาสตร์  

ม.๑,๒,๕ 
84 

๑2 นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย ๓3 4 คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.5,6 
114 

๑3 นายชาญชัย  ค าเวียง ๕7 ๒9 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
ม.1 

 74 

๑4 นางกรรณิการ์  มนุญโย ๔5 21 ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.๓ 
104 

๑5 นายประกาศิต  บุญวงศ์ ๓2 3 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.๓ 
102 

๑6 นางสาวหทัยรัตน์  ชมฤทธ์ิ ๒6 2 ครูผูช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.๑,๓,๕ 
102 

๑7 นางสาวพัชรี  บรรพต ๒8 2 ครูผูช้่วย วท.บ. 
คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

คณิตศาสตร ์
ม.๒ 

102 

๑8 นางสาวอ าภา  ศรีวงค์ราช 38 10 ช านาญการ ค.ม. 
นิเทศ

การศึกษา 
คณิตศาสตร ์

ม.๕ 
104 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ป ี

19 นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณรัตน์ 31 1 ครูผูช้่วย ศษ.ม. 
คณิตศาสตร์

ศึกษา 
คณิตศาสตร ์

ม.๔ 
82 

 
     ๓.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ป ี

๑ นายวิทยา  เกริกศุกลวณิชย์ ๕4 ๓2 
ช านาญการ

พิเศษ 
ปร.ด. 

การบริหาร
การศึกษา 

เคมี ม.๖ 58 

๒ นางสาวสุจิตรา  ศรีรอต ๕6 ๓5 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 

การสอน
วิทยาศาสตร์ 

ฟิสิกส์  
ม.1,๓, ๖ 

79 

๓ นางแสงอรุณ  สง่าชาติ ๕3 ๒6 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์  
ม.๑, ๔ 

79 

๔ นางสุดารัตน์  ณัฎฐ์มีบุญ ๕7 ๓2 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 

การสอน
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์  
ม.๓ 

79 

๕ นางสาวจิระ  ดีช่วย ๕6 ๒9 
ช านาญการ

พิเศษ 
ปร.ด. 

หลักสูตรและ
การสอน 

ชีววิทยา  
ม.4,๕ 

58 

๖ นางณัฎฐ์ญภา  โพธิวัฒน์ธนัต ๕4 ๒9 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 

หลักสูตรและ
การนิเทศ 

วิทยาศาสตร์  
ม.๑,๒ 

79 

๗ นางอรวลัญช์  ผ่องบุรุษ ๓2 7 คร ู วท.ม. เคมีศึกษา 
เคมี 
ม.๕ 

79 

๘ นางสุดารัตน์  กิติจันทโรภาส ๓7 10 ช านาญการ วท.ม. ชีววิทยา 
ชีววิทยา  

ม.๖ 
79 

๙ นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ ๓5 5 คร ู กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ชีววิทยา  

ม.๔ 
79 

๑๐ นายจิตรกร  รัตนพันธ์ ๓3 5 คร ู วท.บ. ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
ม.๕ 

79 

๑๑ นางสาววันนา  กันหาพร ๓5 4 คร ู วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์  
ม.๑, เคมี ม.๔,๕ 79 

๑๒ นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร ์ ๓3 3 ครผููช้่วย วท.ม. 
จุลชีววิทยา
ประยุกต์ 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๓,๕ 

79 

๑๓ นางอุมาพร  เจียรวัฒนาวิทย์ ๕9 ๓6 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
ม.๓,๖ 

79 

๑๔ นายศุภกร  ผันผล ๒9 3 ครูผูช้่วย วท.บ. 
ฟิสิกส์

ประยุกต์ 
ฟิสิกส์ 
ม.๔ 

79 

๑๕ นางสาวภัณฑิลา  ลอยเมฆ ๓3 4 คร ู วท.บ. 
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์  
ม.๑,3 

79 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอน 

วิชา/ชั้น 

จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ป ี

๑6 นางสาวชยากร นรินทร์หงษ์ทอง ๓5 ๑1 คร ู คศ.ม. วิจัยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์  

ม.๑,2,๔ 
79 

๑7 นางสาววราภรณ์  ชูบัณฑิต 27 2 ครผููช้่วย กศ.บ. 
วิทยาศาสตร์-

ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์  

ม.2,3,5 
79 

๑8 นายเอกชัย  อ่ าสิงห์ 27 1 ครผููช้่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  

ม.๑ 
79 

๑9 นางสาวกัญชพร  ภู่หมี 30 3 คร ู ค.บ. เคมี 
วิทยาศาสตร์  
ม.2, เคมี ม.5 

66 
 
 
 

๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                 
 
 
 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

1 นางพิมพ์นิภา  เกียรติธนโชติกุล 60 ๓6 
ช านาญการ

พิเศษ 
วท.บ. ภูมิศาสตร ์

สังคมศึกษา  
ม.๓ 

70 

2 นายนิวัตร  ตันไพศาล 60 ๓6 ช านาญการ กศ.ม. ประวัติศาสตร์ 
สังคมศึกษา 

ม.๖ 
50 

๓ นางสาวนาตยา  สุกจั่น ๕7 ๒5 ช านาญการ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
สังคมศึกษา  

ม.๔ 
70 

๔ นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี ๕3 ๒5 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.๕ 

70 

๕ นางวันเพ็ญ  มีค าแสน 50 ๒4 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

หลักสูตรและ
การนิเทศ 

สังคมศึกษา 
ม.๖ 

94 

๖ นางนงนุช   ลิ่วพันธ์พงศ์ ๕2 ๒3 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

วัดผล
การศึกษา 

สังคมศึกษา  
ม.๑ 

70 

๗ นางไพพร   ดีบาง ๕2 26 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ม.๒ 

60 

๘ นายพุทธัย   เพ่ือรอดวงษ์ 47 7 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๑ 
80 

9 นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา 30 7 คร ู กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.6 
50 

๑0 นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่ ๔3 6 คร ู ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
สังคมศึกษา 

ม. ๓ 
116 

๑1 นายสุจินดา  คล้ายข า ๒8 4 คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.5 
118 

๑2 นายพงศกร  จิรย่ังยืนยัง ๒9 3 คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๔ 
90 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑3 นางสาวกรรณิการ์  กลับสกลุ ๓1 3 คร ู ศศ.ม. 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ม. ๑ 

136 

๑4 นางขนิษฐา  ตันกูล ๓3 3 คร ู ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.๒ 
50 

๑5 นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง  ๒9 3 คร ู ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๓ 
145 

๑6 นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร ๒7 3 คร ู ศศ.ม. พัฒนศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.๔ 
90 

 

๑7 นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์ 38 2 ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.3 
116 

 

18 นายนสิทธ์ิ    ใหญ่ย่ิง 30 2 ครูผูช้่วย ค.บ. ประวัติศาสตร์ 
สังคมศึกษา  

ม.5 
90 

 

19 นางสาวปริมประภา  แสนท้าว 27 2 ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.1 
110 

 

๒0 นายศุภกฤตย์   อุ่นแอ 25 2 ครูผูช้่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา  

ม.2 
120 

 

๒1 นางเพียงพร   โปทอง 36 1 ครูผูช้่วย ศศ.บ. 
รัฐประศาสน

ศาสตร ์
สังคมศึกษา  

ม.5 
128 

๒2 นางกนกวลัย  สร้อยศักด์ิ 55 31 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศศ.ม. 

หลักสูตรและ
การสอน 

ย้ายมาช่วย
ราชการมี.ค. 62 - 

 
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  
 
 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นายธนกฤต  นาคศรี ๕8 ๓7 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศน.ม. 

พุทธศาสตร์
ศึกษา 

พลศึกษา 
ม.๖ 

62 

2 นางสาวขนิษฐา  ปราชญ์วิทยา ๕9 ๒8 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.บ. พลศึกษา 

สุขศึกษา 
ม.๔ 

84 

3 นางนุกูล  ศิริบรรณากลุ 58 35 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. สุขศึกษา 

สุขศึกษา   
ม.๓ 

54 

4 นายเมธี  สกุลคล้อย ๕7 ๒8 ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.๓ 
46 

5 นางสาวชุลีพร  เนืองศร ี ๓2 5 คร ู กศ.ม. พลศึกษา 
สุขศึกษา 
ม.๒,๕ 

108 

6 นายจิรภัทร  อ าไพเมือง 27 2 ครูผูช้่วย กศ.บ. 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.๑ 
108 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

7 นางสาวฌุมพรี  โพธิเจริญรักษ์ ๒6 2 ครูผูช้่วย กศ.บ. 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.๒ 
108 

8 นายธนพงศ์  แก้ววงศ์ ๒8 2 ครูผูช้่วย กศ.บ. 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พลศึกษา  

ม.5 
110 

9 นายอภิวัฒน์  ศรีวงษ์สา ๒7 2 ครูผูช้่วย กศ.บ. 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พลศึกษา  
ม.๑,๒ 

110 
 

 
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
 

 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นายอิสินธร  เดชคุ้ม ๓5 9 คร ู ค.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ดนตรี 
 ม.๖ 

40 

๒ นายจุมพล  ปัญจะ ๕4 ๒4 
ช านาญการ 

พิเศษ 
กศ.บ. 

ดุริยางค
ศาสตร ์

ดนตรี  
ม.๓ 

42 
 

๓ นายอัครัช  บุญแท้ 40 ๑1 คร ู ค.บ. ดนตรีศึกษา 
ดนตรี 
ม. ๑,๒ 

28 

4 นายกิติพงษ์  รสจันทร์ ๓5 7 คร ู ศศ.บ. นาฏศิลป ์
นาฏศิลป ์

ม.๑ 
28 

5 นางสาวมาลินี  พลราชม 32 6 คร ู ศ.ม. 
ทัศน

ศิลปศึกษา 
ศิลปะ  
ม.1, ๕ 

28 

6 นายไพโรจน์  ทองว่ัน ๓2 2 ครูผูช้่วย ศ.บ. ศิลปไทย 
ศิลปะ 
ม.2,๓ 

28 
 

7 นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ ๒5 2 ครผููช้่วย ศศ.บ. 
นาฏศิลป์ไทย

ศึกษา 
นาฏศิลป ์
ม.๓,๖ 

62 
 

8 นายกายเพชร  สมเพชร 31 6 คร ู กศ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

นาฏศิลป ์
ม.2  

60 
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๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  

 
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นายรวิ       แจ่มพินิจ ๕3 ๓4 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

เทคโนโลยี
ศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม. ๔ 

40 

2 นายนิทัศน์  สกุลคล้อย ๕6 ๒5 ช านาญการ ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
การงานฯ     

ม.๖ 
40 

3 นางสุวรรณ์  น้าประทานสุข ๕8 ๓6 
ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. 

เทคโนโลยี
การศึกษา 

การงานฯ    
ม.๒  

๔๐ 

4 นางมาลี  เอ่ียมพริ้ง ๕6 ๓7 
ช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

การงานฯ             
ม.๑ 

๔๐ 

5 นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม ๕1 ๒๙ ช านาญการ ศษ.ม. 
หลักสูตรและ

การนิเทศ 
การงานฯ    

ม.๒ 
๔๐ 

6 นางสาวภาณุตา  อทุุมพร ๕5 ๒7 
ช านาญการ 

พิเศษ 
กศ.ม. 

วัดผล
การศึกษา 

การงานฯ 
ม.4 

๔๐ 

7 นางพัชรี  บุญโพธ์ิ ๕9 ๓3 
ช านาญการ 

พิเศษ 
ศศ.บ. บรรณารักษ ์

การงานฯ 
ม.2 

๔๐ 

8 นางฐานิต  สุขสนาน ๕5 9 ช านาญการ ศษ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
IS 

 ม. ๖ 
๔๐ 

 

9 นางสาวอิสรีย์  ด่านพิชิตชัยศ์ ๓5 7 ช านาญการ ศศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๕ 
๔๐ 

10 นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์ ๓5 10 ช านาญการ ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๖ 
40 

11 นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี ๓4 9 ช านาญการ ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๓ 
๔๐ 

12 นางธาณี  รัตนพันธ์ ๓5 6 คร ู วท.บ. 
จิตวิทยา
ชุมชน 

IS 
 ม.๒ 

๔๐ 

13 นายสพล  สาระสุทธิ ๓3 5 คร ู ศษ.บ. 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

เทคโนโลยี 
ม.2 

๔๐ 

14 นายประเสริฐ  อภิวงค ์ ๔7 6 คร ู วท. บ. 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
ม.๕ 

๔๐ 

15 นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล ๓7 ๑1 ช านาญการ วท.ม. 
การศึกษา

วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๒ 
๔๐ 

16 นางกมลชนก  สิทธิรุ่ง ๒9 2 คร ู ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๑,๖ 
๔๐ 

17 นายกฤติกร  ล้อจิตติกุล ๒6 2 คร ู ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๒,๔ 
๔๐ 

18 นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้ ๓๘ ๗ คร ู ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 

คอมพิวเตอร์ 
ม.๓ 

๔๐ 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

19 นางสาวสุกัญญา  ไวยรัตนา ๔9 2 ครูผูช้่วย ศศ.บ. 
การจัดการ

ทั่วไป 
การงานฯ 

ม.1 
๔๐ 

20 นายพสิษฐ์   อธิษฐ์ธรรมธัช ๓6 2 ครูผูช้่วย บธ.บ. การบัญชี 
IS 

 ม.2 
๔๐ 

21 นางสาวกุลจิรา  การนา 25 2 ครูผูช้่วย ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๑ 
๔๐ 

22 นายสุเทพ  ซิวประโคน ๓1 8 
ครูผูช้่วย 
(โอนฯ) 

บธ.บ. 
บริหารธุรกิจ

การบัญชี 
การงานฯ 

ม.๑ 
40 

23 นางสาววิยะดา  ธรรมจิตต์ ๓5 2 ครูผูช้่วย บธ.บ. การบัญชี 
การงาน 

ม.1 
40 

24 นายอภิรักษ์  กุลชุตินธร ๓4 2 ครูผูช้่วย ศษ.ม. 
หลักสูตรและ

การสอน 
IS 

 ม.2 
40 

 
  ๘.กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมง
พัฒนา/ป ี

1 นางเต็มดวง  ชาญฤทธ์ิ ๔9 ๒6 ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

 ม.๒ 
451.5 

2  นางรัชภรณ์  มีล้ า ๕9 ๓7 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

ภาษาฝรัง่เศส 
 ม.๔,๕,๖ 

64 

3  นางดาลัด  นันทวิสูตร ๕9 ๓6 ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.4,5  
92 

4  นางราตรี  รัศม ี ๕๘ ๓5 ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

 ม.๒,๕ 
56 

5  นางสาวภูริตา  พัดพรม ๕7 ๒9 ช านาญการ อ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๒,๔ 
68 

6  นางสาววัชรี  แก้วนิยม ๕5 ๒9 ช านาญการ ศษ.ม. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๑,๕ 
43.5 

7  นางถวิลวัลย์  อัมรินทร์ 60 40 ช านาญการ กศ.ม. 
จิตวิทยา 
แนะแนว 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๔,๖ 

69.5 

8  นางประภาภรณ์  หอมจันทน์ ๔8 ๒4 ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ม.๑,๕ 
56 

9  นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์ ๓1 7 คร ู ศศ.ม ภาษาจีน 
ภาษาจีน 
ม.1,๕ 

56 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวน 
ชั่วโมง

พัฒนา/ป ี

10  นายสุประจักษ์  บัวพิมพ์ ๓1 6 คร ู ศศ.บ ภาษาญ่ีปุ่น 
ภาษาญ่ีปุ่น 
ม. 1,๔,๕,๖  

48 

11 นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา ๓1 6 คร ู ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๓,4 

64 

12 นางสาวตองเตย  คลังเพ็ชร ๒7 3 ครูผูช้่วย ศษ.บ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๒ 
48 

13 นางสาวทิพรัตน์  จวนกระจ่าง 30 3 ครูผูช้่วย ศษ.บ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๑,๒ 
198 

14 นางสาวอรีนา  ศรียา ๓3 9 ช านาญการ กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๑,๖ 
202 

15 นางสาวสโรชา  อามาตย์ทัศน์ ๒๘ 4 คร ู ศศ.ม. 
การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.๕ 
122 

16 นายสรวิศ  เร้าอนุรักษ์ ๒5 2 ครูผูช้่วย ศษ.บ. ภาษาจีน 
ภาษาจีน 
ม.1-5 

56 

17 นายฐกร  เจษฎาภัทรกุล 49 1 ครูผูช้่วย ศศ.ม. 
การแปล 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.4,๖ 
79 

18 นางสาวปิยะฉัตร  อ่อนค าตา 31 1 ครูผูช้่วย กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.3 
68 

19 นางสาวธัญชนก  ทองศิริอุบล ๒๗ 1 ครูผูช้่วย ศศ.บ. ภาษาฝรัง่เศส 
ภาษาฝรัง่เศส 

ม.๑,๓,๔ 
96 

20 นางสาวจิตรลดา  เจ็กเผือกหอม 26 0.4 ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.1,๔ 
48 

21 นางสาวปิยธิดา  เถินบุรินทร์ 24 0.4 ครูผูช้่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.1-2 
36 

22 นายศุภวิชญ์  ง่วนส าอางค์ 23 0.5 ครูผูช้่วย อ.บ. ภาษาญ่ีปุ่น 
ภาษาญ่ีปุ่น 

ม.๑-๔ 
40 
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   ๙.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)  
 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่
พัฒนา/ปี 

๑ นางนริสา  พัฒนรัฐ ๕๒ ๒9 
ช านาญ

การพิเศษ 
กศ.ม. 

จิตวิทยา
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.2,๔ 

93 

๒ นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ ๕๖ 30 
ช านาญ

การพิเศษ 
กศ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.2,๕  

124 

๓ นางแสงจันทร์  อาภาวีระ ๕๔ ๓1 
ช านาญ 

การพิเศษ 
กศ.ม. 

บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.2,๖ 

104 

๔ นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา ๒๗ 2 คร ู กศ.บ. 
จิตวิทยาการ

แนะแนว 
แนะแนว  
ม.2,๓ 

112 

๔ นางทัศนีย์  หล้าธรรม 57 35 
ช านาญ

การพิเศษ 
ศษ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 

แนะแนว  
ม.1,๒ 

126 

 
๔.๔  ครูอัตราจ้าง  
 
 

 

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวปาฏลีย์  เศวตพงศ์ 30 4 ค.บ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.๒,6 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
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๔.๕  เจ้าหน้าที่ส านักงาน / ลูกจ้าง/ ลูกจ้างประจ า ทั้งหมด  26 คน ดังนี้  

ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบ 

การณ์ (ปี) 
ต าแหน่ง วุฒ ิ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

1 นายสมเกียรต์  รุ่งแสง ๕7 ๒7 พนักงานขับรถ มศ.๓ กองคลงั 
ลูกจ้างประจ า 

 

2 นายวิรัตน์  จิ๋วรักษา ๕3 ๒7 
พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 
ป.๖ กองคลงั ลูกจ้างประจ า 

3 นายบรรเจิด  เอ่ียมสุวรรณ์ ๕5 ๒7 
พนักงานรักษา    
ความปลอดภัย 

ม.๓ กองคลงั ลูกจ้างประจ า 

4 นายทศณรงค์  ย้ิมอยู่ ๕8 21 นักการชั่วคราว ม.๓ กองคลงั 
ลูกจ้างประจ า 

 

5 นางทิพวรรณ  พ่ึงฉ่ิง 50 20 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

วิชาการ 
บธ.บ. รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

6 นางสาวอรพิน  แย้มเดช ๔4 ๑5 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

วิชาการ 
ปวส. รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

7 นางสาวสมพักตร์  ช้างสาร ๓1 4 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

วิชาการ 
ปวส. รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

8 นางสาววราภรณ์  จินดารัตน์ ๓7 8 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

งบประมาณ 
บธ.บ. รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

9 นางจีรรัตน์  ไพเราะ ๓2 7 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
บริหารงานบุคคล 

บธ.บ. รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

10 นางสาวสุกัญญา  ปลื้มทวี 30 7 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน

งบประมาณ 
บธ.บ. รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

11 นางสาวสุนิษา  ภู่พยนต์ ๔2 ๑2 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
บริหารงานบุคคล 

ศศ.บ. รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

12 นางนิตยา  คุ้มย้ิม 50 7 
เจ้าหน้าท่ีห้อง

พยาบาล 
ปวส. รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

13 นางบุญเรือน  น่วมนาม ๕2 ๒3 เจ้าหน้าท่ีสมาคม ปวช. รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

14 นายมณเทียร  วาฮับอับดุล ๕7 ๒3 พนักงานขับรถ ป. ๔ รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

15 นางเพ็ญศรี  สุขใส ๖2 ๑2 นักการชั่วคราว ป. ๔ รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

16 นางสมพิศ  ทุกวิลัย ๕6 ๑1 นักการชั่วคราว ป. ๔ รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

17 นางสาวอ าไพ  หงษ์ทอง ๔5 11 นักการชั่วคราว ปวช. รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

18 นายสุระชัย  อ้นเพ็ง ๖2 9 นักการชั่วคราว ปวส. รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
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ที่ ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบ 

การณ์ (ปี) 
ต าแหน่ง วุฒ ิ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

19 นางสาวสนอง  เพ็ชรใส ๔4 7 นักการชั่วคราว ป.๖ รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

20 นางฤทัยรัตน์  สมจุ้ย 30 4 นักการชั่วคราว ป.๖ รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

21 นางสมหมาย  ปลาบู่ทอง ๖4 4 นักการชั่วคราว ป.๖ รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

22 นายแก้วอุดอน  สีหาวงษ์ ๓7 4 นักการชั่วคราว - รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

23 นางสาวณัฐกานต์ เอกธนสมบัติ ๒5 2 
เจ้าหน้าท่ีส านัก 
ผู้อ านวยการ 

ม.๖ รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

24 นางละมูล  ชมเดช 63 2 ที่ปรึกษาพัสดุ ค.บ. รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

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

(พนักงานธุรการ) 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

26 นายแสนรัก  นันกลาง 26 1 ช่างเทคนิคทั่วไป ปวช. รายได้สถานศึกษา 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 
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๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑  รวม   ๒,๘๗๘   คน 

                                                                                           ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
ระดับช้ัน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม รวม

ท้ังหมด 
จ านวนห้อง  ๑๔ ๑๓ ๑๓ ๔๐ ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๓๔ ๗๔ 

เพศ ชาย ๑๘๗ ๒๑๙ ๒๐๘ ๖๑๔ ๑๖๓ ๑๒๙ ๑๓๒ ๔๒๔ ๑,๐๓๘ 
 หญิง ๓๒๓ ๓๓๐ ๒๙๘ ๙๕๑ ๓๐๐ ๒๖๗ ๓๒๒ ๘๘๙ ๑,๘๔๐ 

รวม  ๕๑๐ ๕๔๙ ๕๐๖ ๑,๕๖๕ ๔๖๓ ๓๙๖ ๔๕๔ ๑,๓๑๓ ๒,๘๗๘ 
เฉล่ียต่อห้อง  ๓๖.๔๓ ๔๒.๒๓ ๓๘.๙๒ ๓๙.๑๓ ๓๘.๕๘ ๓๖.๐๐ ๔๑.๒๗ ๓๘.๖๒ ๓๘.๘๙ 
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๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารสถานท่ี จ านวนช้ัน จ านวนหลัง/ห้อง 
๑.  อาคารเรียน ๗ ๑ 
๒.  อาคารอเนกประสงค์ ๓ ๑ 
๓.  อาคารเทพผดุงพร ๔ ๑ 
๔.  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑ ๑ 
๕.  หอประชุมเทพผดุงพร - ๑ 
๖.  ห้องประชุมรัตนวรี - ๑ 
๗.  ห้องประชุมศรีนวมินทร ์ - ๑ 
๘.  เรือนประชาสัมพันธ์ ๑ ๑ 
๙.  ศาลาสิทธิการณ์รัตน์ ๑ ๑ 
๑๐. บ้านพักนักการภารโรง ๓ ๑ 
๑๑. หอพระประจ าโรงเรียน - ๑ 
๑๒. ป้อมยามรักษาการณ์ ๑ ๑ 
๑๓. ห้องน้ าห้องส้วม - ๒๑๐ 
๑๔. สนามฟุตบอล - ๑ สนาม 
๑๕. สนามบาสเก็ตบอล - ๑ สนาม 
๑๖. ลานอเนกประสงค์ - ๒ ลาน 
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๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ  
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
 
เงินงบประมาณ 26,424843.67 

 
- งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 

 
17,950,800.69 

 
เงินนอกงบประมาณ 30,740,942.86 

 
- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 20,613,635.34 

เงินอื่น ๆ (ระบ)ุ 
- เงินบริจาคเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 1,113,817.97 

