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บทสรุปของผู้บริหาร 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช 
๒๕๖๑ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษา                         
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เล่มนี้ได้ด าเนินการ
รวบรวม สรุปหัวข้อที่ส าคัญ ทั้งข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานของโรงเรียน และการสรุปผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและความต้องการ
ช่วยเหลือของโรงเรียน  โดยระดับการประเมินผลตนเองของโรงเรียนในมาตรฐานที่ ๑ ๒  ๓ และ ๔ อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

  ด้วยความก้าวหน้าของโรงเรียนทั้งทางด้านกายภาพ วิชาการ และคุณธรรมนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา 
โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ
เป็นแบบอย่างได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
               

 

            
          (นายธนะกุล ช้อนแก้ว)    
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สารบัญ 
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บทสรุปของผู้บริหาร          ข 
ส่วนที ่๑ ข้อมูลพื้นฐาน         ๑ 
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  ๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก      44 
  1.12 ผลงานดีเด่นประจ าปีการศึกษา ๒๕64      50 
          ๑.๑๓ ข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4                                55 
ส่วนที ่๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี          57    
  ๒.๑ การบริหารจัดการของสถานศึกษา       58 
  2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์    62 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  65 
  ๒.๔ การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา      66               
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          3.๑  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน      79 
           3.๒  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา   103 
         3.๓  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   123 
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       ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
 3. ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
          4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
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ส่วนท่ี  ๑ 
 ข้อมูลทั่วไป 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
     ๑.๑ ท่ีต้ัง 
 
      ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
      ตั้งอยู่เลขท่ี         ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
      สังกัด               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  
      โทรศัพท์            02-441-3591-3   โทรสาร    ๐-๒๔๔๑-๓๑๙๔ 
      ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ satriwit3@gmail.com  เว็บไซต์    www.satriwit3.ac.th 

      เปิดสอน            ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   
      เขตพื้นที่บริการ    แขวงศาลาธรรมสพน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค           
                             จังหวัดกรุงเทพมหานคร         
 
          

แผนที่โรงเรียน 
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๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสที่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ 
เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พระพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสส าคัญยิ่งที่จะได้สนอง 
พระมหากรุณาธิคุณ เพ่ือเป็นการถวายสักการะและเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้ร าลึกถึงคุณงามความดีของ
พระองค์ท่านสืบไป กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติในเขต กรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล จ านวน ๙ โรงเรียน และ “โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล” เป็นหนึ่งในจ านวน ๙ โรงเรียน  
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕  
 

      กรมสามัญศึกษาได้รับบริจาคที่ดินในการจัดตั้งโรงเรียนบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย  ๓ แขวงทวีวัฒนา              
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๕ ไร่ ๑ ตารางวา จากนางจรีพร เทพผดุงพร นายเดชา ตั้งพิรุฬห์ธรรม และ        
นายทักษิณ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจ านวน ๙๕ ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ พร้อมทั้งครุภัณฑ์ประกอบในปีงบประมาณ ๒๕๓๕-๒๕๓๗ 
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   ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก กรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นพ่ีเลี้ยง           
และให้ค าแนะน าช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ โดยรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และนักเรียนในพ้ืนที่บริการ
เนื่องจากโรงเรียนยังอยู่ในระหว่างด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว          
ที่โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
        กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ           
พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง พระราชทานพระราชานุญาตให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ                 
สมเด็จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  พระพันปีหลวง ทุกโรงเรียนใช้นามว่ า                          
“โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ” เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ “โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล” จึงได้ชื่อใหม่ว่า    
“โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล” และก าหนดให้วันที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน  
 ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียน       
สตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศกและนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ       
จ านวน ๙ ห้องเรียน เนื่องจากจ านวนนักเรียนมากขึ้น สถานที่เรียนชั่วคราวที่โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  ไม่สามารถ
รองรับได้ ประกอบกับอาคารเรียนถาวรยังก่อสร้างไม่เสร็จ นายเศรษฐพงศ์  จตุรงคสัมฤทธิ์ เจ้าของโครงการขุมทรัพย์นคร
จึงอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารพาณิชย์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนเป็นสถานที่
เรียนชั่วคราวแห่งที่สอง ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖  
 ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ตามนโยบาย      
ของกรมสามัญศึกษา คือรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกและได้รับนักเรียนเ พ่ิมเติม                     
จากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา โดยยังใช้สถานที่เรียนชั่วคราวเดิมเรียนต่อไป  
 ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบถาวรเสร็จเรียบร้อย            
ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงย้ายมา ณ สถานที่ตั้งจริงซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓          
ในปัจจุบัน 
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๑.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

   ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน 
       โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๓๐-๕๐๘๗        E-mail: thanakul@satriwit3.ac.th 
       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
       ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบัน 

 
 
    นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  

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

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

    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 

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

    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

 

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

    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
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   ๑.๓.๒ ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้าแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร 
      ๑) วิทยฐานะ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครูและบุคลากร คร ู
คศ.๕ 

ครู  
คศ.๔ 

คร ู
คศ.๓ 

คร ู
คศ.๒ 

คร ู
คศ.๑ 

ครู
ผู้ช่วย 

คร ู
อัตราจ้าง 

ครู
ต่างชาติ 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

- - ๓9 34 ๕๘ 10 1 ๑๐ ๑ ๒ ๓4 ๑89 

นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ครชู านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 090-9150699    Email: nathawut@satriwit3.ac.th 

 

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

 

ข้อมูลครูและบุคลากร

ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติ

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว
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๒) วุฒิการศึกษา 
 

กลุ่มสาระฯ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ - - - 1 
 

1 - - - 1 

รองผู้อ านวยการ - - - 2 2 4 - - - 4 

ภาษาไทย 2 5 7 - 9 9 - - - 16 

คณิตศาสตร์ 1 7 8 4 5 9 - - - 17 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 12 18 1 9 10 - 1 1 29 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 8 14 1 7 8 - - - 22 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 5 7 - 1 1 - - - 8 

ศิลปะ 2 2 4 1 2 3 - - - 7 

การงานอาชีพ 1 2 3 3 4 7 - - - 10 

ภาษาต่างประเทศ 3 11 14 - 6 6 1 - 1 21 

แนะแนว - 1 1 1 4 5 - - - 6 

รวม 23 53 76 14 49 63 1 1 2 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 

          

แผนภูมิแสดงร้อยละวุฒิการศึกษา 
ผู้บริหารและข้าราชการครู

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงานสอน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
คาบสอน
ทั้งหมด/
สัปดาห์ 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  
๑ คนในแต่ละวิชา  

(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา 5 - - 
๒. ภาษาไทย 16 276 17.25 
๓. คณิตศาสตร์ 17 311 18.29 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 511 17.62 
๕. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 22 374 17.00 
๖. ศิลปะ 8 155 19.31 
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา 7 158 22.50 
๘. การงานอาชีพ 10 160 16.00 
๙. ภาษาต่างประเทศ 21 352 16.76 
๑๐. แนะแนว 6 88 14.67 

รวม 141 2384 16.91 

17.25

18.29

17.62

17.00

19.31

22.50

16.00

16.76

14.67

2. ภาษาไทย

3. คณิตศาสตร์

4. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

5. สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม

6. ศิลปะ

7. สขุศกึษาและพลศกึษา

8. การงานอาชีพ

9. ภาษาต่างประเทศ

10. แนะแนว

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๔

9. แนะแนว

8. ภาษาต่างประเทศ

7. การงานอาชีพ

6. สุขศึกษาและพลศกึษา

5. ศิลปะ

4. สังคมศึกษาฯ

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. คณิตศาสตร์

1. ภาษาไทย
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๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 
        1) จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปกีารศึกษา ๒๕๖4   รวม  3,090  คน 

              ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖4 

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

ทั้งหมด 

ห้อง   ๑๕ ๑5 ๑๔ ๔4 ๑๒ ๑2 ๑3 ๓๗ 81 

เพศ ชาย ๒15 ๒20 212 647 159 173 177 509 1156 
  หญิง 346 ๓๔6 ๓42 1034 314 294 293 901 1193 

รวม 561 ๕66 554 ๑681 473 467 470 1414 ๓๐91 

เฉลี่ยต่อห้อง 37.4 37.73 39.57 38.20 39.41 38.91 36.15 38.29 38.16 

 
 

        2) จ าแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง 
 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ม.๑ 556 569 561 
ม.๒ 507 562 566 
ม.๓ 546 498 554 
ม.๔ 483 477 473 
ม.๕ 457 470 467 
ม.๖ 397 452 470 
รวม 2946 3028 3091 
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556

507

546

569

562

498

561

566

554

ม.๑

ม.๒

ม.๓

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

2564 2563 2562

483

457

397

477

470

452

473

467

470

ม.๔

ม.๕

ม.๖

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

2564 2563 2562
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๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาคารสถานที่ จ านวนชั้น จ านวนห้อง/หลัง 

๑.  อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๗ 110 
๒.  อาคารอเนกประสงค์ ๓ ๑ 
๓.  อาคารเทพผดุงพร ๔ ๑ 
๔.  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑ ๑ 
๕.  หอประชุมเทพผดุงพร - ๑ 
๖.  ห้องประชุมรัตนวรี - ๑ 
๗.  ห้องประชุมศรีนวมินทร์ - ๑ 
๘.  เรือนประชาสัมพันธ์ ๑ ๑ 
๙.  ศาลาสิทธิการณ์รัตน์ ๑ ๑ 
๑๐. บ้านพักนักการภารโรง ๓ ๑ 
๑๑. หอพระประจ าโรงเรียน - ๑ 
๑๒. ป้อมยามรักษาการณ์ ๑ ๑ 
๑๓. ห้องน้ าห้องส้วม - ๒๓๐ 
๑๔. สนามฟุตบอล - ๑ สนาม 
๑๕. สนามบาสเก็ตบอล - ๑ สนาม 
16. สนามฟุตซอล - ๑ สนาม 
๑7. ลานอเนกประสงค์ - ๒ ลาน 
๑๘. ห้องพักครู  ๑๓ 
๑๙. ห้องคณะกรรมการนักเรียน  ๑ 
๒๐.  ห้องควบคุมเครื่องเสียง  ๑ 
๒๑. ห้องประชุมรวมอาคารอเนกประสงค์  1 
๒๒.  ร้านกาแฟ the red white cafe  1 
๒๔.  อาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น 4 40 
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๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ  
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 42,795,615.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 33,157,135.46 
เงินนอกงบประมาณ 34,541,192.20 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 37,226,703.52 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) 
 1. เงินบริจาคเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
 2. เงินบริจาคเพ่ือเป็นทุนการศึกษา 

 
403,161.95 
806,311.03 

 

 
เงินบริจาคเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
เงินบริจาคเพ่ือเป็นทุนการศึกษา 

 
525,000.00 

1,631,000.00 

รวมรายรับ 78,546,280.18 รวมรายจ่าย 72,539,838.98 
   
 สรุป          งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา       คิดเป็นร้อยละ       77.78     ของรายรับ 
         งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง       คิดเป็นร้อยละ   107.77     ของรายรับ 
       หมายเหต ุ  เงินเหลือจ่ายปีก่อน 
 

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

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

๒) ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี เจ้าอาวาสวัดปุรณาวาส 
ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนาเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา สถานีต ารวจธรรมศาลา ฯลฯ 

๓)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครูให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  

ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
๑) การคมนาคมยังไม่สะดวก   

   ๒) มีรถโดยสารประจ าทางผ่านโรงเรียนเพียง ๑ สาย ในเวลาเช้า และเย็น ต้องใช้รถตู้รับส่งนักเรียน  



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
Self-Assessment Report 2021 

 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๔ 

   

 
 
 

๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเปิดสอน 
 

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

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

ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
และ

เทคโนโลย ี

สังคม
ศกึษาฯ  

สุข
ศกึษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

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

ม. ๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๔๐ ๑๒๐ ๘๐ ๑๒๐ ๓๖๐ ๑๓๖๐ 

ม. ๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๔๐ ๑๒๐ ๘๐ ๑๒๐ ๓๒๐ ๑๓๒๐ 

รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๘๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๓๖๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๙๒๐ ๓๙๒๐ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๕ 

   

 
แผนการเรียนส่งเสริมศักยภาพภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 

 
 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

และ 
เทคโนโลย ี

สังคมศกึษาฯ  สุข
ศกึษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๔๐ ๑๒๐ ๘๐ ๑๒๐ ๔๔๐ ๑๔๔๐ 

ม. ๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๔๐ ๑๒๐ ๘๐ ๑๒๐ ๔๘๐ ๑๔๘๐ 

ม. ๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๔๐ ๑๒๐ ๘๐ ๑๒๐ ๔๔๐ ๑๔๔๐ 

รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๘๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๓๖๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๑๓๖๐ ๔๓๖๐ 

 
แผนการเรียน English Program 

 
 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

และ 
เทคโนโลย ี

สังคมศกึษาฯ  สุข
ศกึษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๘๐ ๑๔๘๐ 
ม. ๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๕๖๐ ๑๕๖๐ 
ม. ๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๘๐ ๑๔๘๐ 
รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๐๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๐๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๑๕๒๐ ๔๕๒๐ 

 
 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  

๑. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (English Program)  
๒. ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๖ 

   

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔ – ม. ๖) 

แผนการเรียนห้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

และ 
เทคโนโลย ี

สังคมศกึษาฯ  สุข
ศกึษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

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

 
 
 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

และ 
เทคโนโลย ี

สังคมศกึษาฯ  สุข
ศกึษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๔ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๐๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๑๒๐ - ๑๒๐ ๕๖๐ ๑๓๒๐ 

ม. ๕ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๑๒๐ - ๑๒๐ ๖๔๐ ๑๓๖๐ 

ม. ๖ - - ๑๘๐ - ๔๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๖๐ ๑๓๖๐ 

รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๓๖๐ ๒๐๖๐ ๔๐๖๐ 
 

 
ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

และ 
เทคโนโลย ี

สังคมศกึษาฯ  สุข
ศกึษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๔ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๐๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๑๒๐ - ๑๒๐ ๖๐๐ ๑๓๖๐ 

ม. ๕ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๑๒๐ - ๑๒๐ ๖๘๐ ๑๔๐๐ 

ม. ๖ - - ๑๘๐ - ๔๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๔๐ ๑๓๖๐ 

รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๓๖๐ ๒๑๒๐ ๔๑๒๐ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๗ 

   

แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

และ 
เทคโนโลย ี

สังคมศกึษาฯ  สุข
ศกึษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๔ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๑๒๐ - ๑๒๐ ๔๔๐ ๑๒๘๐ 

ม. ๕ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๑๒๐ - ๑๒๐ ๕๒๐ ๑๓๖๐ 

ม. ๖ - - - - ๔๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๖๐ ๑๑๘๐ 

รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๓๖๐ ๑๘๒๐ ๓๘๒๐ 

 
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหล ี
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

และ 
เทคโนโลย ี

สังคมศกึษาฯ  สุข
ศกึษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๔ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๑๒๐ - ๑๒๐ ๕๒๐ ๑๓๖๐ 

ม. ๕ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๑๒๐ - ๑๒๐ ๖๔๐ ๑๔๘๐ 

ม. ๖ - - - - ๔๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๑๒๐ ๙๔๐ ๑๒๖๐ 

รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๓๖๐ ๒๑๐๐ ๔๑๐๐ 

 
แผนการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  
 

รวม 
ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

และ 
เทคโนโลย ี

สังคมศกึษาฯ  สุข
ศกึษาฯ 

 

ศิลปะ การงาน 
อาชีพ 

 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

ม. ๔ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๑๒๐ - ๑๒๐ ๔๐๐ ๑๒๔๐ 

ม. ๕ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๔๐ - ๑๒๐ - ๑๒๐ ๕๒๐ ๑๓๖๐ 

ม. ๖ - - - - ๔๐ ๔๐ - ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๖๐ ๑๑๘๐ 

รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๓๖๐ ๑๗๘๐ ๓๗๘๐ 
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๑๘ 

   

๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

      ๑.๙.๑  ห้องสมุด                    
     

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

ของนักเรียนทั้งหมด  
๖. จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,500 คนต่อวัน คิดเป็น

ร้อยละ 49.29 ของนักเรียนทั้งหมด 
     

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

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

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

    ๓.  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ                                  จ านวน  45  เครื่อง 
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๑๙ 

   

 
     ๑.๙.๔  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน        
 

ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 

สถิติการใช้  
(จ านวนครั้ง/ปี) 

1 ห้องพยาบาล 3,344 
2 ห้องฝึกพลศึกษา ๒6๐ 
3 ห้องหมอภาษา 535 
4 ห้องสมุดโรงเรียน ๓,๗60 
5 ห้องศูนย์ภาษาไทย ๖00 
6 เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ๒40 
7 ใต้อาคารเรียน ๗ ชั้น 45 
8 ลานอเนกประสงค์ 100 

9 ห้องคอมพิวเตอร์ ๔35 
10 ห้องเรียนสีเขียว 35 
11 ธนาคารขยะ 20 

12 ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 50 

13 ศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 170 

14 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 200 

15 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 500 

16 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 500 

17 ห้องปฏิบัติการเคมี 500 

18 สนามกีฬา 726 

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

31 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 40 

32 ร้านกาแฟ the red white cafe 120 
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๒๐ 

   

ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 

สถิติการใช้  
(จ านวนครั้ง/ปี) 

33 ห้องSmart classroom  17 
34 ห้องโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 200 

 

          ๑.๙.๕  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน        
 

ล าดับ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้(จ านวน
ครั้ง/ปี) 

๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ 
2 เว็บไซต์ต่าง ๆ 30 
3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ 
4 สนามหลวง ๒ 10 
5 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8 
6 ชุมชนในเขตทวีวัฒนา 5 
7 พุทธมณฑลสถาน 2 
8 วัดโกมุทพุทธรังสี 2 
9 ตลาดธนบุรี 2 

10 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 2 
11 ศูนย์สาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา 1 
12 สถานีต ารวจนครบาล ธรรมศาลา 1 

 
        ๑.๙.๖  ปราชญช์าวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ     
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 
๑ ทีมพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 - โควิด-19   3 
๒ ทีมนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท สาขาการ

พยาบาลเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- การใช้ถุงยางอนามัย 

1 

๓ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ - การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 2 
๔ ทีมงานติวเตอร์เก่ง คิด พิชิด TCAS - ติวการสอบ GAT-PAT ทั้ง 

5 วิชาให้กับนักเรียนที่สนใจ  
5 
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๒๑ 

   

 

๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          ๑.๑๐.๑  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา      
 
ระดับสถานศึกษา 
 

ระดับ 
ชั้น 
 

จ านวน 
คน 
ลง 

ทะเบียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

ร มส ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ม.1 8,057 0 0 0 299 273 390 538 929 1,038 4,590 6,557 81.38 
ม.2 7,492 2 0 3 309 247 371 508 742 845 4,465 6,052 80.78 
ม.3 8,492 0 0 1 233 181 337 429 697 838 5,776 7,311 86.09 
ม.4 5,531 0 0 24 103 91 202 354 568 859 3,330 4,757 86.01 
ม.5 6,093 0 0 9 56 52 121 208 389 589 4,669 5,647 92.68 
ม.6 5,995 0 0 0 55 49 112 152 314 482 4,830 5,626 93.84 

      
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

จ านวน 
คน 
ลง 

ทะเบียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

ร มส ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 2,872 0 0 3 110 106 206 200 348 412 1487 2,247 78.24 
คณิตศาสตร ์ 5,144 0 0 8 192 176 330 444 640 687 2,667 3,994 77.64 
วิทยาศาสตร์ ฯ 9,260 0 0 7 233 172 311 489 882 1,072 6,094 8,048 86.91 
สังคมศึกษา ฯ 5,374 0 0 3 37 41 71 118 158 206 4,740 5,104 94.98 
สุขศึกษาฯ 10,767 2 0 9 190 222 308 517 820 1219 7,480 9,519 88.41 
ศิลปะ 188 0 0 0 9 0 7 2 19 14 137 170 90.43 
การงานอาชีพ 1,835 0 0 0 19 14 28 77 157 251 1,289 1,697 92.48 
ภาษาต่างประเทศ 6,220 0 0 7 265 162 272 342 615 790 3,766 5,171 83.14 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

t78.24 t77.64
t86.91

t94.98
t88.41 t90.43 t92.48

t83.14
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๑.๑๐.๒  ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)   
           1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 

ระดับชั้น ม.๓ ม.๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ภาษาไทย ๖๖.๙๙ 66.41 66.56 ๕๓.๒๔ 55.68 61.87 
คณิตศาสตร ์ ๓๙.๙๐ 36.00 35.87 ๓๖.๔๕ 35.51 33.18 

วิทยาศาสตร์ ๓๕.๐๙ 35.73 38.99 ๓๔.๗๑ 39.16 37.72 

สังคมศึกษาฯ - - - ๔๑.๗๘ 51.94 46.62 

ภาษาอังกฤษ ๔๙.๓๒ 51.20 46.86 ๓๙.๘๖ 41.35 45.82 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2561-2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๒๕ 

   

 
             ๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๖.๕๖ ๓๕.๘๗ ๓๘.๙๙ ๔๖.๘๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๙.๗๖ ๓๒.๓๒ ๓๕.๙๘ ๔๓.๒๒ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๒.๑๓ ๒๔.๗๕ ๓๑.๖๗ ๓๐.๗๙ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๑.๑๙ 24.47 ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๒๖ 

   

 
             ๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๑.๘๗ ๓๓.๑๘ ๓๗.๗๒ ๔๖.๖๒ ๔๕.๘๒ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๔.๖๗ ๓๒.๘๓ ๓๓.๓๗ ๔๒.๐๔ ๓๙.๕๓ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๗.๗๔ ๒๑.๘๓ ๒๙.๐๔ ๓๗.๔๕ ๒๕.๘๓ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๖.๔๐ ๒๑.๒๘ ๒๘.๖๕ ๓๖.๘๗ ๒๕.๕๖ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๒๗ 

   

๑.๑๐.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์      
  
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 567 507 54 6 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 568 506 57 5 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 555 516 35 4 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 474 436 36 2 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 471 460 11 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 470 459 9 2 0 

รวม 3105 2884 202 19 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 92.88 6.5 0.61 0.00 

 
 
 

๑.๑๐.๔  ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน        
 

ด้าน จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 3,105 2,205 677 223 0 
๒) ด้านความสามารถในการคิด 3,105 1,853 974 278 0 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 3,105 2,404 574 127 0 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 3,105 2,622 390 93 0 
๕) ด้านความสามารถในการใช้   
     เทคโนโลย ี

3,105 2,402 545 158 0 

รวม 15,525 11,486 3,160 879 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 73.98 20.35 5.66 0.00 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๒๘ 

   

 
๑.๑๐.๕  ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห ์และเขียนสื่อความ    
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 567 486 71 10 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 568 460 95 13 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 555 476 66 13 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 474 386 66 21 1 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 471 430 34 7 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 470 436 26 8 0 

รวม 3,105 2,674 358 72 1 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 86.12 11.53 2.32 0.03 

 

 
 
 

๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน         
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 567 567 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 568 568 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 555 555 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 474 474 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 471 471 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 470 470 0 

รวม 3,105 3,105 ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100.00 0.00 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๒๙ 

   

๑.๑1  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม    
 

1.11.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของสถานศึกษา   
 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากส านักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เมื่อวันที่ ๖ ถึง ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

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

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ   
                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

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

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๓๔ ดีมาก 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๓๐ 

   

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 ๑.๑ จุดเด่น 
     ด้านคุณภาพผู้เรียน 
           ผู้เรียนมีความพร้อมในการพัฒนาในด้านการเรียน มีพ้ืนฐานครอบครัวที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อ่ืน มีความคิดริเริ่มสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีนิสัยรักการอ่านและแสว งหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การใช้ภาษาอังกฤษ  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบมี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  มีการวางแผนการท างานและด า เนินการจนส าเร็จท างานอย่าง
มีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ
และสามารถเข้าศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัย 
       ด้านการจัดการศึกษา  
              ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และมีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ตรงตามหลักสูตรมีความสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ  และเต็มเวลา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ส่วนร่วมในทุกภารกิจงาน ผู้บริหาร ครู มีความร่วมมือในการด าเนินงาน ครูมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่น มีการจัดห้องเรียน 
ห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เ อ้ือให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    - มีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่าง
ประเทศ 
     - บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
     สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ โดยมีการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม และมีกระบวนการ
บริหารและจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
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ด้านมาตรการส่งเสริม 
      สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการ
ก าหนดมาตรการอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น มีการน าเสนอข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและผลประเมิน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น และมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
๑.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 - พัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 - พัฒนาผู้เรียนในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 - พัฒนาผู้เรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
 - พัฒนาผู้เรียนที่ด้อยโอกาสทางครอบครัว 
 - พัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต 
 - พัฒนาผู้เรียนในเรื่องการท ากิจกรรมจิตสาธารณะกับหน่วยงานภายนอก 
          - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
 ด้านการจัดการศึกษา 

-พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
 

 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          -พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและคุ้มค่า 

 
 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
         - พัฒนาผู้เรียนในเรื่องมารยาทไทย การยิ้ม การไหว้ที่ถูกต้อง กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในสถานศึกษา 
  ด้านมาตรการส่งเสริม 
        - พัฒนาการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุขสู่ชุมชนภายนอก อย่างต่อเนื่อง 
     
1.3.3 ข้อเสนอแนะ  
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 - ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
 - ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของอนาคต 
 - ควรส่งเสริมผู้เรียนน าเสนอผลงานทางเว็บไซต์ 
 ด้านการจัดการศึกษา 
 - ควรวางแผนในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
           - ควรมุ่งพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
            - สร้างแนวทางสังคมแห่งการเรียนรู้แบบหลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุม และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่าง 
       รวดเร็ว อ านวยสะดวกแก่ผู้ค้นคว้าภายนอก 
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  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
           - ควรมีแนวทางพัฒนาผู้เรียนในด้านอัตลักษณ์ ให้มีคุณภาพทุกคน 
  ด้านมาตรการส่งเสริม 

 - ควรให้สถานศึกษาเป็นสถานที่เผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดแก่ชุมชน และหน่วยงานภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

2. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)   
๒.๑  จุดเด่น             
     ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
           ๑) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ สามารถเล่นโขนได้ดี ผู้เรียนได้รับการฝึกซ้อมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่มุ่งสืบสานตามพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผู้เรียน
เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ รักการเรียน สนใจกีฬาและนาฏศิลป์ ได้รับเกียรติให้ไปแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ ประเทศจีน  
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เด็กได้รับรางวัลยกย่องเป็นเยาวชน
ดีเด่นประกายเพชรของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้แล้วผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถน าเรื่องที่อ่าน
มาต่อยอดท าเป็นบทละครแสดงบนเวทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริม  
สืบสานนาฏศิลป์ไทย 
            ๒) ผู้เรียนมีทักษะของการคิดสังเคราะห์ความรู้ แก้ปัญหาจากการท าโครงงานเชิงส ารวจเปรียบเทียบตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม และเลือกวิธีในการแก้ปัญหา มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีทักษะในการปรับตัวเข้ากับสังคม โดย
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น จัดท า CD นิทานคุณธรรมส าหรับคนพิการทางสายตา กิจกรรมต้น
กล้า WE Care จิตอาสาต้านยาเสพติด คิดกิจกรรมน าเสนอให้เครือข่ายในชุมชนแก้ปัญหาภัยยาเสพติด 
             ๓) สถานศึกษาจัดโครงการกลุ่มผู้เรียนแกนน าป้องกันยาเสพติด สว.๓ จัดกิจกรรมให้ความรู้และป้องกันยาเสพ
ติดแก่ชุมชน จนเป็นที่ยอมรับในความส าเร็จของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