 
 
- เงินบริจาคเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

 
  68,500.00 

รวมรายรับ 58,279,604.50 รวมรายจ่าย 38,632,936.03 
 
  สรุป  งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ 31.40 ของรายรับ 
  สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ 36.06 ของรายรับ 
 

๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชน 
 
           ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  เป็นชุมชนเกษตรกรรม  มีลักษณะสังคมผสมกึ่งสังคมชนบทและสังคมเมือง
ขนาดใหญ่ มีสถานท่ีราชการท่ีอยู่ใกล้เคียงคือ เขตทวีวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี ๖๗ ของกรุงเทพมหานคร  สถานี
ต ารวจนครบาลธรรมศาลา กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ วัดโกมุทพุทธรังสี  มีประชากรประมาณ  ๗๓,๐๐๐ คน  อาชีพ
หลักในชุมชน  คือ เกษตรกรรม เนื่องจากมีท่ีว่างจ านวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ขบวนกลองยาว 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๓๕๐,๐๐๐ บาท/ปี จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๔ – ๕ คน  
 ๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาสของโรงเรียน 

๑) อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญ คือพุทธมณฑลสถาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนอุทยาน  
    มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  พิพิธภัณฑ์ชุมชนทวีวัฒนา  
    สวนกล้วยไม้ชุมชนทวีวัฒนา ฯลฯ 
๒) ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี เจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา 
    เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา  สถานีต ารวจธรรมศาลา ฯลฯ 
๓) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครู ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของ    
    โรงเรียน    

ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
๑) การคมนาคมยังไม่สะดวก   

 ๒) มีรถโดยสารประจ าทางผ่านโรงเรียนเพียง ๑ สาย ในเวลาเช้า และเย็น ต้องใช้รถตู้รับส่งนักเรียน  
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๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่เปิดสอน 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 

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

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ม. ๑ 120 120 160 160 80 80 40 120 120 240 1240 

ม. ๒ 120 120 120 160 80 80 80 120 120 400 1400 
ม. ๓ 120 120 120 160 80 80 80 120 120 400 1400 
รวม 360 360 400 480 240 240 200 360 360 1040 4040 

 
แผนการเรียนส่งเสริมศักยภาพภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ม. ๑ 120 120 160 160 80 80 40 120 120 560 1560 

ม. ๒ 120 120 120 160 80 80 80 120 120 560 1560 
ม. ๓ 120 120 120 160 80 80 80 120 120 520 1520 
รวม 360 360 400 480 240 240 200 360 360 1640 4640 

 
แผนการเรียน English Program 

 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ม. ๑ 120 120 160 160 80 80 40 120 120 480 1480 

ม. ๒ 120 120 120 160 80 80 80 120 120 560 1560 

ม. ๓ 120 120 120 160 80 80 80 120 120 480 1480 

รวม 360 360 400 480 240 240 200 360 360 1520 4520 
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 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนท้ังปี เท่ากับ ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพฒันาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  

๑. ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
๒. ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ  
 

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

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และ 
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ม. ๔ 120 120 160 160 40 - 40 60 120 420 1240 
ม. ๕ 120 120 120 160 40 40 - 120 120 600 1440 
ม. ๖ - - - - 40 80 40 - 120 860 1140 
รวม 240 240 280 320 120 120 80 180 360 1880 3820 

 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และ 
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ม. ๔ 120 120 100 160 40 - 40 120 120 560 1380 
ม. ๕ 120 120 - 160 40 40 - 120 120 720 1440 
ม. ๖ - - 60 - 40 80 40 - 120 900 1240 
รวม 240 240 160 320 120 120 80 240 360 2180 4060 

 

แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และ 
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ม. ๔ 120 120 100 160 40 - 40 120 120 760 1580 
ม. ๕ 120 120 - 80 40 40 - 120 120 760 1400 
ม. ๖ - - 60 - 40 100 40 - 120 1020 1380 
รวม 240 240 160 240 120 140 80 240 360 2540 4360 
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แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และ 
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ม. ๔ 120 120 160 160 40 - 40 120 120 440 1320 

ม. ๕ 120 120 120 160 40 40 - 120 120 600 1440 

ม. ๖ - - - - 40 80 40 - 120 780 1060 

รวม 240 240 280 320 120 120 80 240 360 1820 3820 
  
แผนการเรียน จีน/ญ่ีปุ่น/ฝร่ังเศส 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเปน็ชั่วโมงต่อปี)  
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 

และ 
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพ่ิมเติม 

ม. ๔ 120 120 160 160 40 - 40 60 120 520 1340 
ม. ๕ 120 120 120 160 40 40 - 60 120 680 1450 
ม. ๖ - - - - 40 80 40 - 120 900 1180 
รวม 240 240 280 320 120 120 80 120 360 2100 3970 
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๑.๙ แหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาทอ้งถิ่น       
 

1.๙.๑  ห้องสมุด           
     

1. ห้องสมุดมีขนาด ๔๒๘ ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 
2. ห้องสมุดความเป็นเลิศทางวิชาการมีขนาด ๑๕๐ ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 
3. จ านวนหนังสือในห้องสมุดท้ังหมด ๓๓,๐๑๗ เล่ม 
4. การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านรหัสแท่ง 
5. จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  ๑,๕๐๐ คนต่อวัน 

คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๐ ของนักเรียนท้ังหมด  
6. จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน 

            เฉล่ีย....๒,๒๕๐...คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ....๗๔.๘๕......ของนกัเรียนท้ังหมด 
  

  1.๙.๒  ห้องปฏิบัติการ 
      ๑.   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน 8 ห้อง 
      2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน 6 ห้อง   
      3.   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน 3 ห้อง 
      4.   ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน  4 ห้อง 
      5.   ห้องเรียนสีเขียว    จ านวน 1 ห้อง 
      6.   ห้องดนตรีไทยและสากล   จ านวน 2 ห้อง 
      ๗.   ห้องนาฏศิลป์    จ านวน 1 ห้อง 
          ๘.   ห้อง Resource Center   จ านวน 1 ห้อง 
      ๙.   ห้องจริยธรรม    จ านวน 1 ห้อง 
     ๑๐.  ห้องซ้อมดนตรีสากล   จ านวน 1 ห้อง 
     11.  ห้องศูนย์การรเรียนรู้วืทยาศาสตร์  จ านวน 2 ห้อง 

 
1.๙.๓  คอมพิวเตอร์  จ านวน ๔๖0 เคร่ือง         
              1.   ใช้เพื่อการเรียนการสอน         ๔๐๐  เครื่อง 
              ๒.   ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 440 เครื่อง 

    3.   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ        20   เครื่อง 
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1.9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน          
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือแหล่งเรียนรู้             สถิติการใช้ (จ านวนครั้ง/ปี) 
๑. ห้องพยาบาล ๕๒ 
๒. ห้องฝึกพลศึกษา ๒๘๐ 
๓. ห้องหมอภาษา ๖๓๒ 
๔. ห้องสมุดโรงเรียน ๓,๗๕๐ 
๕. ห้องสมุดภาษาไทย ๖๒๖ 
๖. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ๒๑๒ 
๗. ห้องสมุดสังคมศึกษา ๒๕๖ 
๘. เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ๒๑๘ 
๙. ใต้อาคารเรียน ๗ ช้ัน ๔๘ 
๑๐. ลานอเนกประสงค์   ๙๕ 
๑๑. ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๔๗ 
๑๒. ห้องเรียนสีเขียว ๔๐ 
๑๓. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๓๘๙ 
๑๔. ธนาคารขยะ ๕๐ 
๑๕. ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช ๒๐๐ 
๑๖. สนามกีฬา ๘๔๒ 
๑๗.  สวนหย่อม ๒๐ 
๑๘. เรือนเพาะช า ๑๒๖ 
๑๙. ลานธรรม ๑๖๒ 
๒๐. ธนาคารโรงเรียน ๒๒๐ 
๒๑. ห้องศูนย์ส่ือคณิตศาสตร์ ๑๗๒ 
๒๒. ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน ๓๔ 
๒๓. ห้องดนตรีไทย ๖๒ 
๒๔. ห้องนาฏศิลป์ ๘๖ 
๒๕. ห้องดนตรีสากล ๗๘ 
๒๖. ห้องทัศนศิลป์ ๔๐ 
๒๗. แหล่งท่ีมีน้ าขังรอบๆ บริเวณโรงเรียน ๒๐ 
๒๘. ห้องแนะแนว ๒๖๕ 
๒๙. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔๐ 
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   1.9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน/ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
 

ช่ือแหล่งเรยีนรู ้  สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ป)ี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ๑ 
โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร  ๖ 
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี  ๑ 
เว็บไซต์ต่าง ๆ  ๒๐ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล  ๒ 
ห้องสมุดประชาชน  ๓๐ 
สนามหลวง ๒  ๒๘ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ (เศรษฐกิจพอเพียง)  ๕ 
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ๑๙ 
ชุมชนในเขตทวีวัฒนา  ๓๐ 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และวันพระเชตุมังคลาราม 

 ๑ 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ๑ 
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี  ๑ 
พุทธมณฑลสถาน  ๒๑ 
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  ๑ 
วัดโกมุทพุทธรังสี  ๒ 
ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี  ๑ 
เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  ๑ 
ค่ายศิลาภิรมย์ จ.นครราชสีมา  ๑ 
ค่ายลูกเสือนวภพ  ๑ 
ตลาดน้ าอัมพวา จ.สมุทรสงคราม  ๑ 
ซาฟารีเวิลด์  ๑ 
ณ สัทธา อุทยานไทย จ.ราชบุรี  3 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา  ๔ 
ศูนย์สาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา  ๑ 
สถานีต ารวจนครบาล ธรรมศาลา  ๑ 
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1.๙.๖  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน        
   
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ป ี

๑ ผอ. วรินทร์ เขียวสอาด เศรษฐกิจพอเพียง 5 
๒ คณะจากศูนย์รวมตะวัน การอนุรักษ์พลังงาน 2 
๓ นายสมโภช  ฉายเกษตริน โขน 5 
๔ นายกิตรวิกร  พนัส โขน ละคร 6 
๕ นางอัญชลี บุญจงรักษ ์ นาฏศิลป์พื้นเมือง ส่ีภาค 8 
๖ นายปริญญา ภิญโญขวัญ ดนตรีพื้นเมืองอีสาน 8 
๗ อาจารย์กรเอก การอ่านท านองเสนาะ 7 
๘ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path๒health) การใช้เทคนิคส่ือสารเชิงบวกในการสอน ๑ 
๙ โรงพยาบาลรามาธิบดี จิตวิทยาคลินิก ๑ 
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๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา         

- ระดับสถานศึกษา  : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท้ังหมดโดยเฉล่ีย 3.24 
- ระดับชั้นเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 

จ านวน 
การ

ลงทะเบียน 

 

ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๘๗๐๔ - - - ๑๒๐ ๒๕๔ ๕๑๔ ๖๘๒ ๙๔๕ ๑๒๓๑ ๔๙๗๓ ๗๑๔๙ ๘๒.๑๓ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๙๗๖๒ - - - ๑๖๓ ๒๒๘ ๕๓๗ ๗๘๔ ๑๒๒๘ ๑๖๔๓ ๕๑๙๐ ๘๐๖๑ ๘๒.๕๗ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๘๖๓๕ - - - ๒๕๐ ๒๓๐ ๕๔๗ ๗๕๓ ๑๐๘๘ ๑๐๗๙ ๔๖๘๙ ๖๘๕๖ ๗๙.๔๐ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๕๗๓๑ - - - ๑๓๙ ๒๗๖ ๕๑๐ ๗๒๙ ๑๑๐๕ ๑๑๐๓ ๑๘๙๗ ๔๑๐๕ ๗๑.๖๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๕๙๔๑ - - - ๑๑๓ ๒๑๔ ๕๐๗ ๕๗๗ ๘๖๒ ๗๕๑ ๒๙๖๑ ๔๕๗๔ ๗๖.๙๙ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๖๖๒๙ - - - ๓๔ ๑๓๒ ๓๙๒ ๕๒๔ ๗๘๐ ๙๖๘ ๓๗๙๙ ๕๕๔๗ ๘๓.๖๘ 

 
            ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 

จ านวน 
การ

ลงทะเบียน 

 

ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๖๙๗๔ - - - ๙๗ ๒๐๖ ๓๔๖ ๖๑๔ ๑๐๕๖ ๑๒๖๘ ๓๔๑๓ ๕๗๓๗ ๘๒.๒๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๗๕๕๐ - - - ๑๓๑ ๑๙๑ ๕๑๐ ๗๔๓ ๑๑๔๗ ๑๑๗๐ ๓๖๖๔ ๕๙๘๑ ๗๙.๒๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๗๓๖ - - - ๒๑๗ ๑๕๒ ๓๘๘ ๕๐๖ ๑๐๙๑ ๘๒๑ ๒๕๖๑ ๔๔๗๓ ๗๗.๙๘ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๖๐๑๖ - - - ๖๑ ๑๔๙ ๕๑๗ ๘๑๔ ๑๓๕๗ ๑๑๕๙ ๑๙๘๔ ๔๕๐๐ ๗๔.๘๐ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๕๕๒๐ - - - ๘๒ ๑๖๙ ๓๔๔ ๕๘๓ ๙๐๗ ๙๐๖ ๒๕๓๒ ๔๓๔๕ ๗๘.๗๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๗๕๐๔ - - - ๗๘ ๑๒๔ ๔๑๐ ๕๖๘ ๙๗๙ ๑๒๕๔ ๔๐๙๗ ๖๓๓๐ ๘๔.๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๑ 
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- ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
การ

ลงทะเบียน 

 

ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย ๓๓๔๕ - - - ๗๑ ๑๒๗ ๓๓๗ ๔๗๒ ๖๘๓ ๖๕๗ ๙๙๘ ๒๓๓๘ ๖๙.๙๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๔๔๓ - - - ๒๔๗ ๔๐๕ ๖๗๒ ๖๕๖ ๗๓๐ ๕๗๔ ๑๑๕๙ ๒๔๖๓ ๕๕.๔๔ 
วิทยาศาสตร์ ๖๑๕๓ - - - ๙๙ ๑๘๒ ๔๗๘ ๗๖๒ ๑๐๙๖ ๑๐๙๘ ๒๕๓๗ ๔๗๓๑ ๗๖.๘๙ 
สังคมศึกษา ฯ ๙๔๖๑ - - - ๘๑ ๑๖๔ ๕๖๙ ๙๕๙ ๑๕๒๘ ๑๑๗๖ ๔๓๘๔ ๗๖๘๘ ๘๑.๒๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕,๐๕๘ - - - ๓ ๑ ๑๗ ๔๓ ๑๙๙ ๕๐๙ ๔๒๘๖ ๔๙๙๔ ๙๘.๗๓ 
ศิลปะ ๖๐๘๐ - - - ๘๘ ๖๔ ๖๐ ๘๙ ๒๙๕ ๕๘๘ ๔๘๙๔ ๕๗๗๗ ๙๕.๐๒ 
การงานอาชีพฯ ๔๙๗๘ - - - ๔๙ ๘๑ ๑๙๙ ๒๑๙ ๓๙๙ ๖๔๖ ๓๓๘๕ ๔๔๓๐ ๘๘.๙๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๘๘๔ - - - ๑๗๙ ๓๑๐ ๖๗๕ ๘๔๙ ๑๐๗๘ ๙๒๗ ๑๘๖๖ ๓๘๗๑ ๖๕.๗๙ 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวน 
การ

ลงทะเบียน 

 

ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย ๓๓๔๐ - - - ๘๘ ๑๑๑ ๒๔๘ ๔๓๑ ๗๗๓ ๗๙๗ ๘๙๒ ๒๔๖๒ ๗๓.๗๑ 
คณิตศาสตร์ ๔๕๓๗ - - - ๒๓๕ ๒๘๖ ๖๒๗ ๘๒๘ ๗๖๗ ๕๕๖ ๑๒๓๘ ๒๕๖๑ ๕๖.๔๕ 
วิทยาศาสตร์ ๖๙๓๔ - - - ๘๓ ๑๔๐ ๔๕๙ ๘๐๒ ๑๓๑๘ ๑๒๘๗ ๒๙๒๘ ๕๕๓๓ ๗๙.๘๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๙๔๔๗ - - - ๗๔ ๑๓๓ ๓๔๕ ๖๙๖ ๑๘๖๓ ๑๘๑๑ ๔๕๒๕ ๘๑๙๙ ๘๖.๗๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๐๖๐ - - - ๕ ๓ ๓๒ ๙๔ ๓๕๗ ๕๓๓ ๔๐๓๖ ๔๙๒๖ ๙๗.๓๕ 
ศิลปะ ๙๒ - - - ๑ - - - - ๑๖ ๗๕ ๙๑ ๙๘.๙๑ 
การงานอาชีพฯ ๔๓๐๖ - - - ๘๑ ๘๕ ๑๕๐ ๒๖๕ ๕๕๔ ๗๔๔ ๒๔๒๗ ๓๗๒๕ ๘๖.๕๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๒๕๘ - - - ๑๒๖ ๒๖๗ ๗๓๔ ๘๖๖ ๑๑๕๕ ๑๐๒๘ ๒๐๘๒ ๔๒๖๕ ๖๘.๑๕ 

 
 
 
 
 
 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๒ 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๓ 
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1.10.2 ผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 
    ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1  
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
 

 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๖๙.๒๙ ๔๒.๓๘ ๔๓.๕๙ ๔๑.๐๙ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๖๐.๔๐ ๓๖.๘๒ ๓๙.๓๑ ๓๖.๕๑ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๖๑.๐๔ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ ๒๙.๑ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑ ๒๙.๔๕ 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๔ 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๖๑.๐๔ ๔๔.๒๔ ๓๖.๖๔ ๔๑.๘๕ ๔๔.๑๖ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๕๔.๔๒ ๔๑.๔๖ ๓๔.๘๐ ๓๘.๔๕ ๔๓.๒๗ 
คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๔๘.๑๖ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๕.๔๘ ๓๑.๑๕ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๐.๗๒ ๓๐.๕๑ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ 

 
 
๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

วิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาษาไทย ๖๐.๔๔ ๖๙.๒๙ 

คณิตศาสตร์ ๓๕.๖๔ ๔๒.๓๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๐๑ ๔๓.๕๙ 
สังคมศึกษา ๔๐.๙๒ ๔๑.๐๙ 
ภาษาอังกฤษ ๖๐.๔๔ ๖๙.๒๙ 

   
 
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาษาไทย ๖๑.๐๐ ๖๑.๐๔ 

คณิตศาสตร์ ๓๑.๓๑ ๔๔.๒๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๖๐ ๓๖.๖๔ 
สังคมศึกษา ๔๐.๑๘ ๔๑.๘๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓๔.๕๑ ๓๗.๗๑ 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๕ 
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รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓๖ 
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1.10.3 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ปีการศกึษา 2561 
 
ภาคเรียนที่ ๑  
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๐๖ ๔๓๐ ๗๓ ๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๕๐ ๔๔๒ ๑๐๘ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๐๖ ๔๓๔ ๗๒ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๖๔ ๔๑๐ ๕๔ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๐๓ ๓๕๗ ๔๔ ๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๕๔ ๔๓๙ ๑๔ ๑ ๐ 

รวม ๒๘๘๓ ๒๕๑๒ ๓๖๕ ๖ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๘๗.๑๓ ๑๒.๖๖ ๐.๒๑ ๐ 
 
 
ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๑๐ ๔๘๔ ๒๔ ๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๔๙ ๔๙๑ ๕๘ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๐๕ ๔๖๓ ๔๐ ๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๖๓ ๓๙๕ ๖๘ ๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๐๓ ๓๘๑ ๒๑ ๐ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๕๔ ๔๓๕ ๑๘ ๑ ๐ 

รวม ๒๘๘๔ ๒๖๔๙ ๒๒๙ ๕ ๑ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๑.๘๕ ๗.๙๔ ๐.๑๗ ๐.๐๓ 
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1.10.๔ ผลการประเมนิสมรรถนะของผู้เรยีนทั้ง ๕ ด้าน ปกีารศกึษา 2561 
 

ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ด้าน จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร ๒๘๘๓ ๑๙๔๐ ๘๖๖ ๗๗ ๐ 
๒) ด้านความสามารถในการคิด ๒๘๘๓ ๑๕๙๘ ๑๑๒๕ ๑๖๐ ๐ 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๒๘๘๓ ๒๑๖๑ ๖๖๔ ๕๘ ๐ 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒๘๘๓ ๒๕๘๓ ๒๗๖ ๒๔ ๐ 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๒๘๘๓ ๒๕๖๕ ๒๘๙ ๒๘ ๑ 

รวม ๑๔๔๑๕ ๑๐๘๔๗ ๓๒๒๐ ๓๔๗ ๑ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๗๕.๒๕ ๒๒.๓๔ ๒.๔๑ ๐.๐๑ 

 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ด้าน จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร ๒๘๘๔ ๒๑๘๒ ๖๔๖ ๕๖ ๐ 
๒) ด้านความสามารถในการคิด ๒๘๘๔ ๑๖๒๘ ๑๑๐๗ ๑๔๙ ๐ 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๒๘๘๔ ๒๒๗๓ ๕๗๖ ๓๕ ๐ 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒๘๘๔ ๒๖๑๑ ๒๕๗ ๑๖ ๐ 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๒๘๘๔ ๒๔๙๖ ๓๓๔ ๕๔ ๐ 

รวม ๑๔๔๒๐ ๑๑๑๙๐ ๒๙๒๐ ๓๑๐ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๗๗.๖ ๒๐.๒๕ ๒.๑๕ ๐ 
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1.10.๕ ผลการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปกีารศกึษา 2561 
 
ภาคเรียนที่ ๑ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๐๖ ๓๘๑ ๑๑๑ ๑๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๕๐ ๓๙๑ ๑๔๗ ๑๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๐๖ ๓๙๗ ๘๙ ๒๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๖๔ ๓๑๑ ๑๒๓ ๓๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๐๓ ๒๖๖ ๑๐๙ ๒๘ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๕๔ ๓๗๓ ๕๑ ๓๐ ๐ 

รวม ๒๘๘๓ ๒๑๑๙ ๖๓๐ ๑๓๔ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๗๓.๕๐ ๒๑.๘๕ ๔.๖๕ ๐.๐๐ 
 
ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๑๐ ๔๒๘ ๗๘ ๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๔๙ ๔๓๘ ๙๗ ๑๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๐๕ ๔๐๔ ๗๗ ๒๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๖๓ ๒๗๘ ๑๕๓ ๓๒ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๐๓ ๓๑๒ ๖๖ ๒๔ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๕๔ ๓๗๑ ๗๑ ๑๒ ๐ 

รวม ๒๘๘๔ ๒๒๓๑ ๕๔๒ ๑๑๐ ๑ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๗๗.๓๖ ๑๘.๗๙ ๓.๘๑ ๐.๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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1.10.6 ผลการประเมนิกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ปกีารศกึษา 2561      
 
ภาคเรียนที่ ๑  
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๐๖ ๕๐๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๕๐ ๕๕๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๐๖ ๕๐๖ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๖๔ ๔๖๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๐๓ ๔๐๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๕๔ ๔๕๔ ๐ 

รวม ๒๘๘๓ ๒๘๘๓ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 

 
 
ภาคเรียนที่ ๒ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๑๐ ๕๑๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๔๙ ๕๔๙ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๐๕ ๕๐๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๖๓ ๔๖๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๐๓ ๔๐๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๕๔ ๔๕๔ ๐ 

รวม ๒๘๘๔ ๒๘๘๔ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 
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๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของสถานศึกษา  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากส านักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เมื่อวันท่ี ๖ ถึง ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ดังนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

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

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ   
                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบง่ชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๘  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
                 ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
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๔๑ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๓๔ ดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 ๑.๑ จุดเด่น 
     ด้านคุณภาพผู้เรียน 
           ผู้เรียนมีความพร้อมในการพัฒนาในด้านการเรียน มีพื้นฐานครอบครัวที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ รู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้
เกียรติผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตัว  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การใช้ภาษาอังกฤษ  สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบมี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จท างานอย่าง
มีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ
และสามารถเข้าศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัย 
       ด้านการจัดการศึกษา  
              ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และมีความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน
สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ตรงตามหลักสูตรมีความสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ  และเต็มเวลา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ส่วนร่วมในทุกภารกิจงาน ผู้บริหาร ครู มีความร่วมมือในการด าเนินงาน ครูมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่น มีการจัดห้องเรียน 
ห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
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ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ๑ มีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
    ๒ บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
     สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ โดยมีการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม และมีกระบวนการ
บริหารและจัดการของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ด้านมาตรการส่งเสริม 
      สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการ
ก าหนดมาตรการอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น มีการน าเสนอข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและผลประเมิน
อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาขับเคล่ือนสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีสูงขึ้น และมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
๑.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑ พัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ๒ พัฒนาผู้เรียนในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 ๓ พัฒนาผู้เรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
 ๔ พัฒนาผู้เรียนท่ีด้อยโอกาสทางครอบครัว 
 ๕ พัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต 
 ๖ พัฒนาผู้เรียนในเรื่องการท ากิจกรรมจิตสาธารณะกับหน่วยงานภายนอก 
          ๗ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
 ด้านการจัดการศึกษา 

พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
 

 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและคุ้มค่า 

 
 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
           พัฒนาผู้เรียนในเรื่องมารยาทไทย การยิ้ม การไหว้ท่ีถูกต้อง กับบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อภายในสถานศึกษา 
  ด้านมาตรการส่งเสริม 
          พัฒนาการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุขสู่ชุมชนภายนอก อย่างต่อเนื่อง 
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1.3.3 ข้อเสนอแนะ  
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑ ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
 ๒ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของอนาคต 
 ๓ ควรส่งเสริมผู้เรียนน าเสนอผลงานทางเว็บไซต์ 
 ด้านการจัดการศึกษา 
 ๑ ควรวางแผนในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
           ๒ ควรมุ่งพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และให้เป็นท่ียอมรับในสังคม 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
             สร้างแนวทางสังคมแห่งการเรียนรู้แบบหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุม และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่าง  
       รวดเร็ว อ านวยสะดวกแก่ผู้ค้นคว้าภายนอก 
  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
            ควรมีแนวทางพัฒนาผู้เรียนในด้านอัตลักษณ์ ให้มีคุณภาพทุกคน 
  ด้านมาตรการส่งเสริม 

 ควรให้สถานศึกษาเป็นสถานท่ีเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดแก่ชุมชน และหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 

2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)   
๒.๑  จุดเด่น             
     ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
           ๑) ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ สามารถเล่นโขนได้ดี ผู้เรียนได้รับการฝึกซ้อมต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี ๑ ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาท่ีมุ่งสืบสานตามพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผู้เรียน
เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ รักการเรียน สนใจกีฬาและนาฏศิลป์ ได้รับเกียรติให้ไปแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ ประเทศจีน  
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยเฉพาะในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เด็กได้รับรางวัลยกย่องเป็นเยาวชน
ดีเด่นประกายเพชรของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้แล้วผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถน าเรื่องท่ีอ่าน
มาต่อยอดท าเป็นบทละครแสดงบนเวทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เนื่องจากสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริม  
สืบสานนาฏศิลป์ไทย 
            ๒) ผู้เรียนมีทักษะของการคิดสังเคราะห์ความรู้ แก้ปัญหาจากการท าโครงงานเชิงส ารวจเปรียบเทียบตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม และเลือกวิธีในการแก้ปัญหา มีผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีทักษะในการปรับตัวเข้ากับสังคม โดย
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น จัดท า CD นิทานคุณธรรมส าหรับคนพิการทางสายตา กิจกรรมต้น
กล้า WE Care จิตอาสาต้านยาเสพติด คิดกิจกรรมน าเสนอให้เครือข่ายในชุมชนแก้ปัญหาภัยยาเสพติด 
             ๓) สถานศึกษาจัดโครงการกลุ่มผู้เรียนแกนน าป้องกันยาเสพติด สว.๓ จัดกิจกรรมให้ความรู้และป้องกันยาเสพ
ติดแก่ชุมชน จนเป็นท่ียอมรับในความส าเร็จของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ จัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาท่ีชัดเจน เน้นการกระจายอ านาจและ

บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๒) ผู้บริหารมีสมรรถะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร

บุคคล และการบริหารท่ัวไป 
๓) สถานศึกษายึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปรากฏผลการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอน มีการวัด ประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับการเรียน
ท่ีครอบคลุมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของสถานศึกษา 

๒) สถานศึกษาจัดท าแบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบส าเร็จรูป และใช้โปรแกรม iSchool  
ในการเผยแพร่การประเมินตามตัวชี้วัด และเป็นช่องทางในการส่ือสาร เพื่อให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑) ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการคุณภาพ โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัด
การศึกษา และมีการกระจายความรับผิดชอบด้านคุณภาพให้แก่ครูอย่างท่ัวถึง 

๒) สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม iSchool มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
 
๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา  
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับพอใช้ ต้องมีการพัฒนา
เพิ่มเติมให้อยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) พัฒนาโปรแกรม iSchool ต่อยอดให้ใช้ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน คุ้มค่ายิ่งขึ้น 
 ๒) ใช้หลักการบริหารจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) ถอดประสบการณ์การท างานของครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาต่อยอด เช่น การจัดท า SSR (Self Study Report) ของครู การวิจัยของครู 
การท าโครงงานของผู้เรียน เป็นต้น 
 ๓) พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในรูป
กรรมาธิการคณะต่างๆ เพื่อศึกษาและร่วมปฏิบัติตนอย่างกว้างขวาง 
๓. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 พัฒนาต่อยอดการประกันคุณภาพภายในระดับกลุ่มงาน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพเสมอกันจากทุกกลุ่มงาน 
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๒.๓ ข้อเสนอแนะ 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาผู้เรียนให้มี
น้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานของผู้เรี ยน
ทางด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ (โขน) และกีฬาในระดับชาติ เพื่อสืบสานงานตามพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ รวมท้ังพัฒนาผู้เรียนให้อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชนโดยจัดกิจกรรม
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และขยายผลไปในทุกระดับช้ันเรียน 
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการความรู้ 
(KM : Knowledge Management) ต่อยอดจากส่ิงท่ีได้ด าเนินการมาแล้ว โดยเฉพาะการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
(Self Study Report) และการวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งครูและบุคลากรได้ท าครบทุกคน การท าโครงงานของผู้เรียนซึ่งมีผลงาน
จ านวนมากเป็นท่ีประจักษ์ สถานศึกษาควรจัดให้มีการด าเนินงานถอดประสบการณ์ รวบรวม เผยแพร่ในรูปนิทรรศการ 
หรือการประชุมซิมโปเซียม เป็นต้น 
 ๒) สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยต่อยอดผลงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีการต้ังอนุกรรมการในรูปแบบกรรมาธิการชุดต่างๆ เพื่อศึกษาและร่วมมือปฏิบัติให้
เกิดผลผลิตท่ีดีมีคุณค่าต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น 
๓. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีกระบวนการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ I-School ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาให้เกิดการประกันคุณภาพหน่วย
ย่อยระดับกลุ่มงาน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการว่าจะได้รับบริการท่ีดีจากทุกหน่วยงานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๔๖ 
 

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2018 

๑.๑๒ ผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ผู้บริหาร    
นายมนตรี    กมลอดิศัย รางวัลปิยชนม์  คนการศึกษา   สกสค.  กรุงเทพมหานคร 

รางวัลผู้เสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ 
ครู  
นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ๒๕๖๑  (SESAO1 AWARDS) 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลปิยชนม์  คนการศึกษา   สกสค.  กรุงเทพมหานคร 
นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม 

รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ๒๕๖๑  (SESAO1 AWARDS) 

สพม.๑ 

รางวัลผู้เสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ 
นายภูธร        บ้านเนิน รางวัลผู้เสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ 

รางวัลปิยชนม์  คนการศึกษา   สกสค.  กรุงเทพมหานคร 
นางอรวลัญช์   ผ่องบุรุษ รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ๒๕๖๑  (SESAO1 AWARDS) 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางแสงจันทร์  อาภาวีระ รางวัลปิยชนม์  คนการศึกษา   สกสค.  กรุงเทพมหานคร 
นางฐานิต       สุขสนาน รางวัลปิยชนม์  คนการศึกษา   สกสค.  กรุงเทพมหานคร 
นายธนะกิจ     รุ่งโรจน ์ รางวัลปิยชนม์  คนการศึกษา   สกสค.  กรุงเทพมหานคร 
นายอิสินธร     เดชคุ้ม รางวัลปิยชนม์  คนการศึกษา   สกสค.  กรุงเทพมหานคร 
นักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เด็กหญิงวริศรา  ก้อนง่อน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือส่ือ

ภาษาไทย ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงญานิศา   ธีรพงษกร รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพนิิจวรรณคดี ม.๑ - 
ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายภูมิพิพัฒน์  พรสาโรจน ์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพนิิจวรรณคดี ม.๔ - 
ม.๖ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวกัญญาปวีร์  อิสระวิทยะชัย รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ

(การเขียนเรียงความ) ม.๔-ม.๖ ครั้งท่ี ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงกุลภัสสร์  บุ้งทอง รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวขวัญเรือน  แสนสุข 
 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.๔ - ม.๖ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายณัฐวัฒน์  วารีรัตน์ภากร 
นายธนพล  มะโนเกี๋ยง 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุน่ใหม่ 
โคลงส่ีสุภาพ ม.๔ - ม.๖ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สุดภะวา 
นางสาวสุธิวัน  ธรรมพงศ์พันธ ์

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ม.๑-ม.๓ (รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒)  
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเจษฎา  นันททวีผล รางวัลเหรียญทองการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ม.๔ - ม.๖ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นายกิตติธรรศ  ฤดีรุจนวงศ์ 
นางสาวบุศรินทร์  จีนสาย 
นายวิเชษฐ์  ราชเจริญ 

รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖ (รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑) 
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายพัณณกร  อิทธิ์ไพศาล รางวัลเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ม.๔ - ม.๖ ครั้ง
ท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เด็กหญิงธนาพร  วัฒนเชาวน์พิสุทธ์ิ 
เด็กหญิงสุกฤตาภา  แซ่เอี้ยว 
นางสาวสุธิวัน  ธรรมพงศ์พันธ ์

รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑ - ม.๓ (ชนะเลิศ) 
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงจิรัชยา  ปิยภาณีรัตน์ 
เด็กหญิงญาณิศา  ธีรพงษกร 

รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.๑ - ม.๓ (รอง

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๔๘ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กชายณัฐกร  แก้วเรือง ชนะเลิศอันดับ ๑) ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงณฤทัย  ทับสุก 
เด็กหญิงธัญมน  อรุณพูนทว ี
เด็กหญิงภารวี  รุจิรพงศ์พันธ ์

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี 
๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายกฤติเดช  ศรีจอมขวัญ 
เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิวิลัย 

รางวัลเหรียญทองการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑ - ม.๓ (รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๒) ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
เด็กหญิงกุลภัสสร  บุ้งทอง 
เด็กหญิงนาฎนารี  ไตรยงค์ 
เด็กหญิงปันนา  พันธ์ุภิญโญสวัสด์ิ 
เด็กหญิงพนิดา  พานาดี 
เด็กหญิงเนตรชนก  ผลแรก 
 

รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม  
ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายธนัท  อยรังสฤษฏ์กุล 
เด็กหญิงนภัสกร  กปิลกาญจน์ 
เด็กหญิงพัชรินทร์  คนแรง 
เด็กหญิงพิชญ์ชาวดี  เนียนใจดี 
เด็กชายสมาธิ  ช่ืนทองค า 

รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม  
ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายฐานันดร  สินธุไชย 
นายพชรพล  ดนตรี 
นายภาณุพงษ์  โชคอนันต์ชัย 
นางสาวรามาวดี  วัฒนจริยา 
นายศุภณัฐ  สุราภา 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์ส้ัน 
 ม.๔ - ม.๖ (ชนะเลิศ) ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายชินวัตร  นาไชยธง 
เด็กหญิงฐิติรัตน์   กองเงิน 
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญมาศ 
เด็กชายณัฐดนัย    ประมูลศิลป์ 
เด็กหญิงนพภัสสร  เมฆฉิม 
เด็กชายบรรณสรณ์  ศรีสุนทรพินิต 
เด็กหญิงปัทยา     พงษ์อัคคศิรา 
เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ฟุ้ง 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม ม.
๑-ม.๖ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๔๙ 
 

     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2018 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กชายพัสยศ   โอภาสมงคลชัย 
เด็กหญิงพีรยา  มาเดช 
เด็กชายภูมิรพี  โคว้ตระกูล 
เด็กชายรัชภาค  ช่ังยืนยง 
เด็กหญิงวรรณวลี  ปุนไธสง 
เด็กหญิงศรัณย์พร  เมตตาจิต 
เด็กชายศุภโชค  ลาภเกิน 
เด็กหญิงสุภัสสร  เทียนไชย 
เด็กชายอรรณพ  ศรีจันทร์ 
เด็กหญิงเสาวณีย์  แสงอุทัย 
เด็กหญิงแพรวา  นวลมะเริง 
เด็กหญิงแพรวา  มิ่งขวัญ 
นางสาวดวงพร  แซ่โง้ว รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 

ม.๔ - ม.๖ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายพงศธร  ปล้ืมทวี 
นางสาวภัทธราพรฐ์  ดวงพัตรา 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.๔-
ม.๖ ครั้งท่ี ๖๘  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นายกฤติพงษ์  จีนาวุฒิ 
เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทกูล 
เด็กหญิงประภาวี  แสงทอง 
เด็กหญิงปวันรัตน์  เชียงปา 
เด็กหญิงปามิกา  ศุภาณิชณัฐชา 
เด็กหญิงภณิดา  สมมุ่ง 
เด็กหญิงศศินิภา  สุกพราว 
เด็กหญิงอัญชนิตา  ธนะกิจศิริ 
เด็กหญิงอาทิมา  ค าควร 
เด็กหญิงเนตรชนก  ผลแรก 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคีตะมวยไทย  
ม.๑ -ม.๖ (รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒) ครั้งท่ี ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเภทกีฬายูยิตสู 
นายภูวเดช      จามจุรีรักษ์    
นายฉันทัช       บุตรมะไฮ  
นางสาวขจีวรรณ จันทร์ฉาย  
นางสาววีรดา     เล็กประเสริฐ      
นายจักรชัย       ยอดหมวก    

 
เป็นตัวแทน Fighting และ Newaza 
เป็นตัวแทน  Newaza 
เป็นตัวแทน Fighting และ Newaza 
เป็นตัวแทน Fighting   
เป็นตัวแทน Fighting และ Newaza 

ส านักวัฒนธรรม กีฬาและ       
การท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานคร 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวสุกัญญา แก้วสว่าง   
นางสาวศุภนิดา  คุ้มยิ้ม      

เป็นตัวแทน Newaz 
เป็นตัวแทน Newaza 
 

ประเภทกีฬายูยิตสู  
- Fighting   
นางสาววีรดา     เล็กประเสริฐ      
นางสาวขจีวรรณ  จันทร์ฉาย  
- Newaza 
นายฉันทัช       บุตรมะไฮ 
นางสาวขจีวรรณ จันทร์ฉาย  

 
 
รองชนะเลิศอันดับ ๒    
รองชนะเลิศอันดับ ๑    
 
รองชนะเลิศอันดับ ๒   
รองชนะเลิศอันดับ ๒   

 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ประเภท Contact Ju Jitsu 
นายฉันทัช      บุตรมะไฮ            
นายปนพ       เอี่ยมลือนาม 

 
เป็นตัวแทนทีมชาติไทย 
เป็นตัวแทนทีมชาติไทย 

สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย 

ประเภทกีฬายูยิตสู  
- Contact Ju Jitsu    
นายฉันทัช       บุตรมะไฮ   
- Fighting 
นายฉันทัช       บุตรมะไฮ   
นายปนพ        เอี่ยมลือนาม  

ระดับนานาชาติ 
 
เหรียญเงิน  
 
เหรียญเงิน   
เหรียญทอง  

สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย 

ประเภทกีฬาคูราช 
นางสาวขจีวรรณ   จันทร์ฉาย  
นายอานุภาพ       เดชวรรณ  
นายวีระพงษ์        ปานนาค 
นายวัชรินทร์       อุดมจิตติรัตน์ 
นายศักดิ์ศิริ       เขมวันตพงศ์  
นายจักรชัย         ยอดหมวก  
นายรณกร       หนึ่งใจ 
นายชาญธวัช      โปรเฑียรณ์     

ระดับนานาชาติ  
เหรียญเงิน     
เหรียญทองแดง     
เหรียญทองแดง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง    
เหรียญทองแดง    
เหรียญทองแดง   
เหรียญเงิน    

สมาคมคูราชแห่งประเทศไทย 

ประเภทกีฬายูโด 
เด็กชายพนิตพงษ์       คุ้มยิ้ม  
เด็กชายเขมภูมิ          เสียงใหญ่        

 
ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ 

ประเภทกีฬายูโด 
รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒ ป ี
เด็กชายเขมภูมิ          เสียงให 
 

โรงเรียนส่วนกลาง 
 
ชนะเลิศ 

 

กรมพลศึกษา 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ป ี
เด็กชายธีระพัฒน์       ทองมาก 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี  
นายอานุภาพ        เดชวรรณ   
นายวีระพงษ์        ปานนาค    
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ป ี
เด็กหญิงอาทิมา   ค าควร 
นางสาวขจีวรรณ  จันทร์ฉาย    

 
รองชนะเลิศ 

 
รองชนะเลิศ 
ชนะเลิศ 
 
ชนะเลิศ 
ชนะเลิศ 

ประเภท Fighting 

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี  
เด็กชายเขมภูมิ    เสียงใหญ่ 
รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๔  ปี  
เด็กชายพชรพล    ศรีเพชร 
เด็กชายอทิวราห์   แก้วแจ่มใส     
เด็กชายตะวัน      หงษ์โต  
เด็กชายอินทรัตน์  ภู่สะอาด 
เด็กชายพุฒิพงศ์  ชวยกระจ่าง       
นายชาญชัย     สุทธิยุทธ์        
นายวีระพงษ์    ปานนาค  
เด็กหญิงอาทิมา     ค าควร  
นางสาวจิดาภา    เจนวิทยาธร 
รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๘ ป ี
นายปนพ     เอี่ยมลือนาม    
นายวุฒิกร    เจริญทรัพย์ศรี 
นายชัชชพงศ์  วีระเพียร   
นายฉันทัช    บุตรมะไฮ   
นายเวทย์พรหม มามาก             
นายคิรากร   ตระกูลสันติรัตน์        
นางสาวขจีวรรณ จันทร์ฉาย     
นางสาววีรดา     เล็กประเสริฐ 
ประเภท Newaza 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี  
เด็กชายเขมภูมิ     เสียงใหญ่     

รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๔  ปี  

เด็กชายพชรพล   ศรีเพชร          

 
 
รางวัลชนะเลิศ    
  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   
รางวัลชนะเลิศ       
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑       
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    
รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   
 
รางวัลชนะเลิศ           
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    
รางวัลชนะเลิศ                 
รางวัลรองชนะเลิศ ๑   
รางวัลรองชนะเลิศ ๑ 
รางวัลชนะเลิศ             
รางวัลชนะเลิศ   
 
 
รางวัลชนะเลิศ             

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

กองกีฬา  กองทัพอากาศ     



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๕๒ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กชายอทิวราห์  แก้วแจ่มใส   
เด็กชายตะวัน    หงษ์โต           
เด็กชายอินทรัตน์  ภู่สะอาด 
เด็กชายพุฒิพงศ์  ชวยกระจ่าง 
เด็กชายธีรพัฒน์     ทองมาก  

รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๖  ป ี

นายอานุภาพ    เดชวรรณ 
นายชาญชัย     สุทธิยุทธ์ 
นายวีระพงษ์    ปานนาค  
เด็กหญิงอาทิมา     ค าควร  

รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๘  ปี  
นายปนพ      เอี่ยมลือนาม 
นายวุฒิกร     เจริญทรัพย์ศรี  
นายฉันทัช     บุตรมะไฮ 
นายคิรากร   ตระกูลสันติรัตน์ 
นางสาวขจีวรรณ  จันทร์ฉาย 
นางสาววีรดา      เล็กประเสริฐ    
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
รางวัลชนะเลิศ                         

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑     
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     
รางวัลชนะเลิศ     

นายฉันทัช        บุตรมะไฮ          สายน้ าตาล   สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ 
 ประเภทกีฬายูโด 
นายอานุภาพ  เดชวรรณ  
 
นายคิรากร    ตระกูลสันติรัตน์ 
 
นายวีระพงษ์  ปานนาค  
 
ประเภทกีฬายูยิตสู    NEWAZA 
นางสาวขจีวรรณ จันทร์ฉาย   
 
 FIGHTING  
นางสาวขจีวรรณ  จันทร์ฉาย     
นายปนพ     เอี่ยมลือนาม  
 
นายฉันทัช     บุตรมะไฮ     

ระดับภาค 
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับชาติ 
ชนะเลิศ  ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ     
รองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับชาติ     
รองชนะเลิศอันดับ ๑   
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ     
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ     
ชนะเลิศ                                                                                                                                                                                                                        
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ     
ชนะเลิศ   
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ     
รองชนะเลิศอันดับ ๑     
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ                                                 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ประเภทกีฬายูโด ระดับนานาชาติ สมาคมยูโดแห่งรัฐปีนัง 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายวีระพงษ์        ปานนาค           
นางสาวขจีวรรณ   จันทร์ฉาย          
นายปนพ            เอี่ยมลือนาม     
นางสาววีรดา       เล็กประเสริฐ       
นายชัชชพงศ์       วีระเพียร 
นายฉันทัช         บุตรมะไฮ 

ได้เข้าร่วม   
ได้เข้าร่วมและเข้ารอบRepechage 
ได้อันดับท่ี ๕ 
ได้อันดับท่ี ๕ 
ได้เข้าร่วม  
ได้เข้าร่วมและเข้ารอบRepechage   

สหพันธรัฐมาเลเซีย 

เด็กชายคมวัฎ      เจนวิทยากร   
เด็กหญิงปราณปรียา ราตรีพรทิพย์   
เด็กหญิงปามิกา     ศุภาณิชณัฐชา   
นางสาวจิดาภา        เจนวิทยากร   

ชนะเลิศ              
รองชนะเลิศอันดับ ๒          
รองชนะเลิศอันดับ ๒    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

กรมพลศึกษา 

 ประเภทกีฬายูโด 
นายอานุภาพ  เดชวรรณ  
 
นายคิรากร    ตระกูลสันติรัตน์ 
 
นายวีระพงษ์  ปานนาค  
 
ประเภทกีฬายูยิตสู    NEWAZA 
นางสาวขจีวรรณ จันทร์ฉาย   
 
 FIGHTING  
นางสาวขจีวรรณ  จันทร์ฉาย     
 
นายปนพ     เอี่ยมลือนาม  
นายฉันทัช     บุตรมะไฮ     

ระดับภาค 
รองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับชาติ 
ชนะเลิศ  ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ     
รองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับชาติ     
รองชนะเลิศอันดับ ๑   
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ     
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ     
ชนะเลิศ                                                                                                                                                                                                                        
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ     
ชนะเลิศ   
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ     
รองชนะเลิศอันดับ ๑     
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ                                              

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ประเภทกีฬายูโด 
นายปนพ            เอี่ยมลือนาม     
นางสาววีรดา       เล็กประเสริฐ       
นายชัชชพงศ์       วีระเพีย 
นายฉันทัช          บุตรมะไฮ 

ระดับนานาชาติ 
ได้อันดับท่ี ๕ 
ได้อันดับท่ี ๕ 
ได้อันดับท่ี ๕ 
ได้เข้าร่วมและเข้ารอบRepechage   
 

สมาคมยูโดแห่งรัฐปีนัง 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 

เด็กชายคมวัฎ        เจนวิทยากร   ชนะเลิศ           
 
    

กรมพลศึกษา 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ประเภท FIGHTING  
ยุวชนชาย อายุ๑๒-๑๓ ป ี
เด็กชายเขมภูมิ     เสียงใหญ่ 
เยาวชนชาย อายุ ๑๔- ๑๕ ปี 
เด็กชายพิชิต        สุทธินิมิตร 

ระดับชาติ 
 
เหรียญทอง 
 
เหรียญทอง 
 

สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางสาวเบญจวรรณ  แจ้งกระจ่าง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.

๔ - ม.๖ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงณภาดา  พุทธเสน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.๑-ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงดาริกา  ก าเนิดแก้ว รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงนันทกานต์  จันทร์ขุน 
เด็กหญิงอารยา  หอมแก่นจันทร์ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงอลิสา  โชตินิธิกิจ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา 
นางสาวภูรี  ต้ังจิตเอื้อวิทู 
นายภูวศักด์ิ  ชลมุกข์ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม  
ม.๔ - ม.๖ (ชนะเลิศ) ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงญานิกา  ตรีธนะตระกูล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวขิม ๗ หย่อง 
 ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวชนนิกานต์  รังผ้ึง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเด่ียวขิม ๗ หย่อง 
ม.๔ - ม.๖  ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายธารา  สว่างศรี 
นายปฏิพล  อุดมพืช 
นางสาววารี  บุนนาค 
นายศุภเศรฐ์  หมื่นสายญาติ 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.๔ - ม.๖ (รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑)ครั้งท่ี ๖๘ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กชายภาณุพงษ์  รุ่งแสง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ (รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๒) ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายชานนท์  มูลต้น รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔ - ม.๖ ครั้งท่ี ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงอัญชนา  วัฒพงษ ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายณัฐนันท์  ครุฑแสง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.๑ - ม.๓ (รองชนะเลิศอันดับ 
๒) ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

นางสาวณัฐชา  แตงเล็ก 
 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ม.๔ - ม.๖ (รองชนะเลิศอันดับท่ี 
๒) ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาววารี  บุนนาค รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.๔ - ม.๖ (รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑) 
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวชฎารัตน์  อินทร์แปลง 
นางสาวชนัญธิดา  วิไล 
นางสาวชนาภัทร  ปั้นกิจดี 
นางสาวชรินทร์ทิพย์  รัชตารมย์ 
นางสาวธิดารัตน์  ทาปัญญา 
นางสาวธิดาริญ  สนเจียม 
นางสาวนิศารัตน์  เจดีย์โน 
นางสาวอัญชลีพร  สร้อยเซียน 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.๔ - ม.๖ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
เขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางสาววิรัลยุพา  รัตนสกุลดิลก รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech)    ม.๑ - ม.๓ (รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี ๑)     ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

เด็กหญิงณฤทัย  ทับสุก 
เด็กหญิงภิญญาดา  อ าพรไพบูลย์ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 

(ครอสเวิร์ด) ม.๔ – ม.๖ (ชนะเลิศ) ครั้งท่ี ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑  
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เด็กหญิงชญานิศ   วงค์ประเสริฐสิริ 
เด็กหญิงธารตะวัน   แจ้งใจธรรม 
เด็กหญิงนภัสสรณ์   ธัญธรณ์เลิศ
ฤทธิ 

รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี 
๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงณัฐชยา  มั่งค่ัง 
เด็กหญิงอภิชญา  ประยูรอนุเทพ 
เด็กหญิงอุษา       ฤทธิ์พุฒ 

รางวัลเหรียญทองการประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑ - 
ม.๓ (ชนะเลิศ) ครั้งท่ี ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายธนกร         แก่นการ 
นายปนพ          เอี่ยมลือนาม 
นางสาวปริญา    รักษาศรี 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงธมนวรรณ   กิจรุ่งเรืองกุล 
เด็กหญิงปามิกา  ศุภภาณิชณัฐชา 
เด็กหญิงวรรณพร   รินทนาพิพัฒน์ 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันท าอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ม.๑ - ม.๓ (รองชนะเลิศอันดับ ๑) ครั้ง
ท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวชลิตา  โสภณสิริ 
นายรติพงษ์  ฉายทองค า 
นางสาวสิรภัทร  ศิริอาภานนท์ 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันท าอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ม.๔ - ม.๖ (รองชนะเลิศอันดับ ๒) ครั้ง
ท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เด็กชายกฤษณะ  เพิ่มพูน 
เด็กชายธชานนท์  ชาวโพงพาง 
เด็กชายนบนที    อินทรบุญ 
เด็กชายพีรวัช     มหาชัย 
เด็กชายรชต      แสนกล 
เด็กชายวันปี      เทียนกระจ่าง 
เด็กชายวีรภัทร   คนดี 
เด็กชายศตคุณ   อัจฉริยะอุสาห์ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดการค่ายพัก
แรม ม.๑ - ม.๓ (ชนะเลิศ) ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายจักริน      เกิดโชค 
นายชานนท์   มูลต้น 
นางสาวปริญา รักษาศรี 
นายพีรธัช      เอมอิ่ม 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อ
ให้บริการ ม.๔ - ม.๖ (รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑) ครั้ง
ท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



                                     

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายภูมิพัทธ วิโรจน์แสงทอง 
นายวุฒิชัย   วุ่นฉิม 
นางสาวกอบทอง  ว่องไว 
นายกิติภูมิ       หงษาวดี 
นายชินพัฒน์     มิ่งมาลัยรักษ์ 
นายฐานันดร     สินธุไชย 
นางสาวณฤดี     พ่วงทองค า 
นายภาณุพงษ์    โชคอนันตชัย 
นายภูมิพิพัฒน์  พรสาโรจน ์
นางสาวรามาวดี  วัฒนจริยา 
นายวิเชษฐ์        ราชเจริญ 
นางสาวสุพิชชา  รอดอินทร์ 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ม.๑ - ม.๖ (รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑)  
ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงอมรรัตน์  อุดมชาติ 
เด็กหญิงอุษา  ฤกษ์พุฒ 
เด็กหญิงมินตรา  บุญประภา 

รางวัลเหรียญทองการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก  
ม.๑ - ม.๓ ครั้งท่ี ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Personal 

iLLUSiON 

 

     การพัฒนาคุณภาพการจัด 
     การศึกษาตามแผนปฏิบัติการ 
     ประจ าปขีองสถานศึกษา 

ตอนที่ ๒ 
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๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 
             รูปแบบการบริหารโรงเรียนของ ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ใช้
หลักบริหารโดยประยุกต์รูปแบบการบริหารโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
มากท่ีสุด โดยมาจากการวิเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งมีรูปแบบเป็นนวัตกรรมการบริหาร  

POSITIVE  MODEL ประกอบด้วย 

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

ตอนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
           ของสถานศึกษา 
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O : Organization Development จัดระเบียบและพัฒนาองค์กร โดยได้จัดระบบโครงสร้างองค์กร 
ให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
การก าหนดตัวบ่งช้ี ก าหนดเกณฑ์การประเมินและการท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

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

I : Information Management (การบริหารข้อมูลสารสนเทศ) เป็นการใช้ข้อมูล สารสนเทศท่ี
ถูกต้อง ทันสมัยเพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการท างาน  

T : Team Work (การท างานเป็นทีม) เป็นการท างานโดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอ านาจ  ให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน มีบรรยากาศในการท างานท่ีเป็นแบบเปิด 
สร้างทีมงานท่ีมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพื่อ
ขับเคล่ือน สู่โรงเรียนคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

I : Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม  ประกอบด้วย Truthfulness ซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง
ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น คิด ไตร่ตรอง ก่อนพูดยึดมั่นรักษาค าพูดอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย Moral & 
Ethic ต้ังมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีอคติ วาระซ่อนเร้น ถือมั่นในกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ไม่
บิดเบือนเพื่อประโยชน์ผู้ใด  Management by Fact  รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการ
คิดพิจารณาและลงมือด าเนินการตามข้อเท็จจริง โดยหลีกเล่ียงการอนุมาน 
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V : VALUES ค่านิยมร่วมเป็นเครื่องมือทางการบริหาร และ การพัฒนาองค์กรรูปแบบหนึ่ง วัฒนธรรม
รวมเป็นกรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากกฎ ระเบียบท่ีมีอยู่ของคนท่ีอยู่ในองค์กรนั้น วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อ
การประพฤติปฏิบัติตนของคนท่ีท างานอยู่ในองค์กรสะท้อนให้เห็นกระบวนการคิด การตัดสินใจ รวมถึง
วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และท่ีส าคัญวัฒนธรรมมีผลต่อการ  เปล่ียนแปลงองค์กร เพราะองค์กรท่ีมี
วัฒนธรรมไม่เข้มแข็งและไม่ยืดหยุ่นจะท าให้วัฒนธรรมกลายเป็นอุปสรรค ต่อการเปล่ียนแปลง การปรับตัวไม่
ทันต่อทิศทางการด าเนินการตามพันธกิจขององค์กร  

E: Efficiency effectiveness ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เน้นคุณภาพวิชาการ การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีคุณภาพ การเรียน การสอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีความ
ถนัด ชัดเจนเรื่องหลักสูตรมีการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการวัดและประเมิน 
ผลอย่างมีมาตรฐาน มีการจัดระบบการเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา 
ซึ่งโรงเรียนต้องมีการกระตุ้น ให้ครูพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น าวิชาการ อาศัยครูท่ีมีความรู้ความสามารถเป็น
ผู้น าด้าน วิชาการ ก็จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน ในช้ันเรียนมีประสิทธิภาพตามไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้  POSITIVE  MODEL นั้นเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ท่ีมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนท่ีเป็นผลผลิต เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารท่ีมีความสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน และเหมาะสม ตามห้วงเวลา จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการบริหาร
โรงเรียน ท าให้ได้นวัตกรรม รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
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~ ๖๔ ~ 

 

 
  

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา 
 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 งานนิเทศการศึกษา 
 งานแนะแนวการศึกษา 
 งานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 งานทะเบียนนักเรียนและจัดท าส ามะโนนักเรียน 
 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและสารสนเทศ 
 งานห้องสมุดโรงเรียน 
 งานการรับนักเรียน 
 งานโครงการเรียนร่วม 
 งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 งานวิเคราะห์และจัดท าแผนของ
สถานศึกษา 

 งานจัดต้ังเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ 
 งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและ

รายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 งานบริหารการเงิน 
 งานบริหารบัญช ี
 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา 
 งานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 งานตรวจสอบภายใน 
 งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 งานวินัยและรักษาวินัย 
 งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
 งานวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด

ต าแหน่ง 
 งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย ลาและออก

จากราชการ 
 งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 งานส่งเสริมกจิการนักเรียน 
 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 

เอดส์และอบายมุข 
 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
 งานประสานงานและพัฒนาเครือข่าย

การศึกษา 
 งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
 งานประสานงานกิจกรรมการประชุม

ระดับชั้นและโฮมรูม 
 งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
 งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

 งานธุรการ 

 งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 งานสัมพันธ์ชุมชน 

 งานสวัสดิการ 

 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 งานประชาสัมพันธ์ 

 งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 

 งานโภชนาการ 

 งานอนามัย 

 งานวิทยุสื่อสาร 

 งานโสตทัศนศึกษา 

 งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

แผนภาพที ่๑ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคร ูคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ มูลนิธิสตรีวิทยา ๓ 
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๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“ รักษ์ศักด์ิศรี มีคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ  มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล     
              บนพื้นฐานความเป็นไทย ” 

 
 

พันธกิจ 
  

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๒. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒

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

เป้าหมาย 
 
 
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และทักษะ    
การด ารงชีวิตอย่างพอเพียงมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์และปลอดภัยจากสารเสพติด 
๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  และสามารถด าเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาส่ิงแวดล้อม 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
๖. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทุกกลุ่มสาระ    

การเรียนรู ้
๗. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีทักษะในการท างาน และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่          

มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอนตลอดท้ังเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
๙. สร้างเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 

“รักษ์ศักดิ์ศรี มีความเป็นไทย” 
รักษ์ศักด์ิศรี  หมายถึง การรักษาคุณค่าของการเป็นนักเรียนท่ีดี ประกอบด้วย 

  ๑. แต่งกายสะอาด และสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๒. ดูแลรักษาโรงเรียนและส่ิงแวดล้อมให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ 

มีความเป็นไทย  หมายถึง เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  
                                เช่น การไหว้ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมีจิตสาธารณะ  
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

         “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามพระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
 พระบรมราชนนี พระพันปีหลวง” 

 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 าเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ 
              เป็นประมุข และตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาส่ิงแวดล้อม 
 ๕. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ  ให้มีความคล่องตัว  ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ          
               มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 ๖. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  
               ความสามารถคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และทักษะการด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 ๗. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
              คุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการจัดการศึกษา 
 ๙. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
              พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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๔. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
      ๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๒.  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. การจัดระบบบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ๔. การบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ 
  กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ สอดคล้อง มฐ. 
๑. การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที ๑ ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ทางด้านวิชาการของ
ผู้เรียน 

โครงการท่ี ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

มฐ. ๑.๑   มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๕ 

โครงการท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการของผู้เรียน 

มฐ. ๑.๑   มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๓   มฐ. ๑.๔ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

โครงการท่ี ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 

มฐ. ๑.๗   มฐ. ๑.๘ 
มฐ. ๑.๙ 

โครงการท่ี ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ 

มฐ. ๑.๑๐ 

โครงการท่ี ๕ ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
และสืบสานงานพระราชด าริ 

มฐ.๑.๘  มฐ.๔.๑ 
มฐ.๔.๒  มฐ. ๔.๓ 

๒. การพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

โครงการท่ี ๖  ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนการวัดและประเมินผลใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

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

๓. การจัดระบบ
บริหารจัดการที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริม
และพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

โครงการท่ี ๗ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพและพัฒนาระบบประกัน 

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

โครงการท่ี ๘  ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและสร้างภาคีเครือข่าย 

มฐ. ๒.๒ มฐ. ๒.๓ 
มฐ. ๒.๕ มฐ. ๒.๖ 

๔. การบริหารจัดการ
โครงการห้องเรียน
พิเศษ 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริม
และพัฒนาการบริหาร
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

โครงการท่ี ๙ ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ครู 
และการบริหารจัดการโครงการห้องเรียน
พิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

มฐ. ๑.๑ มฐ. ๑.๒ 
มฐ ๑.๓  มฐ ๑.๔ 
มฐ. ๑.๕  มฐ. ๑.๖ 
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๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
 

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

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

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

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

๑.ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ 
 
 
 

 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ จ านวน 
๒,๘๗๘   คน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ จ านวน 
๒,๘๗๘   คน 
 
 
 
 
 

 
มฐ. ๑.๑ 
มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มฐ. ๑.๑ 
มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๓ 
มฐ. ๑.๔ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๕. เตรียมความพร้อมสู่ 
    โอลิมปิกวิชาการ 
๖. นิทรรศการแนะแนว 
    การศึกษาต่อ 
๗. พัฒนาส่ือทรัพยากร 
    สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
    ค้นคว้า 
๘. ลูก สว๓ รักการอ่าน 
๙. รักไทย รักษ์ภาษาไทย 
๑๐. หมอภาษา 
๑๑. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
๑๒. ส่งเสริมการแข่งขัน 
      อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 
๑๓. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
๑๔. ส่งเสริมทักษะวิชาการ 
      สังคม 
๑๕. หมอกฎหมาย 
๑๖. วันอาเซียน 
๑๗. ส่งเสริมทักษะวิชาการด้าน 
      สุขศึกษา 
๑๘. พัฒนาทักษะการส่ือสาร 
      ภาษาอังกฤษ 
๑๙. การแสดงผลงานชุมนุม 
๒๐. การแข่งขันทักษะทาง 
     ลูกเสือ 
๒๑. แข่งขันทักษะยุวกาชาด 
๒๒. ประกวดยุวบรรณารักษ์ 
      ส่งเสริมการอ่าน 
๒๓. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
๒๔. ค่ายรักการอ่าน 
๒๕. ส่งเสริมทักษะด้านวิชา 
      การงานอาชีพฯ 
๒๖. ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ 

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

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล เพื่อใช้ในการ
จัดการความรู้และ
จัดระบบเพื่อสะดวกใน
การเลือกใช้ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
โครงการที่ ๓ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๑. ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
๒. งานวันเฉลิมพระเกียรต ิ
๓. ขยายผลการอนุรักษ์พลังงาน 
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
๕. ธนาคารขยะ 
๖. วันส่ิงแวดล้อมโลก 
๗. สอบธรรมศึกษา 
๘. เทศน์มหาชาติ 
๙. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๑๐.กิจกรรมหล่อเทียนและ 
    แห่เทียนพรรษา 
๑๑. ภาษาและวัฒนธรรม 
๑๒. งานชุมนุมยุวกาชาด 
๑๓. พิธีถวายราชสดุดีรัชกาลท่ี ๖ 
๑๔. พิธีทบทวนค าปฏิญาณตน 
      และสวนสนาม 
๑๕. ค่ายลูกเสือเนตรนารี 
      ยุวกาชาด ม.๑-๓ 
๑๖. อบรมนายหมู่ ลูกเสือ 
      เนตรนารี 
๑๗. อบรมลูกเสือจราจร 
๑๘. ค่ายลูกเสือจิตอาสาสู่ชุมชน 
๑๙. กิจกรรมโดดหอ 
๒๐. ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 
๒๑. ค่ายลูกเสือโรงเรียนพี ่
     สู่โรงเรียนน้อง 
๒๒. ลูกเสือสาธารณภัย 
๒๓. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

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

 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรก าหนด  
พร้อมท้ังเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนา พัฒนา
ส่ิงแวดล้อม 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะชีวิต มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
สามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มฐ. ๑.๗ 
มฐ. ๑.๘ 
มฐ. ๑.๙ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้
มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 ๑.พัฒนาทักษะชีวิตและเพื่อนท่ี
ปรึกษา 
๒. Case Conference 
๓. การจัดการเรียนร่วม 
๔. สตรีทบาสต้านภัยยาเสพติด 
๕. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
๖. การแข่งขันกีฬาภายใน 
๗. Diet fit 
๘. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
๙. เวทีคนกล้า 
 
 
 
 
โครงการที่ ๕ ส่งเสริม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสืบ
สานงานพระราชด าริ 
๑.ร าลึกสุนทรภู่ครูกวี 
๒.ครอบครัวพอเพียง 
๓.ประกวดมารยาทไทย 
๔.ไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ 
๕.ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ไอซีทีตามรอยพ่อ    

 
 
๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะชีวิตในการป้องกัน
ตนเอง ให้ปลอดภัยจากยา
เสพติดและปัญหาทางเพศ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี โดยใช้ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาเป็นส่ือ 
 
 
 
 
๑.เพื่อจัดกิจกรรม 
โครงการเพื่อตอบสนอง
พระราชเสาวนีย์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ฯ 
๒.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์และภูมิใจความ
เป็นไทย 

 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี 
 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และ
สืบสานงานพระราชด าริ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนเกิดความรัก
ศักดิ์ศรี มีคุณธรรมฯ 

 
 
มฐ. ๑.๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มฐ. ๑.๘ 
มฐ. ๔.๑ 
มฐ. ๔.๒ 
มฐ. ๔.๓ 
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กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

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

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

 
เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากร
ท้ังหมด ได้รับการ
พัฒนา 
 
เชิงคุณภาพ  
ครูได้รับการส่งเสริมให้
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
มฐ. ๒.๔ 
มฐ. ๓.๑ 
มฐ. ๓.๒ 
มฐ. ๓.๓ 
มฐ. ๓.๔ 
มฐ. ๓.๕ 
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กลยุทธ์ท่ี ๔  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

โครงการที่ ๗ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพและพัฒนาระบบ
ประกัน 
๑. งานวิเคราะห์และจัดท าแผนด้วย 
   ระบบคุณภาพ 
๒. ก ากับติดตาม ประเมินผล 
๓. พัฒนาประกนัคุณภาพ 
๔. งานบริการนักเรียน 
   (พิมพ์บัตรนักเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่ ๘ 
ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และสร้างภาคีเครือข่าย 
๑. ธนาคารโรงเรียน 
๒. มอบทุนการศึกษาต่อ 
๓. แหล่งเรียนรู้คู่ควรสืบค้น 
๔. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการ 
   เรียนรู้ 
๕. ศูนย์การเรียนรู้เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
๖. ห้องเรียนสีเขียว 
๗. Eco school 
๘. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนากีฬา 
๙. นักเรียนแลกเปล่ียน 
๑๐. Summer Abroad 
๑๑. โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ภาษาและวิชาการ 

 
๑.เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการระบบคุณภาพและ
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาท่ีมุ่งสัมฤทธิ์
งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.เพื่อประสานความ
ร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
การจัดการศึกษา 
๒. เพื่อประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ในการจัดการศึกษา 
๓. เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย
และร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือแลกเปล่ียน
เรียนรู ้

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

 
มฐ. ๒.๑ 
มฐ. ๒.๒ 
มฐ. ๒.๓ 
มฐ. ๒.๔ 
มฐ. ๒.๕ 
มฐ. ๒.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มฐ. ๒.๒ 
มฐ. ๒.๓ 
มฐ. ๒.๕ 
มฐ. ๒.๖ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑๒. ลูกเสือแลกเปล่ียน 
๑๓. ปรับปรุงและพัฒนา 
      ห้องปฏิบัติการ 
๑๔. ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

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

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

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษท้ังหมด 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ี
ส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ 

มฐ. ๑.๑ 
มฐ. ๑.๒ 
มฐ ๑.๓ 
มฐ ๑.๔ 
มฐ. ๑.๕ 
มฐ. ๑..๖ 
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Win10 

      

      

ตอนที่ ๓ 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
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 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้-ประเด็นพิจารณา คะแนน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                                                         ๕๐.00                             
ด้านท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   
๑.๑   มคีวามสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ๕.00 3.00 
๑.๒ มคีวามสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา                                                    ๕.00 ๕.00 
๑.๓   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕.00 5.00 
๑.๔ มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๕.00 ๕.00 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕.00 4.00 
๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๕.00 4.00 
ด้านที่ ๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน

ดีงามของสังคม 
๕.00 ๕.00 

๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕.00 4.00 
๑.๙ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕.00 4.00 
๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ๕.00 5.00 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                                        ๒๐.๐๐ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 3.00 3.00 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4.00 4.00 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 4.00 4.00 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 3.00 3.00 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3.00 3.00 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 3.00 2.00 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ                                                20.00 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4.00 4.00 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ 4.00 3.00 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4.00 3.00 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 4.00 3.00 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 4.00 4.00 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้-ประเด็นพิจารณา คะแนน 

มาตรฐานที่ ๔   สืบสานงานพระราชด าริ                                                                                   10.00 
4.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชด าริและศิลปาชีพในสถานศึกษา ๓.00 2.00 
4.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตามแนวทางพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙ 
๓.00 2.00 

๔.๓ มีความภาคภูมิใจและรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ต่อการสืบสานงานพระราชด าริ ๔.๐๐ 4.00 
 
 
 

การประเมินระดับคุณภาพแต่ละมาตรฐาน    
 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ๕๐ 44 ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม     (ช่วงคะแนน 45 - 50) 

ระดับ ๔ ดีเลิศ          (ช่วงคะแนน 40 - 44) 
ระดับ ๓ ดี               (ช่วงคะแนน 35 - 39) 
ระดับ ๒ ปานกลาง     (ช่วงคะแนน 30 - 34) 
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  (ช่วงคะแนน ต่ ากว่า 30) 

มาตรฐานที่ ๒ ๒๐ 19  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม     (ช่วงคะแนน 18 - 20) 
ระดับ ๔ ดีเลิศ          (ช่วงคะแนน 16 – 17)  
ระดับ ๓ ดี               (ช่วงคะแนน 14 - 15) 
ระดับ ๒ ปานกลาง     (ช่วงคะแนน 12 - 13) 
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  (ช่วงคะแนน ต่ ากว่า 12) 

มาตรฐานที่ ๓ ๒๐ 17 ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม     (ช่วงคะแนน 18 - 20) 
ระดับ ๔ ดีเลิศ          (ช่วงคะแนน 16 – 17)  
ระดับ ๓ ดี               (ช่วงคะแนน 14 - 15) 
ระดับ ๒ ปานกลาง     (ช่วงคะแนน 12 - 13) 
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  (ช่วงคะแนน ต่ ากว่า 12) 

มาตรฐานที่ ๔ ๑๐ 8 ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม     (ช่วงคะแนน 9 - 10) 
ระดับ ๔ ดีเลิศ          (ช่วงคะแนน 8 )  
ระดับ ๓ ดี               (ช่วงคะแนน 7) 
ระดับ ๒ ปานกลาง     (ช่วงคะแนน 6) 
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  (ช่วงคะแนน ต่ ากว่า 6) 
 

 
 



     Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2018 

 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

79 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indows User 

      

      

มาตรฐานที่ ๑ 

คุณภาพของนักเรียน 
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 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ  
 
 

๑. กระบวนการพฒันา 
  

             สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมความสามารถ
และสมรรถนะให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานประเด็นพิจารณาของสถานศึกษา  
ด้วยการออกแบบการจัดการเรียนรู้  กิจกรรม โครงการท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนักเรียนเป็นส าคัญ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการท้ังรูปแบบการระดมสมอง การลงมือ
ปฏิบัติจริง การร่วมมือกันเรียนรู้ ใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณของนักเรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะเจตคติความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถจัดกิจกรรรมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย 
มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ด้วยกิจกรรม โครงการตรงตามศักยภาพนักเรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยี 
เทคนิค รูปแบบในการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล โดย
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สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
สอบระดับชาติ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา  
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ นิทรรศการวิชาการและงานบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ๑. การส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละดับชั้น โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่างๆรอบตัว  การปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย การน าวิทยากรมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียน
เรียน  กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด เล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรด การจัดป้ายนิเทศแนะน าสาระน่ารู้ และเทศกาลวัน
ส าคัญ กิจกรรมแนะน าหนังสือใหม่ๆ ส าหรับนักเรียน ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลสาระความรู้จากการอ่าน 
เพื่อน ามาส่ือสารกิจกรรมหน้าเสาธง ส าหรับการจัดกิจกรรมรายการ “เช้านี้ทวีปัญญา”  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
ให้มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  ท่ีนักเรียนสามารถแลกเปล่ียน
ความรู้  โดยสามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้   นอกจากนี้  โรงเรียนจัดให้มีบริการมุมสืบค้นข้อมูล 
จากอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ E-Learning ท าให้นักเรียนพัฒนาความรู้ตลอดเวลา มีนิสัยรัก
การค้นคว้า และสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนบันทึกการอ่านในสมุดบันทึกการอ่าน
ตามโครงการจดบันทึกตามพระจริยวัตรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี    