๑) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ จัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน เน้นการกระจายอ านาจและ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

๒) ผู้บริหารมีสมรรถะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
บุคคล และการบริหารทั่วไป 

๓) สถานศึกษายึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปรากฏผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน มีการวัด ประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับการเรียน
ที่ครอบคลุมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของสถานศึกษา 

๒) สถานศึกษาจัดท าแบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบส าเร็จรูป และใช้โปรแกรม iSchool  
ในการเผยแพร่การประเมินตามตัวชี้วัด และเป็นช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
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๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑) ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการคุณภาพ โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัด
การศึกษา และมีการกระจายความรับผิดชอบด้านคุณภาพให้แก่ครูอย่างทั่วถึง 

๒) สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม iSchool มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
 
๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา  
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สิลปะ และภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับพอใช้ ต้องมีการพัฒนา
เพ่ิมเติมให้อยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) พัฒนาโปรแกรม iSchool ต่อยอดให้ใช้ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน คุ้มค่ายิ่งข้ึน 
 ๒) ใช้หลักการบริหารจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) ถอดประสบการณ์การท างานของครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อยอด เช่น การจัดท า SSR (Self Study Report) ของครู การวิจัยของครู 
การท าโครงงานของผู้เรียน เป็นต้น 
 ๓) พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในรูป
กรรมาธิการคณะต่างๆ เพ่ือศึกษาและร่วมปฏิบัติตนอย่างกว้างขวาง 
๓. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 พัฒนาต่อยอดการประกันคุณภาพภายในระดับกลุ่มงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพเสมอกันจากทุกกลุ่มงาน 
 
๒.๓ ข้อเสนอแนะ 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมเติมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาผู้เรียนให้มี
น้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานของผู้เรียน
ทางด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ (โขน) และกีฬาในระดับชาติ เพ่ือสืบสานงานตามพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชนโดยจัดกิจกรรม
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และขยายผลไปในทุกระดับชั้นเรียน 
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการความรู้ 
(KM : Knowledge Management) ต่อยอดจากสิ่งที่ได้ด าเนินการมาแล้ว โดยเฉพาะการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
(Self Study Report) และการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งครูและบุคลากรได้ท าครบทุกคน การท าโครงงานของผู้เรียนซึ่งมีผลงาน
จ านวนมากเป็นที่ประจักษ์ สถานศึกษาควรจัดให้มีการด าเนินงานถอดประสบการณ์ รวบรวม เผยแพร่ในรูปนิทรรศการ 
หรือการประชุมซิมโปเซียม เป็นต้น 
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 ๒) สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยต่อยอดผลงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีการตั้งอนุกรรมการในรูปแบบกรรมาธิการชุดต่างๆ เพ่ือศึกษาและร่วมมือปฏิบัติให้
เกิดผลผลิตที่ดีมีคุณค่าต่อสถานศึกษายิ่งข้ึน 
 
๓. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ I-School ที่มีประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาให้เกิดการประกันคุณภาพหน่วย
ย่อยระดับกลุ่มงาน เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อผู้รับบริการว่าจะได้รับบริการที่ดีจากทุกหน่วยงานของสถานศึกษา 
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๑.๑2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

 

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) เมื่อวันที่ 
๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จากส านักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดย สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่ ดังนี้ 

 
สรุปผลการประเมินภายนอกรอบส่ี  (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๓) 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

๔ สืบสานงานพระราชด าริ ดีมาก 

 
จุดเด่น 
 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน     
          ๑. ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวินัย จิตอาสา รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เข้าใจในการ
เลือกอาชีพการงานในอนาคตอย่างเหมาะสม 
          ๒. ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจในกระบวนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดจากการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 
         ๓. ผู้เรียนรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาตนเอง และการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม MS. Office, Google, etc. 
           ๔. ผู้เรียนรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา ตระหนักรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันมหากษัตริย์ 
และพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ ทั้งนี้โรงเรียนก็เป็นสถานศึกษาหนึ่งในจ านวน ๙ โรงเรียนที่ระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พระพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสที่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วม ท าให้เกิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน 
            ๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
            ๓. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการบริหารงานจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัทเทพผดุงพร ,
โรงพยาบาลธนบุรี, สถานีต ารวจธรรมศาลา, ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
             ๔. สถานศึกษามีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
             ๕. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการบริหารสถานศึกษา 
             ๖. สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนโขน เป็นการสืบสานงานพระราชด าริและความเป็นลูกนวมินทร์ 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

            ๑. การจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการที่หลากหลาย มีการผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน 
            ๒. ครูมีความกระตือรือร้นมุ่งม่ันในการจัดการเรียนการสอน และใส่ใจผู้เรียนเป็นอย่างดี 
            ๓. ครูมีการลงนามจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร 

ด้านสืบสานงานพระราชด าริ 
            ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ได้เรียนวิชานาฏศิลป์ (โขน) และบรรพชาสามเณร และ       
บวชเนกขัมมจาริณี 
            ๒. ผู้เรียนได้สืบสานงานพระราชด าริ เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
            ๑. สถานศึกษามีนักเรียนจ านวนมากที่มีความสนใจด้านการกีฬา สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จด้านกีฬา เช่น บาสเก็ตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล และ/หรือกีฬาอ่ืนที่ผู้เรียนมีความสามารถ 
              ๒. สถานศึกษามีพัฒนาการด้านผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนรวมเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง ๒ ช่วงชั้น แต่ยังมีช่องว่างให้พัฒนาเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน ๒ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
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               ๓. สถานศึกษาพัฒนายกระดับกิจกรรมด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบ          
มีการคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ เพ่ือส ารวจพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนและดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
เพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือการให้ค าปรึกษาชี้แนะอย่างรอบด้าน ให้มีความต่อเนื่อง จัดการให้มีบุคลากรที่ปรึกษานักเรียน        
ในวัยนี้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งต่ออย่างเป็นระบบ 

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

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ๑. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
             ๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งและกัน           
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

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

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
           ๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาต่อเนื่อง เพ่ือเปิดโอกาส ให้
นักเรียนที่มีความสามารถในกีฬาประเภทอ่ืน ๆ พัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความส าเร็จทั้งตนเองและสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
           ๒. สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคะแนนผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)                   
ที่ยังมีคะแนนไม่ถึง ๕๐ คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เพ่ือความชัดเจนในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ และครอบคลุมทักษะทางวิชาการของผู้นักเรียน 
            ๓. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการดูแลความช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 
ทั้งผู้ปกครองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสถาบันด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้ เพ่ือการป้องกันและช่วยเหลือดูแลนักเรียน
ไม่ให้มีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ๑. สถานศึกษาควรจัดการให้มีรูปแบบเครื่องมือการตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    
การประเมินความส าเร็จของงานโครงการที่หลากหลาย และสอดคล้องตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและ         
การจัดการ 
            ๒. สถานศึกษาควรมีการจัดระบบหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เรียกใช้สะดวก 
ครอบคลุมแผนงานที่จัดวาง เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้ถูกต้อง 
            ๓. สถานศึกษาควรจัดการตรวจสอบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานสม่ าเสมอให้สามารถใช้งาน        
ได้อย่างมีประสิทธิผล จัดให้มีระบบการบ ารุงรักษา และดูแลให้พร้อมใช้อยู่เสมอก าหนดการด าเนินการปรับปรุง           
ตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง  

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

ด้านสืบสานงานพระราชด าริ 
              ๑. ควรมีการจัดท าหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา ให้มีรูปแบบที่ชัดเจนมีองค์ประกอบของหลักสูตร
ครบถ้วน และเพ่ิมเติมกิจกรรมที่เป็นงานพระราชด าริที่ส าคัญ ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากข้ึน 
            ๒. ควรน าผลงานที่เกิดจากงานสืบสานงานพระราชด าริ สู่ชุมชนและผู้ปกครอง เช่น กิจกรรมเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกล้วยไม้ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีก าหนดการด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

           สถานศึกษามีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถคิดและสร้างนวัตกรรมได้ ทั้งในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีห้องปฏิบัติการในหลายด้านที่จะส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์         
และ/หรือผลงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้ประโยชน์ ได้แก่ การผลิต
สิ่งประดิษฐ์จากการออกแบบและใช้ 3D Printing การจัดหุ่นยนต์เพ่ือการใช้งานจริงในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนา     
เนื้อเยื่อพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม (โขน) เป็นต้น ทั้งนี ้พัฒนาให้มีกระบวนการที่เชื่อถือได้ น าไปใช้
ได้กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ และเป็นผลที่ดีอย่างที่คาดหวังได้ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง      ก้าวสู่
ความเป็นเลิศท่ีเป็นแบบอย่าง และ/หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
            พัฒนารูปแบบการบริหารงาน POSITIVE MODEL อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการประเมินผล       
การใช้ระบบเพ่ือน าไปใช้กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในบริบทที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาเรา และพัฒนาให้มีกระบวนการ                  
ที่ทุกสถานศึกษาที่น าไปใช้แล้วเกิดผลส าเร็จในแบบเดียวกับเราหรือดีกว่า จนสามารถเผยแพร่และมีสถาบันที่น่าเชื่อถือ
รับรองแนวทางดังกล่าวนี้เป็นแบบอย่างที่น าไปใช้แล้วน าสู่ความส าเร็จได้ 

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

ด้านสืบสานงานพระราชด าริ 
          สถานศึกษาควรมีการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมนาฏศิลป์  (โขน) ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนที่สนใจได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงโขนที่ลึกซึ้ง จนสามารถน าไปสู่การน าเสนอ   
ในรูปแบบของการแสดงโขนได้เป็นอย่างดีจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา และเป็นจุดเด่นเรื่องของมาตรฐาน   
ที่ ๔ งานสืบสานงานพระราชด าริ ตามท่ีปรากฏในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความโดดเด่น 
 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
ด้านกีฬา ยูโด ยูยิตสู ยูราซ 
 

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

 
ผลสัมฤทธิ์และรางวัลที่ได้รับ 

๑. การแข่งขันกีฬายูยิตสู THAILAND OPEN GRAND PRIX 2019 การแข่งขันระดับนานาชาติ 
         นายฉันทัช บุตรมะไฮ ตัวแทนทีมชาติไทยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

๒. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๕ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
          นายปนพ เอี่ยมลือนาม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๕๐ ก.ก. 
          นายฉันทัช บุตรมะไฮ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ าหนักไม่เกิน ๗๓ ก.ก. 

๓. การแข่งขันกีฬาคูราช รายการ VI ASIAN JUNIOR U20 KURASH CHAMPIONSHIPS การแข่งขันระดับ
นานาชาติ นักกีฬาสังกัดโรงเรียนได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ๕ คน ผู้อ านวยการธนกุล ช้อนแก้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ
ทีมชาติไทย และทีมชาติไทยได้คะแนนรวมเป็นอันดับ ๓ 
           นายปนพ เอ่ียมลือนาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
           นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

๔. การแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ JU – JITSU THAILAND OPEN – GRAND SLAM 7 WORLDCUP U15 วันที่ 
๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทยเป็นตัวแทนเจ้าภาพจัดแข่งขันและนักกีฬา                 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมลฑล ร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย ได้รับรางวัล ดังนี้ 

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

ประเภท ต่อสู้ (Fighting System) 
            1. เด็กหญิงทินมณี อมรศีรินภา ม.๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
            2. นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ ม.๕ รางวัลชนะเลิศ 
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๑.๑๒ ผลงานดเีด่นปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

ระดับสถานศึกษา 
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

รางวัลระดับเหรียญทอง การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
ที่ประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต ๑ 

 
ระดับผู้บริหาร 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นายธนะกุล  ช้อนแก้ว รางวัลระดับประเทศ  โรงเรียนคาร์บอน

ต่ า  (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
ระดับมัธยมศึกษา  ประเภทจ านวน
นักเรียน  ๓,๐๐๐  คน ขึ้นไป  ประจ าปี  
๒๕๖๔ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

2 นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์   เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละอุทิศ
ตน ในวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

3 นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ์ เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละอุทิศ
ตน ในวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2565 
ในกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบวิชาชีพ
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 
ระดับบุคลากร 
 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นางสาวสุพัชชา เครือฉิม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     การ

ประกวดค าขวัญระดับชาติ หัวข้อ “ 
ความตัญญูคือคุณธรรมน าไทย ” 

สภาผู้ท าประโยชน์เพื่อ
สังคมไทย 

รางวัลคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๔
ประเภทบุคคล 

สภาผู้ท าประโยชน์เพื่อ
สังคมไทย 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
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ที ่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
รางวัล  "บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔" สาขา 
แม่พิมพ์ดีเด่นภายใต้โครงการ “สรรเสริญผู้
ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 

สมาพันธ์องค์กรผู้ทรงคุณค่า
ของแผ่นดิน แห่งประเทศ
ไทย 

2 นางสุดารัตน์   ณัฎฐ์มีบุญ รางวัลระดับประเทศ  โรงเรียนคาร์บอนต่ า  
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)ระดับ
มัธยมศึกษา  ประเภทจ านวนนักเรียน  
๓,๐๐๐  คน ขึ้นไป  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 3 นางณัฏฐ์ญภา  โพธิวัฒน์ธนัต 

4 นางอรวลัญช์  ผ่องบุรุษ 
5 นางสาววันนา กันหาพร 
6 นางสาววราภรณ์  ชูบัณฑิต 
7 นายกฤศณัฎฐ์       คล้ายข า 

 
โล่รางวัลวิทยากรและผู้สนับสนุนกิจกรรม 
SBAC FRESHY DAY 2021 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ 

ได้รับคัดเลือกรางวัลคุรุสภาใน
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 
2565 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

8 นายพุทธัย   เพ่ือรอดวงษ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 สวดมนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ 

กรมการศาสนา  
วัดชัยชนะสงคราม 

9 นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์ รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

10 นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร ครูที่ปรึกษาโครงงานนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ สสวท.ระดับชั้น  
ม.4 – ม.6 

สสวท. 

11 นางสาวปัญจพร  สอนพูด รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้มีการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม สาขา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการประกวด
รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
“SESAO 4 Online teaching Awards”  

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

12 นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2565  
ในกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบวิชาชีพ
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
13 นายภูธร  บ้านเนิน 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๔๓ 

   

 
ระดับนักเรียน 

ที ่ ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวปาลิตา  วงศ์วิทยากูล รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ 
2 นางสาวศรัณย์พร เมตตาจิต ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่า

ประพฤติดี  
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
๑. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

1 นายพงศธร  ประพฤติพงศ์ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท
เรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่ง
ความซื่อสัตย์สุจริต  

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน 

2 นายพงศธร  ประพฤติพงศ์ รางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลง
พ้ืนบ้านภาคกลาง กิจกรรมเปิด
บ้าน “มนุษย์-สังคม เทพสตรี 
๒๕๖๕”  

ม.ราชภัฏเทพสตรี 

3 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หอมจันทร์โต รางวัลชนะเลิศการประกวดร้อง
เพลงพื้นบ้านภาคกลาง กิจกรรม
เปิดบ้าน “มนุษย์-สังคม เทพสตรี 
๒๕๖๕”  

ม.ราชภัฏเทพสตรี 

 
๒. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

1 นายสฤษฎ์พงศ์ ชลธารสฤษฎ ์ สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ  
(สอวน.) วิชาคณิตศาสตร์ ค่าย รุ่น
ที ่22 ศูนย ์กทม. ปีการศึกษา 
2565 

- 

2 ด.ญ.ทรรศิกา นภัสนันท์ ได้คะแนน O – net วิชา
คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน 

- 

3 ด.ญ.จิรัฐติกาล  ก้อนง่อน ได้คะแนน O – net วิชา
คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน 

- 

4 ด.ช.ณัชฐวรรธน ์   พุ่มงาม ได้คะแนน O – net วิชา
คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน 

- 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๔๔ 

   

๓. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

1 นายสมาธิ   ชื่นทองค า ตัวแทนศูนย์ภูมิศาสต์โอลิมปิก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้า
แข่งขันระดับประเทศ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ 

ศูนย์ภูมิศาสต์โอลิมปิก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 นางสาวภัทราภรณ์ นามวิชา 
นายสิปปกร รินทศักดิ์ 

ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ 
หัวข้อ “อยู่บ้านอย่างไรให้ได้บุญใน
ยุค New Normal” เนื่องในวันวิ
สาขบูชา พ.ศ. 2564 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย-จีน ร.ร.พระปริยัติ
ธรรม 

3 นางสาวนฤมล ใจตรง 
นางสาวฐิติกา ศรีเหลือง  
นางสาวกรชนก เจริญรัตนกิตติ 
นางสาวรุจิกร โกยทอง 
นางสาวปาณิสรา สุนทร  

รางวัลชมเชย การสวดมนต์ท านอง
สรภัญญะ ระดับจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม 
วัดชัยชนะสงคราม 

 
 
๔. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
ที ่ ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

1 วงโยธวาทิตได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดดนตรีระดับนานาชาติ รายการ ASIAN MUSIC GAMES 
2021 จัดโดย ASIAN MARCHING BAND CONFEDERATION (AMBC) ประเภท Wind Ensemble  รุ่นอายุ 
ไม่เกิน 18 ปี ผลการแข่งขันได้คะแนนรวม 77.65 คะแนน คะแนนความสามารถระดับเหรียญเงิน   

2 นางสาวญาณิกา  ตรีธนตระกูล การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง 
พุทธศักราช 2564 ประเภทขิมสายและ
ประเภทซออู้โดยผลการแข่งขันได้ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ 

มูลนิธิหลวงประดิษฐ
ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) 

3 เด็กชายชั้นเอก  พรมจีน การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง 
พุทธศักราช 2564 ประเภทขิมสายและ
ประเภทซออู้โดยผลการแข่งขันได้ผ่านเข้ารอบ
รองชนะเลิศ 

มูลนิธิหลวงประดิษฐ
ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) 

4 เด็กหญิงสุตาภัทร  ตู้จินดา กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการแข่งขันวาดภาพจินตนาการ 

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(อพวช.) 
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๔๕ 

   

๕. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นายชาญชัย  สุทธิยุทธ ์ ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน

แห่งชาติระดับภาค และจังหวัด 
- 

2 นายปัญญวัฒน์  เดชโชต ิ ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
แห่งชาติระดับภาค และจังหวัด 

- 

3 นายอาทิวราห์  แก้วแจ่มใส ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
แห่งชาติระดับภาค และจังหวัด 

- 

4 นายกวีภูมิ  หยุนแดง ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
แห่งชาติระดับภาค และจังหวัด 

- 

5 นายพชรพล  ศรีเพชร ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
แห่งชาติระดับภาค และจังหวัด 

- 

6 เด็กชายรังษิวัฒน์  ทองมาก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายูโด ยูโดยุวชน เยาวชน  
ชิงแชมป์ประเทศไทย 

7 นายอาทิวราห์  แก้วแจ่มใส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายูโด ยูโดยุวชน เยาวชน  
ชิงแชมป์ประเทศไทย 

8 นายพชรพล  ศรีเพชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูโด ยูโดยุวชน เยาวชน  
ชิงแชมป์ประเทศไทย 

9 นายปัญญวัฒน์  เดชโชต ิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูโด ยูโดยุวชน เยาวชน  
ชิงแชมป์ประเทศไทย 

10 นายชาญชัย  สุทธิยุทธ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูโด ยูโดยุวชน เยาวชน  
ชิงแชมป์ประเทศไทย 

11 เด็กหญิงลลิตา  ฮวดยิ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาคูราช คูราชชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

12 เด็กหญิงณัฐวรีย์  พิมพ์ทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาคูราช คูราชชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

13 นายอาทิวราห์  แก้วแจ่มใส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาคูราช คูราชชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

14 นายกวีภูมิ  หยุนแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาคูราช คูราชชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

15 นายชาญชัย  สุทธิยุทธ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาคูราช คูราชชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

16 นางสาวปวันรัตน์ เชียงปาน อันดับที่ 4 รายการวิ่งข้ามรั้ว 400 ม. หญิง กรีฑาชิงแชมป์ มุ่งซีเกมส์  
17 นายปฏิภาณ ใจชอบ  เทศบาล นาดีคัพ 
18 ด.ช.สวุรรณสรรค์ หนูเอียด 
19 ด.ช.พุฒิพงศ์ สิงยะเมือง 
20 ด.ช.จักรตรี บุญล้ า 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๔๖ 

   

ที ่ ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
21 ด.ช.เอกชัย วงษ์ประดิษฐ์ 
22 ด.ช.ชนสรณ์ พวงบุตร 
23 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ยืนยั่ง 
24 ด.ช.สโิรดม ดวงประทีบ 
25 นายปฏิภาณ ใจชอบ 
26 ด.ช.สวุรรณสรรค์ หนูเอียด ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2   รุ่น 14 ปี 

การแข่งขันฟุตซอล 
 

ท่ามะขามคัพ 
27 ด.ช.พุฒิพงศ์ สิงยะเมือง 
28 ด.ช.จักรตรี บุญล้ า 
29 ด.ช.เอกชัย วงษ์ประดิษฐ์ 
30 ด.ช.ชนสรณ์ พวงบุตร 
31 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ยืนยั่ง 
32 ด.ช.สโิรดม ดวงประทีบ 
33 นายปฏิภาณ ใจชอบ 
34 ด.ช.สวุรรณสรรค์ หนูเอียด ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3   รุ่น 14 ปี 

การแข่งขันฟุตซอล 
ประดู่ในอินวิเตชั่น 

35 ด.ช.พุฒิพงศ์ สิงยะเมือง 
36 ด.ช.จักรตรี บุญล้ า 
37 ด.ช.เอกชัย วงษ์ประดิษฐ์ 
38 ด.ช.ชนสรณ์ พวงบุตร 
39 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ยืนยั่ง 
40 ด.ช.สโิรดม ดวงประทีบ 
41 นายปฏิภาณ ใจชอบ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๔๗ 

   

 

๑.๑๓ สถานศึกษาประเมินความพร้อมด้านปัจจัยน าเข้า (Input) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  
         และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 

รายการ แนวการพิจารณา ระดับ 
ความพร้อม 

๑. ด้านกายภาพ 
1) การจัดห้องเรียนต่อระดับชั้น 

 
  มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน 3  มาก 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้น 2 ระดับชั้น                                                                                        2  ปานกลาง 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้นมากกว่า 2 ระดับชั้น                                                                                         1   น้อย 

2) ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ / 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน                                                                                        

3  มาก 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแต่ไม่
พร้อมใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน                                                                                        

2  ปานกลาง 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ และ
ไม่พร้อมใช้งาน                                                                                            

1   น้อย 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรียนการสอน 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และ
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

3  มาก 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย แต่ไม่
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย และไม่
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                                                  

1   น้อย 

๒. ด้านบุคลากร 

1) ผู้บริหารสถานศึกษา   มีผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 
  มีผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 
  ไม่มีผู้อ านวยการ/ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา  
1   น้อย 

2) จ านวนครู    มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 
  มีจ านวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมี
ครูไม่ครบทุกระดับชั้นแต่ครบทุกรายวิชา 

2  ปานกลาง 

  มีจ านวนครูไม่ครบทุกระดับชั้น และไม่ครบทุกรายวิชา                                                                                         1   น้อย 
3)  จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนา

ตนเองของครูระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ทั้งหมดใน 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ชั่วโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 
  ชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ชัว่โมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ชั่วโมง                                                                                         1   น้อย 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๔๘ 

   

รายการ แนวการพิจารณา ระดับ 
ความพร้อม 

4)  จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการเข้า
ร่วมกิจกรรม PLC ของครู
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทั้งหมดในปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ชั่วโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                3  มาก 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ชั่วโมง                                                                                          1   น้อย 

๕)  บุคลากรสนับสนุน   มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ                                                                                        3  มาก 
  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 
  ไม่มีบุคลากรสนับสนุน                                     1   น้อย 

๖) การให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษา 

    ที่ผ่านมา 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ กับครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ กับครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพฯ     

1   น้อย 

๓. ด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง   ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้ารว่มประชุมหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษา  
3  มาก 

  ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรม
ของสถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

  ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือ
กิจกรรมของสถานศึกษา  

1   น้อย 

2) การมีส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 

    ขั้นพ้ืนฐาน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 

3  มาก 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
2-3 ครั้งต่อปี 

2  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี                                    

1   น้อย 
 

3) การสนับสนุนจากหน่วยงาน /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 

3  มาก 

  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาหรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อ
การพัฒนาสถานศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา   

 
                                    

1   น้อย 
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โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๔๙ 

   

รายการ แนวการพิจารณา ระดับ 
ความพร้อม 

 สรุประดับความพร้อม 
 

                    สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับมาก  10  รายการ 
                    สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง 1  รายการ 
                    สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย - รายการ 

 
 

๑.๑4 ข้อมลูการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

ที ่ มหาวิทยาลัย จ านวน (คน) 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 23 
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12 
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 14 
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10 
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 

10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 
12 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 
13 มหาวิทยาลัยพะเยา 2 
14 มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง 6 
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 
16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 
17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 7 
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 10 
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 2 
21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 
22 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 
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๕๐ 

   

ที ่ มหาวิทยาลัย จ านวน (คน) 
23  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 
24 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3 
25 มหาวิทยาลัยรังสิต 1 
26 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 1 
27 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1 
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 1 

ข้อมูล ณ วันที่ 2๔ พ.ค. 256๕ 
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ส่วนท่ี ๒   
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ 

 

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 
                 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม คือ            
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป  
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 โดยผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ใช้หลักบริหารโดยประยุกต์รูปแบบการ
บริหารโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด โดยมาจากการวิเคราะห์นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งมีรูปแบบเป็นนวัตกรรมการบริหาร  POSITIVE  MODEL ประกอบด้วย 
 

 
             
 P: Participation การมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานอื่นโดยเฉพาะภาคี 4 ฝ่าย โดย
ก าหนดเป็นหลัก 5 ร คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจในการปรับปรุงระบบประกัน
คุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

O : Organization Development จัดระเบียบและพัฒนาองค์กร โดยได้จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับ
การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การก าหนดตัวบ่งชี้ 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินและการท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

S : Strategic Management เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ซึ่งได้น าทฤษฏีการบริหารเป็น
ฐานความคิดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน และ Strategic  
Management (การบริหารเชิงกลยุทธ์) เป็นการบริหารคุณภาพโรงเรียนโดยเริ่มจากการศึกษานโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์
ของหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ 1) จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2) การปฏิบัติการ (Take Action)  3) การ
ประเมินผล (Evaluation)    

I : Information Management (การบริหารข้อมูลสารสนเทศ) เป็นการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ทันสมัย
เพ่ือวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการท างาน  
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T : Team Work (การท างานเป็นทีม) เป็นการท างานโดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอ านาจให้ครู บุคลากรทาง
การศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน มีบรรยากาศในการท างานที่เป็นแบบเปิด สร้างทีมงานที่มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพ่ือขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณภาพเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 I : Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม  ประกอบด้วย Truthfulness ซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวงทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน คิด ไตร่ตรอง ก่อนพูดยึดมั่นรักษาค าพูดอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย Moral & Ethic ตั้งมั่นในความ
ถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีอคติ วาระซ่อนเร้น ถือมั่นในกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   ไม่บิดเบือนเพ่ือประโยชน์ผู้ใด  
Management by Fact  รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการคิดพิจารณาและลงมือด าเนินการตาม
ข้อเท็จจริง โดยหลีกเลี่ยงการอนุมาน 
 V : VALUES ค่านิยมร่วมเป็นเครื่องมือทางการบริหาร และ การพัฒนาองค์กรรูปแบบหนึ่ง วัฒนธรรมรวมเป็น
กรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากกฎ ระเบียบที่มีอยู่ของคนที่อยู่ในองค์กรนั้น วัฒนธรรมมีอิทธิพล   ต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตนของคนที่ท างานอยู่ในองค์กรสะท้อนให้เห็นกระบวนการคิด การตัดสินใจ รวมถึงวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
และที่ส าคัญวัฒนธรรมมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงองค์กร เพราะองค์กรที่มีวัฒนธรรมไม่เข้มแข็ งและไม่ยืดหยุ่นจะท าให้
วัฒนธรรมกลายเป็นอุปสรรค ต่อการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว ไม่ทันต่อทิศทางการด าเนินการตามพันธกิจขององค์กร  
 E: Eefficiency effectiveness ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เน้นคุณภาพวิชาการ การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีคุณภาพ การเรียน การสอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ มีความถนัด ชัดเจนเรื่อง
หลักสูตรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการวัด และประเมิน ผลอย่างมีมาตรฐาน มีการ
จัดระบบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนต้องมีการกระตุ้น ให้ครู
พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น าวิชาการ อาศัยครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้น าด้าน วิชาการ ก็จะส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอน ในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพตามไปด้วย 
 