              ด้านการส่ือสารการใช้ภาษาและการคิดค านวณ โรงเรียนด าเนินการให้มีจัดกิจกรรมการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และต้ังค าถามในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในกิจกรรม English 
Speaking Day กับครูชาวต่างชาติ กิจกรรม English On stage เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนหน้า
เสาธง กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชนส าหรับแก้ปัญหาทักษะการอ่านออกเสียง กิจกรรมของชุมนุมศิลปะการ
พูด ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนสามารถพูดส่ือสารและน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การคิดค านวณและ
ทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้เวทคณิต  กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว การจัดท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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   ๒. การส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา โรงเรียนได้เน้นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  มีการจัดกิจกรรมโครงงานท้ัง
โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานชุมนุม โครงงานคุณธรรม โครงงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
เพื่อให้นักเรียนเรียนได้ฝึกทักษะความคิด เรียนรู้กระบวนการท างาน แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน มีการ
ก าหนดวันน าเสนอโครงงานและแสดงผลงานและผลผลิตของนักเรียนในกิจกรรม “วันเปิดบ้านนวมินทร์” อีกท้ังมี
การจัดประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ในทุกกลุ่มสาระฯ โดยมีการฝึกอย่างต่อเนื่องและประเมินในทุก
หน่วยการเรียน นอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้แบบ STEM  Education ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนการจัดให้กิจกรรม “สภานักเรียนจ าลอง” เพื่อฝึกการคิดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาต่างๆท่ีอยู่รอบตัวของนักเรียนภายในโรงเรียนผ่านสภาผู้แทนนักเรียน 
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        ๓. การส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลาย ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ น าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน การสร้างนวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยตามหลัก
วิทยาศาสตร์ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างเต็มรูปแบบ  นวัตกรรมหรือผลงานท่ีนักเรียนสร้างขึ้นสามารถ
น าเสนอและเผยแพร่แก่สาธารณประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น การน าเสนอนวัตกรรมของนักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษเกี่ยวกับอุปกรณ์ดักจับเขม่าด้วยแผ่นกรองใยกล้วย หุ่นยนต์ขจัดรอยเป้ือนอัจฉริยะ นักเรียนได้ฝึกทักษะใน
เรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอก  

        ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในทุกระดับช้ัน 
และมีอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีท่ีเพียงพอ ทันสมัย เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล นักเรียนสามารถเรียนรู้
และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Access ในการสร้างงานตามเงื่อนไข โปรแกรมค านวณ 
(Excel) โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Power point) โปรแกรมภาษาสร้างรูปทรงเรขาคณิต การจัดเอกสาร ตาราง
ท างาน การจัดการภาพกราฟิก animation สร้างงานเป็นเรื่องส้ันๆ ตามจินตนาการ สร้างเป็นการ์ตูน เป็นต้น การ
ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในทุกรายวิชาเพื่อเพิ่มเติมความรู้   การน าเสนอผลงานทางเว็บบล็อก การติดต่อ
ครูผู้สอน เพื่อน และคนในสังคมทาง e-mail,  Social Network 
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         ๔. การส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ  การส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักสูตร โดยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมรักไทย รักษ์
ภาษาไทย คลินิกหมอภาษา  วิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมเลขคณิตคิดในใจสู่ห้องเรียน กิจกรรม Math project 
กิจกรรมสอนเสริมเติมปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมคลินิกวิทยาศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์ สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา กิจกรรมสอนเสริมพิเศษสังคมศึกษา กิจกรรมหมอกฎหมาย วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา มีการฝึกกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ การฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะกีฬาส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา วิชา
ศิลปะ ส่งเสริมการเรียนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ วิชาการงานอาชีพ ฯ เรียนรู้โดยวิทยากรท้องถิ่น นักเรียนได้
ฝึกทักษะในเรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอก วิชาภาษาต่างประเทศ  
จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ GAT – PAT กิจกรรม English on Stage  นักเรียนน าเสนอบทสนทนา 
ละครส้ัน บนเวทีหน้าเสาธง กิจกรรม English On Air  English Speaking Stars  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ มีการจัดป้ายนิเทศ เกี่ยวกับ ค าศัพท์ ส านวน ประโยค บทสนทนา 
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน โครงการนักเรียนแลกเปล่ียน โดยประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น โครงการ AFS และ  สโมสรโรตารี  เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนในด้านวิชาการ วัฒนธรรม
และความเป็นอยู่ การจัดการเรียนร่วม มีการประเมินสมรรถนะส าคัญในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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         ๕. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานในการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น อีกท้ัง 
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งมีการด าเนินงานต่างๆ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้และวิชาทักษะทางอาชีพ เช่น การท าขนมไทย งานใบตอง งานธุรกิจ 
การเป็นผู้ประกอบการและ SME ขนาดย่อม หรือคณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมประกวดการท าอาหาร เป็น
การส่งเสริมความสามารถทักษะพื้นฐานทางอาชีพท่ีหลากหลาย และงานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมการแนะแนว
ศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรม Pre – Admission เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเอง และน าผล
การสอบไปวางแผนในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการใน
การเข้าค่ายต่างๆ เช่น Gifted English Camp Gifted Day Camp การจัดการเรียนการสอนโดยครูพิเศษ เป็นต้น   
ท้ังนี้เพื่อส่งผลให้เกิดคุณภาพต่อนักเรียน เกี่ยวกับความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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                      ๖. การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ด าเนินการโครงการกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมท่ีพุทธมณฑล นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
บวชบรรพชาสามเณรและเนกขัมจาริณี  การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายผ้า
จ าน าพรรษาท่ีวัดโกมุทพุทธรังสี  กิจกรรมเทศน์มหาชาติ  สอบธรรมศึกษา กิจกรรมสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ  
กิจกรรมประกวดมารยาท กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมคุณลักษณะให้นักเรียนรู้จักการวางแผน ประหยัด 
อดออม โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล เข้าร่วมพิธีทบทวนค าปฏิญาณตน
และสวนสนาม กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ นักเรียนทุกคน  มีสมุดบันทึกความดี 
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมปฏิบัติตนตามศาสนาท่ีตนนับถือ การปฏิบัติกิจกรรม จิตสาธารณะ กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑, ม.๔ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมอบรม
นักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น 
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              ๗. การส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  โรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียน
ปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เช่น พุทธ
มณฑล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา วัดในเขตทวีวัฒนา เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย เช่น ความกตัญญูกตเวทีร าลึกพระคุณครู กิจกรรมวันไหว้ครู สืบสาน
ประเพณีไทยวันลอยกระทง กิจกรรมบรรพชาสามเณร บวชเนกขัมจาริณี กิจกรรม วันพ่อ-วันแม่ กิจกรรมบริจาค
โลหิต กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล การบันทึกการปฏิบัติความดีท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน 
และสังคม กิจกรรมไหว้ครูศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อสืบทอดประเพณี   การไหว้ครูศิลป์ เผยแพร่ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย กิจกรรมร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ และ
กิจกรรมรักษ์ไทย 
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       ๘.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การอบรมสารวัตรนักเรียน อบรม
คณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าช้ันเรียน กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน มีการจัดท าข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล ในเรื่องของข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว เศรษฐกิจ การรู้จักและเข้าใจตนเองรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุด
ด้อยของตนเอง กิจกรรมสร้างมนุษยสัมพันธ์และให้เกียรติผู้อื่น เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสา และ
สาธารณะประโยชน์  กิจกรรมรับน้องม.๑ และ ม.๔ กิจกรรมหน้าเสาธง หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมต่างชาติ 
เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมวันบะจ่าง กิจกรรมวันชาติ
ฝรั่งเศส  กิจกรรมวันทานาบาตะ กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมวันคริสมาสต์ 
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          ๙. การส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการ
ตรวจเครื่องแต่งกาย เล็บ จากครูท่ีปรึกษาเป็นประจ าทุกวันและบันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูมมีการอบรม
การปฎิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการได้รับการดูแลตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น  พร้อมท้ังมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
มีแพทย์และทันตแพทย์มาตรวจสุขภาพทุกปีมีการประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อรับทราบผลการตรวจสุขภาพและ
ส่งต่อเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเยาวชนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นอกจากนั้น    
ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ การแข่งขันกีฬาสี “ราชาวดีเกมส์” การแข่งขัน
วิ่งมาราธอน ‘รวมพลคนดีของแม่’ กิจกรรมเดินสานสายใยครอบครัว  นักเรียนทุกคนได้รับการช่ังน้ าหนักวัด
ส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและได้รับการดูแลพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยให้ความรู้เกี่ ยวกับโรคอ้วน 
การจัดกิจกรรม Healthy Slim การด าเนินงานในเรื่องสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในโรงอาหารอย่างเหมาะสม มีการคัด
แยกเศษอาหารการท าความสะอาดภาชนะอย่างถูกสุขลักษณะ โรงเรียนเป็นเขตปลอดน้ าอัดลมจัดให้มีน้ าประปา
ด่ืมได้ไว้บริการอย่างเพียงพอ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันส่ิงเสพติด โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันสารเสพติด เอดส์และอบายมุข จัดประกวดโครงงานต้านยาเสพติด อบรมนักเรียนแกนน าต้านยาเสพติด
เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากภัยยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข กิจกรรมต้นกล้าเยาวชนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 
กิจกรรมเยาวชนรู้ทันบุหรี่โดยการจัดท าป้ายนิเทศในการรณรงค์  โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบมีการคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ เพื่อส ารวจพฤติกรรมของนักเรียนทุก
คนและดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
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๒. ผลการด าเนินงาน 
   ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ 
   ๑.ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น   

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
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ม. ม. ม. ม. ม. ม. เฉลี่ย
ร้อยละ 61.02 73.44 57.02 61.92 61.61 69.05 64.01

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่   ในระดับดีข้ึน 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ม. ม. ม. ม. ม. ม. เฉลี่ย
ร้อยละ 72.17 67.68 63.80 64.33 68.83 70.17 67.83

 

           จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ในระดับดี-ดีเยี่ยม 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  -  ภาคเรียนท่ี   เท่ากับร้อยละ   .0  และในภาคเรียนท่ี   เท่ากับร้อย
ละ  7.8  เมื่อเฉล่ียท้ัง   ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ   .9  สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ
คะแนน   (นักเรียนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่าน เขียน ส่ือสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
การคิดคานวณเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับดี-ดีเย่ียม) 
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๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคิดวิเคราะห์สื่อความ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน เขียนคิดวิเคราะห์ส่ือความ 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ในระดับดี-ดีเย่ียม ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  -   เมื่อเฉล่ียท้ัง ๒ ช่วงช้ันจะเท่ากับ 
ร้อยละ 9 .98 สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน    
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๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม        

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการส ารวจด้านความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม 

 

จากแผนภูมิพบว่า ร้อยละของผลการส ารวจด้านความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม  เฉลี่ย   ภาคเรียนเท่ากับ 
9 .89 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน   (นักเรียนร้อยละ 9๐ มีความสามารถในสร้างและเผยแพร่
นวัตกรรมของตนเอง / กลุ่ม) 
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๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
                        แผนภูมิแสดงร้อยละระดับผลการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                                           ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑    

 
                  

                      แผนภูมิแสดงร้อยละระดับผลการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                                           ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒     

 

    จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในระดับดี-ดีเย่ียม ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  -   เมื่อเฉล่ียจะเท่ากับร้อยละ 8  สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ
คะแนน    
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๑.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

เกรด  เกรด  . เกรด  เกรด  . เกรด  เกรด  . เกรด  เกรด 0 ร
ม. 53.28 15.87 12.70 8.23 5.47 2.93 1.38 0.01 0.04
ม. 50.65 16.26 13.95 8.97 6.01 2.42 1.69 0.04 0.01
ม. 50.35 13.46 15.01 9.01 6.59 2.63 2.86 0.05 0.00
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา      

เกรด  
เกรด 
 . 

เกรด  
เกรด 
 . 

เกรด  
เกรด 
 . 

เกรด  เกรด 0 ร

ม. 31.71 18.88 20.97 13.59 9.20 3.78 1.76 0.11 0.00
ม. 44.67 15.04 16.46 10.43 7.50 3.18 1.63 0.58 0.03
ม. 52.56 16.65 13.49 8.12 6.10 1.90 0.83 0.00 0.00

0.00
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20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

   

จากแผนภูมิพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับดี-ดีเย่ียม ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  -   เมื่อเฉล่ียจะเท่ากับร้อยละ 79.   สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน    
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๑.๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   –   ในระดับดีข้ึนไป 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

ระดับดี

ระดับดีเย่ียม

ระดับดี ดีเย่ียม

ระดับดี ระดับดีเย่ียม ระดับดี ดีเย่ียม
ภาคเรียนที่  20.99 68.00 88.99
ภาคเรียนที่  30.14 56.36 86.50

 

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในระดับดี-ดีเย่ียม ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  -  ภาคเรียนที่   เท่ากับร้อยละ 88.99 และในภาคเรียนที่   เท่ากับร้อยละ 8 . 0 เมื่อเฉลี่ยทั้ง   ภาคเรียน
จะเท่ากับร้อยละ 87.7  ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน   (นักเรียนร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป มีความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในระดับดี-ดีเย่ียม) 
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๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
                      แผนภูมิแสดงผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่สถานศึกษาก าหนด 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่สถานศึกษาก าหนด 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

           จากแผนภูมิพบว่า ประเมินคุณลักษณะและค่านิยมท่ีสถานศึกษาก าหนดในระดับดี-ดีเย่ียม ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  -   เมื่อเฉล่ียจะเท่ากับร้อย 9 .   สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ
คะแนน    
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๑.๘ ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕   ในระดับดีข้ึนไป 

0 20 40 60 80 100

ระดับดี

ระดับดีเย่ียม

ระดับดี ดีเย่ียม

ระดับดี ระดับดีเย่ียม ระดับดี ดีเย่ียม
ร้อยละ 44.56 44.25 88.81

 

              จากแผนภูมิพบว่า นักเรียนร้อยละ 88.8  มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับดี-ดีเย่ียม ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ
คะแนน   (นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน ในระดับดี-ดีเย่ียม) 

๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕   ในระดับดีข้ึน 

0 20 40 60 80 100

ระดับดี

ระดับดีเย่ียม

ระดับดี ดีเย่ียม

ระดับดี ระดับดีเย่ียม ระดับดี ดีเย่ียม
ร้อยละ   . 9 60.56 96.95
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          จากแผนภูมิพบว่า นักเรียนร้อยละ 9 .9  มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับดี-ดี
เย่ียม ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน   (นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายในระดับดี-ดีเย่ียม) 

๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕   ในระดับดีข้ึนไป 

0 20 40 60 80 100

ระดับดี

ระดับดีเย่ียม

ระดับดี ดีเย่ียม

ระดับดี ระดับดีเย่ียม ระดับดี ดีเย่ียม
ม. 5.29 94.41 99.7
ม. 5.98 91.61 97.59
ม. 21.71 74.35 96.06

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕   ในระดับดีข้ึนไป 

0 20 40 60 80 100

ระดับดี

ระดับดีเย่ียม

ระดับดี ดีเย่ียม

ระดับดี ระดับดีเย่ียม ระดับดี ดีเย่ียม
ม. 64.83 23.31 88.14
ม. 20.23 79.77 100
ม. 14.39 85.08 99.47
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  -  ปีการศึกษา ๒๕   ในระดับดีข้ึนไป 

 

 

จากแผนภูมิพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  -  ร้อยละ 97.   มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ในระดับดี-
ดีเย่ียม ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน   (นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง    ข่มเหง รังแก ไม่
เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม ในระดับดี-ดีเย่ียม) 
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๓. จุดเด่น  

1. นักเรียนมีทักษะและความสามารถทางการอ่าน  ส่ือสาร และคิดค านวณ เป็นอย่างดีท้ังนี้เนื่องจาก
โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องและหลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านการอ่าน การคิดและการ
ส่ือสารของนักเรียน 

2. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแยกแยะในส่ิงท่ีส าคัญ และจ าเป็น 

3. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเข้ามาประกอบในการตัดสินใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนดีขึ้น 

4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้กับนักเรียนในทุกระดับช้ัน และกิจกรรมลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมศูนย์การเรียนรู ้

5. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
6. โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับจังหวัด และระดับประเทศทุกรายวิชา 
7. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหลากหลายสอดคล้องตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร 
8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีส่วนร่วม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 

ท้ังงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
9. นักเรียนมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู กตเวทีต่อครอบครัวและโรงเรียน 
10. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญทุกกิจกรรมของโรงเรียน 
11. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมรองรับความแตกต่างและหลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 

ส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน            
12. นักเรียนมีความสนใจด้านดนตรี กีฬา สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะด้านจนเป็นท่ียอมรับ  

และสร้างช่ือเสียงให้กับทางโรงเรียน 
13.  ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสนใจทางด้านกีฬาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ ยูโด ยูยิตสู คูราช ฟุตบอล  

 ฟุตซอลและ บาสเกตบอล โดยมีการจัดการฝึกซ้อม และส่งเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ   
นักกีฬา 
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๔. จุดควรพัฒนา 

      ๑.  ควรใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนท้ังการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตาม 
           แผน และร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
      ๒.  ควรมีการเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ๆ  
           ท่ีเกี่ยวข้อง 

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

      ก าหนดเป้าหมายในชีวิตอย่างมีเหตุผล 
 ๖.  ระยะเวลาในการท ากิจกรรมบางกิจกรรมไม่เหมาะสม เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายท้ังด้าน 
      วิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ท าให้บางกิจกรรมใช้เวลาด าเนินการไม่เหมาะสม 
 ๗.  โรงเรียนมีข้อจ ากัดเรื่องท่ีต้ัง อยู่ห่างไกลจากชุมชน การเดินทางสัญจรค่อนข้างล าบาก ควรเพิ่มความ 
      หลากหลาย ของกิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึง 
      ชุมชน 
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กระบวนการบริหาร 
และการจัดการสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการสถานศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม  
 

๑.กระบวนการพัฒนา 
๑ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

                สถานศึกษามีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓  โดยวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายของต้นสังกัด สถานการณ์ท่ีการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา รายงานการ
วิจัยเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และระดมความคิดของผู้เกี่ยวข้องร่วมกันท า SWOT analysis อันน าไปสู่การ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดรับกับแผนกลยุทธ์ 
และบริหารโครงการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวิเคราะห์ความต้องการท่ีจ าเป็นของ
แต่ละโครงการ  วิเคราะห์ต้นทุน ผลผลิต ใช้หลักการบริหารความเส่ียง (risk management) เพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติ
การบรรลุผล และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินโครงการ   มีการก ากับติดตาม และจัดท ารายงานประเมินผล
เสนอผู้บริหารหลังจากด าเนินการโครงการเสร็จส้ิน 
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๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพด้วยวิธีระบบวงจรคุณภาพ PDCA มีการวางแผนการด าเนินงาน
โดยงานวิเคราะห์จัดท าแผนของสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  น าแผนไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการควบคุมและก ากับติดตามของ
ผู้บริหาร ด้วยการประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการด าเนินงาน พร้อมท้ังมีการสรุปผลการด าเนินงานและกิจกรรม
ของโรงเรียนเป็นประจ า นอกจากนี้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีด าเนินการติดตามตรวจสอบ การด าเนินงาน
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา น าจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนามาวิเคราะห์และน าไปสู่  
การปรับปรุงและการพัฒนาบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
            การบริหารโรงเรียนใช้หลักการแบบมีส่วนร่วม (Participation Management)  โดยเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  ผู้แทนองค์กรหลัก ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เครือข่ายผู้ปกครอง มูลนิธิโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และชมรมศิษย์เก่าสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา ในเรื่องของทรัพยากรทางการศึกษา แสดงความคิดเห็น การด าเนินการ สนับสนุนงบประมาณ
และสนับสนุนทุนการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ ซึ่งมีบทบาทในการบริการสนับสนุน
วัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา การบริการสาธารณูปโภค บริการตรวจสุขภาพ บริการประกันอุบัติเหตุ บริการสถานท่ี 
และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนานักเรียนและบุคลากร การจัดการเรียนรู้ แนะ
แนว ตลอดจนการแลกเปล่ียนบุคลากร โดยมีการติดต่อและประสานงานกันผ่านส่ือต่างๆ การจัดแสดงผลงานวิชาการ 
การสัมมนา  และจัดการประชุม ท้ังนี้เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
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๓.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตร เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะในศตวรรษ 
ท่ี ๒๑ และสามารถบูรณาการการเรียนรู้อย่างรอบด้าน มีกิจกรรมท่ีรองรับ เช่น  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ STEM ศึกษา กิจกรรมนิทรรศการ
วิชาการและงานบูรณการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-NET รวมท้ังกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถ
สมรรถนะของนักเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและหน่วยงานภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ด้วยการ จัดท าแผนอัตราก าลังด้าน
บุคลากร ท้ังครูประจ าการ  ครูอัตราจ้าง  และลูกจ้างช่ัวคราว  ให้ครูด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
ซึ่งครูร้อยละ ๑๐๐ ได้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพตามความสนใจ ด้วยโปรแกรมการอบรม
ต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก รวมท้ังโครงการพัฒนาครูครบวงจร (คูปองครู)  นอกจากนี้สถานศึกษาจัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการ ท่ีมุ่งพัฒนาครูองค์ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  มี
สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  และมีการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดท าส่ือการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตาม 
มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับอบรมภายนอก และมีการจัดอบรมภายในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  มีการสร้างขวัญก าลังใจ 
เสริมแรงทางบวก โดยการช่ืนชม การมอบเกียรติบัตร มีโครงการ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ศตวรรษท่ี๒๑ 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเข้าสู่มาตรฐานสากล งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร 
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๕.จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
         สถานศึกษามีพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดท าโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาและส่งเสริมส่ิงแวดล้อมในแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้โดยยึดหลักการบริการด้านส่ิงแวดล้อม 
เทคโนโลยี สาธารณสุข สาธารณูปโภค และสวัสดิการ มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน   
มีโครงการรองรับ เช่น   โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม   โครงการอนุรักษ์พลังงาน  โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โครงการศูนย์
เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศตวรรษท่ี ๒๑ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภายใน
ของทุกกลุ่มสาระ 
 
๖.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

        สถานศึกษาได้จัดท าเว็บไซต์ในนามของ http://www.satriwit3.ac.th ส าหรับเผยแพร่ข่าวสารแบ่งปันแลกเปล่ียน
เรียนรู้สู่สาธารณชน ส่วนข้อมูลท่ีเป็นความลับจะมีระบบในการจัดเก็บแยกต่างหาก มีระบบเครือข่ายส าหรับจัดเก็บและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเรียกว่า \\media ซึ่งเป็น intranet ของสถานศึกษา มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล มีการแต่งต้ังผู้
มีหน้าท่ีในการป้อนข้อมูลและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของข้อมูล มีการแบ่งออกเป็นพื้นท่ีของแต่ละกลุ่มงานและ
ก าหนดสิทธิ์ในการใช้งาน  มีรหัสผ่านของบุคลากรรับผิดชอบท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดท า 
Server เพื่อส ารองข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ เพื่อให้สามารถเรียกคืนข้อมูลได้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการบริหารจัดการโดยการใช้โปรแกรม I-School ในสถานศึกษาส าหรับการส่งข้อมูล ค าส่ังราชการ จัดระบบ
ฐานข้อมูลของกลุ่มงานต่างๆ รวมท้ังมีโครงการและการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนเช่น  ระบบ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑   โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ  โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
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๒. ผลการด าเนนิการ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ ผลการพัฒนา 
๑. การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

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

๒. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ 

ดีเย่ียม สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพด้วยวิธีระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA มีการวางแผนการด าเนินงานโดยงานวิเคราะห์จัดท าแผนของ
สถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
น าแผนไปสู่การปฏิบัติ และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องและร่วมมือกับท้ังหน่วยงานราชการและเอกชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับทราบ และรับ
ผิดขอบต่อผลการจัดการศึกษา ท าให้เกิดเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา 
ส่งผลให้การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมท้ังมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม มีช่องทางหลากหลาย ส่งผลให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 

๓.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

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

๔. พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเย่ียม ครูทุกคนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มี
องค์ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  มีการประยุกต์ใช้ ICT 
จนได้รับการประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะเพิ่มขึ้น 
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ประเด็น ระดับคุณภาพ ผลการพัฒนา 
๕.จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเย่ียม สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความ
ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผล
ให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองการศึกษาความรู้นอกห้องเรียน น าไปสู่
การต่อยอดความรู้ท่ีได้จากในห้องเรียน เพื่อน าไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๖.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
๓. จุดเด่น 
           ๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน ท าให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
               และกลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานไปได้ถูก 
               ทิศทาง   
  ๒. สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
           ๓. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการบริหารงานจากหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัทเทพผดุงพร โรงพยาบาล 
                ธนบุรี สถานีต ารวจธรรมศาลา ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
  ๔. สถานศึกษามีการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  ๕. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้น าทางวิชาการ และมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการบริหารสถานศึกษา 
 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑. สถานศึกษามีครูผู้ช่วยจ านวนมาก เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยระหว่างครูเก่าและครูใหม่ ส่งผลให้การท างาน 
              และการประสานงานต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒. การประเมินและติดตามงานยังไม่เป็นระบบท่ีชัดเจนเท่าท่ีควร 
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 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ ๓ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ  
 
๑.กระบวนการพัฒนา 
         โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
             โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีนโยบายให้ครู
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง พร้อมท้ังสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้สนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการครบท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา 
สร้างสรรค์ส่ือเทคโนโลยีน าเสนอ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และ
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีกระบวนการพัฒนาครู คือ 
             ๑.๑ ครูทุกคนต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
              ๑.๒ ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
             ๑.๓ ครูทุกคนต้องมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
             ท้ังนี้กลุ่มบริหารวิชาการจะมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อประเมินการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๒. ใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
               กระบวนการพัฒนาครูส าหรับการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนให้ความส าคัญแก่ครูส าหรับการเลือกใช้หรือคัดสรร ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้  อีกท้ังมีกระบวนการอบรมและพัฒนาครูส าหรับ
การสร้างและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ประเมินผลการใช้ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถน าส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ท่ีมีบริบทใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               โรงเรียนให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ท้ัง ด้านการจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างแรงบันดาลใจ และ
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข และการ
สร้างบรรยากาศท่ีท้าทายกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้  อยากเห็น  อยากแก้ปัญหา อยาก
แสวงหาค าตอบ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะแก้ปัญหาหรือท ากิจกรรมนั้น ๆ ได้ ท าให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถ และเกิดความภูมิใจ สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น ปลอดภัย มีความเป็นมิตร 
ปราศจากความหวาดกลัวที่จะแสดงออก ซึ่งท าให้นักเรียนเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าท่ีจะคิดลองท า 
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๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

                กระบวนการพัฒนา ครูทกคนได้รับความรู้ในเรื่องการวัดผลประเมินผลโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนา
และประเมินตามตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การประเมินจากการปฏิบัติงาน ช้ินงาน 
ใบงาน ประเมินตามสภาพจริง แบ่งเกณฑ์การประเมินตามธรรมชาติของแต่ละวิชาเป็นต้น มีการจัดประชุม
ผู้ปกครองเพื่อรับทราบเกี่ยวกับผลการเรียนของผู้เรียนและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ  การวัดและประเมินผลผู้เรียน มีการประเมินผลก่อนเรียนเพื่อค้นหาข้อบกพร่องของความรู้
พื้นฐานของผู้เรียน ประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุง หรือแก้ไขการเรียนการสอนระหว่างเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุหน่วยการเรียน และประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินผลการ
เรียน โดยมีรูปแบบของการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
อาทิ การประเมินผลด้วยเเบบทดสอบปรนัย อัตนัย การวัดประเมินผลโดยการปฏิบัติ และการวัดผลประเมินผล
โดยบุคคลภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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            ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
                 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมครูใหส้ามารถใช้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในทันทีทันใด 
แล้วน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นและแนวโน้มติด 
๐, ร, มส ลดลง การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนท่ีโรงเรียนด าเนินการ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ การให้
ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญของการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โรงเรียนได้ด าเนินการโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC )  การให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้โรงเรียนให้ความส าคัญในเรื่องของประสิทธิภาพจะต้องตรงประเด็น อธิบายผลท่ีเกิดตามจริง
และทันเวลาเพื่อนักเรียนจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที จะไม่ตัดสินว่า ถูก – ผิด แต่จะบอกให้นักเรียนเห็นประเด็น
ตามเกณฑ์แล้วสรุปการปฏิบัติของตนเองว่า การให้ข้อมูลแก่นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนักเรียนได้ฝึกฝนการประเมินตนเอง 
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๒. ผลการด าเนนิการ 
 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 

 
         จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง โดยการ
ประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๖.๕๕ 
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๒. ใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
           

 
         จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๔.๔๘ 
 แผนภูมิวงกลมแสดงการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู 
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๓. การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 
            จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยการประเมินครูผู้สอนใน
ระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๗.๙๓ 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
          จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๗.๙๓ 
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๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
          จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๗.๒๔ 
 
 
๓. จุดเด่น 
  
           ๑. โรงเรียนใช้วงจรของเดมมิ่ง PDCA ในการด าเนินการและกระบวนการพัฒนา โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้ เป็นไปอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความยั่งยืน  
 ๒. โรงเรียนมีงานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน งานวิจัยพัฒนาเชิงบริหารและการเรียนการ
สอน   งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และงานนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภายใต้กลุ่ม
บริหารวิชาการ ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 ๓. ครูมีความตระหนัก มุ่งมั่นและต้ังใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
 ๔. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และมีความน่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี  
 ๕. โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรม  ศึกษาดูงาน                            
เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่เสมอ 
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 ๖. ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยก าหนดหัวข้อวิจัยและปัญหาในการท าวิจัยจากผลคะแนน O-NET ใน
มาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท่ีมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ บันทึกหลังสอนหรือข้อมูลตามสภาพจริงท่ีพบใน
การสอน  
 ๗.โรงเรียนมีระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน                     
เป็นส าคัญ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน              
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑. การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ครูควรน าผลท่ีได้จากการวิจัยท่ีได้มาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓. โรงเรียนควรมีการดูแลรักษาและทะนุบ ารุงส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ  
 ๔. โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และส่งเสริมให้ครูร าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น  
 ๕.โรงเรียนควรจัดให้มี ชุมชนการเรียนรู้ เพื่ อพัฒนาวิชาชีพครู ห รือ  Professional Learning 
Community (PLC) เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการ จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกัน        
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สื่อ – นวัตกรรมของครทูี่ใช้ส าหรับส าหรบัการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๑ นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทย (ท 32102) 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภูมิปัญญาทางภาษาไทย  
(ท 30212) 

๒ นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน ์ โมเดลการท านา 
๓ นางทานตะวัน  ศิรินพ Power Point วรรณคดี หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย  

ใบงานและใบความรู้ภาษาไทย 
๔ นางศิริพร  มังกรแก้ว เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทย (ท 32102) 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภูมิปัญญาทางภาษาไทย                  
(ท 30212) 

๕ นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทย (ท 22102) 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทย (ท 32102) 

๖ นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม โปรแกรมน าเสนอ (Microsoft Powerpoint) ทุกเรื่องท่ีสอน 
๗ นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว หนังสือเล่มเล็กวรรณคดีไทย 

เกมชนิดค า  ๗ ชนิด 
การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคในภาษาไทย 
บัตรค าโวหารภาพพจน์ 
วีดีโอบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 
สารคดีวีดีโอเรื่องบทพากย์เอราวัณ 

๘ นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด กิจกรรมการสอนแบบ GPAS 5 Steps 
กิจกรรมการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
กิจกรรมการสอนแบบ Jigsaw 
กิจกรรมการสอนแบบ SQ4R 

๙ นายฮาดี   บินดู่เหล็ม บทเรียนส าเร็จรูปภาษาวิเคราะห์เช่ือมโยง 
Literature drama : กระบวนการเรียนรูว้รรณคดีผ่านละครเวที 

๑๐ นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิค 
KWLH-Plus 

๑๑ นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์ โปรแกรมน าเสนอ (Microsoft Powerpoint) 
ภาพ , วีดีทัศน์ ประกอบการสอน 
เอกสารประกอบการเรียน 
เกม , เพลง 

๑๒ นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ ส่ือการสอนบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  
(ท่าร าแม่บทเล็ก)  
วีดีทัศน์ท่าร าแม่บทเล็กของนักเรียนและส่ือเพิ่มเติม 
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ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๑๓ นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ แยกกันก่อน 

ต้น-นก อิเหนา 
๑๔ นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย ชุดแบบฝึกเรื่องการเขียนจดหมายกิจธุระ ม.2 
๑๕ นางสาวปัทมวรรณ โชติกลาง e-book การเขียนย่อความ 
๑๖ นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ แผ่นป้ายจับคู่กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 

แผ่นป้ายการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
หนังสือเล่มเล็กรสวรรณคดีไทย 
แผ่นป้ายการอ่านค าบาลี สันสฤต 
ภาพประกอบเรื่องการก าเนิดของมนุษย์ตามความเช่ือไตรภูมิพระร่วง 
ภาพประกอบทวีปต่าง ๆ ในไตรภูมิพระร่วง 

๑๗ นางสาวจุฑาทิพย์  และล  าเลิศ กิจกรรมการสอนเทคนิค KWL PLUS 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ท่ี ชื่อ - สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๑ นางภวรัตน ภัทรผลพูล เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

๒ นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

3 นายอุดมชัย วิไลเพชรรัตน แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานเรื่องเซต 
แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานเรื่องตรีโกณมิติ 

4 นางสาวกนิษฐา หลักดี แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม เลขยกก าลัง ทศนิยมและ
เศษส่วน 
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น  
และสถิติ 

5 นางสุภิดา วิไลลักษณ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
6 นางรัตนา พฤกษาปัญญะ เอกสาร และ แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ , การแปลง , 

ความเท่ากันทุกประการ 
เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
เอกสารประกอบการสอนเรื่อง จ านวนจริง 
เอกสารประกอบการสอนเรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม 
เอกสารประกอบการสอนเรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง 
เอกสารประกอบการสอนเรื่อง พหุนาม 
เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
เอกสารประกอบการสอนเรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
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ท่ี ชื่อ - สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

7 นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2 
8 นางวันดี แจ่มพินิจ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เลขยกก าลัง 

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เมทริกซ์ 
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ฟังก์ชัน 
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 

9 นายภูธร บ้านเนิน เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

10 นางสาวชลธิชา อยู่ยง เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

11 นางอรวรรณ เพอโรดิน เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

12 นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ล าดับและอนุกรม 
เอกสาร เตรียมสอบ O-NET ม.3 
เอกสาร เตรียมสอบ O-NET ม.6 

13 นางกรรณิการ์ มนุญโย เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

14 นายประกาศิต บุญวงค์ เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

15 นางสาวหทัยรัตน์ ชมฤทธ์ิ การสร้างกราฟเส้นตรงโดยใช้ GeoGebra 
16 นางสาวพัชรี บรรพต เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
17 นางสาวอ าภา ศรีวงค์ราช เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
18 นางสาวช่อทิพย์ สุวรรณรัตน์ เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๑ นางแสงอรุณ   สง่าชาติ 1. ส่ือ MS.Power point เรื่องหน่วยของส่ิงมีชีวิต 

2. บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องหน่วยของส่ิงมีชีวิต 
3. บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องโครงสร้างโลก 
4. ส่ือ MS.Power point เรื่องการแปรสัณฐาน   ระบบสุริยะ อวกาศ 
5. ใบงานและใบความรู้  

๒ นาย วิทยา  เกริกศุกลวณิชย์ 1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษาวิชาเคมี ว 30225 
๓ นางสุดารัตน์     ณัฏฐ์มีบุญ 1. ส่ือ MS.Power point เรื่องช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น  

ความก้าวหน้าและผลของเทคโนโลยีชีวภาพ โรคทางพันธุกรรม 
2. บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องระบบนิเวศ 
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

๔ นางสาวจิระ   ดีช่วย 1. เกม Application kahoot เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก 
2. เกมบิงโก เรื่อง เนื้อเยื่อพืช 

๕ นางสาวสุจิตรา   ศรีรอต 1. รูปแบบการสอน KWDL เรื่องไฟฟ้าสถิต 
2. รูปแบบการสอนโดยแผนภูมิความคิด เรื่องไฟฟ้ากระแส 
3. Application Clear เนื้อหาคลังข้อสอบ Physics พร้อมเฉลย 
4. เอกสารประกอบการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิต ไฟฟา้กระแส แม่เหล็กไฟฟ้า 
     ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
5. ส่ือ MS.Powerpoint เรื่องไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็กไฟฟ้า 
    ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

๖ นางอุมาพร     เจียรวัฒนาวิทย์ 1. MS.Powerpoint เรื่องพลังงานไฟฟ้า 
2. ใบงานและใบความรู้ 
3. ระบบนิเวศสวนถาด 
4. กระดาษรีไซเคิล , ถุงผ้าลดโลกร้อน 

๗ นางณัฏฐ์ญภา โพธิวัฒน์ธนัต ๑.  การจัดการเรียนรู้แบบ  5 E  วิชาวิทยาศาสตร์ ว ๒๒๑๐๒ 
๒.  ส่ือ MS.Power point เรื่องระบบในร่างกายมนุษย์ 
๓.  ส่ือ MS.Power point เรื่องอาหารและสารอาหาร    
      โลกและการเปล่ียนแปลงดิน  หิน  แร่  ปิโตรเลียม  แหล่งน้ า 
๔.  เกมต่อจิกซอร์  เรื่องธาตุและสารประกอบ   

๘ นางสาวสุดารัตน์   ค าผา ๑. ส่ือ MS.Power point เรื่อง พันธุศาสตร์ 
๒. เว็บเพจให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา 
๓. ชุดปฏิบัติการเสริมทักษะ เรื่องโครโมโซม 

๙ นางอรวลัญช์      ผ่องบุรุษ 1. เกมส์เรื่อง อุตสาหกรรมเคมี 
2. การทดลองเสริมประสบการณ์ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
     สมดุล และกรดเบส /infographic เรื่อง สมดุลเคมี 
3. ส่ือ MS.Power point เรื่องสมดุลเคมีและกรด เบส 
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ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๑๐ นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ ๑. ส่ือ MS.Power point เรื่อง ธรรมชาติของส่ิงมชีีวิต กล้องจุลทรรศน์

โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 
เคมีพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต และการหายในระดับเซลล์ 
๒. เว็บเพจให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา 
๓. แบบจ าลอง เซลล์และการแบ่งเซลล์ 

๑๑ นายจิตรกร   รัตนพันธ์ 1.เอกสารแบบเรียนส าเร็จรูปเรื่องแรงและการเคล่ือนท่ี  
    งานและพลังงาน โมเมนตัม 
2. เกมส์เรื่องงานและพลังงาน 
3. Ms.Powerpoint เรื่อง การเคล่ือนท่ี งานและพลังงาน โมเมนตัม 
    และสมดุลกล 
4. อุปกรณ์สาธิตและทดลองในการท าการทดลองเรื่องเครื่องเคาะ 
    สัญญาณและเรื่องการเคลือนท่ี 
5. VDO เรื่องโมเมนตัมและการชน 
6. Program ส าเร็จรูป(Phet)เรื่องแรงและการเคล่ือนท่ี งานและพลังงาน 

๑๒ นางสาววันนา   กันหาพร 1.วิธีการจดโน้ตแบบ cornell เรื่องโครงสร้างอะตอม 
(Cornell Note –TAKING) 
๒. แบบฝึกเสริมทักษะการค านวณ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ 
๓. Google Classroom 

๑๓ นางสาววรรณภรณ์   ทองจันทร์ ๑. ส่ือ MS.Powerpoint เรื่อง โครงสร้างโลก การแปรสัณฐานทางธรณี  
    แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เอกภพ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์  
    และเทคโนโลยีอวกาศ 
๒. แบบจ าลองรอยเล่ือน 
๓. จ๊ิกซอว์ต่อทวีป 
๔. เกมส์จับคู่ตารางธรณีกาล 
๕. VDO จาก Youtube เรื่อง โครงสร้างโลก คล่ืนไหวสะเทือน  
   แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เอกภพ 

๑๔ นายศุภกร    ผันผล 1. Model จ าลองการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม 
2. Simulator การทดลองทางฟิสิกส์ 
3. เครื่องฝึกสมาธิจากการคล้องลวดไฟฟ้า 
4. ชุดการทดลอง การหักเหของแสง 

๑๕ นางสาวภัณฑิลา   ลอยเมฆ เอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ 
๑๖ นางสาวชยากร   นรินทร์หงษ์ทอง ๑.ส่ือ MS.Powerpoint เรื่องเคมีอินทรีย์  สารบริสุทธิ์ 

๒.เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เคมีอินทรีย์   
๓.รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) 
4. VDO จาก youtube เรื่องปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารไฮโดรคาร์บอนกับ 
   สารละลายโบรมีน 
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ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๑๗ นางสาววราภรณ์   ชูบัณฑิต ๑. รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) 

๒. รูปแบบการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) 
๓. MS.Powerpoint เรื่องแรงและการเคล่ือนท่ี 
๔. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต  
๕. ไพ่ UROCK 
๖. บัตรค าความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิต 

๑๘ นายเอกชัย     อ่ าสิงห์ เอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ 
๑๙ นางสาวกัญชพร    ภู่หมี 1. MS.Powerpoint ตามตัวชี้วัด 

2. ใบงานและใบความรู้ 
3.Model โมเลกุล 
4. VDO จาก youtube เรื่องปฏิกิริยาเคมี 
5.อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ 
๖.บัตรค าจับคู่พันธะเคมี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

1 น.ส.นาตยา สุกจ่ัน ส่ือวีดีทัศน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ และ 
ชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

2 นางวันเพญ็ มีค าแสน ส่ือ VDO บุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยและสากล 
3 นางนงนุช ล่ิวพันธ์พงศ์ - แผนท่ีสุโขทัย 

- VDO พุทธประวัติ 
4 นางไพพร ดีบาง ชุดการสอนและบทเรียนส าเร็จรูป 
5 นางสาวเพ็ชรชมพู  

พิชญ์พันธ์เดชา 
วีดีโอ สารคดีและภาพยนตร์ส้ัน เอกสารประกอบและPower Point และ
กระบวนการกลุ่ม 

6 น.ส. ประภารัตน์ อรุณภู่  วีดีโอ เรื่อง ก าเนิดอาเซียน 
7 นายสุจินดา คล้ายข า กิจกรรมเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว :วิกฤตการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม 

การแสดงบทบาทสมมติ /โครงงานคุณธรรมพัฒนาพลเมืองดี 
8 นายพงศกร จิรยั่งยืนยง เกมส่ือความหมาย เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

ภาพยนต์ส้ันส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
9 น.ส.กรรณิการ์ กลับสกุล ลูกโลกและแผนท่ี /หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ 

10 น.ส.สุภกฤตา หงษ์ทอง การ์ดเกมเศรษฐศาสตร์ 
11 นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร แผนท่ีสมัยพุทธกาล ส๓๑๑๐๑ วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

วีดีทัศน์การเปล่ียนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ส๓๑๑๐๔  วิชา
ประวัติศาสตร์ 
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ท่ี ชื่อ - สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

12 นางกรัณฑา สุธาทรัพย์ แมกกาซีนอาเซ๊ยน 
13 นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ แอพลิเคช่ัน Trello ภูมิศาสตร์แอฟริกา 
14 น.ส.ปริมประภา แสนท้าว บัตรค า เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื องต้น 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1 นางเต็มดวง  ชาญฤทธิ์ PowerPoint Presentation 

Word cards, Chart, Games ชุดการสอน  
2 นางรัชภรณ์  มีล้ า PowerPoint Presentation 

ชุดการสอน 
3 นางวรณัน พึ่งค า PowerPoint Presentation 

ชุดการสอน 
4 นางดาลัด นันทวิสูตร PowerPoint Presentation 

ชุดการสอน 
5 นางราตรี รัศมี PowerPoint Presentation 

ชุดการสอน 
6 นางถวิลวัลย์ อัมรินทร์ PowerPoint Presentation 

ชุดการสอน 
7 นางสาวภูริตา พัดพรม PowerPoint Presentation 

ชุดการสอน 
8 นางสาววัชรี แก้วนิยม PowerPoint Presentation 

Word cards, Games, ชุดการสอน 
9 นางประภาภรณ์ หอมจันทน์ PowerPoint Presentation 

Word cards, Games, ชุดการสอน 
10 นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน ์ PowerPoint Presentation 

Word cards, Games, ชุดการสอน 
11 นายสุประจักษ์  บัวพิมพ์ PowerPoint Presentation Charts  
12 นางสาวมนัญญา รมัยธิติมา PowerPoint Presentation 

Word cards, Charts, Games ชุดการสอน 
13 นางสาวตองเตย คลังเพ็ชร PowerPoint Presentation, 

Game, ชุดการสอน 
14 นางสาวทิพรัตน์ จวนกระจ่าง PowerPoint Presentation 

Word cards, Games, ชุดการสอน 
15 นางสาวอรีนา  ศรียา PowerPoint Presentation 

Word cards, Games, ชุดการสอน 
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ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
16 นางสาวสโรชา อามาตย์ทัศน์ PowerPoint Presentation, 

Games, ชุดการสอน 
17 นายสรวิศ เร้าอนุรักษ์ PowerPoint Presentation, 

Games, ชุดการสอน 
18 นายฐกร เจษฎาภัทรกุล PowerPoint Presentation, 

Games, ชุดการสอน 
19 นางสาวปิยฉัตร อ่อนค าตา PowerPoint Presentation, Word cards, Games, ชุดการสอน 
20 นางสาวธัญชนก  ทองศิริอุบล PowerPoint Presentation, Word cards, Games, ชุดการสอน 
21 นายศุภวิชญ์ ง่วนส าอางค์ PowerPoint Presentation, Word cards, Games, ชุดการสอน 
22 นางสาวจิตรลด เจ็กเผือกหอม PowerPoint Presentation, Word cards, Games, ชุดการสอน 
23 นางสาวปิยธิดา เถินบุรินทร์ PowerPoint Presentation, 

Games, ชุดการสอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1 นายรว ิ แจ่มพินิจ วัสดุกราฟิก เช่นแผนภาพ /คลิปวิดีโอ/สไลด์น าเสนอ/เว็บไซต์ช่วยสอน 
2 นางฐานิต สุขสนาน ซีดีระเบียบงานวิจัย 

โปสเตอร์แสดงงานวิจัย 
ใบงานและใบความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย 
ซีดี ชุดการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การศึกษาค้นคว้าเพื่อการวิจัยเบื้องต้น 
ท าส่ือการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต www.kruthanit.com 

3 นางสาวอิสรีย์  ด่านพิชิตชัยศ์ ส่ือประกอบการสอน เรื่อง โครงสร้างของการเขียนโปรแกรม 
4 นางกรรณิการ ์ ประเสริฐวุฒิกุล ส่ือประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงการงานพ่อหลวง AR Book 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1 

นายธนกฤต นาคศรี 
ส่ือPower Point 
วิดีโอแม่ไม้มวยไทย 

2 นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา ส่ือผสมระบบต่างๆของร่างกาย 
ส่ือPower Point กฎหมายยาเสพติด 
ส่ือโปสเตอร์ประเภทของยาเสพติด 
วิดโีอความรุนแรงในสังคม พฤติกรรมทางเพศ 
วิดีโอเส้นตาย 
ส่ือผสมทักษะการล้ม/ทักษะการทุ่ม/ทักษะการล็อค 
Power Point ค าศัพท์ท่ีใช้ในการตัดสิน 
แผ่นผนึกเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ 
วิดีโอการแข่งขันกีฬายูโด 
บัตรค าศัพท์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 