 
 
 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
Self-Assessment Report 2021 

 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๕๕ 

   

การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้  POSITIVE  MODEL นั้นเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพ่ือให้นักเรียนที่เป็นผลผลิตเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และ
เหมาะสม ตามห้วงเวลานั้นๆ  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ท าให้ได้นวัตกรรม 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล      
โดยใช้กระบวนการวงจร คุณภาพ P D C A  ในการด าเนินงาน และใช้ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)       
ตามเทคนิค 5 ใจ (ให้ใจ ได้ใจ ประสานใจ ให้ก าลังใจ และดูแลรักษาใจ)  ท าให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมาย   
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๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

    วสิัยทัศน ์
 

“ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล ้าวิชาการ สืบสานงานพระราชด้าริ   
มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล     

บนพื นฐานความเป็นไทย ” 
 

 

    พันธกิจ 
  

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

 

   เป้าหมาย 
 
 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล 
2. ผู้เรียนใฝ่ดีมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการด ารงชีวิต 

การสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน และประชาคม

โลก 
4. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล 
6. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ

ระหว่างประเทศ 
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 

“รักษ์ศักดิ์ศรี มีความเป็นไทย” 
รักษ์ศักดิ์ศรี  หมายถึง การรักษาคุณค่าของการเป็นนักเรียนที่ดี ประกอบด้วย 

  ๑. แต่งกายสะอาด และสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๒. ดูแลรักษาโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ 

มีความเป็นไทย  หมายถึง เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  
                                เชน่ การไหว้ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมีจิตสาธารณะ  
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

         

 “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามพระราชด้ารสัของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชนนี พระพันปีหลวง” 

        หมายถึง การรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป เช่นการแสดงโขน 
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๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย น าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต มีความสามารถสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New 
Economy) และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

3. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน และประชาคม
โลก 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 

และระหว่างประเทศ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๕๙ 

   

 
๔. โครงการที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๔.1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
      ๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพทางด้านวชิาการของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๒.  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. การจัดระบบบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔   ส่งเสริมและพฒันากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 ๔. การบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ 
  กลยุทธ์ที่ ๕   ส่งเสริมและพฒันาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ โครงการ สอดคล้อง มฐ. 
๑. การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพ 
ทางด้านวิชาการ 
ของผู้เรียน 

โครงการที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียน 

มฐ. ๑.๑   มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๕  มฐ. ๑.๖ 

โครงการที่  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ 
ทางวิชาการของผู้เรียน 

มฐ. ๑.๑   มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๓   มฐ. ๑.๔ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 

โครงการที่ ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ อนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 

มฐ. ๑.๗   มฐ. ๑.๘ 
มฐ. ๑.๙   มฐ. ๔.๒ 

โครงการที่ ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี 
และมีสุนทรียภาพ 

มฐ. ๑.๑๐ 

โครงการที่ ๕ ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์  
และสืบสานงานพระราชด าริ 

มฐ.๑.๘  มฐ.๔.๑ 
มฐ.๔.๒  มฐ. ๔.๓ 

๒. การพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

โครงการที่ ๖  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผลในศตวรรษท่ี ๒๑ 

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

๓. การจัดระบบ
บริหารจัดการ 
ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพ
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริม
และพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

โครงการที่ ๗ ส่งเสริมการบริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพและพัฒนาระบบประกัน 

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

โครงการที่ ๘  ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และสร้างภาคีเครือข่าย 

มฐ. ๒.๒ มฐ. ๒.๓ 
มฐ. ๒.๕ มฐ. ๒.๖ 

๔. การบริหาร
จัดการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริม
และพัฒนาการบริหาร
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

โครงการที่ ๙ ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ครู  
และการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

มฐ. ๑.๑ มฐ. ๑.๒ 
มฐ ๑.๓  มฐ ๑.๔ 
มฐ. ๑.๕  มฐ. ๑.๖ 
มฐ.๒.๒ 
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๖๐ 

   

4.2. การด้าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศกึษา 
     กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

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

 
 
 
๑.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๘ กลุ่มสาระ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา
รับความรู้จากสื่อและ
วิทยากรจากภายนอก 
๔. เพ่ือให้ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก 

 
 

 

 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ จ านวน ๒,๙๖๗ 
คน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐  
เข้าร่วมกิจกรรมและ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

 

 
 
 

 
 
 
มฐ. ๑.๑ 
มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

มฐ. ๑.๑ 
มฐ. ๑.๒ 
มฐ. ๑.๓ 
มฐ. ๑.๔ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
 
๕. เตรียมความพร้อม 
   สู่โอลิมปิกวิชาการ 
๖. นิทรรศการแนะแนว 
    การศึกษาต่อ 
๗. พัฒนาสื่อทรัพยากร 
    สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
๘.  ลูก สว๓ รักการอ่าน 
๙.  รักไทย รักษ์ภาษาไทย 
๑๐. หมอภาษา 
๑๑. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
๑๒. ส่งเสริมการแข่งขัน 
      อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 
๑๓. โครงงานวิทยาศาสตร์ 
๑๔. ส่งเสริมทักษะวิชาการ 
      สังคม 
๑๕. หมอกฎหมาย 
๑๖. วันอาเซียน 
๑๗.  ทักษะวิชาการสุขศึกษา 
๑๘. พัฒนาทักษะการสื่อสาร 
      ภาษาอังกฤษ 
๑๙. การแสดงผลงานชุมนุม 
๒๐. การแข่งขันทักษะ 
      ทางลูกเสือ 
๒๑. แข่งขันทักษะยุวกาชาด 
๒๒. ประกวดยุวบรรณารักษ์ 
      ส่งเสริมการอ่าน 
๒๓. ประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
๒๔. ค่ายรักการอ่าน 
๒๕. ส่งเสริมทักษะ 
      ด้านวชิาการงานอาชีพฯ 
๒๖. ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ 

 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ให้มีความสามารถในการ
จัดการความรู้และจัดระบบ
เพ่ือสะดวกในการเลือกใช้ 

เพ่ือใช้ในการจัดการ
ความรู้และจัดระบบ 
เพ่ือสะดวกในการเลือกใช้ 
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กลยุทธ์ที ่๒  ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
โครงการที่ ๓ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ อนุรักษ์
พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 
๑. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๒. งานวันเฉลิมพระเกียรติฯ 
๓. ขยายผลการอนุรักษ ์    
    พลังงาน 
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
    ในโรงเรียน 
๕. ธนาคารขยะ 
๖. วันสิ่งแวดล้อมโลก 
๗. สอบธรรมศึกษา 
๘. เทศน์มหาชาติ 
๙. กิจกรรมวันส าคัญ 
     ทางศาสนา 
๑๐.กิจกรรมหล่อเทียน 
     และแห่เทียนพรรษา 
๑๑. ภาษาและวัฒนธรรม 
๑๒. งานชุมนุมยุวกาชาด 
๑๓. พิธีถวายราชสดุด ี
      รชักาลที่ ๖ 
๑๔. พิธีทบทวนค าปฏิญาณตน   
      และสวนสนาม 
๑๕. ค่ายลูกเสือเนตรนารี 
      ยวุกาชาด ม.๑-๓ 
๑๖. อบรมนายหมู่ ลูกเสือ 
      เนตรนาร ี
๑๗. อบรมลูกเสือจราจร 
๑๘. ค่ายลูกเสือจิตอาสา 

 
 
 
 
 
๑. เพ่ือส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 
๒. เพ่ือส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีจิตใจ 
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ 
๓. เพ่ือส่งเสริม 
ให้นักเรียนกล้า 
ที่จะยอมรับความคิด 
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๔. เพ่ือส่งเสริม 
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรก าหนด  
พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีทักษะชีวิต  
มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
มฐ. ๑.๗ 
มฐ. ๑.๘ 
มฐ. ๑.๙ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๖๓ 

   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
      สูชุ่มชน 
๑๙. กิจกรรมโดดหอ 
๒๐. ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ 
๒๑. ค่ายลูกเสือโรงเรียน 
      พ่ีสู่โรงเรียนน้อง 
๒๒. ลูกเสือสาธารณภัย 
๒๓. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้
มีสุขภาวะที่ดี 
และมีสุนทรียภาพ 
๑.พัฒนาทักษะชีวิตและเพ่ือน 
   ที่ปรึกษา 
๒. Case Conference 
๓. การจัดการเรียนร่วม 
๔. สตรีทบาสต้านภัยยาเสพติด 
๕. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
๖. การแข่งขันกีฬาภายใน 
๗. Diet fit 
๘. ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
    ด้านกีฬา 
๙. เวทีคนกล้า 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
๒.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะชีวิตในการป้องกัน
ตนเอง ให้ปลอดภัยจากยา
เสพติดและปัญหาทางเพศ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี โดยใช้ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬาเป็นสื่อ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

มฐ. ๑.๑๐ 
 

โครงการที่ ๕ ส่งเสริมเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์  
และสืบสานงานพระราชด้าริ 
๑.ร าลึกสุนทรภู่ครูกวี 
๒.ครอบครัวพอเพียง 
๓.ประกวดมารยาทไทย 
๔.ไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ 
๕.ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ไอซีทีตามรอยพ่อ    

๑.เพ่ือจัดกิจกรรม โครงการ
เพ่ือตอบสนองพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ฯ 
๒.เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์และภูมิใจ 
ความเป็นไทย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
และสืบสานงานพระราชด าริ 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนเกิดความรัก
ศักดิ์ศรี มีคุณธรรมฯ 

มฐ. ๑.๘ 
มฐ. ๔.๑ 
มฐ. ๔.๒ 
มฐ. ๔.๓ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๖๔ 

   

กลยุทธ์ที ่๓  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
โครงการที่ ๖ 
ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
มีความรู้ ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนการ
วัดและประเมินผล 
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม 
   บริหารทั่วไป 
๒.พัฒนาครูผู้สอน (วิชาการ) 
๓.ศึกษาดูงานและพัฒนา   
   ศักยภาพ ครู บุคลากร 
๔. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครู 
    ในเครือ สตรีวิทยา 
๕. คิดค้น ผลิตสื่อและ 
    นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
     ของครู  
๖. สอนภาษาโดยครูต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
๑.เพ่ือส่งเสริมครู 
และบุคลากรให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครู 
และบุคลากรพัฒนาตนเอง
ตามหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทั้งหมด 
ได้รับการพัฒนา 
 
เชิงคุณภาพ  
ครูได้รับการส่งเสริม 
ให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
มฐ. ๒.๔ 
มฐ. ๓.๑ 
มฐ. ๓.๒ 
มฐ. ๓.๓ 
มฐ. ๓.๔ 
มฐ. ๓.๕ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๖๕ 

   

 
 

กลยุทธ์ที ่๔  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

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

 
 
 
 
๑.เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการระบบคุณภาพและ
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาท่ีมุ่งสัมฤทธิ์งาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
มีแผนปฏิบัติการ ปฏิทิน
ปฏิบัติงานปีงบประมาณ 
มีเอกสารสารสนเทศ 
การนิเทศภายใน 
ควบคุมภายใน และ
รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีการบริหาร
และจัดการศึกษา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได้ 

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

โครงการที่ ๘ 
ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
สร้างภาคีเครือข่าย 
๑. ธนาคารโรงเรียน 
๒. มอบทุนการศึกษาต่อ 
๓. แหล่งเรียนรู้คู่ควรสืบค้น 
๔. จัดบรรยากาศให้เอื้อ 
    ต่อการเรียนรู้ 
๕. ศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
๖. ห้องเรียนสีเขียว 
๗. Eco school 
๘. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนากีฬา 
๙. นักเรียนแลกเปลี่ยน 

๑.เพ่ือประสานความร่วมมือ
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในการจัดการศึกษา 
๒. เพ่ือประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 
๓. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่าย
และร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

เชิงปริมาณ  
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคี
เครือข่าย สมาคม 
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ทั้งหมดท่ีร่วมจัด
การศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
องค์กรต่าง ๆ และภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

มฐ. ๒.๒ 
มฐ. ๒.๓ 
มฐ. ๒.๕ 
มฐ. ๒.๖ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๖๖ 

   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี ) 
๑๐. Summer Abroad 
๑๑. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
      ภาษาและวิชาการ 
๑๒. ลูกเสือแลกเปลี่ยน 
๑๓. ปรับปรุงและพัฒนา 
      ห้องปฏิบัติการ 
๑๔. ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

 

กลยุทธ์ที ่๕ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

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

 
 
 
 
 
๑.เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ 
 
๒. เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการ
ของนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษทั้งหมด 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่
ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
 
 
 
 
มฐ. ๑.๑ 
มฐ. ๑.๒ 
มฐ ๑.๓ 
มฐ ๑.๔ 
มฐ. ๑.๕ 
มฐ. ๑..๖ 
มฐ.๒.๒ 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๖๗ 

   

 
๑๑. ค่าย English International  
      Camp 
๑๒. ค่าย English Day Camp 
๑๓. ส่งเสริมทักษะด้านการวิจัย 
๑๔. ทดสอบวัดความรู้มาตรฐาน 
      ภาษาอังกฤษของครู 
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ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

      ชื่อมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน 
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร  

และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
90 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

๒) มีความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา                                                    

90 ยอดเยี่ยม 88.88 ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 90 ยอดเยี่ยม 91.11 ยอดเยี่ยม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
90 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 90 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

๒.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
90 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 ยอดเยี่ยม 97.77 ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 

และหลากหลาย 
90 ยอดเยี่ยม 95.55 ยอดเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 90 ยอดเยี่ยม 97.77 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม   
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา 

ก าหนดชัดเจน 
90 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
80 ยอดเยี่ยม 97.22 ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 100 ยอดเยี่ยม 92.59 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
90 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

90 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 
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      ชื่อมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน 
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ยอดเยี่ยม   
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
80 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

80 ยอดเยี่ยม 100 ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 ยอดเยี่ยม 88.88 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 ยอดเยี่ยม 97.22 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80 ยอดเยี่ยม 97.22 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔   สืบสานงานพระราชด าริ      ยอดเยี่ยม   
4.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชด าริ 

และศิลปาชีพในสถานศึกษา 
80 ดีเลิศ 70.37 ดีเลิศ 

4.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทาง
พระราชด าริของเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

60 ดีเลิศ 100 ยอดเยี่ยม 

๔.๓ มีความภาคภูมิใจและรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ 
ต่อการสืบสานงานพระราชด าริ 

70 ดีเลิศ 91.66 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลในภาพรวม ยอดเยี่ยม 
 

 
 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
Self-Assessment Report 2021 

 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๗๒ 

   

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
Self-Assessment Report 2021 

 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๗๔ 

   

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  

 
 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 
             สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมความสามารถและ
สมรรถนะให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานประเด็นพิจารณาของสถานศึกษา ด้วยการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการที่เหมาะสมกับนักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน
เป็นส าคัญ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการทั้งรูปแบบการระดมสมอง การลงมือปฏิบัติจริง การร่วมมือกัน
เรียนรู้ ใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณของนักเรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนา ให้นักเรียนทุกคนมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะเจตคติความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  
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ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถจัดกิจกรรรมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยอมรับความแตกต่าง  และความหลากหลาย มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ด้วยกิจกรรม โครงการตรงตามศักยภาพของนักเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี เทคนิค รูปแบบใน
การจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล โดยสถานศึกษาได้ด าเนิน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
นิทรรศการวิชาการและงานบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
 

 
 
              ๑. การส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ดับชั้น  สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมบันทึกการอ่านของนักเรียนทุกคนและทุก
ระดับชั้นอย่างชัดเจน ก าหนดให้นักเรียนบันทึกสาระส าคัญที่ได้จากการอ่านในแต่ละวันจากการค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ หรือ
หนังสือที่หลากหลาย อีกทั้งสถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในรายวิชาภาษาไทย “กิจกรรมรักษ์ไทย-รักษ์
ภาษาไทย” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการแข่งขัน เพชรภาษาไทย  และวิชาต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์   มีการส่งเสริมให้
นักเรียนอ่านและค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศในการเรียนด้วยตนเอง และประกวดยอดนักอ่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่านผ่าน “กิจกรรม ลูก สว.3 รักการอ่าน” และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในรูปแบบออนไลน์  
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  มีการปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยเพ่ือเตรียมพร้อมเมื่อสถานการณ์การเรียนการสอนสามารถจัดได้
ตามปกติในรูปแบบออนไซต์ มีการน าวิทยากรมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียน การจัดป้ายนิเทศแนะน า      
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สาระน่ารู้ และเทศกาลวันส าคัญ กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด และ กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ ส าหรับนักเรียนในรูปแบบ
ออนไลน์  
         การเขียนและการสื่อสาร  สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง   ๆ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดประกวดการเขียนเรียงความในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมคุณภาพนักเรียนด้านการ
สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้วยกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการบูรณาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  มีการฝึกให้นักเรียนสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนา
ทักษะสามภาษา  การฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในกิจกรรม English Speaking Day กับครูชาวต่างชาติ 
กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชนส าหรับแก้ปัญหาทักษะการอ่านออกเสียง กิจกรรมของชุมนุมศิลปะการพูด ส่งเสริม
และพัฒนาให้นักเรียนสามารถพูดสื่อสารและน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดค านวณ มีการพัฒนาทักษะ
ความคิดวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบโครงงานคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้เวทคณิต กิจกรรมคณิต
คิดเลขเร็ว การจัดท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมต่าง  ๆ เหล่านี้เป็นกระบวนการพัฒนาและการส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
 

 
         
    ๒. การส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แ ก้ ปั ญ ห า  ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์   
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดยมีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการ                   
ที่หลากหลาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งรูปแบบการระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้นตอน  แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบการใช้โครงงานเป็นฐานและใช้
กระบวนการวิจัย  มีโครงการต่างที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน จัดกิจกรรมเสริมต่าง  ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาร่วมกัน  ทั้งการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IS และรายวิชาวิทยาการ
ค านวณ  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมโครงงาน/ชุมนุม นักเรียน
สามารถเลือกและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหา  และในปีการศึกษานี้   
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       การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา สถานศึกษามีการก าหนดให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงานทั้งโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานชุมนุม โครงงานคุณธรรม โครงงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  เพ่ือให้นักเรียนเรียนได้ฝึกทักษะ
ความคิด เรียนรู้กระบวนการท างาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน มีการก าหนดวันน าเสนอโครงงานและแสดงผลงาน
และผลผลิตของนักเรียน อีกทั้งมีการจัดประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในทุกกลุ่มสาระฯ โดยมีการฝึกอย่าง
ต่อเนื่องและประเมินในทุกหน่วยการเรียน นอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้แบบ STEM  Education ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ เพ่ือส่งเสริมและฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาของ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการจัดให้กิจกรรม “สภานักเรียนจ าลอง” เพ่ือฝึกการคิดอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของนักเรียนภายในโรงเรียนผ่านสภาผู้แทนนักเรียน 
 

    
       
 ๓ . การส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน สถานศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์ และการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างเต็มรูปแบบ ส่งเสริมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกร สามารถผลิตนวัตกรรมหรือผลงาน
ที่สร้างขึ้นสามารถน าเสนอและเผยแพร่แก่สาธารณประโยชน์ได้ อีกทั้งนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบ การ
เป็นนวัตกร ฝึกทักษะในเรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก  สถานศึกษาได้
ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์ และการวิจัยทา ง
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สังคมศาสตร์ อย่างเต็มรูปแบบ  นวัตกรรมหรือผลงานที่นักเรียนสร้างขึ้น    สามารถน าเสนอและเผยแพร่แก่
สาธารณประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น การน าเสนอนวัตกรรมของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ   นักเรียนได้ฝึกทักษะใน
เรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
 

 
     
 
๔. ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในทุก

ระดับชั้น และมีอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เพียงพอ ทันสมัย เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล นักเรียนสามารถ
เรียนรู้และใช้โปรแกรมต่างๆ ได ้เช่น การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Access ในการสร้างงาน ตามเงื่อนไข โปรแกรมค านวณ 
(Excel) โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Power point) โปรแกรมภาษาสร้างรูปทรงเรขาคณิต การจัดเอกสาร ตารางท างาน 
การจัดการภาพกราฟิก animation สร้างงานเป็นเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ สร้างเป็นการ์ตูน เป็นต้น การค้นคว้าข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตในทุกรายวิชาเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้   การน าเสนอผลงานทางเว็บบล็อก การติดต่อครูผู้สอน เพ่ือน และคน
ในสังคมทาง e-mail,  Social Network  และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมาใช้ในการเรียนรูปแบบออนไลน์ได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
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             ๕. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป          
มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล ช่วยเหลือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   ตั้งเป้าหมาย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยนักเรียนท า MOU  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ขึ้นร้อยละ 5 ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา อบรม 
สัมมนา อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนมีการนิเทศการสอนอย่างเป็น
ระบบ นอกจากการท าบันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแล้ว สถานศึกษามีโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ยกระดับและส่งเสริมสมรรถนะ ศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการการแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก  การสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน โดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมมือกันพัฒนาและหาแนวทางเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน             
ของนักเรียนภายใต้การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต ซึ่งมีการด าเนินงานต่าง ๆ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานฝีมือ งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ งานบัญชี 
อีกทั้งงานแนะแนวได้จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยมีสถาบันระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับอาชีวศึกษา รวมถึง ส านักจัดหางานเขตพ้ืนที่ 7 ได้มาร่วมจัดท าการทดสอบความถนัด บุคลิกภาพกับอาชีพให้กับ
นักเรียน 
       กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งมีการด าเนินงานต่าง ๆ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้
จัดการเรียนการสอน ที่สอดแทรกการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ และวิชาทักษะทางอาชีพ เช่น การท าขนมไทย 
งานใบตอง งานธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการและ SME ขนาดย่อม เป็นการส่งเสริมความสามารถทักษะพ้ืนฐานทาง
อาชีพที่หลากหลาย และงานแนะแนว  ได้จัดการเรียนการสอนแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นพบ
ความรู้ความสามารถของตนเอง และน าผลการเข้าร่วมกิจกรรมไปวางแผนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรายวิชาต่างๆ   
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             ๗. การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง ๘ ข้อ ประกอบด้วย 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์
สุจริต  3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทางาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ ได้
ด าเนินการโครงการกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรม วันส าคัญทางศาสนาในรูปแบบออนไลน์ ส่งเสริม
คุณลักษณะให้นักเรียนรู้จักการวางแผน ประหยัด อดออม  โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน กิจกรรมธนาคาร     
ขยะรีไซเคิล เข้าร่วมพิธีทบทวนค าปฏิญาณตนและสวนสนาม  แบบปรับประยุกต์ภายใต้สถานการณ์โควิด – 1๙     
นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกความดี กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติ
กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑, ม.๔ กิจกรรม  โฮมรูม กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรม
โครงงานคุณธรรม เป็นต้น 
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              ๘. การส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  สถานศึกษาได้ส่งเสริมนักเรียนปฏิบัติ
ตนที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เช่น พุทธมณฑล          
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา แบบบูรณาการเข้าสู่เนื้อหาวิชาต่างๆในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทยและความภูมิใจในท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมบริจาคเพ่ือสาธารณะกุศล        
การบันทึกการปฏิบัติความดี เผยแพร่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ไทย  
          ๙. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและหน้าที่พลเมืองอบรมคณะกรรมการนักเรียนและ
หัวหน้าชั้นเรียน กิจกรรมเลือกตั้งสภาผู้แทนนักเรียน มีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ในเรื่องของข้อมูลส่วนตัว 
ครอบครัว เศรษฐกิจ การรู้จักและเข้าใจตนเองรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง  เพ่ือให้นักเรียนสามารถอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมสร้างมนุษยสัมพันธ์และส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างที่
หลากหลายที่สถานศึกษาด าเนินการ เช่น กิจกรรมจิตอาสา และสาธารณะประโยชน์  กิจกรรมรับน้อง ม.๑ และ ม.๔ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างหลากหลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ๑๐. การส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการ
ต ร ว จ เ ค รื่ อ ง แต่ ง ก า ย   จ ากครู ที่ ป รึ กษ า เป็ นป ระจ า ทุ ก วั นและบั นทึ ก ใ นสมุ ดบั นทึ ก กิ จ ก ร รม โฮมรู ม  
การอบรมการปฎิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการได้รับการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้น  มีการประสานงานกับผู้ปกครอง
เพ่ือรับทราบผลการตรวจสุขภาพและส่งต่อเพ่ือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนทุกคนได้รับการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและได้รับการดูแลพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยงานอนามัยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ร่างกายจากผลกระทบต่าง ๆ แก่นักเรียนหน้าเสาธงเป็นประจ า และถ่าย วิดิทัศน์เผยแพร่สู่นักเรียนที่เรียนออนไลน์  เช่น 
การให้ความรู้เกี่ยวกับค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕  โรคไข้หวัดใหญ่ โรคระบาดไวรัสโคโรน่า หรือโควิด- ๑๙   แก้ไขปัญหา
นักเรียนที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานหรือโรคอ้วนด้วยการจัดกิจกรรม Diet fit  เป็นต้น 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
Self-Assessment Report 2021 

 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๘๒ 

   

 

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมเยาวชนรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  สร้างสุนทรียภาพส าหรับ
การใช้ชีวิตของนักเรียน  มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันสิ่งเสพติด โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด 
เอดส์และอบายมุข จัดโครงการห้องเรียนสีขาวต้านยาเสพติดอบรมนักเรียนแกนน าต้านยาเสพติดเพ่ือให้นักเรียนห่างไกล
จากภัยยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข การจัดท าป้ายนิเทศในการรณรงค์การส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายและการ
แข่งขันกีฬา ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ของสถานศึกษา การเฝ้าระวังดูแล
นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19  มีการคัดแยกเศษอาหารการท าความสะอาดภาชนะอย่างถูก
สุขลักษณะ โรงเรียนเป็นเขตปลอดน้ าอัดลมจัดให้มีน้ าประปาดื่มได้ไว้บริการอย่างเพียงพอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ลักษณะทางจิตสังคม สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีการด าเนินงาน โดยครูที่ปรึกษาดูแล
นักเรียนร่วมกับผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ มีประเมินนักเรียนความถนัดด้านต่าง ๆ ทั้งความฉลาดทางอารมณ์ EQ หรือก
การคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ เพ่ือส ารวจพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนและดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล มี
การเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา ส่วนกรณีของนักเรียน
ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษไม่ว่าจะเป็นจากปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม การ
บกพร่องการเรียนรู้ หรือโรคซึมเศร้า สถานศึกษามีการประสานและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือใน
รูปแบบออนไลน์ 
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๒. ผลการด าเนินงาน 
 

๑.ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น   
 

แผนภู มิ แ สด ง ร้ อ ยล ะขอ งผลกา รประ เ มิ น ค ว ามส ามา รถ ในกา ร อ่ าน  ก า ร เ ขี ย น  ก า ร สื่ อ ส า ร  
และการคิดค านวณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2 
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แผนภู มิ แ สด ง ร้ อ ยล ะขอ งผลกา รประ เ มิ น ค ว ามส ามา รถ ในกา ร อ่ าน  ก า ร เ ขี ย น  ก า ร สื่ อ ส า ร  
และการคิดค านวณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม 

 

 
 
จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ในระดับดี – ดีเยี่ยม       

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 9๓.๘๔ และในภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 9๓.๖๗ เมื่อเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 9๓.๗๖ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการ
คิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี – ดีเยี่ยม) 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
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ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
ภาคเรียนที่ 1

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
ภาคเรียนท่ี 2

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
เฉลี่ย 2 ภาคเรียน

ร้อยละ 93.84 93.67 93.76
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  ๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียน  ที่ ๑ – 2 
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ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
ภาคเรียนท่ี 1 0.00 4.09 18.49 77.42
ภาคเรียนท่ี 2 0.00 3.61 34.43 61.96
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม 
 

 
 

จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ในระดับดี – ดีเยี่ยม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อย
ละ 95.91 และในภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.39 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 96.15 ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ใน
ระดับดี – ดีเยี่ยม) 
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ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
ภาคเรียนที่ 1

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
ภาคเรียนท่ี 2

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
เฉลี่ย 2 ภาคเรียน

ร้อยละ 95.91 96.39 96.15
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๘๗ 

   

 
 
๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการส ารวจด้านความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม 
 

 
 

จากแผนภูมิพบว่า ร้อยละของผลการส ารวจด้านความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม เฉลี่ย 2 ภาค
เรียนเท่ากับ 93.21 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9 ๐ ขึ้นไป มี
ความสามารถในสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมของตนเอง/กลุ่ม) 
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ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เฉลี่ย 2 ภาคเรียน
ร้อยละ 99.14 96.06 97.60
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๘๘ 

   

 
 
๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
 

 
 

จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในระดับดี – ดีเยี่ยม ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับดีเท่ากับร้อยละ 17.00 และในระดับดีเยี่ยมเท่ากับร้อยละ 76.58 นั่น
คือระดับดี – ดีเยี่ยมเท่ากับร้อยละ 93.58 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 
๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดี – ดีเยี่ยม) 
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ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
ร้อยละ 0.00 6.42 17.00 76.58



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
Self-Assessment Report 2021 

 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๘๙ 

   

 
๑.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
ช้น 

จ านวน 
คน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  

๓ ขึ้นไป 
ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ม. ๑ 8,057 0 0 299 273 390 538 929 1,038 4,590 6,557 81.38 

ม. 2 7,492 2 3 309 247 371 508 742 845 4,465 6,052 80.78 

ม. 3 8,492 0 1 233 181 337 429 697 838 5,776 7,311 86.09 

ม. 4 5,531 0 24 103 91 202 354 568 859 3,330 4,757 86.01 

ม. 5 6,093 0 9 56 52 121 208 389 589 4,669 5,647 92.68 

ม. 6 5,995 0 0 55 49 112 152 314 482 4,830 5,626 93.84 

 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
ช้น 

จ านวน 
คน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 

๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ  

๓ ขึ้นไป 
ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ม. ๑ 8,961 0 4 358 232 392 543 889 1,164 5,373 7,426 82.87 

ม. 2 10,497 7 27 332 273 419 497 850 1,083 7,000 8,933 85.10 

ม. 3 8,083 0 1 373 289 505 510 783 834 4,788 6,405 79.24 

ม. 4 5,783 0 22 92 72 162 290 428 733 3,981 5,142 88.92 

ม. 5 6,563 1 18 90 66 155 197 460 735 4,838 6,033 91.92 

ม. 6 9,382 0 1 194 159 288 405 720 975 6,637 8,332 88.81 
 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ 3 – 4 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  เมื่อเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 86.05 สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 8๐ ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ ๓ – 4) 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๙๐ 

   

๑.๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม 

 
 
 จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับดี – ดีเยี่ยม    
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.20 และในภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 96.29 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 97.25 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในระดับดี – ดีเยี่ยม) 
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ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
ภาคเรียนท่ี 1 0.00 1.80 14.28 83.92
ภาคเรียนท่ี 2 0.09 3.62 13.83 82.46
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ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
ภาคเรียนท่ี 1

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
ภาคเรียนที่ 2

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
เฉลี่ย 2 ภาคเรียน

ร้อยละ 98.20 96.29 97.25
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๙๑ 

   

 
 

๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2 
 

 
 

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในระดับดีเยี่ยม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 92.88 และในภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92.49 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 
92.69 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคะแนน 4 (ผู้เรียนร้อยละ 8๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนดในระดับดีเยี่ยม) 
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ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
ภาคเรียนท่ี 1 0.00 0.61 6.51 92.88
ภาคเรียนท่ี 2 0.00 0.81 6.69 92.49
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๙๒ 

   

๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม 

 
 
จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดี – ดีเยี่ยม ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.50 และในภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 98.60 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 98.55 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ
คะแนน 5  (ผู้เรียนร้อยละ   9๐ ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ในระดับดี – ดีเยี่ยม) 
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ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
ภาคเรียนท่ี 1 0.06 1.45 6.46 92.04
ภาคเรียนท่ี 2 0.06 1.34 5.91 92.69
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ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
ภาคเรียนท่ี 1

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
ภาคเรียนท่ี 2

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
เฉลี่ย 2 ภาคเรียน

ร้อยละ 98.50 98.60 98.55
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๙๓ 

   

๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม 

 
 

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับดี – 
ดีเยี่ยม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.00 และในภาคเรียนที่ 2 
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.56 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 96.78 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับดี – 
ดีเยี่ยม) 
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ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
ภาคเรียนท่ี 1 0.00 3.00 12.56 84.44
ภาคเรียนท่ี 2 0.00 3.44 13.23 83.33
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ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
ภาคเรียนที่ 1

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
ภาคเรียนท่ี 2

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
เฉลี่ย 2 ภาคเรียน

ร้อยละ 97.00 96.56 96.78
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๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม 

 
จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ในระดับดี – ดีเยี่ยม ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.07 และในภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 94.77 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อยละ 95.42 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์   การประเมินคุณภาพระดับ
คะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ พร้อมทั้งเรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม ในระดับดี – ดีเยี่ยม) 
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ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
ภาคเรียนท่ี 1 0.10 3.83 15.28 80.79
ภาคเรียนท่ี 2 0.11 5.11 18.76 76.01
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ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
ภาคเรียนที่ 1

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
ภาคเรียนท่ี 2

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม   
เฉลี่ย 2 ภาคเรียน

ร้อยละ 96.07 94.77 95.42
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๓. จุดเด่น  
      

1. นักเรียนได้รับความรู้ มีทักษะกระบวนการในการปฏิบัติโดยการลงมือปฏิบัติจริง 
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนและครู ในการฝึกซ้อม เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียน 

ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
3. นักเรียนได้ค้นหาบุคลิกภาพ ความถนัด ความสามารถของตนเองที่สอดคล้องกับลักษณะอาชีพ 

ต่างๆเพ่ือสามารถน าไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้      
๔.  กิจกรรมสอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนา

ครบถ้วน 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
1. การส่งเสริมต่อยอดจากการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การสร้างรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน หรือน าไปใช้ใ นการ

ประกอบเป็นอาชีพของครอบครัวได้ 
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
3. ค้นหา ออกแบบแบบทดสอบทางอาชีพให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเห็นความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
๕.  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ไม่เอ้ืออ านวยรูปแบบการ

ด าเนินการจะต้องมีการปรับเพ่ือให้สอดคล้อง 
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๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
      

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ 
เพ่ือให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี จึงได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนจัดท ารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยครูผู้สอนทุกคนมี เว็บไซต์ เป็นของตนเอง นักเรียนสามรถเข้าไปศึกษาเรียนรู้
จากสื่อการสอน นวัตกรรมการสอนต่าง ๆ ของครูผู้สอนได้ตลอดเวลา เพ่ือรองรับการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
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๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน  
      ๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
           ประเด็นพิจารณา ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
   ๑) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม ลูก สว.3 รักการอ่าน 
                              ๒) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมรักษ์ไทย-รักษ์ภาษาไทย 
   3) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการแข่งขันเพชรภาษาไทย 
   4) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมหนังสือเล่มโปรด 
   5) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ 
   6) รายงานผลการด าเนินโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 
   7) รายงานผลการด าเนินโครงการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
   8) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
   9) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมภาษาจีน 
   10) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส 
   11) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  
   12) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
   13) เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ 
           ประเด็นพิจารณา ๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                                   และแก้ปัญหา 
         ๑) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และแบบ STEM Education 
                               ๒) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
   3) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
   4) รายงานผลการด าเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication lab) 
   5) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
 ประเด็นพิจารณา ๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
        ๑) การฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (FabLab) 
                               ๒) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ-ออกแบบเทคโนโลยี 
   3) เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมโครงการ " สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า  
                                    (The Electric Playground) " โดยผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้ายในสายภาคกลางและ                     
                                    ปริมณฑลในระดับประเทศ 
 ประเด็นพิจารณา ๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
                               ๒) รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาความพิวเตอร์การเขียน Coding  
   3) แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ (E-portfolio) ผ่านทางเว็บไซต์จาก Google sites 
   4) ผลงานนักเรียนการออกแบบโปสเตอร์โดยใช้โปรแกรม canva ในการออกแบบชิ้นงาน 
   5) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมแข่งขันประกวดการออกแบบโปสเตอร์วันตรุษจีน 
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   6) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   7) สถิติการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย ปีการศึกษา 2564 
   8) นักเรียนได้รับรางวัลประกวดคลิปวีดิโอ ระดับ ม.ปลาย อายุ 15-18 ปี ในหัวข้อ “อยู่บ้าน
        อย่างไรให้ได้บุญ ในยุค NEW NORMAL” จัดโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน   
        โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย 
          ประเด็นพิจารณา ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑) บันทึกข้อตกลง (MOU) กับฝ่ายบริหารในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                               
   ๒) รายงานผลการด าเนินการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร และเพ่ือนครู 
                               ๓) รายงานผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
                               4) รายงานผลการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   5) กิจกรรมสอนเสริมโดยบุคคลภายนอก : เก่งคิด พิชิต TCAS 
   6) ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  ม.3 คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 
   7) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
       ในรายวิชาคณิตศาสตร์  
   8) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
                         ในรายวิชาภูมิศาสตร์ 
   7) รายงานผลการด าเนินการประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน 
          ประเด็นพิจารณา ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพ 
   ๑) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมอาหารคาว-หวาน เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
                               ๒) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมงานประดิษฐ์ 
                               ๓) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ 
   4) รายงานผลการแข่งขันกีฬา ยูโด คูราช และกรีฑา  
   5) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการขยายพันธุ์พืช 
   6) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการท าน้ ายาล้างมือฆ่าเชื้อโรค 
   7) รายงานผลการท าแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ (VOCATIONAL READINESS TEST) 
 
    ๖.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ประเด็นพิจารณา ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๑) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                               ๒) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  
   3) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสรรคตของ ร.9  
   4) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการท าบุญตักบาตรวิถีพุทธ 
   5) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
   6) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
   7) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันปิยมหาราช 
   8) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
   9) รายงานผลการด าเนินโครงการของหายได้คืน 
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   10) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่ง
         ความซื่อสัตย์สุจริต ลมหายใจไร้มลทิน” ประจ าปี 2564 จากกรมกิจการเด็กและ 
         เยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน 
   11) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมกิจกรรมวันคริสต์มาส  
   12) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
   13) ถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  
   14) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่  
   15) รายงานผลการด าเนินโครงการธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน 
   16) นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ในวันเด็กแห่งชาติ 2565 
   17) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันภาษาไทย  
   18) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันไหว้ครู 
   19) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
   20) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมลูกเสือจราจร  
   21) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม รด.จิตอาสา 
   22) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชุมนุม 
          ประเด็นพิจารณา ๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๑) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธ 
                               ๒) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  
   3) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเทศน์มหาชาติ 
   4) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมทอดกฐินพระราชทาน 
   5) ผลการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ โขน และดนตรีไทย 
   6) นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง กิจกรรมเปิดบ้าน 
       “มนุษย์-สังคม เทพสตรี ๒๕๖๕” ม.ราชภัฏเทพสตรี 
   7) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง กิจกรรมเปิดบ้าน 
        “มนุษย์-สังคม เทพสตรี ๒๕๖๕” ม.ราชภัฏเทพสตรี 
          ประเด็นพิจารณา ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๑) รายงานการประชุมสภาเยาวชนเขตทวีวัฒนา 
                               ๒) รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
                               ๓) รายงานผลการด าเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   4) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม SW3 Learning Center 
   5) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมนักเรียนแกนน าสุขภาพ 
   6) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
   7) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
   8) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชุมนุม 
   9) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม Strong Camp เยาวชนไทย “ไมล่อกข้อสอบ ไม่ลอก 
                                    การบ้าน” 
   10) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม Youth Expo ตลาดนัดแห่งความหวัง 
   11) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม Senior Consulting 
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   12) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี 
   13) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมอ าลาช่อราชาวดี 
   14) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม SW III Esport 2021 
   15) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม Halloween Markup Contest 
 ประเด็นพิจารณา ๔  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   ๑) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม Diet fit 
                           ๒) รายงานการจัดการเรียนการสอนการวิชาพลศึกษา 
                           ๓) รายงานงานอนามัยโรงเรียนการประเมินภาวะโภชนาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
   4) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ส าหรับนักเรียน 
   5) รายงานผลการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว  
   6) รายงานผลการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่  
   7) รายงานผลการด าเนินโครงการพี่สอนน้อง 
   8) สรุปผลข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน 
   9) รายงานผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  
   10) รายงานผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  
   11) รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   12) รายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   13) รายงานผลการด าเนินการประชุม Case conference 
   14) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา 
   15) นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน การประกวดดนตรีระดับนานาชาติ  
               รายการ ASIAN MUSIC GAMES 2021 ประเภท Wind Ensemble รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  
                                      จัดโดย ASIAN MACHING BAND CONFONDERATION  (AMBC)  
                                       
๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 ๗.๑ การพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกจุดในบริเวณโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
      ๗.2 การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมเสนอในการจัดกิจกรรมให้มากยิ่งข้ึนในการด าเนินกิจกรรม 
      ๗.3 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาให้มากขึ้น 
 7.4 การส่งเสริมต่อยอดจากการปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือน าไปสู่การสร้างรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 
หรือน าไปใช้ในการประกอบเป็นอาชีพของครอบครัวได้ 
      ๗.๕ สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดท ากิจกรรม /โครงการต่างๆที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้มากข้ึน 
      7.6 กระจายโอกาสในเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
ทุกระดับชั้นพร้อมกับการพัฒนาครูเพ่ือเป็น Coaching ในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน  
      7.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาในกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ให้อยู่ระดับดีเยี่ยม 
 7.8 ลดภาระงานและการบ้านของนักเรียน เพ่ือนักเรียน ได้มีเวลาในการท ากิจกรรมกับครอบครัว หรือเล่น 
  กีฬา แต่ไม่ท าให้การเรียนรู้ลดลง 
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มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
 
 
 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

๑. กระบวนการพัฒนา 
๑ 

 

     ๑.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   
การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดท าแผนกลยุทธ์    ทุก ๓ ปี            

(ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปีการศึกษา เกิดจากระบบการท างานแบบมีส่วน
ร่วม โดยให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู  และบุคลากรในโรงเรียน  
ซึ่งมีกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 (1) ศึกษาสถานภาพของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้ทราบถึงบริบทและสภาพของโรงเรียน 
กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายนอก ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านการจัด
การศึกษาและทุนทรัพย์ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีงบประมาณและปัจจัยการจัดการศึกษาสนับสนุนอย่างเพียงพอ  อุปสรรคคือการคมนาคมไม่สะดวก   
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 (2) ก าหนดทิศทางของโรงเรียน ด้วยการก าหนดจุดหมายแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของโรงเรียนให้

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของโรงเรียน ซึ่งท าให้เกิดวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ พันธกิจ ค่านิยม
หลักขององค์กร และสมรรถนะหลักของโรงเรียน 
           (3) ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  โดยการตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและสถานภาพของโรงเรียน 

 (4) น ากลยุทธ์ไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยก าหนดเป็นแผนงาน โครงการกิจกรรม งบประมาณ  
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ  แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

 

 
 
    (5) ควบคุม ติดตามและประเมินผล  เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบติดตาม 

ประเมินผลกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติ มีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ภาคเรียนละ 1ครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่ากลยุทธ์
นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งเอาไว้ 
             การก าหนดความท้าทายและความได้ เปรียบเชิ งกลยุทธ์  กระบวนการที่ โ รง เรียนน ามาก าหนด  
คือ ขั้นตอนการส ารวจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกและผลการการส ารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาโรงเรียนใน
ด้านการศึกษา ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านทรัพยากรบุคคลและปัจจัยภายนอก โดยการศึกษา
โอกาสและอุปสรรค รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก แล้วน าผลมาสรุปเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือระดม
ความคิดเห็นเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้จัดท าแผนปรับปรุงและแผนพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการก าหนดเป็นแผนพัฒนาระยะยาว 3ปี ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ส่วนแผนระยะสั้นโรงเรียนได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งเป็น
แผนประจ าปีงบประมาณ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป) ระยะที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน)   
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     ๑.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   . . . . . . . . . . . . . . . .           
         โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง โดยแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย การด าเนินงาน ๓ ขั้นคือ การประเมินคุณภาพภายใน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระจายการท างาน ๘ องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในให้สถานศึกษาด าเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง Internal Quality Assurance ( IQA) ๕ องค์ประกอบ  

 องค์ประกอบที่ ๑  ก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 องค์ประกอบที่ ๒  ขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่ ๓  ประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่ ๔  การเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ 
 องค์ประกอบที่ ๕  การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพท่ีสะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักบริหารประยุกต์รูปแบบการบริหาร   โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ เรียนเป็นส าคัญ เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียนมากที่สุด โดยมาจากการวิ เคราะห์นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ซึ่งมีรูปแบบเป็นนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
มีความสามารถและมีความสุข โดยใช้กระบวนการ วงคุณภาพ P D C A ในการด าเนินงาน และใช้ทฤษฎีในการเสริมแรง 
(Reinforcement Theory)  ตามเทคนิค ๕ ใจ (ให้ใจ ได้ใจ ประสานใจ ให้ก าลังใจ และดูแลรักษาใจ) ท าให้การด าเนินการ
บริหาร    จัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย 
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๑. การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึง

ประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในเพ่ือใช้เป็นหลักในการด าเนินงาน พัฒนาและก ากับดูแลการตรวจสอบตาม 
เอกลักษณ์ของกฎกระทรวงได้ก าหนด การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได้ก าหนดให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดและต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
ด้วย ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบายของหน่วยงาน
ส่วนกลาง คุณลักษณะพิเศษของผู้เรียนที่สถานศึกษา ท้องถิ่นและชุมชนคาดหวัง น ามาสังเคราะห์หลอมรวมก าหนดเป็น
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างไรก็ตามสถานศึกษาต้องพึงตระหนักเสมอว่ามาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนเป็น
เป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล การก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู  
คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมิน
คุณภาพ ภายนอกตามที่ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ 
มาตรฐาน ดังนี้  

             มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
             มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
             มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ              
 ทั้ งนี้ สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเ พ่ิมขึ้ น  จ านวน ๑ มาตรฐาน เ พ่ือแสดง 

ถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนี้    
             มาตรฐานที่ ๔  สืบสานงานพระราชด าริ   
การก าหนดมาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาเปน็โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สถานศึกษาได้มีกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้      สืบสานงานพระราชด าริ ศิลปา
ชีพในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทางพระราชด าริ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ และรักศักดิ์ศรีความเป็น   ลูกนวมินทร์ 

 

๒. การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน 
  โรงเรียนด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน โดยด าเนินการดังนี้  

๑) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแผนที่มีรอบระยะเวลาการพัฒนา ที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเป็นแผน ๓ ปี แผน ๔ ปี หรือแผน ๕ ปี แล้วแต่ความเหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิง   กลยุทธ์ ที่จะใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมาย ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้  

    ๒) แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan / Operation plan) ซึ่งแตกออกมาจากแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการด าเนินงานเป็นรายปี แผนปฏิบัติการประจ าปีมีจุดเน้นที่ชั ดเจนเป็นรูปธรรม
นอกจากความชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบแล้ว สถานศึกษาก าหนด
กิจกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินงานมี
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ประสิทธิภาพ ราบรื่น คล่องตัว มีการประเมินตนเองอันน าไปสู่การได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปเขียนรายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้องผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มาแล้วอย่างรอบ
ด้านและรอบคอบโดยอาจใช้วิธี SWOT Analysis, Balanced Scorecard หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม
ส าหรับเป็นเข็มทิศชี้น าการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
วางเป้าหมายไว้ส่วนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจะมีการระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากรและ
กรอบเวลาของการด าเนินงานตามแผนอย่างชัดเจน 
         การจัดการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นั้น โรงเรียนให้ความส าคัญ กับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญต้องเข้าใจบริบทและความต้องการของโรงเรียนเอง โดยการวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นภายใต้
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้ทั้งผลการประเมินตนเอง  ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ รวมทั้งผลการวิจัย  จากการท าวิจัยชั้นเรียนของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรมหรือนวัตกรรมที่น ามาใช้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการใช้แหล่ง
วิทยาการที่อยู่ใกล้เคียงให้เป็นประโยชน์ และที่ส าคัญมากที่สุดประการหนึ่งคือ บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีจิตส านึกร่วม
ในการจัดการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่หวังไว้ร่วมกัน  
 

 

              ๓) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด
ไว้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลมีการจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อการน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้รับผิดชอบดูแลสารสนเทศของ
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สถานศึกษาต้องท างานอย่างมีระบบ โดยมีการก าหนดกรอบการเก็บข้อมูลเฉพาะที่จ าเป็นวางแผนการเก็บข้อมูลซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือ จากบุคลากรทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายความตระหนักถึงความจ าเป็นในการเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลและสารสนเทศท้ังหลายล้วนต้องได้จากครูและบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษาท้ังสิ้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องการได้มาซึ่งข้อมูลก็จะมีความถูกต้องและได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  

 การศึกษาของสถานศึกษามีหลายด้าน เช่น ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน วิธีการ/รูปแบบ/
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมพัฒนาการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการใช้แหล่งเรี ยนรู้ในและนอกสถานศึกษาวิธีการ/จ านวนครั้ง/
จ านวนโครงการที่สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาเพ่ือสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น แต่อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลและสารสนเทศที่นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นที่สุดคือ ข้อและสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียนสถานศึกษาจะต้อง
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เป็นรายบุคคลและต้องท าให้เป็นปัจจุบันในทุกภาคเรียนเพ่ือการวางแผนและ
ปรับปรุง    การด าเนินงานได้ทันเหตุการณ์ การมีระบบข้อมูลและสารสนเทศจึงจะนับว่าได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟ้มเอกสารหรือจัดเก็บโดยใช้ระบบต่าง ๆ จาก
คอมพิวเตอร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาปัจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญ่ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการบันทึกข้อมูลประมวลผล แล้วสรุปเป็นสารสนเทศเพ่ือการใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกันสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรไม่เพียงพอควรใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่วยลดภาระในเรื่องนี้ได้อย่างมาก มีการสรุปข้อมูลครู ด้านข้อมูล การศึกษา ต าแหน่ง เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังน าระบบเอกสารออนไลน์มาจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือให้ครู บุคลากร 
และนักเรียน สามารถสืบค้นเอกสารได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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            ๔) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารท าหน้าที่จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล ก ากับ 
ติดตามและนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ให้ความส าคัญ
การด าเนินงานและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติวิสัย ครูต้องท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา แบ่งเวลาหรือบริหารเวลา ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จตามแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง
อย่างดีที่สุดและภาคภูมใจในความส าเร็จร่วมกัน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาสถานศึกษา
ผู้บริหารจึงควรเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้รวมทั้งมีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามและให้
ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด 

๓. การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน 
           การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ ที่ต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นแนวโน้มการปฏิบัติงานว่าดีขึ้นหรือ
ก าลังถอยลงและควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเร่งพัฒนาในเรื่องใดบ้าง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาจึงควรกระท าทุกปี  ถือเป็นการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ต้องด า เนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องการ
ด าเนินงานท าได้ทั้งระหว่าง และหลังการด าเนินงานโดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้เรียนเป็นอันดับแรกและเชื่อมโยง
ถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในด้านอ่ืน ๆ รวมถึงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด้วย 
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           ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในแต่ละครั้งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดไว้ 

   การประเมินคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ที่กระท าโดยบุคลากรภายในหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพภายใน  ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการเพ่ือที่จะได้ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่น าผลการประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีเ พ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของสถานศึกษาหรือการ
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation)  

โรงเรียนด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษาด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล เครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สถานศึกษาร่วมพัฒนา
ตามโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เครือข่ายที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียนมหรรณพาราม และ
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนาติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 

  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จากการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาสถานศึกษาสามารถสรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ถือว่าเป็นรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้สถานศึกษาต้องมีภาระในการจัดท ารายงานหลายเล่ม การจัดท ารายงาน
ประจ าปีถือเป็นเรื่องปกติที่สถานศึกษาต้องจัดท าหลังการจัดการศึกษาผ่านไปแต่ละปี ทั้งนี้ นอกจากเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วสถานศึกษาต้องเปิดเผยรายงานนั้นต่อ
สาธารณชนด้วย รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษานี้จะน าไปเป็นฐานข้อมูลและ
หลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาส าหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย 
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 สถานศึกษาสามารถการก าหนดรูปแบบของรายงานประจ าปีได้ตามความเหมาะสม โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย
น าเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระส าคัญอาจแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ  ๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน                          
๒) ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา และ ๓) สรุปผลการพัฒนาและการน าผลไปใช้ 

   ๔. การเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ 
 การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ยึดมาตรฐานการศึกษาของ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และสะท้อนภาพความส าเร็จที่ชัดเจนอย่างน้อย ๓  ด้าน ดังนี้ 
๑) คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนมีผลการเรียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น ในทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ทั้ง ๓ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จากการประเมินผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับชั้น จากการประเมินเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นว่าการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้หรือไม่อันน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 

 

 
 
๒)  คุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถด าเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดไว้แล้วในทุกมาตรฐาน อีกทั้งมีกระบวนการบริหารจัดการด้วย
วงจรคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล แนวทางการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน OBECQA  โดยโรงเรียนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีเกณฑ์บริหาร
จัดการตามแนวทาง OBECQA  
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๓)  คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนครู โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษา โดย
การมุ่งเน้นให้ครูทุกคนจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตามกระบวนการของ 
Active Learning และการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และ
กระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๕. การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
             การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นความยั่งยืนของการด าเนินของสถานศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยน
ในทางที่ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอมีการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมินอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาเป็นฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นสถานศึกษา
ต้องยึดคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเองจัดระบบและโครงสร้างที่เหมาะสม วางแผนและด าเนินงานตามแผนด้วย
จิตส านึกที่ว่า “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นร่วมกันการ
ด าเนินงาน  มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนทั้งสถานศึกษา”  