3 นางนุกูล ศิริบรรณากุล Power point 
คลิปวิดีโอ 
ใบงานกิจกรรมกลุ่ม/เอกสารความรู้ 
กรณีศึกษา 
กรณีตัวอย่าง 
การสาธิต 
อุปกรณ์ เช่น ถุงยางอนามัย สาก  ห่วงอนามัย ยาเม็ดคุมก าเนิด ฯลฯ 

4 นายเมธี  สกุลคล้อย 
 

Power Point, VDO 
Power Point 

5 นางสาวชุลีพร  เนืองศรี Power Point, VDO, Mind Map, การสอนแบบ PDCA, โครงงานอาหาร
อร่อยดีจริงไหม, กิจกรรมขนมท่ีฉันกินกับขนมท่ีฉนัเลือก 
Power Point, VDO, Mind Map, การสอนแบบ PDCA, กิจกรรมหนูจะ
เป็นเด็กดี, กิจกรรมสัมภาษณ์ทัศนคติครูและผู้บริหารเกี่ยวกับเจตคติทาง
เพศ,กิจกรรมภาพวาดสะท้อนวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน, การสอบแบบแยกกลุ่ม 
Power Point, VDO, Mind Map, การสอนแบบ PDCA, กิจกรรมสอบถาม
หลักประกันสุขภาพของครอบครัว, กิจกรรมวิเคราะห์เทคโนโลยีท่ีมีต่อ
สุขภาพ, บทบามสมมุติจริง, บทบาทสมมุติในรูปแบบละครใบ้, การสอบ
แบบแยกกลุ่ม 

6 นายจิรภัทร อ าไพเมือง   Power Point เนื้อหาหน่วยที่ ๓-๔, ๗-๙ 
Power Point เนื้อหาหน่วยที่ ๔,๖, ๗-๙ 

7 นางสาวฌุมพรี โพธิ์เจริญรักษ์ Power point และ คลิปวิดีโอ 
Power point  
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ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
8 นายธนพงศ์ แก้ววงศ์ Power point ฟิวเจอร์บอร์ด วีดีโอ ภาพตัวอย่าง 

Power point ภาพตัวอย่าง 
Power point และ คลิปวิดีโอ 

9 นายอภิวัฒน์ ศรีวงษ์สา Power point ฟิวเจอร์บอร์ด วีดีโอ ภาพตัวอย่าง 
Power point ภาพตัวอย่าง 
Power point และ คลิปวิดีโอ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1 นายอิสินธร    เดชคุ้ม แบบเรียน 
2 นายจุมพล    ปัญจะ ส่ือการเรียน Cai, PowerPoint 

ส่ือมัลติมีเดียเรื่องการปฏิบัติฆ้องวงใหญ ่
3 นายอัครัช      บุญแท้ แบบเรียน 

แบบเรียน 
แบบเรียน 

4 นายกิติพงษ์    รสจันทร์ แบบเรียน 
5 นางสาวมาลินี  พลราชม ส่ือการเรียน Cd 
6 นายไพโรจน์    ทองวั่น แบบเรียน 

แบบเรียน 
7 นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ ส่ือการเรียน Cd 

ส่ือการเรียน Cd 
ส่ือการเรียน Cd 

8 นายกายเพชร   สมเพชร ส่ือการเรียน แบบเรียน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว 
ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๑ นางนริสา   พัฒนรัฐ - การจัดท า Portfolio  

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

๒ นายศรัณย์   พฤกษาปัญญะ - Road map ชีวิต 
- แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 
- การคิดคะแนน GPAX, O-NET GAT,PAT 
- การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึษา 
๒๕๖๑ 
- บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพและการศึกษาให้เหมาะสมกับตัวเอง 
- รู้จักตนเอง self awareness 
- บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพบุคลิกภาพ 6 ด้านของฮอร์แลนด์ 

๓ นางแสงจันทร์   อาภาวีระ - แบบประเมินผลการเรียน 
- แบบส ารวจจุดเด่นของตนเอง 
- แบบส ารวจการค้นหาแววความสามารถพิเศษ 
- ใบความรู้เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถกับอาชีพ” 
- แบบส ารวจทักษะของตนเอง 
- ใบความรู้เรื่อง “บุคคลท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต” 
- ใบความรู้เรื่อง “คบพาลหรือบัณฑิต” 
- กิจกรรมกลุ่ม “ความร่วมมือ” 
- ใบความรู้เรื่อง “หลักการตัดสินใจเลือกอาชีพและศึกษาต่อ” 

๔ นางทัศนีย์  หล้าธรรม - ใบความรู้เรื่อง “บุคคลท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต” 
- ใบความรู้เรื่อง “คบพาลหรือบัณฑิต” 
- กิจกรรมกลุ่ม “ความร่วมมือ” 
- รู้จักตนเอง self awareness 
- กิจกรรมกลุ่มเรื่อง “การวางแผนตารางชีวิต” 
- ใบความรู้เรื่อง “วิธีการอ่านหนงัสือก่อนสอบ” 
 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
  Self-Assessment Report 2018 

 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

                                                                        133 

ท่ี ชื่อ-สกุล นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๕ นางสาวจิตรานันท์   จันทิมา - ใบความรู้ บริการแนะแนว 

- ใบความรู้ โลกกว้างทางการศึกษาต่อสายสายสามัญ 
- ใบความรู้ โลกกว้างทางการศึกษาต่อสายอาชีพ 
- ใบกิจกรรม อักษรไขว้ 
- ใบความรู้ อาชีพอิสระและอาชีพรับจ้าง 
- แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพของ 
 John L. Holland 
- ใบกิจกรรม เป้าหมายทางการเรียน 
- ใบกิจกรรม อุปสรรคส าคัญไฉน 
- ใบกิจกรรม ฉันคือใคร 
- ใบความรู้ เรื่องทักษะการปฏิเสธ 
- ใบกิจกรรม การฝึกทักษะการปฏิเสธ 
- ใบความรู้ การส่ือสารสานสัมพันธ์ 
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ผลงานวจิัยของครูท่ีใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
๑ นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง

การอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้เทคนิค 5W 1H 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘ 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้การสอนแบบอุปนัยส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐   ภาคเรียนท่ี ๒ ปี
การศึกษา  ๒๕๖๑ 

  

๒ นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง
การอ่านออกเสียงควบกล้ า ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โดยใช้แบบฝึกการอ่านท่ีมีตัว  
ร ล ว ควบกล้ า 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญของ
นักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี ๔ โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านจับใจความส าคัญ 

  

๓ นางทานตะวัน  ศิรินพ การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค ายากโดยใช้ชุดพัฒนา
ทักษะการเขียนสะกดค า 

  

การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ   
๔ นางศิริพร  มังกรแก้ว ปรับพฤติกรรมการเรียนการส่งงานวิชาภาษาไทย  ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑๐ 
  

การพัฒนาความสามารถด้านทักษะการส่ือสารการอ่าน
จับใจความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เรื่อง ขุนช้าง
ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 

  

๕ นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ายากของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้แบบฝึกการจับคู่ค าน า
ความหมาย 

  

ผลการใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ในการสอนอ่านจับ
ใจความส าคัญส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
๖ นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม วิจัยในช้ันเรียน เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7          
ปีการศึกษา 2561 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย 
ด้วยการเรียนโดยใช้แบบฝึกเรื่องการสร้างค า 

  

๗ นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง
การแต่งกลอนสุภาพ โดยใช้แบบฝึกเรื่องการแต่งกลอน
สุภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง
การแต่งประโยคซับซ้อน “โดยใช้แบบฝึกเรื่องการ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

  

๘ นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓/ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖1 

  

การพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๘         
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖1 

  

๙ นายฮาดี  บินดูเล็ม ผลการใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมอืด้วย
เทคนิคจิกซอว์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่าน
วรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย  ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

  

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ละคร
เวทีเป็นฐานส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีเรื่องเสภาขุน
ช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

  

๑๐ นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เรื่องการเขียนสะกด
ค า ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยการใช้
บทเรียนส าเร็จรูป 

  

การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความ/การ
สอนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับแผนผังความคิด 
(Mind Mapping) 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
๑๑ นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์ การแก้ปัญหาการแต่งค าประพันธ์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/13  โดยการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ 
ประกอบรูปภาพดอกไม ้

  

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/
๓ เรื่องการไม่ส่งงาน  

  

๑๒ นางสาวอันธิกา บุญเลิศ การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การจ าแนกค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

  

การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง สาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยค ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

  

๑๓ นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ห้อง ๕ 

  

การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค านักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 4/5 

  

๑๔ นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย การพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/11 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียน
จดหมายกิจธุระ โดยใช้ชุดแบบฝึกการเขียนจดหมายกิจ
ธุระของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9  ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 

  

๑๕ นางสาวปัทมวรรณ  โชติกลาง การแก้ปัญหาการเขียนย่อความโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑          

  

๑๖ นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง
การอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง
การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

  

๑๗ นางสาวจุฑาทิพย์  และล้ าเลิศ การพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
๑ นางภวรัตน ภัทรผลพูล การปรับพฤติกรรมในช้ันเรียนและการส่งงานของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5   

ผลการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนเชิงซ้อน
ในรูปเชิงขั้วแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ท่ี 5 ท่ีสอบไม่ผ่านผลการเรียนรู้ 

  

๒ นายธราวุฒ ภัทรผลพูล การสอนเสริมความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6 ท่ีสอบไม่ผ่านผลการเรียนรู้   

การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาความ
น่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการ
เรียนรู้แบบกลวิธี STAR 

  

3 นายอุดมชัย วิไลเพชรรัตน ผลของการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเซม.4   
ผลของการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องตรีโกณมิติ ม.4   

4 นางสาวกนิษฐา หลักดี รายงานการพัฒนาทักษะการบวก การลบ จ านวนเต็ม 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

ผลการสอนซ่อมเสริม เรื่อง สมการและการแก้สมการ โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ   

5 นางสุภิดา วิไลลักษณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/12 โดยใช้แบบฝึกทักษะ   

การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรงในวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่องเส้นขนาน   

6 นางรัตนา พฤกษาปัญญะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร ์   

การพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแยกตัว
ประกอบของพหุนามโดยใช้แบบทักษะ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

7 นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความน่าจะเป็น
ด้วยส่ือลูกเต๋า รายวิชาพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5/11 

  

“เจตคติท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
ปีการศึกษา 2561   

8 นางวันดี แจ่มพินิจ วิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้แบบฝึกท่ีเน้นการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ เรื่อง
เซต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธีการส่ือสารแนวคิด 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความ
ขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนวิชา 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค31202 ปีการศึกษา 
2561 ภาคเรียนท่ี 2 

  

9 นายภูธร บ้านเนิน การพัฒนาสมาธิ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ท่ียั่งยืน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3              
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา        พุทธมณฑล 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ค23202 เรื่อง สมการพาราโบลา การปรับรูป
จากสมการรูปแบบท่ัวไป 2

y ax bx c    โดย 0a   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  

10 นางสาวชลธิชา อยู่ยง การแก้โจทย์ปัญหาเซตโดยใช้แบบฝึกทักษะ   
การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/9   

11 นางอรวรรณ เพอโรดิน การใช้เกมแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการใช้โปรแกรม Kahoot! กับ
การสอนปกติ 

  

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องล าดับและอนุกรม 

  

12 นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย วิจัยในช้ันเรียนเรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องลิมิต
และความ ต่ อ เนื่ อ งขอ งฟั งก์ ชั น  ขอ งนั ก เรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

  

การศึกษาความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องล าดับและ
อนุกรม 

  

13 นายชาญชัย ค าเวียง รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่องเลขยกก าลัง   

รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
14 นางกรรณิการ์ มนุญโย การใช้เกมแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจใน

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่องพื้นท่ีผิวและปริมาตร 

  

รายงานผลการวิจัย ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ด้วยแบบสอบถามและการสังเกตการเรียนรู้เรื่อง
การคุยกันในช้ันเรียน 

  

15 นายประกาศิต บุญวงค์ การสอนซ่อมเสริมเรื่องสมการและแก้สมการโดยใช้
แบบฝึกหัด   

การสอนซ่อมเสริมเรื่องความน่าจะเป็นโดยใช้แบบฝึกหัด   
16 นางสาวหทัยรัตน์ ชมฤทธิ์ การปรับปรุงพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3   

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง สถิติ 

  

17 นางสาวพัชรี บรรพต การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.2/9   

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบ
ฝึกเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

18 นางสาวอ าภา ศรีวงค์ราช รายงานผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานตาม
รูปแบบซิปปา เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

  

รายงานการพัฒนาและการใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค32202 ช้ัน ม.5/7           
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

  

19 นางสาวช่อทิพย์ สุวรรณรัตน์ วิจัยในช้ันเรียนเรื่องการศึกษาผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยวิธีการ
จัดการเรียนแบบร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ STAD 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
(GSP) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
๑ 
 

นายนิวัตร  ตันไพศาล 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิขาโลกศึกษา 
โดยใช้ส่ือ Power Point  

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิขาหน้าท่ี
พลเมือง โดยใช้ส่ือ Power Point 

  

๒ 
 

นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะทางการเรียน 

 
  

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา
ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 

๓ 
 

น.ส.นาตยา  สุกจ่ัน 
 

การส ารวจพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 
  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๐ รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 

  

๔ น.ส.นิติยา ภักดีบุรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์
ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 
  

การพัฒนาทักษะการสรุปใจความส าคัญจากบทเรียน
โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียน ม.๕/๙ 

 
  

๕ นางวันเพญ็ มีค าแสน การใช้ส่ือประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาเรื่องส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑๐ 

 
 

 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๙ 

  

๖ นางนงนุช ล่ิวพันธ์พงศ์ การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรงเวลาวิชา 
สังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  

๗ นางไพพร ดีบาง การแก้ไขปัญหาการเข้าห้องเรียนไม่ตรงต่อเวลาเรียน
ของนักเรียนช้ัน ม.๒/๙ และ ๒/๑๐ รายวิชา
ประวัติศาสตร์ 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่องการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
โดยใช้การใช้บทเรียนส าเร็จรูป 

๘ นายพุทธัย เพื่อรอดวงษ ์ การใช้ใบงานในงานแก้ไขปัญหานักเรียนคุยกันใน
ห้องเรียน ห้อง๑/๗ 

  

การใช้ใบงานในงานแก้ไขปัญหานักเรียนคุยกันใน
ห้องเรียน ของนักเรียนห้อง ม.๔/๑๒ 

  

๙ น.ส.เพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโลกศึกษา 
ของนักเรียนระดับช้ัน ม.๖/๔ โดยใช้แบบทดสอบ 

 
 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบเกมส์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๕ 

  

๑๐ น.ส.ประภารัตน์ อรุณภู่ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ 

 
  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

  

๑๑ นายสุจินดา คล้ายข า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้
รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

 
 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้และกระบวนกาเรียนรู้ด้วย
การค้นพบ เรื่องความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ช้ัน ม.๑ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา 

 
 

 

๑๒ นายพงศกร จิรยั่งยืนยง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกฎหมายกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเรียนการสอน
ผ่านเว็บของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
 

 
 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาระ
เศรษฐศาสตร์ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อ
ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน ม.๕ 

 
 
 

 

๑๓ น.ส.กรรณิการ์ กลับสกุล การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพุทธ
ประวัติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 
 
 

 

การศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทวีปเอเซียของนักเรียนช้ัน ม. ๑ ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
๑๔ 

 
 

น.ส.ขนิษฐา เพิ่มพร 
 
 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ ๔MAT 
รายวิชา หน้าท่ีพลเมือง 

  

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งการบ้านของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑๑ 

 
  

๑๕ น.ส.สุภกฤตา หงษ์ทอง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอ านาจ
อธิปไตยและการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน 

 
  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระวิชาภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ทางการเรียน  

  

๑๖ นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร การศึกษารายกรณี    
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการ
เปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
สากล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

 
 
 

 
 

๑๗ นางกรัณฑา สุธาทรัพย์ การศึกษาพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะโดยใช้
หลักสังคหวัตถุ ๔ 
ภูมิศาสตร์ ของนักเรียน ม.๓/๑๒ 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียน 
ม.๓ โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน 

  

๑๙ น.ส.ปริมประภา แสนท้าว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน ม.๑/๑๒ โดยใช้
แบบฝึกทักษะทางการเรียน 

  

การพัฒนากระบวนการกลุ่ม เรื่อง ระบอบการเมือง
การปกครอง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
๑/๔ โดยใช้รูปแบบการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  

๑๘ นายนสิทธิ์ ใหญ่ยิ่ง รายงานการศึกษารายกรณฯ เรื่องนักเรียนท่ีมีปัญหา
เวลาเข้าเรียนน้อย เนื่องจากมีทักษะและ
ความสามารถด้านกีฬา 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
เศรษฐศาสตร์ เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจโดยใช้
แบบฝึกทักษะ ของ ๕/๒ 

  

๑๙ นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๒ ด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิทธิ
ผู้บริโภค ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ด้วยวิธี
สอนแบบหมวกหกใบ 

  

๒๐ นางสาวเพียงพร โปทอง การศึกษารายกรณี พฤติกรรมขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียนและท ากิจกรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘  

  

การพัฒนาพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๘ โดยใช้วิธีการ
เสริมแรงทางบวกและทางลบ 

  

๒๑ น.ส.ปาฏลีย์ เศวตพงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 
สาระภูมิศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 

  

การส่งเสริมเจคติในการส่งงานของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี๓/๗ 

 
  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
1 นางเต็มดวง  ชาญฤทธิ์ การแก้ปัญหาความสับสนการใช้ Present Simple & 

Present Continuous โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7 

  

การแก้ปัญหาการออกเสียง –ed ท้ายกริยาช่องท่ี 2-3 
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ และ ๓/๑๑ โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

  

2 นางรัชภรณ์  มีล้ า เกมส์ Quelle Question เพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่อง
การใช้ Mots interrogatifs 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
VDO Series ภาษาฝรั่งเศสชุด Alice เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านและการฟังภาษาฝรั่งเศส 

  

3 นางดาลัด นันทวิสูตร การพัฒนาทักษะการใช้ Phrasal Verbs โดยการใช้
ส่ือรูปภาพในรายวิชา อ32101  

  

4 นางราตรี รัศมี การอ่านเพื่อสรุปใจความส าคัญของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 

  

การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 

  

5 นางถวิลวัลย์ อัมรินทร์ การใช้แบบฝึกเสริมทักษะแก้ปัญหานักเรียนท่ีสับสน
การใช้ Past Continuous Tense และ Past simple 
tense ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 

  

6 นางสาววัชรี แก้วนิยม การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 

  

การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมส่ือสาร 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/12 

  

7 นางประภาภรณ์ หอมจันทน์ การฝึกทักษะการแปลประโยคภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ 

  

8 นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใช้รูปแบบ TGT   
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอักษรจีนด้วย 
‘ชุดการแข่งขันอักษรจีน’ ในรายวิชา จ 31217 รู้จัก
ภาษาจีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

  

9 นายสุประจักษ์ บัวพิมพ์ การสร้างชุดการสอนภาษาญี่ปุ่น เรื่องการบอกเวลา   
10 นางสาวมนัญญา รมัยธิติมา เปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง Present Perfect 

Tense: ผ่านการเล่นเกมส์และกระบวนการท างาน
กลุ่มและการสอนแบบบรรยาย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 และ 3/4 

  

การใช้เกมบันไดงูเพื่อแก้ปัญหาการจ ากริยา ๓ ช่อง 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

  

11 นางสาวตองเตย คลังเพ็ชร การใช้บอร์ดเกมท่ีมีผลต่อการสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/11 

  

การใช้กิจกรรมเพลงเพื่อช่วยเรื่องการจ าเนื้อหา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
12 นางสาวทิพรัตน์ จวนกระจ่าง การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค าศัพท์

ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 

  

การวัดเจคติท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  

13 นางสาวอรีนา ศรียา การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

  

การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม 

  

14 นางสาวสโรชา อามาตย์ทัศน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โดยใช้การสอน
ด้วยเทคนิค Communicative Approach 

  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนและการ
อ่านข้อความท่ีประกอบด้วยประโยค Past Simple 
Tense ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

15 นายสรวิศ เร้าอนุรักษ์ การเปรียบเทียบรูปแบบการวางเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ เรื่อง ระบบ พินอนิ  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

  

การพัฒนาความสนใจในการเรียนภาษาจีน โดยใช้ 
กิจกรรมป้ายไฟ ค าอวยพรภาษาจีน ส า 
หรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  

16 นายฐกร เจษฎาภัทรกุล การพัฒนาทักษะการเรียนเรือ่งประโยคเงื่อนไข 
(Conditional Clauses) 

  

การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจากแบบฝึก
การอ่านเสียง Pronunciation จากหนังสือเรียน 
Upstream 4ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8  

  

17 นางสาวปิยฉัตร อ่อนค าตา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยการสอนแบบสัมพันธ์ KWL Plus ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  

การพัฒนาการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
18 นางสาวธัญชนก ทองศิริอุบล การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค าศัพท์ภาษา

ฝรั่งเศสโดยใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4/8,4/10 

  

การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสโดยใช้เพลงของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8,4/10 

  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
๑. นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย์ ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ท่ีได้รับการสอน 
แบบพีโออี 

  

๒. นางสาวสุจิตรา ศรีรอต การสอนแบบเทคนิค KWDL   
๓. นางแสงอรุณ  สง่าชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  

 
 
 

๔. นางสุดารัตน์ ณัฏฐ์มีบุญ การใช้ส่ือ MS. PowerPoint เรื่องช้ินส่วน 
อิเล็กทรอนิกเบ้ืองต้นในการสอนซ่อมเสริมนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

  

๕. นางสาวจิระ ดีช่วย ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้ Kahoot ในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
  

การใช้ระบบคู่สัญญาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๕/๕  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
  

ศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
๕/๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  

๖. นางณัฏฐ์ญภา โพธิวัฒน์ธนัต การศึกษาการใช้โทรศัพท์มือถือและพฤติกรรมการติด
เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑๐ โ 

 
 
 

๗. นางอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕  โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการคิดเห็นเป็นภาพ 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
๘. นางสุดารัตน์  กิติจันทโรภาส การสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ด้วยภาพ (visual note) ท่ีมี

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการกลาย วิชา
ชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                 

  

๙. นางสาวแสนดี ว่องวุฒ ิ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒ 

  

๑๐. นายจิตรกร รัตนพันธ ์ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๒ 

 
 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน
วิชาเคมีรอบรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
๒/๑ -๒ โดยการจัดกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) 

 
 
 

๑๑. นางสาววันนา กันหาพร การสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ด้วยภาพ (Visual Note) ท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอม
และตารางธาตุ รายวิชาเคมีเบื้องต้น(ว ๒๐๒๐๕)  ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

  

๑๒. นางสาววรรณภรณ์ ทองจันทร์ การใช้ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/ ๙  

  
 

๑๓. นางอุมาพร เจียรวัฒนาวิทย ์ การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ โดยใช้ชุดกิจกรรม 
ลดใช้พลาสติกมาใช้วัสดุธรรมชาติ 

 
 
 

๑๔. นายศุภกร ผันผล การพัฒนาวีดีทัศน์เรื่องการวัดอย่างละเอียด เพื่อ
แก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔-๖  

  

๑๕. นางสาวภัณฑิลา  ลอยเมฆ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรยีน
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การล าเลียงในพืช ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ ภาคเรียนท่ี ๑               
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

  

๑๖. นางสาวชยากร  นรินทร์หงษ์ทอง การวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้ส่ือการสอนคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง พอลิเมอร์ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์การภาพ (เคมี) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

  

๑๗. นางสาววราภรณ์  ชูบัณฑิต การใช้ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/ ๙  
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ๖ 
เรื่องระบบนิเวศ เมื่อใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ ๕E ของนักเรยีน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑๑  

 
 
 

๑๘. นายเอกชัย  อ่ าสิงห์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกอ่น
เรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 
ลักษณะและรูปร่างของส่ิงมีชีวิต 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙  
 

  

๑๙. นางสาวกัญชพร  ภู่หมี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง พอลิเมอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) และแบบปกต ิ

 
 
 

การใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนา
การศึกษาแบบจ าลองอะตอม  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  

  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
1 นายรวิ แจ่มพินิจ การใช้ Google Drive ลดปัญหาการส่งงาน ของนกัเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยีโดยใช้ Google Site ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

  

2 นางสุวรรณ์ น้าประทานสุข การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/12 

  

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งการบ้านของนกัเรียน   
3 นางมาลี เอี่ยมพริ้ง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน ให้มีวินัยและความ

รับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

  

รายงานวิจัยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการเยี่ยม
บ้านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2562 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
4 นางสาวภาณุตา  อุทุมพร การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10  
  

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/11 

  

5 นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้มีวินัย
และความรับผิดชอบ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9 

  

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 โ 

  

6 นางพัชรี บุญโพธิ ์ ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ (IS๑) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

การศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาการส่ือสารและการน าเสนอ IS 2 ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

7 นางฐานิต  สุขสนาน ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ I30201 
โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือ
ติดต่อส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  

  

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการส่ือสารและน าเสนอ I30202 โดยใช้ชุดการ
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือติดต่อส่ือสารของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2                
ปีการศึกษา 2561  

  

8 นางสาวอิสรีย์  ด่านพิชิตชัยศ์ การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

  

การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรงเชิงบวกรายวิชา
การเขียนโปรแกรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

  

9 นายธนะกิจ รุ่งโรจน ์ การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ด้านสุขลักษณะ “การล้าง
มือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าเรียนโดยการย้ าเตือน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนโปรแกรม Flash CS6 โดยใช้ 
Google Classroom เป็นส่ือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  

  

10 นางสาวรัตนา กาญจนสาลี การใช้ “Application Quizizz ในการทบทวนบทเรียน 
เรื่อง ค าส่ังในภาษา HTML ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชาการเขียนโปรแกรม โดยใช้การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้โดย Application ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 

  

11 นางธานี รัตนพนัธ ์ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

  

การทดลองใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียน
รายวิชาการส่ือสารและการน าเสนอของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 ปีการศึกษา 2561  

  

12 นายสพล  สาระสุทธิ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการส่งงานรายวิชา โปรแกรม
น าเสนอ โดยใช้สังคมออนไลน์ในการติดตามงาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/13  

  

การส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้   
13 นายประเสริฐ อภิวงค์ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8    

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
ในเรื่องการไม่ส่งงาน 

  

14 นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นเพื่อพัฒนานักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 

  

การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการส่ือสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  

15 นางกมลชนก   สิทธิรุ่ง ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีมีต่อการเรียนรายวิชา ว21103 เทคโนโลยี  

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก 2 ด้วยการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอน
แบบสาธิตเพื่อการฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 
16 นางสาวแอมจิรา  จันทร์ล้ี การส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3/11  ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2561 
  

การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  

17 นายพสิษฐ์    อธิษฐ์ธรรมธัช การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/12  

  

18 นายสุเทพ     ซิวประโคน การศึกษาการเปล่ียนพฤติกรรมความไม่สนใจการเรียน
ทฤษฎี วิชาการบัญชี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1/10 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี 2 เรื่อง
การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันท่ัวไป โดยการใช้แบบ
ฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/11-12 
แผนการเรียนเทคโนโลยี  

  

19 นางสาววิยะดา  ธรรมจิตต์ ผลการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนท่ีปฏิบัติงานไม่เสร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนดโดยใช้วิธีการเพื่อนคู่คิด กรณีศึกษา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 

  

ศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมศูนย์การรียนรู้ 
Create by 4H 

  

20 นายอภิรักษ์      กุลชุตินธร การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8  โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึก
ปฏิบัติ 

  

21 นางสาวสุกัญญา ไวยรัตนา ผลของการจัดการเรียนรู้การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานประดิษฐ์  
ง20229 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  

22 นายกฤติกร ล้อจิตติกุล พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4              

  

23 นางสาวกุลจิรา การนา การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้ส่ือมัลติมิเดียเรื่อง
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 
 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่างง่าย 
เต็ม

รูปแบบ 
๑ นายธนกฤต นาคศรี การแก้ปัญหานักเรียนท่ีอ้วนและเป็นโรคอ้วน ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
  

๒ นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา การแก้ปัญหาเวลาเรียนในห้องเรียนไม่เพียงพอ โดยการ
ใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มและมอบหมายงานกลุ่มพร้อมท้ัง
น าเสนอด้วย Power point สรุปเป็นความคิดรวบยอดใน
หน่วยที่มีเนื้อหามากและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ีนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทุกห้องเรียน         

  

3 นางนุกูล ศิริบรรณากุล การแก้ปัญหานักเรียนติด 0 ร ม ส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3           

  

4 นางสาวชุลีพร  เนืองศรี การใช้แม่ไม้มวยไทยมาประยุกต์ใช้ในการต่อสู้รายวิชา
กระบี่กระบองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2       

  

5 นางสาวฌุมพรี โพธิ์เจริญรักษ์ ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช่ใบบันทึก
ผลการแข่งขันแบบสะสมคะแนนในกิจกรรมการ 

  

การพัฒนาการล้ียงลูกเข้ายิงประตูใต้แป้นในกีฬา
บาสเกตบอล โดยการสอนแบบรวมส่วนแยกส่วนและรวม
ส่วนผสมกันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 

  

6 นายจิรภัทร  อ าไพเมือง   การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว
กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/11  

  

 7 นายธนพงศ์  แก้ววงศ์ การใช้ส่ือวีดีทัศน์ช่วยสอน เพื่อวัดระดับทักษะแฮนด์บอล
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

  

การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

  

8 นายอภิวัฒน์ ศรีวงษ์สา การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่าง
ง่าย 

เต็ม
รูปแบบ 

1 นายอิสินธร    เดชคุ้ม การสร้างสมาธิโดยการฟังเพลง   
การศึกษาความสามารถรายวิชาศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) 
เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ 

  

2 นายจุมพล     ปัญจะ การแก้ไขทักษะการปรบจังหวะพื้นฐานในการอ่านโน้ต   
รายงานการใช้ส่ือมัลติมีเดียเรื่องพื้นฐานการปฏิบัติฆ้อง
วงใหญ ่

  

3 นายอัครัช      บุญแท้ การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา   
4 นายกิตพิงษ์    รสจันทร์ การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา   
5 นางสาวมาลินี  พลราชม การพัฒนานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา   

การสร้างสมาธิโดยการฟังเพลง   
6 นายไพโรจน์    ทองวั่น การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา   
7 นางสาวนฤมล  ไชยวุฒิ การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ของ

นักเรียนระดับช้ันม.6/5 
  

8 นายกายเพชร   สมเพชร การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อบทเพลงในร าวงมาตรฐาน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

อย่าง
ง่าย 

เต็ม
รูปแบบ 

๑ นางนริสา   พัฒนรัฐ เจตคติท่ีมีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  4/8 

  

ผลการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาการวางแผนอาชีพ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๘ 

  

๒ นายศรัณย์   พฤกษาปัญญะ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3  
ปีการศึกษา 2561 

  

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความ
รับผิดชอบของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/3 

  

๓ นางทัศนีย์ หล้าธรรม การศึกษาพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/11 ปีการศึกษา 2561 

  

การส ารวจความต้องการบริการแนะแนวทั้ง ๕ ด้าน 
บริการของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

  

๔ นางแสงจันทร์  อาภาวีระ แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

  

ปัจจัยท่ีส่งต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 2561 

  

5 นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา การศึกษารายกรณีของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

  

ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาการตัดสินใจ
การศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
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 สืบสานงานพระราชด าร ิ

มาตรฐานที่ ๔ 
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มาตรฐานที่ ๔ สืบสานงานพระราชด าริ   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  

๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้น้อมน าพระราชด าริมาเป็นนนวทางนนการจัด
การศึกษา เพื่อผลิตนักเรียนนห้มีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่ดีนนสังคม  สามารถสร้างอาชีพได้นนอนาคต  อีกท้ังยังมี
ส่วนนนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนละส่ิงนวดล้อมนห้คงอยู่อย่างยั่งยืน  โรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อสืบสานงานศิลปาชีพตามโครงการพระราชด าริ  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
ตระหนักนนการอนุรักษ์ส่ิงนวดล้อม โดยนห้นักเรียนมีส่วนร่วมนนกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความภาคภูมินจ โรงเรียนมี
การด าเนินการนนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
 ๑. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  สืบสานงานตามโครงการพระราชด าริและศิลปาชีพใน
สถานศึกษา   โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยนละประเพณีไทย โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนน
รายวิชานาฏศิลป์นห้นักเรียนทุกระดับช้ัน นละจัดการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์(โขน)นห้กับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ได้เรียนทุกคน ซึ่งการสอนโขนนห้นก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นนหม่ถือเป็นการสืบทอดนละ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไม่นห้สูญหายไปจากสังคมไทย มีการจัดโครงการบรรพชาสามเณรนละบวชเนกขัมม 
จาริณีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ นละเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
นห้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ทุกคน เพื่อส่งเสริมนห้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญู
กตเวที ได้เรียนรู้หลักธรรมน ามาเป็นนนวทางนนการด าเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน นละการอยู่ร่วมกันนนสังคม
ได้อย่างมีความสุข   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             โรงเรียนส่งเสริมงานศิลปาชีพ  โดยเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
(รายวิชาเพิ่มเติม)นห้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ นละ ๒ ห้องเรียน English Program นละกิจกรรม
ชุมนุมเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อนห้กับนักเรียนท่ีมีความสนนจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนห้นักเรียนได้เรียนรู้ สามารถต่อ
ยอดเป็นอาชีพ ออกนบบผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้นห้กับนักเรียนนละครอบครัวต่อไปนนอนาคต นละยังเปิด
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โอกาสนห้บุคคล ชุมชน หน่วยงานภายนอกท่ีมีความสนนจเข้ามานลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บเพจนละจัดอบรม
ภายนนสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  การด าเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นห้นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี ๑ นละ ๒ ได้เลือกเรียนตามความสนนจ ซึ่งนต่ละกิจกรรมจะมุ่งเน้นนห้นักเรียนได้พัฒนา
สมรรถนะท่ีส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตอยู่นนสังคม โดยเน้นสมรรถนะด้านทักษะชีวิตเพื่อน าสู่การปฏิบัติ เช่น 
ครัวครูเตอร์      น้ าปั่นน้ าชง  ยุวบรรณารักษ์  นักเขียนน้อย  นักบัญชีรุ่นจ๋ิว พับบัว เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๒. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชด าริ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ได้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ต้ังนต่ปีพุทธศักราช 2557  โดยมีนนวคิดท่ีมุ่งเน้น  การเสริมสร้างจิตส านึก
นละคุณลักษณะท่ีดีนนการอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อนห้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ  มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมโลก   จากนนวคิดดังกล่าว  จึงน ามาสู่การจัดโครงการโลกสวยด้วยมือเราโดยส่งเสริม 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรนละนักเรียนนนโรงเรียน มีความรู้นละตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานนละส่ิงนวดล้อม
พร้อมท้ังน าความรู้ ท่ีได้ไปนช้นนชีวิตประจ าวัน นละเผยนพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้  ส่งเสริมนละกระตุ้น
จิตส านึกนนการอนุรักษ์พลังงานนละส่ิงนวดล้อมของทุกคนนนโรงเรียน  เพื่อนห้เกิดความร่วมมือ ระหว่าง 
นักเรียนเครือข่าย โรงเรียน นละชุมชน มีการนลกเปล่ียนความรู้นนเรื่องการประหยัดพลังงานนละอนุรักษ์
ส่ิงนวดล้อม มีทัศนคติท่ีดีนละมีพฤติกรรมการนช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยนบ่งการจัดกิจกรรมเป็น ๔ 
ด้าน ได้นก่  การนห้ความรู้การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  การส่งเสริมพฤติกรรม นละการสร้างเครือข่าย ขยาย
ผล การจัดกิจกรรมวันส่ิงนวดล้อมโลก นนวันท่ี ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑  นนหัวข้อ รักษ์โลก เลิกนช้พลาสติก  
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หรือ Beat Plastic Pollution “If you can,t , refuse it” เพื่อเป็นการเลิกการนช้ถุงพลาสติกนละเปล่ียนมา
นช้ถุงผ้าหรือกระดาษนทน มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานนละส่ิงนวดล้อม  เผยนพร่
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานนละส่ิงนวดล้อม และร่วมกับธนาคารออมสินน าตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม เยาวชนรักษ์น้ า รักษ์ธรรมชาติ” มีการจัดการกิจกรรมครอบครัวพอเพียงโดยจัดการอบรมนห้กับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ทุกคน เพื่อส่งเสริมนห้นักเรียนได้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์นช้นนชีวิตประจ าวัน อีกท้ังนักเรียนยังร่วมกันจัดกิจกรรมนนสถานศึกษานนด้านส่ิงนวดล้อม เช่น การ
จัดท าโครงงานด้านส่ิงนวดล้อม  การคัดนยกขยะ  การรักษาความสะอาดภายนนบริเวณโรงเรียน เป็นต้น 
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๓. การส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงานพระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์ 
  โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องนนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  กิจกรรมวันคล้ายวันฉลิมพระ
ชนมพรรษา  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ วันพ่อนห่งชาติ  นละวันดินโลก
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  กิจกรรมวันคล้ายวันฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง วันนม่นห่ งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
การจัดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ นละกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี พระพันปีหลวง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมนห้นักเรียนเกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์นนฐานะเป็นลูกนวมินทร์ นละส่งเสริมนห้นักเรียนมีเกิดความภาคภูมินจนละมีเจตคติท่ีดีนน
สถานศึกษา 
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๒.ผลการด าเนินงาน   
 

๑. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  สืบสานงานตามโครงการพระราชด ารินละศิลปาชีพนนสถานศึกษา 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์(โขน) 

 
 

จากตารางนสดงนห้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๕๐๖ คน เรียนรายวิชานาฏศิลป์(โขน) 
ได้ผลการเรียนระดับ ๔ ร้อยละ ๙๘.๒๒ นละระดับผลการเรียนระดับ ๓.๕ ร้อยละ ๑.๗๘ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ท่ีเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี เฉลิมพระเกียรติฯ 

 
จากตารางนสดงนห้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๕๐๖ คน เข้าร่วมกิจกรรม             

ร้อยละ ๙๗.๔๓ นละไม่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๒.๕๗ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ หอ้ง English Program 

ที่ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางนสดงนห้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ นละ ๒ จ านวน ๖๐ คน  
ผ่านการเรียนวิชาเลือกนละกิจกรรมชุมนุมเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อร้อยละ ๑๐๐ 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

                               ที่ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางนสดงนห้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๕๐๖ คน  
ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ร้อยละ ๑๐๐ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ที่ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
จากตารางนสดงนห้เห็นว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๕๕๐ คน  

ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๒. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวพระราชด าริ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
จากตารางนสดงนห้เห็นว่านักเรียนจ านวน ๒,๗๔๙ คน 

 เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๗๒.๗๕ นละไม่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๒๗.๒๕ 
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๓. การส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงานพระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์ 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางนสดงนห้เห็นว่านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนแสดงเจตคติความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงาน
พระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์ 

 

0 20 40 60 80
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๓. จุดเด่น 

 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถนนการนสดงโขน นละมีส่วนร่วมนนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
 ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม สามารถน าหลักธรรมมาปฏิบัติได้นนชีวิตประจ าวัน 
 ๓. ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เลือกเรียนศิลปาชีพตามความถนัดนละสนนจ ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพเพื่อเป็น 
              นนวทางนนการประกอบอาชีพนนอนาคต 
 ๔. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอย่างหลากหลาย 
 ๕. ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญนละร่วมกันอนุรกัษ์นละดูนลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินละ 
               ส่ิงนวดล้อม 
 ๖. ผู้เรียนมีความรักนละความภาคภูมินจนนสถานศึกษาของตนเอง 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

 ๑. โรงเรียนควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามโครงการพระราชด ารินห้กับนักเรียน 
              ทุกระดับช้ัน 
 ๒. โรงเรียนควรส่งเสริมศิลปาชีพนห้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 ๓. โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีก่อนห้ผู้เรียนเกิดความผูกพันกับสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
 ๔. โรงเรียนควรเสริมนห้ผู้เรียนมีส่วนร่วมนนการอนุรักษ์นละดูนลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินละ 
              ส่ิงนวดล้อมนนชุมชุน 
  ๕. โรงเรียนควรเปิดโอกาสนห้ผู้เรียนได้น ากิจกรรมศิลปาชีพไปนห้บริการชุมชนนละ 



 

 

 
      

 

ตอนที่ ๔ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนาและ
ความต้องการการช่วยเหลือ 
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ตอนที่ ๔ 
สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล            

          
          สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ได้ด าเนินการตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  โดยน าผลการประเมินภายใน และผล
การประเมินภายนอกมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ซึ่งยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชุนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด จากการบริหารจัดการศึกษา การด าเนินงาน การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินภายใน  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคณุภาพนกัเรียน 
  ๑.นักเรียนมีทักษะและความสามารถทางการอ่าน  
ส่ือสาร และคิดค านวณ เป็นอย่างดีท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียน
จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องและหลากหลายเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพทางด้านการอ่าน การคิดและการส่ือสารของ
นักเรียน 
  ๒.นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถแยกแยะในส่ิงท่ีส าคัญ และจ าเป็น 
  ๓.นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเข้ามาประกอบ
ในการตัดสินใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 
  ๔.นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา โดย
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้กับนักเรียนในทุก
ระดับช้ัน และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม
ศูนย์การเรียนรู ้
    ๕.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    ๖.นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ของระดับจังหวัด และระดับประเทศทุกรายวิชา 
    ๗.นักเรียนมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความ
กตัญญู กตเวทีต่อครอบครัวและโรงเรียน 
    ๘. นักเรียนมีความสนใจด้านดนตรี กีฬา สามารถ
แสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะด้านจนเป็นท่ียอมรับ และ
สร้างช่ือเสียงให้กับทางโรงเรียน 
   ๙.นักเรียนท่ีมีความสนใจทางด้านกีฬาได้มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ ได้แก่ ยูโด ยูยิตสู คูราช ฟุตบอล ฟุตซอลและ 
บาสเกตบอล โดยมีการจัดการฝึกซ้อม และส่งเข้าร่วม
แข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 
 
 
 

๑. ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ิงแวดล้อม
ภายในโรงเรียนท้ังการรว่มวางแผน ร่วมปฏิบัติตามแผน 
และร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๒. ควรมีการเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพ โดยมี
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.ทุกระดับช้ันยังต้องส่งเสริมในด้านทักษะการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ต่างๆ ให้มากขึ้น 
๔.ผู้สอนต้องออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาให้มากขึ้นในทุก
รายวิชา 
๕.ผู้สอนควรเสริมกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การน าเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา และก าหนดเป้าหมายใน
ชีวิตอย่างมีเหตุผล 
๖.ระยะเวลาในการท ากิจกรรมบางกิจกรรมไม่เหมาะสม 
เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายท้ังด้านวิชาการ 
และกิจกรรมอื่นๆ ท าให้บางกิจกรรมใช้เวลาด าเนินการ
ไม่เหมาะสม 
๗.  โรงเรียนมีข้อจ ากัดเรื่องท่ีต้ัง อยู่ห่างไกลจากชุมชน 
การเดินทางสัญจรค่อนข้างล าบาก ควรเพิ่มความ
หลากหลาย ของกิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมของนักเรียน 
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ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการสถานศึกษา 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลอย่าง
รอบด้าน ท าให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ
สถานศึกษามีความชัดเจน ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานไปได้ถูกทิศทาง  
๒. สถานศึกษาใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการด าเนินการและ
กระบวนการพฒันา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้เป็นไปอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความยั่งยืน  
๒. สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้ ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
๓. สถานศึกษามีการจัดการส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

๑. สถานศึกษามีครูผู้ช่วยจ านวนมาก เกิดปัญหา
ช่องว่างระหว่างวัยระหว่างครูเก่าและครูใหม่ ส่งผล
ให้การท างานและการประสานงานต่างๆ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. การประเมินและติดตามงานยังไม่เป็นระบบท่ี
ชัดเจนเท่าท่ีควร 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

     ๑. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู/้
กลุ่มงาน งานวิจัยพัฒนาเชิงบริหารและการเรียนการสอน งาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และงานนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน ภายใต้กลุ่มบริหารวิชาการ ในการส่งเสริม
และพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ   
    ๒. ครูมีความตระหนัก มุ่งมั่นและต้ังใจในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรยีนการสอน  
    ๓. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และมีความน่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  
    ๔. สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัด
อบรม  ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน 
    ๕. ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เป็นประจ าทุกปี
การศึกษา โดยก าหนดหัวข้อวิจัยและปัญหาในการท าวิจัยจาก 
บันทึกหลังสอนหรือข้อมูลตามสภาพจริงท่ีพบในการสอน  
      ๖.สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดย
แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ไว้อยา่งชัดเจน               

๑. โรงเรียนควรมีการดูแลรักษาและทะนุบ ารุงส่ือ 
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ  
๒. โรงเรียนควรมีการพฒันาหลักสูตรท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้ครูร าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น  
๓.โรงเรียนควรจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู หรือ Professional Learning 
Community (PLC) เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญร่วมกัน        
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ด้านการสบืสานงานพระราชด าริ 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

   ๑. นักเรียนมีความสามารถในการแสดงโขน และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยและสืบสานงานพระราชด าริ 
   ๒. นักเรียนมีคุณธรรม สามารถน าหลักธรรมมาปฏิบัติได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
    ๓. นักเรียนได้มีโอกาสได้เลือกเรียนศิลปาชีพตามความถนัด
และสนใจ ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
    ๔. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานงาน
พระราชด าริ ศิลปาชีพเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอย่างหลากหลาย 
    ๕. นักเรียนตระหนักถงึความส าคัญและร่วมกันอนุรักษ์และ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     ๖. นักเรียนมีความรักและความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของ
ตนเองและภาคภูมิใจความเป็นลูกนวมินทร์ 
 

๑. สถานศึกษาควรก าหนดการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนตามโครงการพระราชด าริให้กับ
นักเรียนทุกระดับช้ันอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมศิลปาชีพให้กับนักเรียน
ทุกระดับช้ันอย่างเป็นรูปธรรม 
๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีก่อให้ผู้เรียน
เกิดความผูกพันกับสถานศึกษาอย่างหลากหลาย 
๔. สถานศึกษาควรเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชุน 
๕. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น า
กิจกรรมศิลปาชีพไปให้บริการชุมชนและ 
 

 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑. โรงเรียนวางแผนการส่งเสริมนักเรียนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อให้นักเรียน
สามารถอ่าน เขียน และเพิ่มพูนกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านความ
เข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
 ๒. โรงเรียนด าเนินการพฒันาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ รวมทั้งการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ Professional Learning Community (PLC) 
เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียน
เป็นส าคัญร่วมกัน        
 ๓. โรงเรียนให้การสนับสนุนและส่งเสริมครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบระดับชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และจัดให้มีการนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ และ
น าผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
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 ๔ . การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและ
มาตรฐานสากล โดยน าข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัด
การศึกษา 
 ๕. โรงเรียนจะติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรลงไปในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทบทวน
หลักสูตรทุกปีการศึกษา และการนิเทศติดตามจะแสดงถึงการน าผลการนิเทศติดตามไปวางแผนการปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน 
 ๖. โรงเรียนวางแผนเพิ่มแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกให้เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งโรงเรียนจะติดตามการรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกเพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอกให้มากขึ้น   

๗. โรงเรียนวางแผนท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน 
พร้อมท่ีจะน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

๘. โรงเรียนจะเพิ่มความเข้มแข็งในการก ากับติดตามและนิเทศการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ี
ตอบสนองวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียนและเผยแพร่ผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมรับรู้มากขึ้น 

๙. การจัดกิจกรรม/โครงการพิเศษเพื่อสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ี
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของนักเรียน สถานศึกษาและชุมชน  ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินการกิจกรรม/โครงการเหล่านั้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นท่ีน่าพึงพอใจมากขึ้น
อีก 
 ๑๐. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนรว่มในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยให้นักเรียน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมปฏิบัติตามแผน และร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๑๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างานระหว่างให้ครูรุ่นใหม่ ครูรุ่นเก่า
และผู้บริหาร ให้ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. ความร่วมมือและสนับสนุนจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนในการขับเคล่ือนนโยบายลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 ๒. ความร่วมมือและสนับสนุนจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระฯโดยการจัดโครงการและกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
 ๓. การอบรมเรื่องการสร้างเครื่องมือตรวจติดตามการด าเนินงาน/โครงการ เครื่องมือประเมิน
ความส าเร็จของงาน/โครงการ  และเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน โดยผู้เช่ียวชาญ หรือวิทยากรจาก
หน่วยงานต้นสังกัด   
 ๔. ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ถูกต้อง ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. การจัดการตรวจสอบส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ดูแลรักษาและทะนุบ ารุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 
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