การท าให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นด าเนินการ มีวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน   
๑. สร้างจิตส านึก การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยถือว่าการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นวัฒนธรรมการท างานปกติของสถานศึกษา 
๒. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัดเพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ

สถานศึกษาร่วมกันจัดระบบและโครงสร้างที่เหมาะสม วางแผนและด าเนินงานตามแผนโดยเน้นระบบคุณภาพมีการติด
ตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

๓. น าผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานต้นสังกัดไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการใช้ข้ อมูลและสารสนเทศอย่างชาญฉลาดโดยใช้กระบวนการ 
Professional Community Learning (PLC)  และการจัดการความรู้ (Knowledge management) ในองค์กร 

๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ รู้จักพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้
ตลอดเวลาเกิดทีมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ อย่างหลากหลายจนได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรอื่น ๆ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สถานศึกษาจัดท าข้ึน  
 
๑.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินงานพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตร เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ และสามารถบูรณาการการเรียนรู้อย่างรอบด้านมีกิจกรรมที่รองรับ เช่น  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ สะเต็มศึกษา กิจกรรมนิทรรศการ
วิชาการและงานบูรณการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
สมรรถนะของนักเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและหน่วยงานภายนอก 
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๑.๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
           โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ
ด้วยการจัดท าแผนอัตราก าลัง ด้านบุคลากร ให้ครูด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง ส่งเสริม ให้ครูเข้าร่วมการอบรม
พัฒนาวิชาชีพจากองค์กรภายในและภายนอกนอก รวมทั้งโครงการพัฒนาครูครบวงจร  โรงเรียนด าเนินการให้มีการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้ครูได้ปรึกษาและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เช่น การ
อบรม ทัศนศึกษา โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการนิเทศติดตามการสอนและประเมินการ
จัดการเรียนการสอนที่หลายรูปแบบ เช่น ครูประเมินตนเอง ครูประเมินครู และนักเรียนประเมินครู รวมทั้งการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับบุคลากร เช่น มอบเกียรติบัตร มอบของขวัญและบัตรอวยพรวันเกิด เสนอรายชื่อเพ่ือขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร  
 

 
 
          กระบวนการพัฒนาและการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีกระบวนการ 
ดังนี้ 
    ๑. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการจัดการฝึกอบรม พัฒนา 
สอดคล้องตามความต้องการของบุคคลและความต้องการตามความจ าเป็นปีละ ๒ ครั้ง 
    ๒. บุคลากรทุกคนจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโรงเรียน (Individual Development Planning) 
    ๓. การพัฒนาบุคลากรด าเนินการ ๒ รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่น การบรรยาย การฝึกอบรม เป็นต้น 
และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การสอนแนะ (Coaching) และการสอนงานอย่างใกล้ชิด 
การหมุนเวียนงาน เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองทาง ระบบ E-Learning การจัดระบบฐานข้อมูลด้านพัฒนา
บุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  โรงเรียนได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรและแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ระดับ ให้แก่ผู้รับผิดชอบงาน ครอบคลุมทุกประเด็น ในแผนพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มสาระ ฯ ตามความต้องการของ
บุคลากรตามสมรรถนะดังนี้ 
    ๑. ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
    ๒. เพ่ิมช่องทางสื่อสารเพ่ือใช้ในการประสานงาน ให้ค าแนะน า และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้รับผิดชอบงานในแอฟพลิเคชั่น ไลน์ Kru Nawamin  
    ๓. ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร    
    ๔. การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาอนุมัติให้ฝึกอบรม ลาศึกษาต่อ ตามกระบวนการ 
    ๕. ก ากับติดตาม โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อไปในการ
ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดการด าเนินงานปกติ  ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ประเมินจาก ข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ในรายงาน เปรียบเทียบกับแผนการพัฒนาบุคลากร  
( Individual Development Planning : ID Plan ) และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียน ๑ ครั้ ง           
การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของโรงเรียน มีแนวทางการด าเนินการสอดคล้องตามความต้องการบุคลากรและความ
ต้องการของโรงเรียน 
          ส่วนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Career Progression)  โรงเรียนมีวิธีการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ และการพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร ดังนี้  
    ๑. ส ารวจข้อมูลการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะปีละ ๑ ครั้ง เพื่อรวบรวมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
  ๒. ประชาสัมพันธ์หรือให้ค าแนะน าในขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านช่องทางสื่อสาร ได้แก่              ทางแอป
พลิเคชันกลุ่มไลน์ พัฒนา ว ๒๑ ครู ส.ว.๓ เว็บไซต์โรงเรียน www.satriwit3.ac.th 
  ๓. แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
  ๔. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้อยู่เสมอ โดยมีการอบรม
ภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาเปลี่ยนสายงานจากการสอน
เป็นสายงานบริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือกเป็นผู้บริหารการศึกษา สนับสนุน
ให้ครูอัตราจ้างสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย  
  ๕. การพัฒนาความก้าวหน้าบุคลากรจะรวม ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด    
  ๖. ด าเนินการ แจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติในหน่วยงาน 
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๑.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ให้มีบรรยากาศท่ีดีและเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ ประกอบด้วยอาคารและสวนทาง
กายภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ดังนี้ 

 
ชื่ออาคาร การใช้ประโยชน์ จ านวนห้อง/ที่ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดการเรียนการสอน และใช้เป็นห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานและ
กลุ่มสาระ ฯ โรงอาหาร  และห้องประชุม 

110 

อาคารเทพผดุงพร ฝึกปฏิบัติ จัดการเรียนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติ คหกรรม ยูโด 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะ และทัศนศิลป์ 

๘ 

อาคารปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี และงานช่างเทคนิคและงานช่างไฟฟ้า ๓ 
เรือนประชาสัมพันธ์ สถานที่รับติดต่อผู้ปกครองและบุคคลภายนอก รวมทั้งการ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๑ 

ศาลาสิทธิการณ์รัตน์ สถานที่รวบรวมข้อมูล และพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาของโรงเรียน ๒ 
ธนาคารโรงเรียน ห้องปฏิบัติการด้านธนาคารและการเงินของโรงเรียน ๑ 
สนาม สนามหน้าเสาธง สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ๓ 
ลาน/สวน ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และสวนเพาะช ากล้าไม้ ๒ 
ป้อมยามรักษาการณ์ สถานที่ดูแลระบบและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ๑ 

 
ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเทพผดุงพร ประกอบด้วยแหล่งการเรียนรู้ ที่เป็นห้องเรียน  ห้องสมุด

และห้องสมุดดิจิทัล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องดาราศาสตร์ ห้องเรียนสีเขียว ห้องศูนย์
การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์  ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องพยาบาล ธนาคารโรงเรียน ห้อสืบค้น
ข้อมูลและ E-Learning ห้องปฏิบัติการ FabLab  หอประชุมเทพผดุงพร ห้องประชุมรัตนวรี ห้องประชุมศรีนวมินทร์    
ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู  ร้านค้าสวัสดิการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสภานักเรียน ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ห้องแนะแนว ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องลูกเสือ-เนตรนารี และห้องจริยธรรม 
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กระบวนการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอก มีกระบวนการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อม ดังนี้ 

๑. วางแผนก าหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และ 
สภาพแวดล้อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ท าความสะอาด 

๒. วางแผน เพ่ือเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน          
ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน 
          ๓.  จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ ให้เพียงพอ
และอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา 
           ๔. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ๆใช้งานได้สะดวก ใช้งานได้ทันที 
           ๕. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ดูแลสี
อาคารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
           ๖. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี  และ อ่ืน ๆ ให้อยู่ในสภาพ      
ที่เรียบร้อย 
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           ๗. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน การฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-
๑๙ และดูแลห้องน้ า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 
 

 
 
๘. ติดตาม ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติ

ของโรงเรียน 
           ๙. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
           ๑๐. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความต้องการของ
บุคลากรในโรงเรียน 
                                                                                                       
๑.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
           การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยได้พัฒนาระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการเรียนการสอนที่ใช้สื่อออนไลน์ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยสอนในแต่ละ
ห้อง เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โรงเรียนมีวิธีการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล
สารสนเทศที่อ่อนไหวหรือส าคัญมีความปลอดภัย โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ศูนย์ ICT มีการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบปฏิบัติการ เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานความปลอดภัยและลด
ความเสี่ยง จากการคุกคามทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่าย (Server) และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีการใช้ซอฟท์แวร์ป้องกัน
การท าลายระบบ (Software Protect) มีการตั้งค่าให้กับระบบปฏิบัติการท าการปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้ทันสมัย 
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 ๒. ศูนย์ ICT มีการจัดเก็บข้อมูลระบบ Iog File ด้วย Cacti Software /ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในการใช้
งานของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน โดยการใช้ระบบ Login User & Password ด้วย Mikrotik Software ก่อน
เข้าใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  

๓. ศูนย์ ICT มีเจ้าหน้าที่ ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง และ update การใช้
งาน hardware, software อย่างสม่ าเสมอ เมื่อมีปัญหาพร้อมแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยการควบคุมจากภายนอกมาแก้ไข
และการแจ้งเตือน Line notification ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ ๑. สถานะโครงข่าย Up/Down  ๒. ความร้อนของอุปกรณ์ 
๓. การใช้งานเครือข่ายที่สูงผิดปกติ 

๔. ศูนย์ ICT จัดให้มีห้องแม่ข่าย (Server Room) ที่ปรับระดับอุณหภูมิที่เหมาะแก่ hardware software ที่
ต่อเชื่อมระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา และยืดอายุการใช้งานได้นาน โดยการใช้
เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่องท างาน พร้อมกันและปรับอุณหภูมิ ที่ต่างกัน ๒ องศา เพ่ือป้องกันการเสียหายของ
เครื่องปรับอากาศท าให้คงระดับอุณหภูมิที่เหมาะแก่ hardware software ตลอดเวลา และมีระบบการแจ้งเตือนอุณหภูมิ
ที่ผิดปกติ ผ่าน Line notification 

 

     
 

๕. ข้อมูลสารสนเทศในระดับหน่วยงานต่าง ๆ มี Password ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ ส าหรับบุคคลใน
หน่วยงาน เช่น ข้อมูลนักเรียน ของงานทะเบียนวัดผล  
            โรงเรียนมีวิธีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบนไซเบอร์ โดยศูนย์ ICT  มีการจัดระบบ 
network ที่มี Software ระบบป้องกันวิธีป้องกันเพ่ือให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือ และ
ปลอดภัย โดยในการรายงานการท างานของระบบจะใช้ Line notification แจ้งเตือน 
            ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability) โรงเรียนมีวิธีการเพ่ือให้
ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้งาน ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายและทันกาลส าหรับบุคลากร ด าเนินการใน
รูปแบบเอกสาร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.satriwit3.ac.th โดยโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน  ซึ่งท าหน้าที่เว็บมาสเตอร์ ส าหรับดูแลระบบแม่ข่าย 
(Server) มีการวางผังงานให้มีงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย  มีค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานชัดเจน มีช่าง
เทคนิคโดยเฉพาะ ซึ่งจะประสานงานระหว่างเว็บมาสเตอร์ของโรงเรียนกับช่างเทคนิคระดับมืออาชีพของบริษัททริป
เบอร์ทรี สามารถดูแลระบบเครือข่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีการน าซอฟท์แวร์ระบบมาท าการตรวจสอบได้อย่างแม่นย า 
รวดเร็ว เมื่อเกิดปัญหา และสามารถแก้ไขได้ทันทีในเวลาไม่เกิน ๓ ช.ม. อีกทั้งทางโรงเรียนได้มีการส ารองผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต (ISP) ถึง ๓ ผู้ให้บริการ ดังนี้ ๑.๓bb ๒.TOT ๓.True โดยเครือข่ายหลักทางโรงเรียนได้ใช้ Internet ๓bb 
Leased Line ด้วยความเร็ว ๘๐ Mb/s ภายในประเทศ และออกต่างประเทศ ๕๐ Mb/s โดยไม่แชร์ความเร็วกับโครงข่าย
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อ่ืน  Fttx ๒ วงจร ของ ๓bb วงจรละ ๒๐๐/๑๐๐ Mb/s ตามด้วยวงจรส ารองอีก ๒ วงจรคือ TOT Fttx ๔๐๐/๓๐๐ 
Mb/s และ True Fttx ๕๐๐/๓๐๐ Mb/s   นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่ดูแล แนะน า บ ารุงรักษา ติดตาม 
ตรวจสอบ และพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสะดวกในการใช้งานฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ตลอดเวลา โรงเรียนให้การ
สนับสนุนเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรอย่างเต็มที่ โดยจัดท าแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทุก ๆ ปี 
 
๒. ผลการด าเนินการ 

 
ประเด็น ระดับ

คุณภาพ 
ผลการพัฒนา 

๑. การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 


 

  สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยเกิดจากระบบการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยให้มีผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะครู
และบุคลากรในโรงเรียน ที่ร่วมกันศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียน ก าหนดทิศทาง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา จนน าไปสู่การสร้างแผนกล
ยุทธ์ ยุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการก าหนดทิศทางของ
โรงเรียน 

๒. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 


 

     สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มีความเป็นเลิศ และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่สถานศึกษาอ่ืน ด้วยการผ่านเกณฑ์การประเมิน        
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการคุณภาพดังนี้ 
      ๑. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน OBECQA  
      ๒. สถานศึกษาผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ๓. สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนที่ขนาดใหญ่พิเศษที่มีกลไกลและระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ IQA  AWARD  ในระดับยอดเยี่ยม 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๔. สถานศึกษาได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภท
สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับยอดเยี่ยม 
      ๕. สถานศึกษาได้รับรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ 
      ๖. สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ ๑๑ 
      ๗. รางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น 
      8. รางวัลระดับเหรียญทอง การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

๓. การด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตาม

ดีเยี่ยม 


 

      การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข สร้างจุดเน้นพัฒนาทักษะให้
นักเรียนมีความฉลาด (SMART)  ครบในทุกมิติทั้ง ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้าน
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ประเด็น ระดับ
คุณภาพ 

ผลการพัฒนา 

หลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

การใช้ตรรกะและค านวณ ด้านธรรมชาติ ด้านการเข้าใจตนเอง ด้านมนุษย
สัมพันธ์ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านดนตรี และด้านมิติสัมพันธ์และศิลปะ 
โดยในแต่ละด้าน ทางโรงเรียนได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพอย่างรอบด้าน 

๔.พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 


 

      ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีองค์
ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  จนได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

เพ่ิมข้ึน  
๕.จัดสภาพ 
แวดล้อม 
ทางกายและสังคม 
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 


 

  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด ส ภ าพแ วด ล้ อ ม ที่ เ อ้ื อ อ า น ว ย ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ 
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้ระบบเน็ตเวิร์คเพ่ือผู้เรียนสามารถ
หาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งโรงเรียนยังมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของแต่ละกลุ่มสาระ เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่นักเรียนสามารถศึกษาเพ่ิมเติม 

๖.จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 


 

  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือ
การเรียนการสอนออนไลน์ ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยสอน เพ่ือท าให้การจัดการ
เรียนการสอนเนไปอย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 
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๓. จุดเด่น 
              ๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน ท าให้วิสัยทัศน์   พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ตรงตามบริบทและ
สภาพแวดล้อม  
              ๒. สถานศึกษาใช้รูปแบบการบริหารตามแนวทาง POSITIVE MODEL ตามกรอบวงจรคุณภาพ  P D C A     
ในการด าเนินการและกระบวนการพัฒนา และการบริหารจัดการทุกหน่วยงานในโรงเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้เป็นไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมี
ความยั่งยืน 
              ๓. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA)  พร้อมทั้งผ่านเกณฑ์การประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ 
              ๔. สถานศึกษามีระบบกลไกลและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ IQA 
AWARD โดยได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  
             ๕. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
             ๖. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงานของ
ทุกหน่วยงานของสถานศึกษา 
             ๗. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
รวมถึงมีการบริหารจัดการระบบให้เป็นปัจจุบัน  
             ๘. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบโปรแกรม i-School มาใช้ส าหรับการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ท าให้ครูเข้าถึงง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน  
    ๙. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพเช่น การใช้ระบบ KM Database Management ในการสร้างเว็บไซต์ของคุณครู การเก็บข้อมูลด้วย 
Google Sheets ผ่าน Google Forms เป็นต้น 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
       ๑. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการน าระบบ   I-School มาพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
       ๒. น ากระบวนการบริหารจัดการองค์การตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกร รมการ
สถานศึกษา OBECQA มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่อง 
       ๓. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการท างาน
และมีความสุขต่อการท างาน 
        ๔. สถานศึกษาควรส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างครูและบุคลากรเพ่ือให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
     ๕.  ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและความต้องการของนักเรียนในยุคปัจจุบันมากขึ้น 
โดยอาศัยความร่วมมือความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันร่างหลักสูตร 
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๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
      

         โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง โดยแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ Internal Quality 
Assurance ( IQA) ๕ องค์ประกอบ  องค์ประกอบที่ ๑  ก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ ๒  ขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน องค์ประกอบที่ ๓  ประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน องค์ประกอบ    
ที่ ๔  การเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ และองค์ประกอบที่ ๕  การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่
สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักบริหารประยุกต์รูปแบบการบริหาร  ซึ่งมีรูปแบบ
เป็นนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL โดยมุ่งให้ผู้ เรียนเป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข โดยใช้
กระบวนการ วงคุณภาพ P D C A ในการด าเนินงาน และใช้ทฤษฎีในการเสริมแรง (Reinforcement Theory)  ตาม
เทคนิค ๕ ใจ (ให้ใจ ได้ใจ ประสานใจ ให้ก าลังใจ และดูแลรักษาใจ) ท าให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตาม
เป้าหมาย 
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๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน  
    
 ประเด็นพิจารณา ๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
       ๑) แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ ส าหรับการบริหารจัดการ 
                               ๒) รายงานการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ 
   3) แผนผังโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
   4) แผนผังโครงสร้างการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ 
   5) เว็บไซต์แผนงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
     ประเด็นพิจารณา ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
       ๑) รายงานการประชุมกลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และทั่วไป 
                         ๒) นวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL  
                         ๓) คู่มือการบริหารงาน กลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และทั่วไป 
   4) รายงานการประเมินคุณภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้  (Self Assessment Report) 
   5) รายงานการประเมินคุณภาพของกลุ่มบริหาร (Self Assessment Report) 
   6) ค าสั่งคณะกรรมการ กลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และทั่วไป 
   7) ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามแนวทาง  
                                    Internal Quality Assurance ( IQA) ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
   8) นวัตกรรมการบริหารจัดการด้วย OBECQA 
   9) ระบบเว็บไซต์การบริหารจัดการ และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  
   10) รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เครือข่ายที่ 4 
    ประเด็นพิจารณา ๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                            และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   1) รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2) รายงานผลการด าเนินการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร และเพ่ือนครู 
   3) รายงานผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   4) กิจกรรมสอนเสริมโดยบุคคลภายนอก : เก่งคิด พิชิต TCAS 
   5) รายงานผลการด าเนินการประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน 
    ประเด็นพิจารณา ๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๑) รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
                         ๒) รายงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
   3) แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN) 
   4) รายงานผลการด าเนินการการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
                ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เครือข่ายที่ 4 
   5) รายงานผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   6) รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
   7) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมประกวดแข่งขันการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนทางไกล  
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    ประเด็นพิจารณา ๕ จัดสภาพแวดล้อมทางทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๑) รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องจริยธรรม 
   ๒) รายงานผลการด าเนินโครงการปรับปรุงห้องห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
   3) รายงานการจัดห้องสมุด และ E-Learning      
   4) รายงานการจัดสภาพแวดล้อมเรือนเพาะช า 
   5) รายงานการจัดสภาพแวดล้อมห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
                              6) รายงานการจัดท าห้อง Smart Classroom 
   7) รายงานการปรับปรุงระบบเครื่องมือช่วยสอน 
   8) รายงานการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 
   9) รายงานการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในบริเวณโรงเรียน 
    ประเด็นพิจารณา ๖ จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
       ๑) รายงานผลการด าเนินงานระบบระเบียนนักเรียน  
   2) รายงานผลการด าเนินงานระบบทะเบียนประวัติบุคลากร  
   3) รายงานผลการด าเนินงานระบบเครือข่ายผู้ปกครอง  
   4) รายงานผลการด าเนินงานระบบการรับ-ส่งเอกสาร  
   5) รายงานผลการด าเนินงานระบบห้องสมุด และการยืม-การคืน  
   6) รายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   7) รายงานผลการด าเนินงานระบบงบประมาณ  
   8) รายงานผลการด าเนินงานระบบการติดตามงาน (แผนงาน)  
   9) รายงานผลการด าเนินงานระบบการประเมินผลการเรียนรู้  
   10) รายงานผลการด าเนินงานระบบงานธุรการและสารบรรณ 
                        
๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 ๗.๑ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับใหม่ 
      ๗.2 พัฒนารูปแบบการท างานทั้งหมดของโรงเรียนให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรม หรือ ระบบดิจิทัล ที่สามารถ
เรียกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
      ๗.3 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและความต้องการของนักเรียนในยุคปัจจุบันมากขึ้น     
โดยอาศัยความร่วมมือความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันร่างหลักสูตร  
 7.4 ส่งเสริมให้ครูได้ท างานที่ตรงกับความรู้ความสามารถลดความซ้ าซ้อนของการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน   
มีความคล่องตัวและผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
      ๗.๕ เพ่ิมเติม จุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการใช้เกินอายุการใช้งาน เพ่ือรองรับการ
ท างานและการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
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มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

๑. กระบวนการพัฒนา 
           โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
             สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีนโยบายให้ครูจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้ง
สามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ด้วยกระบวนการ STEM Education สร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีน าเสนอเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
learning กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง และทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 มีกระบวนการพัฒนาครู คือ 

๑.๑ ครูทุกคนต้องท าการวิเคราะห์หลักสูตรและก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน  เพ่ือก าหนด 
และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง โดยระบุในโครงการสอนที่ชัดเจน   
           ๑.๒ ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง โดยมีกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ  การแสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๑.๓ ครูทุกคนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
   ๑.๔ ครูทุกคนสามารถสร้างหรือเลือกใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน ามาประยุกต์ ใช้กับการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงการวัด ประเมินผลอย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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             ทั้งนี้กลุ่มบริหารวิชาการจะมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือประเมินการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดให้มีการนิเทศภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนรวมในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในแต่ละวิชา เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
     ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
               กระบวนการพัฒนาครูส าหรับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน สถานศึกษาให้ความส าคัญแก่ครูส าหรับการเลือกใช้หรือคัดสรร สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้  อีกทั้งมีกระบวนการอบรมและพัฒนาครูส าหรับการสร้างและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์
ในปัจจุบัน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ประเมินผลการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถน า
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง มีการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบในการเรียนออนไลน์ในด้านต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนและเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

     
 

    ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ทั้งด้านการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝัง
ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสร้างแรงบันดาลใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข และการสร้างบรรยากาศที่ท้าทายกระตุ้นและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้  อยากเห็น อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาค าตอบ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมี
ความสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือท ากิจกรรมนั้น ๆ ได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถ และเกิดความภูมิใจ 
สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย มีความเป็นมิตร ปราศจากความหวาดกลัวที่จะแสดงออก ซึ่งท าให้นักเรียนเป็นคนกล้า
คิดกล้าตัดสินใจ กล้าที่จะคิดลองท า ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและความสามารถในการเสาะ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  รู้เท่าทันการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ตนเองและสังคม ให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอย่างสมดุล   
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๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ครูทุกคนได้รับความรู้ในเรื่องการวัดผลประเมินผลโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประเมิน ตามตัวชี้วัด/ผล

การเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินจากการปฏิบัติงาน ชิ้นงาน ใบงาน ประเมินตามสภาพจริง แบ่ง
เกณฑ์การประเมินตามธรรมชาติของแต่ละวิชาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การปฏิบัติ 
Google Form  Google Doc Kahoot การถ่ายคลิปส่งออนไลน์ หรือแม้กระทั่ง ส่งใบงานทางไปรษณีย์ เป็นต้น มีการ
สื่อสารร่วมกับผู้เรียนและผู้ปกครองผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การโทรศัพท์เพ่ือติดต่อโดยตรงหรือการใช้แอพลิเคชั่น 
ไลน์ (Line) รวมไปถึงการจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับผลการเรียนของผู้เรียนและ
ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  มีการพัฒนาระบบให้เหมาะสมเข้ากับสถานการณ์ เช่น 
มีการชี้แจงแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนผ่านทางเวบไซต์ของโรงเรียน  การจัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line)  หรือ
การประชุม PLC เพ่ือใช้ในการรายงานปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ครูทุกคนมีการชี้แจงเกณฑ์และวิธีการในการวัด 
ประเมินผลอย่างชัดเจนก่อนท าการสอน  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการเรียน  มีการประเมินผลก่อนเรียน
เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องของความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน ประเมินผลระหว่างเรียนเพ่ือปรับปรุง หรือแก้ไขการเรียนการสอน
ระหว่างเรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุหน่วยการเรียน และประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียน โดยมีรูปแบบของการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ อาทิ 
การประเมินผลด้วยเเบบทดสอบปรนัย อัตนัย การวัดประเมินผลโดยการปฏิบัติ และการวัดผลประเมินผลโดย
บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
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  ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
                สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมครูให้สามารถใช้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ในทันทีทันใด แล้ว
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึน และแนวโน้มติด ๐, ร, มส ลดลง 
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนที่โรงเรียนด าเนินการ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอดเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับนักเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญของการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โรงเรียน
ได้ด าเนินการโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC )  และการ
รายงานการสอนออนไลน์ในทุกสัปดาห์  เพ่ือให้ข้อมูลปัญหาของการจัดการเรียนรู้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที  ครูผู้สอนจะสามารถน าข้อมูลที่ได้สะท้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โรงเรียนให้
ความส าคัญในเรื่องของประสิทธิภาพจะต้องตรงประเด็น อธิบายผลที่เกิดตามจริงและทันเวลาเพ่ือนักเรียนจะได้แก้ไขได้
ทันท่วงที จะไม่ตัดสินว่า ถูก - ผิด แต่จะบอกให้นักเรียนเห็นประเด็นตามเกณฑ์แล้วสรุปการปฏิบัติของตนเอง  การให้
ข้อมูลแก่นักเรียนที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนักเรียนได้ฝึกฝนการประเมิน
ตนเอง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการนิเทศทั้งจากครูภายในกลุ่มสาระฯและฝ่ายบริหาร เพ่ือแนะน าจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนแต่ละ
ท่านเพ่ือจะได้น ามาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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๒. ผลการด าเนินการ 
 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 

 
             
    

    จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู และประเมินการ
จัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน เพ่ือสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง โดยการ
ประเมินครูผู้สอนในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๙๓.๔๑  และหากพิจารณารายภาคเรียนจะเห็นได้ว่าครูมีการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนได้ดีขึ้น  ร้อยละ ๒.๐๑ ดังจะเห็นได้จากภาคเรียนที่ ๑ ครูผู้สอนที่ได้รับการประเมินในระดับดีมาก มีจ านวน
ร้อยละ ๙๒.๔๐ แต่ในภาคเรียนที่ ๒ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๙๔.๔๑   ซึ่งหากจ าแนกเทคนิคและวิธีการสอนที่ครูใช้ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน สามารถจ าแนกดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้ 
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แผนภูมิแสดงผลการนิเทศและการประเมินจากนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ดี ดีมาก
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๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
           

 
    
     จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้วยการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ของครูโดยนักเรียน โดยการประเมินสื่อของครูผู้สอนร้อยละ ๗๑.๙ อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ  ๒๗.๔   โดย
จ าแนกประเภทของสื่อที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนภูมิวงกลมแสดงการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของครู ดังนี้ 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินสื่อการเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี
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        นอกจากนี้ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ร้อยละ ๑๐๐  มีเว็บไซต์ส าหรับ  การจัดการเรียนรู้ 
และGoogle Classroom และการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

ตัวอย่างเว็บไซต์เพ่ือจัดการเรียนการสอนและการจัดการความรู้ (KM) ของครูใน www. satriwit3.ac.th 
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๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

 
 

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู และ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก  ร้อยละ ๙๗.๖๔  
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ดีเยี่ยม ดี พอใช้
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๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

 

จากการตรวจสอบพบว่าครูร้อยละ ๑๐๐  มีการประเมินตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน ผ่านการท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งหากท าการแยกประเภทของวิจัยในชั้นเรียนจะพบว่าครูร้อยละ ๗๓ จัดท า
งานวิจัยประเภทการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ร้อยละ ๑๓ เป็นประเภทการพัฒนารูปแบบการสอน  ร้อยละ ๘ เป็น
ประเภทวัดเจตคติหรือความพึงพอใจ  และร้อยละ ๖ เป็นประเภทปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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แผนภูมิแสดงประเภทของงานวิจัยในชั้นเรียน 
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       จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดีมาก ร้อยละ  

๙๒.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

๓. จุดเด่น 
       ๑. ครูมีความพร้อมส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งความรู้ ทักษะ โดยเน้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้อง  กับสภาพและ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
       ๒. ครูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าโครงการสอน การ
วัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
        ๓. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตามการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง 
       ๔.  ครูมีความสามารถพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์ 
        ๕. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน น าแนวทางหรือวิธีแก้ป้ญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน    มาสู่การ
สร้างงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา พฤติกรรม หรือส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างน้อย    ภาคเรียนละ 
๑ เรื่อง  
        ๖. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลได้ตรงตามเนื้อหาของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยให้กระบวนการวัดและประเมินผลตามตามตัวชี้วัด
และผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ 
         ๗. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแก้ปัญหานักเรียน รวมถึงยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

../../../../Downloads/สรุปผลนักเรียนประเมินครูผู้สอน เทอม 1 ปี64.docx
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         ๘. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน งานวิจัยพัฒนาเชิงบริหาร  และการเรียนการ
สอน งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และงานนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภายใต้กลุ่มบริหารวิชาการ 
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ   
         ๙.  ครูสามารถสร้าง พัฒนา และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
        ๑๐. ห้องเรียนมีบรรยากาศด้านกายภาพที่เหมาะสม เช่น ห้องเรียนมีสีสันน่าดู  สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี  
ปราศจากเสียงรบกวน   มีขนาดกว้างขวางเพียงพอกับผู้เรียน ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ การเรียน สื่อการเรียนการสอน มีความพร้อมในการเรียนการสอน onsite ที่
โรงเรียน 
 

๔. จุดควรพัฒนา  
     ๑. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับสภาพจริง
ของผู้เรียน 
     ๒. ครูควรปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ Active Learning ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
     ๓. สถานศึกษาควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู  บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ๔. ครูผู้สอนต้องสามารถบูรณาการความรู้มาใช้อย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเพ่ือที่จะ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕. สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดท าคลังของสื่อ นวัตกรรมการสอนของครู รวบรวมอย่างเป็นระบบ  ง่ายต่อการ
เข้าถึงและการน ามาใช้ 
     ๕. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการท างานที่ทันสมัยในด้านอ่ืนๆเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรมีความทันสมัยขึ้น เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นและลดการท างานที่ซ้ าซ้อน 
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๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
      

         โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีนวัตกรรมและกระบวนการการด าเนินการที่ชัดเจน             
โดยใช้กระบวนการ วงคุณภาพ P D C A ในการด าเนินงานเพ่ือให้การจัดการเรียนกรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิด
ประโยชน์และมีคุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนด  
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๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน  
    
 ประเด็นพิจารณา ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       ๑) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
                               ๒) รายงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3) รายงานผลการนิเทศและสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
   4) รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
   5) นักเรียนผ่านเข้ารอบ 20 ทีมระดับประเทศ จากการแข่งขันนวัตกรรม โครงการ Electric 
       Playground จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
   6) รางวัลผลงานโดดเด่นของเครือข่ายพลเมืองเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
        จากโครงการ SDG Citizens 
   7) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแขง่ขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ในโครงการนักวิทยาศาสตร์ 
       รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗  ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  
   8) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 
       ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2564 
 ประเด็นพิจารณา ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       ๑) รายงานการอบรมและพัฒนาครูในการสร้าง และใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                         ๒) รายงานการพัฒนาใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน  
                         ๓) รายงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   5) รายงานการเรียนการสอนออนไลน์  
   6) รายงานการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ ออกแบบเทคโนโลยี 
   7) รายงานการบันทึกกิจกรรมโฮมรูมออนไลน์ 
     8) รายงานการใช้ห้อง E-learning 
   9) รายงานการใช้ห้อง พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี  
       พันปีหลวง 
   10) รายงานการใช้ห้องเรียนสีเขียว  
   11) รายงานการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   12) รายงานการใช้ ห้องFABLAB 
   13) รายงานการใช้ ห้อง ธนาคารโรงเรียน และธนาคารขยะ 
 ประเด็นพิจารณา ๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   1) บันทึกเวรประจ าวันของครู 
   ๒) รายงานการพัฒนาใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน  
                         ๓) รายงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   4) รายงานการเรียนการสอนออนไลน์  
   5) รายงานการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ ออกแบบเทคโนโลยี 
   6) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
   7) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชุมนุม 
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    ประเด็นพิจารณา ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๑) ระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 
                         ๒) รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
   3) ปฏิทินการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 
   4) ระบบการประกาศผลการเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
   5) สรุปผลการจบหลักสูตรของนักเรียน 
   6) รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3 ปีย้อนหลัง 
   7) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
    ประเด็นพิจารณา ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   ๑) บันทึกข้อตกลง (MOU) กับฝ่ายบริหารในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                               
   ๒) รายงานผลการด าเนินการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร และเพ่ือนครู 
                               ๓) รายงานผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
                               4) รายงานผลการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   5) กิจกรรมสอนเสริมโดยบุคคลภายนอก : เก่งคิด พิชิต TCAS 
   6) การรายงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
 
๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 ๗.๑ จัดอบรมครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแบบใหม่ เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การวัด
และประเมินผลออนไลน์ 
 ๗.2 จัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
      ๗.3 ด าเนินการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
 7.4 ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ เพ่ือให้ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรมีความทันสมัยขึ้น 
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นและลดการท างานที่ซ้ าซ้อน 
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มาตรฐานที่ ๔ 
สืบสานงานพระราชด าริ 

 
 
 
 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้จัดท าหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษาเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ให้มีอัตลักษณ์เป็นลูกนวมินทร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สืบสานความเป็นไทย สร้างสรรค์ศิลปาชีพ โดยน้อมน า
พระราชด าริมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพ่ือผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่ดีในสังคม  สามารถสร้าง
อาชีพได้ในอนาคต  และมีส่วน  ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  โรงเรียนได้ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือสืบสานงานศิลปาชีพตามโครงการพระราชด าริ  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความสมดุลของการเรียนรู้และทักษะชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนจึงมีการด าเนินการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
 

๑. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  สืบสานงานตามโครงการพระราชด าริและศิลปาชีพในสถานศึกษา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมและโครงการ ต่าง ๆ เพ่ือสืบ
สานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ดังต่อไปนี้ 
 ๑. โรงเรียนได้น าหลักสูตรนวมินทราชินีมาการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมฯ ศิลปะ การงานอาชีพ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น โดยการวิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือจัดกิจกรรมกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ทั้ง ๓ หน่วย ได้แก่  การก าเนิดนวมินทราชินี นวมินทราชินี
รักษ์ไทยและนวมินทราชินีสร้างสรรค์ 
 ๒. ส่งเสริมเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ และสืบสานงานพระราชด าริดังนี้ 
  ๒.๑ จัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระองค์ท่าน 
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 ๒.๒ จัดการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ (โขน) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนได้

เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการโขนไทย การฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยที่เป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ 

 ๒.๓ จัดการเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียน ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่ละภาคของศูนย์ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ เข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของงานสร้างอาชีพที่ได้แรง
บันดาลใจจากผ้าไหมแพรวาเพ่ือออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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๒.๔ จัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนได้เรียนรู้

เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์ศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่เป็นศิลปะประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นทักษะการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลป์ สืบสานความเป็นไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒.๕  จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีประยุกต์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้จินตนาการในการออกแบบนวัตกรรม สรรสร้าง
ผลงานในรูปแบบแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้นวมินทราชินีสร้างสรรค์ 

๒.๖ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์(การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) ส่งเสริมงานศิลปาชีพ  สนับสนุนให้
นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกการปฏิบัติจริง สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับนักเรียนและ
ครอบครัวต่อไปในอนาคต 
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๒. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตามแนวพระราชด าริ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล  มีหลักการที่มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกและคุณลักษณะที่ดีในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ  มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก  จากหลักการ
ดังกล่าวจึงได้น ามาสู่โครงการต่างๆ อันเกิดจากความร่วมมือจากนักเรียน  เครือข่าย  โรงเรียน  ชุมชน โดยแบ่งการจัด
กิจกรรมเป็น  ๔  ด้าน  ได้แก่  ๑) การรณรงค์ให้ความรู้  ๒) การประชาสัมพันธ์  ๓) การส่งเสริมพฤติกรรม ๔) การสร้าง
เครือข่าย   จากหลักการและแนวคิดดังกล่าวจึงน ามาสู่โครงการต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชด าริ 
 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ , วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกและความ

ร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ ท าให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหา
ของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต ส่งผลให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ              แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม 
 

          แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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สื่อการสอน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
2. กิจกรรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชด าริ 
 2.1  โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน  โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ า 

(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาประเภทจ านวนนักเรียน 3,000 คนข้ึน
ไป ซึ่งโรงเรียนสามารถลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ๘๓,๒๖๐.๘๐ kgCO2e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตร รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียน 3,000 คนข้ึน 
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๒.2  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  โรงเรียนได้เปิดท าการธนาคารขยะโดยรับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  

ได้แก่  1)  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 2) เจ้าหน้าที่ทหารจากกิจการวังพิเศษมา
รับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันจันทร์  3)  มหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ความรู้เกี่ยวระบบการรับซื้อการท าบัญชี  4)  ธนาคาร
โรงเรียน  โดยทางโรงเรียนได้ก าหนดให้มีการรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันจันทร์  ณ  จุดรับซื้อบริเวณใต้อาคาร  ๗  ชั้น  ซึ่งจะ
มีนักเรียน  บุคลากร  เจ้าหน้าที่ส านักงาน นักการภารโรงและผู้ปกครอง  น าขยะรีไซเคิลมาขาย  หลังจากขายขยะเสร็จ
แล้วจะน าเงินที่ได้จากการขายขยะฝากเข้าธนาคารโรงเรียนเพ่ือเป็นการออมเงิน  พบว่าปริมาณขยะรีไซเคิลคิดเป็น
กิโลกรัมที่มีปริมาณมากที่สุด  คือ  ขยะประเภทกระดาษ  (กระดาษลัง  กระดาษเล่ม  กระดาษขาวด า)  รองลงมาคือ  
ขวดพลาสติก  และล าดับสุดท้ายคือ  ขวดแก้ว  ผลจากการด าเนินงานพบว่านักเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา
สิ่งแวดล้อม  การคัดแยกขยะ และรู้จักการออมเงินตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง            

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ on-line สลับ onsite ทางหน่วยงานที่มารับซื้อขยะรีไซเคิลกบัทางโรงเรียน ไม่สามารถมารับซื้อขยะรีไซเคิลได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูเข้าอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะเพ่ือเตรียมตัว 

เข้าร่วมประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

2.3  โครงการแยกขยะในโรงเรียน  ทางโรงเรียนได้ท าการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ในการแยกขยะภายใน
โรงเรียนเราต้องรู้จักประเภทของขยะก่อน เพ่ือที่จะสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้ และทิ้งลงถังขยะให้ถูกต้อง  ได้แก่  
ขยะปัจจุบันมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่  1)  ถังขยะเปียกย่อยสลายง่าย ทิ้งลงถังขยะสีเขียว 2)  ถังขยะทั่วไป  เช่น             
เศษถุงขนม  เศษกระดาษทิชชู ทิ้งลงถังสีน้ าเงิน  3)  ถังขยะรีไซเคิล  เช่น  ขวดพลาสติก ทิ้ งลงถังสีเหลือง  4)  ถังขยะ
อันตราย  เช่น  ถ่านไฟฉาย  แบตเตอรีโทรศัพท์เคลื่อนที่  หลอดไฟ  ทิ้งลงถังขยะสีแดง  จากการรณรงค์ให้ความรู้แก่
นักเรียนท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและคิดก่อนทุกครั้งที่จะทิ้งขยะให้ถูกต้อง 
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ครูเข้าร่วมโครงการแยกขวดช่วยหมอและโครงการขยะก าพร้า 
โดยน าขยะท่ัวไปจากที่บ้านไปบริจาคกับโครงการต่าง ๆ ของภาคเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรในโรงเรียนจะมีการแยกขยะเป็น 2 ประเภท คือขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป 
ก่อนน าไปบริหารจัดการขยะให้ถูกต้อง 

 
2.๔  โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  เนื่องด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลตระหนักถึง 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน เกี่ยวกับการบริโภคพืชผักถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพของมนุษย์ 
เพราะพืชผักเป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และกากใย อีกทั้งยังมีสารอาหารที่ช่วยในการเกิดโรคต่าง ๆ จึงท าให้ความ
นิยมความนิยมในการบริโภคผักมีมากข้ึน และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการเลือกบริโภคผัก อีกท้ังต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะพืชผักส่วนใหญ่ที่วางขายในท้องตลาดทั่วไป พบว่ามีสารพิษตกค้างที่เ ป็นอันตราย
ต่อผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันการผลิตผักปลอดสารพิษมีอยู่หลายรูปแบบ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หรือการปลูกพืชไร้ดินนั้น
เป็นการปลูกพืชเรียนแบบธรรมชาติ โดยการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร (Hydroponics) หรือปลูกลงในวัสดุปลูกที่
ไม่ใช้ดิน (Soiliess culture) ซึ่งอาศัยหลักการที่ว่าพืชต้องได้รับธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตผ่านระบบรากพืช
พร้อมกับได้รับออกซิเจนและแสงแดดที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ท าให้พืชที่ปลูกแบบไม่ใช้ดินมีการเจริญเติบโตเต็มที่
ตามศักยภาพพันธุกรรม เพราะสามารถใช้สารละลายธาตุอาหารและน้ าที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปีนี้
โรงเรียนของเราได้มีการปรับปรุงและขยายโรงเรือนที่ใช้ปลูกเพ่ิมเติมมากขึ้น 
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2.๕ โครงการห้องเรียนสีเขียว การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยน้ ามือของมนุษย์ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ที่เราทุกคนก าลังประสบอยู่ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเกิดจากการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ขาดความตระหนักและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยให้ความรู้แก่นักเรียน
และผู้เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เมื่อเรา
สามารถอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพดีได้แล้ว เพ่ือให้มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เกิดบรรยากาศที่ดี 
มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ และนักเรียนยังสามารถน า
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ทางโรงเรียนของเราจึงได้มีการ
จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีความสวยงามเหมาะสม อนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติ เป็นสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
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2.6 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  
 เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดจากการกระท ากิจกรรมของมนุษย์ที่ได้กระท ามา

ตั้งแต่เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงท าให้ทรัพยากรลดลงอย่าง
รวดเร็วการเพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ 
ผลกระทบใหญ่ที่มีต่อมนุษย์และสังคม ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ าท่วม และปัญหาภาวะโลกร้อนอีกท้ังการด าเนินชีวิต
ของคนในปัจจุบันมีความรีบเร่งในการท ามาหากินเพ่ือความอยู่รอดท าให้เกิด การละเลยเอาใจใส่ในการเลือกผลิตภัณฑ์
ของใช้ในชีวิตประจ าวันส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานบางชนิดยังเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้การปลูกจิตส านึกอนุรักษ์พลังงาน รักษา
สิ่งแวดล้อม จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น เพ่ือที่จะมุ่งเน้นให้
บุคลากรและ นักเรียนในโรงเรียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของแนวทางการใช้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นสร้าง 
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอย่างรู้คิด รู้รักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษา โดยบูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอนของโรงเรียน เพ่ือสร้างแนวทางการ ป้องกันและบรรเทาปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยการปลู ก
จิตส านึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ มุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ผลิตภัณฑ์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบุคลากรใน
สถานศึกษาอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงานพระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์ 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล  โดยมีหลักการที่มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมี

ความรักษ์ศักดิ์ศรี และคุณลักษณะที่ดี อีกทั้งด้านการเรียนในเรื่องการสืบสานงานพระราชด าริ และการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆที่บ่งบอกถึงความเป็นลูกนวมินทร์ จากหลักการและแนวคิดดังกล่าวจึงน ามาสู่กิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 
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๓.๑  โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรวันเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี

เพ่ือยกย่อง   เชิดชูเกียรตินักเรียนที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งใจศึกษา เล่าเรียน เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนทุกระดับชั้น
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง และโรงเรียน 
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๓.๒ นักเรียนได้รับรางวัลจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวศรัณย์พร เมตตาจิต 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี 
 

 
        ๓.๓ นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     

เด็กหญิงสุตาภัทร ตู้จินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวาดภาพจินตนาการ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพวช.)                       
นักเรียนได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
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      ๓.๔ นักเรียนเป็นจิตอาสาร่วมใจต้านภัยโควิด นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์ถาวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เป็น
จิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) ร่วมกับผู้ปกครองที่เป็นจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕ กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ผู้อ านวยการธนะกุล ช้อนแก้ว คณะผู้บริหาร ตัวแทนคุณครู ร่วม กิจกรรมวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 
 
 
 

 
 

 

๓.๖ กิจกรรมงานอ าลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นม.
1-ม.5 อ าลาพี่ม.6 ร่วมส่งจดหมายอ าลาหรือการ์ดที่ระลึกให้พี่ม.6 ทุกคนได้ผ่าน google drive  
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  ๓.๗ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาชั้น
พ้ืนฐานฯสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชมรมครู ส.ว.๓ เครือข่ายผู้ปกครองฯ ศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 
พุทธมณฑล คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร   จัดโครงการครอบครัว ส.ว. ๓ รินน้ าใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid - ๑๙  
ร่วมกันบริจาคเงินจ านวน ๑๘๘.๗๓๙ บาทข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เพ่ือน าไปช่วยเหลือ
นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (Covid-19) 

 

 
 

 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
Self-Assessment Report 2021 

 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๕๖ 

   

 
๒. ผลการด าเนินการ 

๑. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  สืบสานงานตามโครงการพระราชด าริและศิลปาชีพในสถานศึกษา 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๕๖๐ คน เรียนรายวิชา

ประวัติศาสตร์ ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๓  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๕๖๖ คน เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ได้ผลการเรียนระดับ 

๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๖  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๕๕๑ คน เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ได้ผลการเรียนระดับ 

๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๔๗๒ คน เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ได้ผลการเรียนระดับ 

๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๓ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๔๖๖ คน เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ได้ผลการเรียนระดับ 

๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๓  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๔๖๘ คน เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ได้ผลการเรียนระดับ 

๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๔ 
 

 
 

0

100

200

300

400

500

600

ผลการการเรียนม.๑ ผลการการเรียนม.๒ ผลการการเรียนม.๓ ผลการการเรียนม.๔ ผลการการเรียนม.๕ ผลการการเรียนม.๖

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๕๗ 

   

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์(โขน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๕๖๐ คน เรียนรายวิชานาฏศิลป์
(โขน) ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๖ 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๕๖๖ คน เรียนรายวิชาทัศนศิลป์
ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๐ 

๐
๕๐

๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๒๕๐
๓๐๐
๓๕๐
๔๐๐

ผลการการเรียน ๓ ผลการการเรียน ๓.๕ ผลการการเรียน ๔

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนวิชานาฏศิลป์ (โขน)

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

ผลการการเรียน ๓ ผลการการเรียน ๓.๕ ผลการการเรียน ๔

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนวิชาทัศนศิลป์
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๕๘ 

   

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๕๕๑ คน เรียนรายวิชาการงาน
อาชีพ ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๘ 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีประยุกต์ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๕๕๑ คน เรียนรายวิชาเทคโนโลยีประยุกต์ 
๓ ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๐ 

๐
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๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๒๕๐
๓๐๐
๓๕๐
๔๐๐

ผลการการเรียน ๓ ผลการการเรียน ๓.๕ ผลการการเรียน ๔

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนวิชาการงานอาชีพ

๐
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๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๒๕๐
๓๐๐
๓๕๐
๔๐๐

ผลการการเรียน ๓ ผลการการเรียน ๓.๕ ผลการการเรียน ๔

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนวิชาเทคโนโลยีประยุกต์ ๓
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๕๙ 

   

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ,๒,๓,๔และ๕  

ที่ผ่านกิจกรรมชุมนุมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓,๔และ๕  จ านวน ๒๕  คน  
ผ่านการเรียนกิจกรรมชุมนุมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร้อยละ ๑๐๐ 
 
๒. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตามแนวพระราชด าริ 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียน 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจ านวน ๓,๐๗๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร้อยละ ๑๐๐ 
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เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนกิจกรรมชุมนุมการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
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เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๖๐ 

   

 
 

๓. การส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงานพระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์ 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนแสดงเจตคติความภาคภมิูใจและเจตคติที่ดี  
ต่อการสืบสานงาน พระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจ านวน ๓,๐๗๗ คน มเีจตคติความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบ

สานงาน พระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์  
ระดับมากท่ีสุด    ร้อยละ  ๖๓.๖๐ 
ระดับมาก  ร้อยละ  ๑๕.๐๗ 
ระดับปานกลาง   ร้อยละ  ๑๑.๕๖ 
ระดับน้อย         ร้อยละ    ๓.๒๘ 

  ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ     ๖.๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐๐

๑๐๐๐

๑๕๐๐

๒๐๐๐

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

จ านวนนักเรียนที่เจตคติความภาคภูมิใจ
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๖๑ 

   

 
๓. จุดเด่น 
 ๑. สถานศึกษามีการบูรณาการการจัดหลักสูตรนวมินทราชินีสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 ๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้กลุ่มสาระฯ มีการรายงานผลการใช้หลักสูตรนวมินทราชินีตามกระบวนการ 
ขั้นตอน 
 ๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการก าเนิดนวมินทราชินี นวมินทราชินีรักษ์ไทย และนวมินทราชินีสร้างสรรค์ 
ตามหลักสูตร 
 ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสดงโขน และออกแบบสินค้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไหมแพรวา 
 ๕. ผู้เรียนโอกาสได้เลือกเรียนศิลปาชีพตามความถนัดและสนใจ ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพเพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 ๖. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพอย่างหลากหลาย 
 ๗. สถานศึกษาสามารถวางแผนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
 
๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรมีการบูรณาการการจัดหลักสูตรนวมินทราชินีสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม 
 ๒. ควรเพ่ิมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนงานศิลปาชีพตามโครงการพระราชด าริให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
อย่างเป็นรูปธรรมและติดตามผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 ๓. ควรมีการต่อยอดในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การต่อยอดกิจกรรมการแยกขยะ สามารถน า
เศษอาหารมาท าปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยชีวภาพ ส าหรับต้นไม้ในโรงเรียน การต่อยอดกิจกรรมการปลูกผัก hydroponic           
ให้นักเรียนได้น าผลผลิตที่ได้มาขาย มีการค านวณต้นทุน ก าไร วางแผนการท างาน ฝึกการบริหารจัดการ 
 ๔. ควรมีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า  
(Covid-19) เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน 
 ๕. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนภาคภูมิใจในการเป็นลูกนวมินทร์ตั้งแต่แรกเข้าจน 
นักเรียนจบเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๖๒ 

   

 
๕.  นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

 
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์(การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) ส่งเสริมงานศิลปาชีพ  สนับสนุนให้นักเรียนได้

เรียนรู้ ฝึกการปฏิบัติจริง สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับนักเรียนและครอบครัวต่อไป
ในอนาคต 
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รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๖๓ 

   

 
๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน  

 
           ประเด็นพิจารณา ๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชด าริและศิลปาชีพในสถานศึกษา 
   1) แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ศิลปะ การงานอาชีพ    
                  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
   2) หลักสูตรนวมินทราชินี 
   3) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมอาหารคาว-หวาน เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
                               4) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมงานประดิษฐ์ 
                               5) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ 
           ประเด็นพิจารณา 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
                   ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระราชด าริของเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
                                   พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
   1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
   2) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ 
   3) โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ า  
       ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาประเภทจ านวนนักเรียน 3,000 คนข้ึนไป 
       โรงเรียนสามารถลดปริมาณการปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ ๘๓,๒๖๐.๘๐  kgCO2e 
   4) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
   5) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมแยกขยะในโรงเรียน   
   6) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
   7) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 
           ประเด็นพิจารณา 3 มีความภาคภูมิใจและรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ ต่อการสืบสานงานพระราชด าริ 
   1) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันเชิดชูเกียรติ 
   2) นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 
   3) นักเรียนได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
        พระบรมราชูปถัมภ์ 
                               4) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์              
        ร ะดั บมั ธ ยม ศึ ก ษ า ต อนต้ น  จั ด โ ดยสมาค มวิ ท ย า ศ า สต ร์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย                             
        ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพวช.)  
                               5) รายงานผลการด าเนินโครงการครอบครัว ส.ว. ๓ รินน้ าใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid - 19 
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๗.  แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 ๗.๑ บูรณาการการจัดหลักสูตรนวมินทราชินีสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม 
 7.2 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนงานศิลปาชีพตามโครงการพระราชด าริให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างเป็น
รูปธรรมและติดตามผลที่เกิดกับผู้เรียน 
      ๗.3 ต่อยอดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การต่อยอดกิจกรรมการแยกขยะ สามารถน าเศษอาหาร
มาท าปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยชีวภาพ ส าหรับต้นไม้ในโรงเรียน การต่อยอดกิจกรรมการปลูกผัก hydroponic ให้นักเรียนได้น า
ผลผลิตที่ได้มาขาย มีการค านวณต้นทุน ก าไร วางแผนการท างาน ฝึกการบริหารจัดการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
Self-Assessment Report 2021 

 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๖๖ 

   

 

ส่วนท่ี ๔ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 

สรุปผล                    
         
                ก า ร ด า เ นิ น ง า น ภ า พร ว ม ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง โ ร ง เ รี ย น น ว มิ น ท ร า ชิ นู ทิ ศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล ด า เนินการตามกฎกระทรวงว่ าด้ วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ . ๒๕๖๑   
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตั้งค่าเป้าหมายของมาตรฐาน การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป รั ช ญ า  วิ สั ย ทั ศ น์  จุ ด เ น้ น  แ ล ะ เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  น า แ ผ น ไ ป สู่  
การปฏิบั ติ  มี การก ากับติ ดตาม ประ เมินผลตามกลไกการบริหารคุณภาพของสถานศึ กษา  โดยน าผล 
การประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินภายนอกรอบ ๔ มาประกอบพิจารณาสรุป ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานต่ าง  ๆ  ทั้ งด้ านคุณภาพของผู้ เ รี ยน  ด้ านการบริหารจัดการของสถานศึ กษา  
ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เ รี ยนเป็นส าคัญ และด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ เ กี่ ยวข้ อง  
กับการสืบสานงานพระราชด าริ  โดยมีผลสรุปดังตาราง  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

๑. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีระดับผลการเรียน ๓-๔  
อยู่ร้อยละ ๘๖ 
๒. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  
และคิดค านวณ ในระดับดี-ดีเยี่ยมตามค่าเป้าหมายของมาตรฐาน 
เนื่องจากสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและมีความ
หลากหลาย  
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางด้านการอ่าน การคิด การสื่อสาร  
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค  
และระดับประเทศ ได้แก่ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.  
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภูมิศาสตร์ 
๓. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้า
แข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายนอก 
๔. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพและการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในระดับสูงขึ้น เห็นได้จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและดนตรี
อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากกีฬาประเภทต่อสู้ 
ยูโด ยูยิตสู หรือคูราช กรีฑา และฟุตซอล เช่น 
ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล การแข่งขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-sports) ฯลฯ  
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
ให้มากขึ้น 
๒. สถานศึกษาควรสะท้อนความโดดเด่นแต่ละ
มาตรฐานของผู้เรียนที่เป็น Best เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์รางวัลต่าง ๆ และน าเสนอ
ความส าเร็จของผู้เรียนที่จบการศึกษาไปแล้วต่อ
สาธารณชนได้ทราบ 
 ๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ สืบค้น ทดลอง และ
ประดิษฐ์ โดยสามารถน าผลงานนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้และบริการสังคมได้เป็นอย่างดี 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและความถนัดของตนเอง 
๕. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เช่น มีวินัยและรับผิดชอบต่อ
การเรียนของตนเองในรูปแบบการเรียน ONSITE และ ONLINE 
ตลอดจนสามารถก ากับตนเองในด้านการเรียนได้ 
๖. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาประเภทการต่อสู้ ยูโด 
ยูยิตสู กรีฑา ฟุตซอล สามารถเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศ 
๗. ผู้เรียนมีความความสามารถทางด้านดนตรีไทยและดนตรี
สากล สามารถเข้าแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
๘. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง  
และมีลักษณะทางสังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๙. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบอย่าง
ชัดเจน สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนได้
รวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและปลอดภัย 

๔. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการดูแลความ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้าน
สุขภาพจิต อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
สามารถส่งต่อและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม 
ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง  
ทั้งผู้ปกครองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
สถาบันด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้ เพ่ือการป้องกันและ
ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนไม่ให้มีความเสี่ยงต่อโรค
ซึมเศร้าได้ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ 
๕. สถานศึกษาควรลดเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
ให้น้อยลง เนื่องจากเป็นภาระงานเพ่ือให้ครูได้มี
เวลาช่วยเหลือนักเรียนอย่างแท้จริง 
๖. สถานศึกษาควรหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงที่ติด  
๐ , ร , มส และ มผ  
๗. สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรทุก ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยสอดแทรกไปในแผนการ
จัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียน 
๘. สถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย 
๙. สถานศึกษาต้องสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
เกีย่วกับความรักศักดิ์ศรีของลูกนวมินทร์ ภาวะ
ผู้น า ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ าใจ จิตอาสา  
การใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพ อ่อนหวาน รวมทั้ง
คุณลักษณะความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ 
การไหว้  ยิ้ม ทักทาย มารยาทไทย ตลอดจนการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยจนติดเป็นลักษณะ
ของผู้เรียน เป็นต้น 
๑๐. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นเชิงประจักษ์
และรูปธรรม ตลอดจนจัดท าโครงงานคุณธรรมให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพและสาธารณชน 
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๑๑. สถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนทุกคนจัดท า
บันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษา ส าหรับ
การพัฒนาตนเอง เพ่ือตั้งค่าเป้าหมายและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มีวิธีการ ขั้นตอน 
และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้เรียนและครูส าหรับผู้
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 
๑๒. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีเวที
แสดงศักยภาพให้กับผู้เรียน เพ่ือแสดง
ความสามารถและผลงานด้านต่าง ๆ ต่อสถาน
สาธารณชน โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน
ของผู้เรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นเชิงประจักษ์
และรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าในด้านการบริหาร ได้รับการ
คัดเลือกเป็น “บุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละ อุทิศตนในวิชาชีพ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา” และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  
๒. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีมาจากกระบวนการพัฒนาและ
ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม 
และชัดเจนด้วยรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ของภาคีเครือข่าย 
๓. สถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE 
MODEL และใช้วงจรคุณภาพ PDCA  
ในการด าเนินงาน ขับเคลื่อน และการบริหารจัดการพัฒนา
ภายในองค์กร โดยอาศัยการมีส่วนร่วม 
ของผู้บริหาร ครู ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ท าให้เกิดระบบการบริหารคุณภาพอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
๔. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลแห่ง
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(OBECQA)  และโรงเรียนมาตรฐานสากล  
๕. สถานศึกษามีระบบกลไกและการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ IQA AWARD  
๖. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถด้านวิชาชีพในรูปแบบ   ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสะท้อนความโดดเด่น 
ที่เป็น Best หรือความส าเร็จของงานให้เป็นเชิง
ประจักษ์ 
๒. สถานศึกษาควรจัดการให้มีรูปแบบเครื่องมือ
การตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
เครื่องมือประเมินความส าเร็จของงานโครงการ/
กิจกรรม และเครื่องมือตามมาตรฐานที่หลากหลาย 
และสอดคล้องตามมาตรฐานด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ                                
๓. สถานศึกษาควรมีการจัดระบบหมวดหมู่      
ของข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง สะดวกต่อ
การน าไปใช้ ครอบคลุมแผนงานให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้ถูกต้อง 
และมีคณะกรรมการรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจน
มีการประชาสัมพันธ์ถึงการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศให้ทั่วถึงทุกหน่วยงานและปฏิบัติไป
ในทางเดียวกัน                                                 
๔. สถานศึกษาควรตรวจสอบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์   
ต่าง ๆ ที่ใช้งานสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้สะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีระบบดูแล การบ ารุงรักษา  
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ภายในและหน่วยงานภายนอกเพ่ือน ามาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๗. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานของสถานศึกษา 
๘. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบทุกหน่วยงาน ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา                        
๙. สถานศึกษามีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานใน
รูปแบบของ Infographic มากขึ้น ท าให้ผู้รับข่าวสารทั้งภายใน
และนอกองค์กรเข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้น        
๑๐. สถานศึกษาส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างครู
และบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง     
๑๑. ผู้บริหารสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารอย่าง ชัดเจน  
มีการก าหนดนโยบาย ขอบข่ายหน้าที่การปฏิบัติงาน มีการ
วางแผนเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายงานให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและทั่วถึงทุกคน  
๑๒. สถานศึกษามีการวางแผนบุคลากรในองค์กรล่วงหน้า สร้าง
ครูให้เกิดภาวะผู้น า มีการถ่ายทอดความรู้งานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง
เพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาได้ทันการเปลี่ยนแปลงในช่วงการ
เปลี่ยนผัน ได้แก่ การเกษียณอายุราชการ การย้ายสถานศึกษา 
และการบรรจุใหม่ เป็นต้น       
๑๓. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและความส าเร็จ
ของผู้บริหาร ครู นักเรียน และข่าวสารต่าง ๆ ในองค์กรอย่าง
รวดเร็วและทันท่วงที ทั้งภายในและนอกต่อสาธารณชนได้ทราบ
ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 
๑๔. ผู้บริหารสะท้อนผลการปฏิบัติงานให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและ
การเรียนการสอนต่อไป 
๑๕. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่อง
ความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในองค์กร ตลอดจน
บุคลากรภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการในช่วงสถานการณ์การ

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ                                                                                                          
๕. หน่วยงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรน า
รปูแบบนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL 
และวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ให้เป็นรูปธรรมใน
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
๖. สถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจในเรื่องรูปแบบ
นวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL ให้กับ
ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบ                                           
๗. สถานศึกษาควรน ากระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา OBECQA    
มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และต่อเนื่อง                                                  
๘. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความ
คิดเห็นให้มากข้ึน หรือน าผลการประเมินจากการ
ด าเนินงานไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ในด้านการ
ท างานและกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง                                  . 
๙. ผู้บริหารควรส่งเสริมวิทยฐานะครูให้สูงขึ้น มี
การยืดหยุ่นและช่วยเหลือครูแบบกัลยาณมิตร
เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจและมีความสุขต่อการท างาน 
๑๐. ผู้บริหารควรรู้และเข้าใจทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องวิทยฐานะแบบใหม่ มีการน า
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ให้กับผู้บริหารและ
ครูเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและวางแผนต่อ
การเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  
๑๑. สถานศึกษาควรจัดสถานที่ภายในหน่วยงาน
และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีอาคารสถานที่ให้
สะดวก ปลอดภัย ต่อการติดต่อสื่อสาร รวมถึงมี
บรรยากาศสถานที่สะอาด สวยงาม ต่อผู้มาเยือน 
๑๒. สถานศึกษาควรจัดแหล่งเรียนรู้ภายในองค์กร
ให้ร่มรื่นสวยงาม มีจุดนั่งพักผ่อนที่เพียงพอ 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
Self-Assessment Report 2021 

 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๗๐ 

   

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
อย่างเคร่งครัด 

ตลอดจนบนอาคารเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
๑๓. ผู้บริหารควรมีการประชุมครูและบุคลากรทุก
เดือน เพ่ือแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และปรึกษาหารือ
เรื่องส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับองค์กรให้รับทราบทุกครั้ง 
เพ่ือความเข้าใจถูกต้องและชัดเจนไปทางเดียวกัน
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ร่วมกันและทันเวลา   
๑๔. ผู้บริหารควรมีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ 
ในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้
บุคลากรภายในองค์ทราบก่อนที่จะเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
๑๕. ผู้บริหารสถานศึกษาควรลดเอกสารที่ไม่
จ าเป็นในการประเมินเงินเดือนใหกับครู ให้มี
เอกสารเท่าที่จ าเป็น เน้นการประเมินตามสภาพ
จริง เพ่ือไม่เป็นภาระงานและความเครียดให้กับครู 
เช่น SAR ไม่เน้นภาคผนวกที่ต้องหาหลักฐาน 
ภาพถ่าย มาเกี่ยวข้องในการพิจารณาเงินเดือน 
และเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.  

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งความรู้ ทักษะ โดยเน้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning และการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (Online) 
๒. ครูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ 
มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าโครงการสอน การวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓. ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวิชาชีพที่สูงขึ้น ได้รับ
รางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ด้านการครองตนและครองงาน 
๔. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนาและสร้างเว็บไซต์ของตนเอง 
หรือบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนใช้นวัตกรรม ICT     (e – learning , E-book , 
CAI ฯลฯ) และใช้รูปแบบอีเมลของโรงเรียน และระบบ Google 
Classroom , Google Meet ในการบริหารจัดการเรียนการ

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ ต้องมี
เป้าหมายและกลยุทธิ์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น 
๒. สถานศึกษาต้องพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจาก
นักเรียนและครู โดยมีงานวิจัยมารองรับและน า
เครื่องมือวิจัยมาพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 
๓. สถานศึกษาต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนใน
ปัจจุบัน เช่น หลักสูตรวิศวะต้นแบบ หลักสูตรสะ
เต็ม (STEM) ฯลฯ  
๔. สถานศึกษาควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูร่วมด้วย 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

สอนระหว่างครูและผู้เรียน เพ่ือช่วยเหลือและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตลอดจนการเข้าถึงเนื้อหาการเรียน สื่อการสอนออนไลน์ให้กับ
ผู้เรียนในสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  
๕. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน คือ 
ONSITE และ ONLINE และจัดตารางเวลาเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนให้กับผู้เรียนในในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  
๖. สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง 
 ๗. สถานศึกษาน าผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๘. ครูมีความสามารถพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอนด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประกอบใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๙. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน น าแนวทางหรือวิธี
แก้ปัญหาที่พบจากการเรียนการสอนมาจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ไขปัญหา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สร้างเจตคติ/ความพึงพอใจ และวิจัยทดลอง/รูปแบบ
การสอน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
สูงขึ้น 
๑๐. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดท าบันทึก
หลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย และน า
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อสอดคล้องตรง
ตามความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล 
สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลได้ตรงตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 
ครอบคลุม KPA ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และธรรมชาติ
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยให้กระบวนการวัดและประเมินผลตรง
ตามหลักสูตร มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ 
๑๒. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) และมีการบูรณาการกับต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน การจัดการเรียน

เพ่ือได้ข้อมูลในสภาพจริง เพ่ือให้ครูเกิดแรงผลักดัน
และพัฒนางานต่อไป 
๕. สถานศึกษาควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย และเห็นความส าคัญและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการบูรณาการทุก ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๖. ครูควรพัฒนารูปแบบการสอนใหม่ ๆ ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงโลก 
ตอบสนองความต้องการกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๗. ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่สอดคล้อง     
กับลักษณะของผู้เรียน รวมถึงจัดท า ผลิตสื่อการ
สอนที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ต่อการเรียนให้กับผู้เรียนมากขึ้น  
๘. สถานศึกษาควรมีความพร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ         
ห้องสืบค้น (Resonce Center) ตลอดจนด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง 
๙. สถานศึกษาต้องวางแผนอาคารสถานที่  
การจัดห้องเรียนให้พร้อมต่อการเรียน บรรยากาศ
ห้องเรียนไม่ร้อน มีอากาศถ่ายเท จัดพัดลมให้
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
๑๐. การจัดท าข้อตกลง MOU การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูควรชัดเจน 
เนื่องจากมีการเปรียบเทียบห้องเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นระดับชั้นเรียนหรือภาพรวมกลุ่มสาระฯ 
ไม่ควรเป็นรายบุคคล เนื่องจากครูได้ห้องผู้เรียนที่มี
คุณภาพแตกต่างกัน  
๑๑. ควรจัดบรรยากาศชั้นเรียน ป้ายนิเทศ ผลงาน
ของนักเรียน แหล่งการเรียนรู้ ภายในและนอก
ห้องเรียนที่มีประโยชน์ พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

การสอน เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 
๑๓. สถานศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ให้ความรู้และพัฒนาครูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยน าเทคโนโลยี หรือโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ที่หลากหลาย ทันสมัย และน่าสนใจมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
๑๔. ครูน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเรียนการสอนใน
สถานศึกษารูปแบบผสมผสาน คือ ONSITE และ ONLINE มาก
ขึ้น เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
๑๕. สถานศึกษามีห้องสตูดิโอ (Studio) เพ่ืออ านวยความสะดวก
ส าหรับให้ครูได้อัดวีดิทัศน์ (VDO) ตลอดจนมีเครื่องมือเทคโนโลยี
ที่หลากหลายและเพียงพอ พร้อมใช้งานในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 
๑๖. สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายไปจากรูปแบบการนิเทศใน
ห้องเรียน เช่น นิเทศออนไลน์ นิเทศต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือสะท้อนผลในมุมมองที่หลากหลาย และน าผลมาพัฒนา 
ปรับปรุง การจัด 
การเรียนการสอนให้กับผู้เรียนต่อไป 
๑๗. สถานศึกษามีการประเมินสื่อการเรียนการสอนของครูโดย
นักเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือสร้างแรงผลักดันให้ครูผู้สอนได้มี
ก าลังใจและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
๑๗. สถานศึกษามีการประกวดวิจัยในชั้นเรียนและการประกวด
สื่อการเรียนการสอนของครู ระดับโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อ เพื่อพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
๑๘. สถานศึกษามีการรายงานผลการด าเนินงานรูปแบบออนไลน์
ทุกหน่วยงานผ่านระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือสะดวกต่อการ
สืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถน ามาเป็นตัวอย่างและเรียนรู้
ร่วมกันในการพัฒนางานของตนเอง 
๑๙. สถานศึกษาสร้างระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนของครูบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างเป็น

๑๒. สถานศึกษาควรจัดหาเจ้าหน้าที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาบริการ หรือช่วยเหลือ
ครูในการใช้เทคโนโลยี การออกแบบพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนในรูปแบบ ONSITE และ 
ONLINE และงานในหน่วยงานที่ต้อง
ประชาสัมพันธ์ทันที เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว 
๑๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดท าคลังของสื่อ 
นวัตกรรมการสอนของครู รวบรวมอย่างเป็นระบบ 
ง่ายต่อการเข้าถึงและการน ามาใช้ 
๑๔. สถานศึกษาควรประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน 
๑๕. ครคูวรจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ หรือสืบค้น และปลูกจิตส านึกให้
ผู้เรียนเกิดจิตสาธารณะในการรักษาความสะอาด
ห้องเรียนตลอดเวลา 
๑๖. สถานศึกษาควรประเมินคุณภาพครูที่เป็น
สภาพจริง ได้แก่ ด้านพัฒนาผู้เรียน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นจากผลการ
ปฏิบัติงานการเรียนการสอนมากกว่างานพิเศษ 
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูมากขึ้น เพ่ือส่งผล
ต่อผู้เรียนที่แท้จริง ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้ครู
ในเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
๑๗. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริมความเป็น
เลิศให้กับผู้เรียนและครูในทางด้านวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
๑๘. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ครูได้ไปศึกษา
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสม่ าเสมอ ทั้ง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาภายนอก
รวมถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง หรือปีละ ๑ ครั้ง 
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ระบบ เพื่อน าผลการประเมินของนักเรียนทุกคนมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
ด้านการสืบสานงานพระราชด าริ 
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษาที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชด าริและศิลปาชีพใน
สถานศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชา
ศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ  
๒. สถานศึกษาส่งเสริมการสืบสานงานพระราชด าริ  
ด้วยรูปแบบการสอนบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชานาฏศิลป์ (โขน) ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน รายวิชาการงานอาชีพ รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะทางศิลปาชีพ 
๓. สถานศึกษาส่งเสริมการสืบสานงานพระราชด าริ   ด้วยการให้
นักเรียนเข้าชมการแสดงโขนเป็นประจ าทุกปี   เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมไทย สืบสาน และรักษาไว้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้ 
๔. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสร้างความตระหนัก
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
พระราชด าริ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 
จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานกิจกรรมรณรงค์การประหยัด
พลังงาน โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก โครงการอบรมวิทยากร
แกนน าค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว โครงการ
โลกสวยด้วยมือเรา โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการแยก
ขยะในโรงเรียน   โครงการครอบครัวพอเพียง และโครงการ
ธนาคารโรงเรียน  
 

๑. สถานศึกษาต้องสร้างอัตลักษณ์โรงเรียน  
ความรักศักดิ์ศรี ประเพณีวัฒนธรรมขององค์กรให้
เด่นชัดและเป็นรูปธรรม 
๒. สถานศึกษาต้องจัดท าหลักสูตรนวมินทราชินี
ศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
มีรูปแบบที่ชัดเจนมีองค์ประกอบของหลักสูตร
ครบถ้วน และเพ่ิมเติมกิจกรรมที่เป็นงาน
พระราชด าริที่ส าคัญ ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากข้ึน  
๓. สถานศึกษาควรน าผลงานที่เกิดจากงานสืบสาน
งานพระราชด าริสู่ชุมชนและผู้ปกครอง เช่น 
กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ซึ่งถือว่าเป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดี ตามท่ีปรัชญาของโรงเรียน 
“ความรู้ดี มีอาชีพเด่น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม” 
๔. สถานศึกษาควรเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
ปราชญ์ชาวบ้านหลายแขนง รวมถึงสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนให้หลากหลายมากข้ึน เพ่ือผู้เรียนจะได้เห็น
ความส าคัญในการพัฒนาทักษะอาชีพ ตลอดจน
สร้างทางเลือกให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
น าไปประกอบอาชีพให้กับตนเองได้ 
๕. สถานศึกษาควรก าหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอน หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสืบสานงาน
พระราชด าริของนักเรียนแต่ละระดับให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ทุกคน และควรบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. สถานศึกษาควรมีกิจกรรมการส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจและเจตคติท่ีดีต่อการสืบสานงาน
พระราชด าริ และความเป็นลูกนวมินทร์ 
๗. สถานศึกษาควรเผยแพร่กิจกรรมสืบสานงาน
พระราชด าริให้ชุมชน สังคม และสาธารณชนได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง  
๘. สถานศึกษาควรจัดบริการความรู้เกี่ยวกับ     
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป
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ที่สนใจ สามารถน าออกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน 
๙. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมหรือโครงการ        
ที่เก่ียวข้องกับสืบสานงานพระราชด าริ ได้แก่ 
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้เป็น
ประเพณีของสถานศึกษาในทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
๑๐. สถานศึกษาควรเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใน
โครงการสืบสานงานพระราชด าริให้มากขึ้นและ
หลากหลาย และน ามาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา    
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ 
๑๑. สถานศึกษาควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือสร้างทักษะทางอาชีพให้กับผู้เรียน 
๑๒. สถานศึกษาควรเน้นทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
ในสถานศึกษา บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ
และกิจกรรมชุมนุม  
๑๓. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมหน้าเสาธงที่
เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เทิดทูนและร าลึกถึงคุณงามความดี
ของพระองค์ท่านที่มีต่อสถานศึกษาสืบไป 
๑๔. ครูควรเป็นแบบอย่างในการสืบสานงาน
พระราชด าริของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือสร้างวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล อีกทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจความเป็นลูกนวมินทร์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อ
สังคม และจิตสาธารณะ มากขึ้น 

๒. สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน คิด
ค านวณ รวมถึงส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะด้านความร่วมมือ ทักษะด้านการสื่อสารสารทางภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านคอมพิวเ ตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะอาชีพ รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า  และรู้จักการท างานเป็นทีม   

๓. สถานศึกษาส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของครูและผู้เรียน เปิดเวทีให้ครูและผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ
ความสามารถ น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่นวัตกรรมตลอดจนการบริการสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
         ๔. สถานศึกษาสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด ส่งเสริมการแยกขยะ 
การอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้
และบริการผู้เรียนตลอดเวลา 
         ๕. สถานศึกษาจัดหาบุคลากรเพ่ือให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้ครูในการใช้เทคโนโลยีในการสอน 
เช่น ในห้องสตูดิโอ ห้องเรียน เป็นต้น 

๖. สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องอาเซียน ห้องสมุด  มีมุมหนังสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้น
ข้อมูล ให้สวยงามและสะอาด เพ่ือบริการให้กับผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๗. สถานศึกษาจัดท าคลังสื่อการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ในสถานศึกษา โดยการรวบรวม จัดเก็บ
สื่อการสอนของครูแต่ละระดับชั้นให้เป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น หรือเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา  
           ๘. สถานศึกษาจัดท าแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตาม รายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอกให้มากขึ้น   

๙. สถานศึกษามุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในองค์กรให้เป็นครูมืออาชีพ ครูมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบการสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ การพัฒนาความรู้ความสามารถ
มากที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน และงานวิจัยให้
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๐. สถานศึกษาติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทบทวนหลักสูตรทุกปี
การศึกษา และน าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด 
 ๑๑. สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ เรียนใน
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๑๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษารักการอ่าน มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอ่าน และมีรางวัลให้กับยอดนักอ่าน เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๓. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศให้กับครู เพ่ือน าไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและ
พัฒนาทักษะทางภาษาให้สูงขึ้น ตลอดจนน าไปใช้กับผู้เรียนในห้องเรียนในการแลกเปลี่ยนภาษาร่วมกัน 
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๑๔. สถานศึกษาวางแผนที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ให้เป็นปัจจุบัน พร้อม
น าเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียน 

๑๕ . สถานศึ กษาน าผลสรุ ปการด า เนิ น งานงาน /โครงการ /กิ จกรรม  และผลการประ เมินด้ าน 
การสอนของครูของทุกปี มาปรับใช้และถอดบทเรียนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาทั้งผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๑๖ . สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ สร้ า งความสัม พันธ์ ระหว่ างผู้ บริหาร  ครู  และบุคลากรในองค์กร  
ให้เกิดการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ต่อกัน สามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันของบุคลากร  
  ๑๗. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน รวมถึงด้าน
พัฒนาวิชาชีพและการเลื่อนวิทยฐานะ 
 ๑๘. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ให้สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  
 ๑๙. สถานศึกษาต้องปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับอาชีพที่
เกิดข้ึนใหม่ในยุคปัจจุบัน 
 ๒๐. สถานศึกษาต้องสร้างบรรยากาศการท างานในองค์กรให้บุคลากรมีความสุขและเกิดแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมในการเรียนการสอน 
 ๒๑ . พัฒนาระบบ Internet ให้นั ก เรี ยนและบุ คลากร ในองค์กรสามารถใช้ งาน ได้ อย่ า งคล่ องตั ว  
และมีความเสถียรต่อการใช้งานทั้งบนอาคารเรียนและพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ ในองค์กร 
  

 
 

 



Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon 
Self-Assessment Report 2021 

 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล   
๑๗๗ 

   

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ           

๑ . สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้ เรียนให้มีความสามารถคิดและสร้างนวัตกรรมได้ทั้งในกระบวนการจัด  
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีห้องปฏิบัติการในหลายด้านที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และ
หรือผลงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้ประโยชน์ ได้แก่ การผลิตสิ่งประดิษฐ์
จากการออกแบบและใช้ 3D Printing การจัดหุ่นยนต์เพ่ือการใช้งานจริงในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาเนื้อเยื่อพืชชนิดต่าง 
ๆ รวมทั้งการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม (โขน) เป็นต้น  

๒. สถานศึกษาควรมีกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับครูและผู้เรียน เพ่ือน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

๓. สถานศึกษาควรน ารูปแบบการบริหารงาน POSITIVE MODEL ไปใช้ทุกหน่วยงานในองค์กรให้เป็นรูปธรรม 
๔. สถานศึกษาต้องจัดให้ครูมีการลงนามจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการระหว่างครูผู้สอนกับทาง

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีการขยายขอบเขตของการท าบั นทึก
ข้อตกลง (MOU) ในเรื่องของการจัดสร้างนวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอน มีการคัดเลือกประกวดแข่งขันและมอบ
รางวัล เพ่ือจะได้ส่งเสริมให้ครูได้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียนและสร้างจุดเด่นให้กับสถานศึกษา
ต่อไป  

๕. สถานศึกษาควรมีการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมนาฏศิลป์ (โขน) นอกเหนือจากการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนที่สนใจได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงโขนที่ลึกซึ้ง จนสามารถน าไปสู่การน าเสนอในรูปแบบของ
การแสดงโขนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา  
 ๖. สถานศึกษาต้องการระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนทั้งความคิดและงบประมาณ เพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ขององค์กรให้เกิดความคล่องตัวมากข้ึน 
 ๗. สถานศึกษาต้องสนับสนุน ส่งเสริม ให้กับทุกหน่วยงานในองค์กรในการน างบประมาณไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้กับผู้เรียน ลดข้อจ ากัดในการเบิก-จ่าย และมีระบบขั้นตอนที่รวดเร็ว คล่องตัวในการใช้งบประมาณเพ่ือ
การศึกษา 
 ๘. สถานศึกษาควรสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน ในการวางแผนความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยการจัดโครงการและกิจกรรมที่
หลากหลายในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
 ๙. สถานศึกษาควรติดตาม ตรวจสอบ อาคาร สถานที่ภายในสถานศึกษา รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อ
เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้ได้รับการดูแล รักษา ทะนุบ ารุงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
และร่วมมือกับทุกฝ่ายส าหรับการดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สะอาดเรียบร้อยทุกบริเวณ โดยจัดกิจกรรม  ๕ ส 
ทุกหน่วยงานภายในโรงเรียน 
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山羽1困1間∩批轟的窃用品謙称「諭し乱や「竜山前売胴劃l乳u為り

飢.璃訊諸調理机抽轟計胤醐胴

を.向請葛∩掩複印盲笥」吉的鵬l観間

◎.高向盲∴∴乱咽∴∴門
も.地1〈胴「・狗揃調　　　的肌鍋　　　肌l訊相調う・周n「盲

飢.地雨「砺晒刺　武義　　　品Ⅵ品毒

血.地雨1胴紬輪読　縮緬　　　品Ⅵ品読

佐川「細諦胸高∴珊諦∴∴門

諸「崩

③論証「離別渦耀絹叫拓洞n「押す腑㌢中る「冊n寸掴諸種即

も. U奇相は扇動轟壷釦。。油。 _ 。ふ餌。鳩

飢.唖紡蹄胤叩「品絹」脚肌n臼

&.何的珊剃れl崩1的「個l開筒「壷

◎.野間喧し稀鳥　　肌綱

も同「開甲鈍　　　も轟耽読

肌物「鋤仰弓聞手　　　甜嵐論

&.前日「糊1薄型∩柵

佐川l誼説諭∴∴∴長南証隔∴∴舗

而羽1調律語調nl盲

∩年号蜘n「盲

∩言う撮れ「盲

∩言う調n「盲

∩鵜紬nl雪肌a調刺「甲1盲

言誤霊嘉鵠慧調∩…函岬
の.鵬…南「荊紬薄印判旧「胴∩綱乱川粥押印「鵬飢諸州

を.璃萌前端即岬「品絡朋肋間

/b.日蝕葛飾制n「`き…
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も.調1く)百「調

m・肌潤「叩和郎

壷.物「洞「電柵「窃竜

惹. u「洞1つる調和「

b.調「l績「つつ盲「∩言問

面、出て寸諒崩竜

馬. u「や勧軸「

太地棚n重油「

◎0.咽徴「中軸

③調「叩甲南壷

諸壷

糊卿1梅　　　印

可訊諭　　し省高調

前垂諭　し紡諦
紺青nlう　　前端壷
○　　　○ノ　〆　　　　　　シ　　ひ　さ

句紬の「盲例調　　　　的「明地1γI

t購1葛∴∴　品壷南

印的　　　　脆自明母割

勘酬欄∴∴∴胴「脚「γl

っ弱毒.　前端壷

閑1刺「　　門　　　　　∩構調n「訓a凱紬「甲「盲

③,訪咽義則al晒na「前鵬8「湘五両試料(前-もて両「前蹄両前増脚個

胴部醐高…前岡鵬即∩抑制

も.凋萌詣壷冨甲州晶競脚槻nU

d・凧鵬網棚nl軸前例崩叫∩誼

◎.胴8絹毒　　　　草函調節　　増　　　　山彩篭「冊劉n「盲

…「繭的　　　　毒的高調告諭壷清　∩制n「明細「甲舌

端壷

◎・翫繭抑制討可∩誼看朝岡轟繭河∩誼打開討鞠間

も.前端nn「諭舗鞘拙a劉周肌壷而羽「蕎」前説需品句読a高誼軸物

飢.圃競諦観団1品給」脚据nU

ふ郎雌∩挿劃n「調「諸君∩諦詣nl盲

⑥・咽的軸剛∴∴∴緬岡山∴印　　　　南6「胴糊師

も・間謂「叩「緬百　　　蹴れ訪　印　　　　∩制…

肌肌潤「つ諭押　　　印窃剛南的　門約日　　附則冊

宣・調l叩∩串∴∴∴糾問∴∴門　　　　∩制n「網棚刊1甲「盲

Ⅵ品崩

⑨.庇計甑鵬∩制n雨竜朋1物品利札轟0…抽地坪冊n轟

咽的「南関「鵬茄則胴「両群前甲聞1…「訪印

も.荊i諦「前脚のn「盲朴n言亨「つ盲「恥皿∩∈高向の

飢.陶動議∩請「し乱稲n「醐「証「皿舗・闇前句抗山前醐つ1意謡的討櫨

如細論繭甲「誼絹胴囲「幽

/僕. ∩制移∩与謝n「盲…

園田



一意-

比内的謝構測n「弱1勘都南11勧誘崩盲

◎.調「!I盲き　　　　　　　　　　　し的調印lJ旬

も同「帆綱　　　　申請

m・調「叩師　　　　論函吊

宣.胴綱窃…　　　n「明的「寄

Ⅵ新高

・庇的「地n与謝n「盲

∩盲与謝n「盲

∩盲盲糾n「盲

∩盲盲物日「盲は急き生命的「軸nl盲

⑥・細「胴細醐∩胆「洲∩耶制n「摘諭叫甲州潤航部潤…昂的「円

も.噸萌講読出門「品格明朝n8

㊦〇・何的湘糊nl軸的塙諭肌飼請嘩山南紬

③.調「洞「請揃壷　　し壷∩勧子

も.調「洞「詞捌き輔他　　市昂n飼「寸

肌i叫l洞1前訊「　　鴫廟

血.い洞「壷和む　　即網羅

而粥「1抑捕物n「盲

∩盲青物n「盲

∩盲盲測n「盲

∩粍測n「雪肌急乳否的11甲「盲

壷塙

⑪・綱「…庇論証も郎1諒彫吋的n「両論論証油壷1……「諭し乱細

則0南緯「胴n「商品調

も.璃萌調轟甲州品繭脚脚∪

⑪㊦∴釦的抑制∩壷「品諦洞「調nl諭し乱…脚糾明「棚乳厄3謝辞肌利「

⑥.咽脅l請馨　　　謝り　　肌例甜壷⑥叩帆嗣aヾ嘩肌

航「蒔ぜ　　　轟血糊　踊押壷∩刺珊1轟胴鵬n「轟…

00.録「油壷前　　　脚酔　　踊瑠壷飢∩制皿nl醐n「掘肌

n「納品前噂巌周も緬1細

を地雨調轟誼∴　音胤∩紙　　　胴瑠地誌乱用「脚輔糊前号

壷詣

⑤・朴糾弾皿孤脚掴n「九重覇章甑雌鍋肌日南1胤や「醐「肌n鵬卸間雌

頂きも轟命珊蝕壷端「し乱朝地杭抑つ「裏店附託種

も. U銅品観叩「品組胴囲nU

/㊥も. ∩調多∩モミ帥n「盲

図四



のめ・細網棚n「諦南雨Ⅲ甜刈「脚細耶糾問鵬雨竜荊1糊「

紬肺葉甑　⑮即的「峨南巌相

加乳癌約「制「昂㊦.㊦気帥1湘「湘品n「砧「軸晶朋m読耶鵬∩壷椅「肌醐「測

議論耶N南風稲札乳

◎・調「婚「前　　　年明地「調　　印　　　　庇61録

も・地雨1糊萌即　轟論調「　門　　　　盲的而流刑

の・削紺n棚卸動　　乱割　　　印　　　　帽削師

宣∴咄「両済n葡　　埋訪　　印　　　　帽削…

&∴録l寸而詐口角誼　脚轟壷　門　　　　帽洲…

も・母国…弾句「　講読　　門　　　　肺糾…

帥・叫「洞「講師糊「帆品上∴門　　　　昭別個棚湘叩晒

山勘乱崩旬「制1信也荊っ「湘「踊れn「論和郎訪輔耶調印帥a緬「…肌品物

の相即緬轟鵬調印「

⑥・ …洞「荊u「　　皿明「購∴∴印　　　　南6「欄

も・ m叫剛鵬南∴∴∴壷1萌繭　舗　　　　細雨6「地

肌・調「揃1甲∴∴∴前側増訂∴純　　　　∩制…

壷・調「洞「相調帆捌∴値鞘甑伯∴∴門　　　　　∩薄地n「青

嵐肌洞「前端竜　即「　　門紳8　　∩利潤

も.地「〈i日「つ¶81∩盲

巾馨し轟辞冊朋「壷.m

◎.肌やつ勧糊誼

も.調「誘購∩盲

帥.胴∩卵舶壷

と.欄「〈旧「つ競るn「

宣・地「鴨∩盲

も.調「洞「電議n「

鵬酬訓や幽明01鵠

請っ「掴「調「糊乱nl拍計拙論∩挿測

諸塙蒔新高∴叩

緬前席∴∴門

の紬的「　　門

間荊∴∴門
脚的「別冊や∴門

型函南∴∴∴舗

◎.叫「洞1つ箭8　　　　観て旧

も.い寸し個等　　　　　のU「l

飢.肌師岡「　　諜臨調

宣・肌胴「つ弼叫∩　　咽詳糾命

意地附け崩調　印壷

∩楕劃n「拙能旧刊1甲1盲

巾的「調

う旧河簿育てll

n盲盲紬n「盲

∩言う調n「盲

∩うう測n「盲

∩穂劃n「拙舘は即甲「盲

両端調和で削油壷⑮.d請っ「湘「踊砧nl弼醐壷塙舐「潤胡網棚闘「轟紬盲

両欄鞘請訓∴拙詣∴∴門　　　南皿
も・肌淘「叩謙「　n「利1　　門　　　　壊N雨宮「u

肌用1舶翫∴∴∴繭噂晴∴舗　　　　∩制n「盲

…「団円舶壷　　論調「　門　　　　∩制潤

色・調「肌中門　　　　　　　　　　　　　　　　　∩薄地n「糊∂補則里n「雪

面組側「諒約諾嵩肌霊姉朋品帥
・庇節「調

う匂血球梅「調

n盲盲測n「盲

∩盲盲撮n「盲

∩稀測nl雪肌a幻日用「1神「盲

/庇し融和「湘南◎.も…
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聴講句「利1崩e.b誹れ璃前相調風脚請訪ねや「調a謝

③.郡淘「極の「　高調「弼測　門　　　　庇引用

b.調「寸「葡術　　　前揃調　　印　　　　絞川嶋育1競

飢・物l洞「つ脅和樹　t諒緬「　門　　　　∩制…

宣・地「洞1つ弓的例「　輔講読∴∴門　　　　∩制…

惹・郡淘「調印鴫　　的増の　　門　　　　脈別個網棚叩晒

暁し縞耶請1信州郵請計測湘諦観別紙「糊「品轟「朋

⑥・ ∬旧師　　　　常田竜山　　印　　　　南盲「調

b.胴緬儲行∴ l轟諦∴∴門

飢・調1叩甲的∴∴∴∴∴州朋別冊的∴∴師

宣∵録「前局∴∴∴品揃叶∴師
宣・廿世情諭n「与∴甲南-∴門

も・胴乱n印∩叩1　脚諒的∴∴増

山胡乱諭句l制「昂G日毎的1測線轟触れ詳細つ「講品田

⑨.調「洞「拘り胤諭

も・調「洞「利甲南

oo.調1開通洞

宣.調「〈旧「鳶細同

意言明「l角「つ魚雷場櫨「

b.地「洞「前脚つ穂拙

『制「醐　　　門

閥姉∴∴増
半間1制覇鋸南

印南奄載　門

函っ轟　の熱闘
1誘n紬や　　　師

羽山罵る「物

∩言う紬n「盲

∩言う紬n「盲

∩盲盲調n「盲

∩鵜糾n「乱し急きし紬「甲「盲

・而翁「調

的河〔移訓調

∩言う紬nl盲

∩言う紬n「盲

∩盲盲紬n「盲

∩穂測n「拙a幻紬「甲「盲

暁し講師…誌康毘n「靭8前轟a約品田岡側醐∩舟N鵬湘1棚1軸

◎, ¶n帥咽榊噸　　　詐轟咽　　舗　　　　雨竜間

も川「卑屈鵬∴∴靖揃∴∴門
飢,胴皿m細∴∴諸瀞詣∴師
宣∴地「抑揃「制定∴専緬諭∴∴師

宣上場「揃諦∴∴抗癌I∴舗

与や河下は盲「録

n言う測n「盲

∩盲盲紬n「盲

∩挿測n「訓a洲制「1甲「盲

庇胤納「制「諒㊦○坤mつ糊「壷個「川部新旧的勧苗高調

③.軸「論盲前i盲∴∴∴計血細や∴内

も・胴納車胴∴∴崩南i∴岡
の.調「紺諦諒∴∴∴露却対l∴ ∩

壷.個…耐描∴博満綜∴　∩
…「軸噂話∴∴揃議購読　の

山号揃「調

う何周薄訓1J

n雪盲紬n「盲

的拘　　　∩捕物nl盲

∩稀測n「言いa乳剤「甲「盲

/州側科調晶..
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紬の印南軸穂U刷れて言辞「棚細論師岡a薄謝「約「品即

両論諸肌汎n晶.⑰細1脚的弓約商品粥胤諒壷的1調的「朴肌の窃l利

⑥・調「湘制n「寺∴∴耳謝辞押郵急増

も・踊沖縄∴∴垂駒鳴∴印
m・地雨届璃「　　組押∴∴∴門

と・胴糾い晶崩「　紬醐胴∴∴∴師

宣・調lU印∩串i∴勘的∴∴門

巾的「調

号銅山葛篭「龍

∩盲盲撮n「盲

∩言う調n「う

∩盲盲測n「盲的急き捉a刊「調n「盲

山勘乱諭……信也計謁U両軸「論∩増加のl胴8鮒調∩洲

帥唾輔∴∴緬血糊　師
も・軸博同部品諦∴∴ 81…鴻　　鵠

00・郡淘「つ緬前論　調… /　師

宣胴n緬m∴∴鮮「諦壷∴∴門

を・調n洞1胴囲桐竜・細説∴∴∴門

も.調「洞「′河「翁肺　　tγ鵬「老　　　舗

く庇護育「調

号0河鴇61調

n言う軸n「盲

∩言う調n「盲

∩言う紬nl盲

∩盲盲調n「電場角害外角てi「調n「盲

同紙句醐n諒の轟前…晶諸肌n「品坤脚n璃廠朋剛斉甑醐前抑

制「諸∩せ「

縄剛闘柵∴門

和郎清岡「門

叩諦緬∴門
堅剛Ⅲ櫛∴∴∴門

論証同∴師
団㊦掃き㊦「?i　　　日盲

両親緬網棚1誼を前脚押即急壷鵬…諭胴「即1轟「軸

③朝「洞門窃弓　　　　議論命的　　　補　　　　　巾的…

も.肌済南∴∴ ・甲両地曙　門

00・博聞壷1n「謂∴緬前∴∴門

と・胴綱剛轟「　討糾備前壷　師

宣咽紬前勧「　血中而∴増

も.世嗣γ轟旧　　師柳肘詣∴弼

血筋句「刺n誼&荊渦n「咽論的間「鵬謝証紙a∩「論nl請璃

8さh壷の撮れ1糾

◎.調血糊奄　　0諒盲

も.調「拘る競高　　　知制覇

加地l繭討　　　晒し者

と.物置洞「つ∩糊「　　露肌蝕咽眉

雀.地雨「刑関晒∴知諦…調

も.い洞1つの「引き与謝　南肺前竜



雨竜宙肌制「晶b寄罷り醐壷南甜「細駒鳥的叩晒U勧「論…

鵬n「摘録「請璃

⑥.肌醐闘旬　　　申請　　門　　　　雨竜「動

も・ u「的舘苗　　　印申請　　弼　　　　綾川庇6「物

飢・物舶諭　　　し羊「時論∴門　　　　∩制…

宣・い棚前売∴∴串品∴∴門　　　∩制…

惹・物l肌細論爾　　剛「咽　　増　　　　幅別個棚網理n「雪

肌旧譜壷の鴫U制nl請晒巌朋nl湘南融紳諒闇1細

山闘乱詣句「制n昂億の窃n「摘噂「胴乳順調n論鵬山師揃胱細…諦同

塵中和崩揃

⑥・掴軸郎∴∴嵐押上∴印　　　　南飢皿

も・即湖堅調　　諦調　　印　　　　読国庇盲唖

肌肌肌珊唖∴∴∴外周脚押∴∴舗　　　　　∩挿調印与

る雷雨「塙購　　別間庇碗諒　門　　　　帽削…

惹・朝岡周酷刑「∴∴弘洲諸弧「物証叩　　　　∩制n「棚湘叩…

小胡乱崩句「制「高額も鵬a胴囲固細別隅角制轟席的諦繭師巌朋等

南端請∴∴門
eノ　　　　e′　　〆

糊地肌6　　　師

直嵐∴∴門
00朋個「　　増

し弧「網や　　　門

制窃」占　　　師

山形盲「動

詞河討育「1J

nうう紬n「盲

∩うう純nl盲

∩盲盲抽n「盲

∩輔劃n「言いa別帥「甲1盲

雨龍荊「利「諒.m訊「利和「前胴乱勧璃…∩

㊦・調l壷甜　　　胴鵬　　　門　　　　山海軸物

b.調「諸南画∴∴∴鋪「脚　　門　　　翻雨脚

印しu胴囲棚n∴部品し∴∴門　　　∩制師

宣・地雨「壷鍋「　胴型弓　　　師　　　　帽刺n「盲

惹…洞1珊奇諦鵬軸前端　　の冨　　　　∩制胴

b・胴乱脚轟1　壇や　　　門　　　　附則n「棚姻叩…

聴講耶別口晶.…糊紬U鵬叶群臆面縛的紬諦鵬UU鵬甘開軌n碗…弼抑

繭胴∴∴∴師

団直言∴門
塙剛音∴∴門

諦描壷∴門
餌謡融音∴門

閥繭重囲∴∴門



煽縞棚踊れ崩晒胎∩山繭証訣甑紳輔銃型的議輔乱烏龍鯖1鵬脱坤

鵬諦肌請謁削岩

⑥.調「洞1つa乱「　　絹肌

軟調打棚寄堪「 ∴　音壷蒜

00・胴乱調鳴れl羅　門暁

を.調1洞「つ舗都電　　紳輔言論1や

惹.地「洞門舶間脳　　の翻し轟盲

も.競「網岬勧糊飢　　し綜漏電桐明細

く庇弱「調

号㊦雨盲弼「調

∩年制n「う

∩雪盲邦の「盲

∩きき粧n「盲

∩滞榔∩醤蝦乳紬「甲1盲

紬餅態壷を急的博醐胴珊伸輔

両肌乱崩や糊n諒e訪露謝晒菰n「話融和鵬門同調騎胴輔胱謝弧丸和

物納1諭柑1

③.母「網「請紳輔請　　謁調∩茄I

も・調書聖油　　　極秘
」　　言

開.物1や糾「貧　　　　　　　的地軸調号や

壷.軸1洞「つし和銅盲　　乱面的

を・抑相関請鵬　寄鍋弛

む.輔観て制棚謂軸　乱闘

卵　　　　鴫盲1調

篭　　　　約両埼割

印　　　　　∩前期「盲

門　　　　　∩樟洲「弓

師静雄　　n刺…

門　　　　　朋刺繍l盲腸闘弼「甲「号

嶋晶知拙「寄畑武威nl諭棚魚肥菖鳩羽揃利腕繭臓堅勧鼠醐品薄

帆観測糾糾∩箭構糊1紙「地肌曾珊瑚育繍1壷鳴

㊥・踊砥紳-∴鵬翫繭一　門　　　　塙訓

虹踊細融囲∴∴前抑栃　　錦　　　　翻嶋即鵬

…棚橘∴∴ふ調子∴弼　　　∩親船「与
る・咽綱網棚∴　毛噂棚副,鱒酔軸∴ ∩糊晒

劉踊細論m∴　t酬胤∴∴純　　　　醗薄口号

も・胴計持論稀「　説胱節　　　　　　　胴購買棚歓思調書m盲

南廊高誼剛両軸鵬諸軸融即録前知詞剛
や「髄鵬翁「萌1弓

⑥.咽日「つ醜聞「　諷肌鍋

も.偶n洞「利楓請∴∴調胴乱訪

印.調「洞「つ試補　　　荊舶骨箱

読「論議崎曲論対轟轡

宣言買羽1毒的「講　　読廿崩

b・咽観てつ叩「勧さ　鵬剤朝

岡毘

壷的1物

言即庇的「1」

∩盲動n「号

∩う盲動n「盲

∩盲う撮nl盲

∩挿糊篤胴乱珊「甲「盲

◎・珊壷軽綱鮒両脚南中醐踊圃胸痛壷軸融髄璃巾
も.両論準餌柵n「品例「制咽耐朝倉抽諭諭哲清鮒

00・ ㌣凋草調剛絶品削紺口論前脚抑制朋『甑胴抽議論耶飾

柵紬討皿∩珊序論岨能∩開府諸岬醐胴囲謝醐離間碗樹

脂鵬∩構抑「盲.. ,

図四

朋
。
飾
寄
印
飾
接
弼
.
輔

(
門
　
(
拘
∴
一
同
一
∴
例
　
　
(
門
∴
∴
の
‥



揃1洞∩棚引胴叩角「醐「…謂∩せ品胤n「講読綜講師糊胴乱購紬

轟「湘航轟萌論調論癌「珊雨乱仙

弓結成品崩細物制

裁制札亭主虎劇馴肌問魚腹b惹

重量≡童雪
(幽弧叩貧窮肌制

約胴n「轟勧関知脚師的絹靴自尊佃刑鵬



ー6)6)〇

品脚鮒「盲

統制「諭「紬的翻U甲州nl謂∩朗蹴れ「拙論堅剛「棚1誼同調的「諸∩印

面弱1モ血謂∩せ「血統,d

札隷油壷㊦。 W叩側聞関白%n 。嵐の。 - ⑩も.節。皿

…剛鳳甲州団細雪

雨励胴乱勅諭細論和佃1叩帽糊的

脚「さIし明

噂理解n胴鵬晶…前脚葦朝0暁『甲酬年制盲
稲軸「流刑高相静航開∩甘諦観繭橘昂前納し細「移

り彬6「1州側ぽ∩盲子細n「開偶や胴∩地m

論「糊的高雄騎佃的1制叩壷肥前

胴肌諦南高雄「胴∩壷「轟郎詣翫競和紙脚鵬
・山師「1胴鵬∩詳録n「謂Q「諸∩せ「 「

肌脚仙洞「利和1拙a誘「し乱や皿的a癌諸肌乱1謂∩せ「も経済

諒川棚鵬岬碗剛崩韓1服用「轟鼠皿「

前日u棚n「前納1脚抑矯「調轟即帆…0瀞肌

「細孔巾洲l調「Ⅵ「昂「寸

前旧鵬朋帥揃脚湖「脚鱒「物語即帆「胴a嘩動地(胸

品紬脚「諭融…自制「鱒「南画識別nl利和「盲

鵬晒訪…刺a尊前「瑚「諸∩帥

前l孔・而瑚「岬飢Ⅵ「糊紬や琉

前岡脚愉n「諭前脚脚踊瑠壷00冊皿nl萌n「読物m細調

轟噂品川胤か碗

加納靴伶nl轟飢…馴脚個割高宣紀綱博聞彫珊講

羅l軋巾柳川的1Ⅵ「昂1勺

綱細刺n「拙論鵬n「諭し証や「醐「脚例語「博n揃∩胡

乱約品皿諦「句「日印膿∩盲糊n「盲

稲紡

◎・乱諭偏れ胤n「棚∩両肌輪講壷紬醐棚n紬鱒「Ⅲn論断

も・押角準急ln制「抑「謂∩朗読n「岬印判

帥膏開梱nl羽「講師軸轟皿雨脚「胴「拙胡鵬紬



- ๑ - 

 
                                    -ส ำเนำคูฉ่บับ-  

 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

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

  ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545     
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาและให้ถือว่า          
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ โดยก าหนดให้สถานศึกษามีการประเมินผล 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา  
  ดังนั้น เพ่ือให้ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล                       
มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ได้รับการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ จึงประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  ตามรายละเอียดแนบท้าย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   ประกาศ ณ วันที่  27  เมษายน พ.ศ. 2565      

 

                                (นายธนะกุล ช้อนแก้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล 
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รายละเอียดแนบท้าย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ คณะกรรมกำร ต ำแหน่ง 
มำตรฐำนที่ ๑   
คุณภำพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจำรณำที่ ๑.๑   
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 

1. ดร.บัณฑิต  แท่นพิทักษ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. กท1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฏ์  เสียงเสนาะ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายธนะกุล  ช้อนแก้ว                 ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหำร 
4. นายสุวพันธ์  ผลวงศ์                   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ผู้บริหำร 
5. นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ ์            รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหำร 
6. นางสาวจิราภรณ์ ไข่เกตุ                
 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์                                                
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 

ผู้บริหำร 

7. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภิญโญวงศ์ โรงเรียนมหรรณพาราม ผู้บริหำร 
8. นางเต็มดวง ชาญฤทธิ์  ครู 
9. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด  ครู 

มำตรฐำนที่ ๑   
คุณภำพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจำรณำที่ ๑.2   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ดร.บัณฑิต  แท่นพิทักษ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. กท1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฏ์  เสียงเสนาะ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายธนะกุล  ช้อนแก้ว                 ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหำร 
4. นายสุวพันธ์  ผลวงศ์                   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ผู้บริหำร 
5. นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ ์            รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหำร 
6. นางสาวจิราภรณ์ ไข่เกตุ                
 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์                                                
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 

ผู้บริหำร 

7. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภิญโญวงศ์ โรงเรียนมหรรณพาราม ผู้บริหำร 
8. นางภวรัตน ภัทรผลพูล  ครู 
9. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร  ครู 

มำตรฐำนที่ ๒  
กระบวนกำรบริหำร 
และกำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

1. นางปริมฤดี  แท่นพิทักษ์              ศึกษานิเทศก์ สพม. กท1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ดร. ไพวัลย์  เหล็งสุดใจ               สมาคมผู้ปกครองฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายนิรันดร์  บูรณะเสถียร            สมาคมผู้ปกครองฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางสาวกุลปรียา  ไพศาลเรืองรุ่ง     โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ผู้บริหำร 
5. นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์      รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหำร 
6. นางสาวขวัญจิตร ช านาญกุล         
 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์                                               
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 

ครู 

7. นายธีระพันธุ์   นาคายน               โรงเรียนมหรรณพาราม ครู 
8. นางสาวจิระ  ดีช่วย   ครู 
9. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล  ครู 
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มำตรฐำนที่ ๓  
กระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ 
 

1. นางสาวสุภาวดี ค านาดี               ศึกษานิเทศก์ สพม. กท1  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ดร. ไพวัลย์  เหล็งสุดใจ               สมาคมผู้ปกครองฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายนิรันดร์  บูรณะเสถียร            สมาคมผู้ปกครองฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายธนะกุล  ช้อนแก้ว                 ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหำร 
5. นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์            รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหำร 
6. นางสาวปภาดา เฉลิมวัฒน ์           โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ครู 
7. นางสาวปิยะพร ปินะกาพัง            
 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์                                                
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 

ครู 

8. นางสาวมยุรี  วังสะจันทานนท์        โรงเรียนมหรรณพาราม ครู 
9. นางสาวอ าภา ศรีวงค์ราช  ครู 

มำตรฐำนที่ ๔  
สืบสำนงำนพระรำชด ำริ 

1. ดร.บัณฑิต  แท่นพิทักษ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. กท1 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฏ์  เสียงเสนาะ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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