ก
การให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
..........................................
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
และคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑลแล้ว ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้
ว่าที่ร้อยตรี
(ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ข

บทสรุปของผู้บริหาร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช
๒๕๖๑ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาและให้ ถื อ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษา
ที่ต้องดาเนิ น การอย่ างต่อเนื่ อง โดยมี การจัดท ารายงานประจาปีเสนอต่อหน่ วยงานต้นสั งกัด หน่ว ยงาน ที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
รายงานการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาประจาปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เล่มนี้ได้ดาเนินการ
รวบรวม สรุปหัวข้อที่สาคัญ ทั้งข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจาปี ผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานของโรงเรี ย น และการสรุป ผล ข้ อเสนอแนะ แนวทางการพั ฒ นาและความต้ อ งการ
ช่วยเหลือของโรงเรียน โดยระดับการประเมินผลตนเองของโรงเรียนในมาตรฐานที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ด้วยความก้าวหน้าของโรงเรียนทั้งทางด้านกายภาพ วิชาการ และคุณธรรมนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา
โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ
เป็นแบบอย่างได้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลฉบับนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี

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

แผนที่โรงเรียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
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๓
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๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล เป็ น โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสที่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พระพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสสาคัญยิ่งที่จะได้ส นอง
พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการถวายสักการะและเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้ราลึกถึงคุณงามความดีของ
พระองค์ท่านสืบไป กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติในเขต กรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล จานวน ๙ โรงเรียน และ “โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล” เป็นหนึ่งในจานวน ๙ โรงเรียน
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕
กรมสามั ญ ศึ ก ษาได้ รั บ บริ จ าคที่ ดิ น ในการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นบริ เ วณถนนพุ ท ธมณฑลสาย ๓ แขวงทวี วั ฒ นา
เขตทวีวัฒ นา กรุ งเทพมหานคร จ านวน ๑๕ ไร่ ๑ ตารางวา จากนางจรี พร เทพผดุงพร นายเดชา ตั้งพิรุฬห์ ธรรม และ
นายทักษิณ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจานวน ๙๕ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ พร้อมทั้งครุภัณฑ์ประกอบในปีงบประมาณ ๒๕๓๕-๒๕๓๗

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๓๕ ซึ่ ง เป็ น ปี ก ารศึ ก ษาแรก กรมสามั ญ ศึ ก ษา ได้ ม อบหมายให้ โ รงเรี ย นสตรี วิ ท ยา เป็ น พี่ เ ลี้ ย ง
และให้คาแนะนาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ โดยรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และนักเรียนในพื้นที่บริการ
เนื่องจากโรงเรียนยังอยู่ในระหว่างดาเนินการก่อสร้างอาคารเรียน จึงได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เรียนชั่ว คราว
ที่โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น สู ง ยิ่ ง จากสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนี พระพั น ปี ห ลวง พระราชทานพระราชานุ ญ าตให้ โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พระพั น ปี ห ลวง ทุ ก โรงเรี ย นใช้ น ามว่ า
“โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ” เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ “โรงเรียนสตรีวิทยา ๓ พุทธมณฑล” จึงได้ชื่อใหม่ว่า
“โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล” และกาหนดให้วันที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน
ในปี การศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรี ย นเปิ ดรั บนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธ ยมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียน
สตรี วิทยา โรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลั ย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธ าภิเศกและนั กเรียนในเขตพื้น ที่บ ริ ก าร
จานวน ๙ ห้องเรียน เนื่องจากจานวนนักเรียนมากขึ้น สถานที่เรียนชั่วคราวที่โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ไม่สามารถ
รองรับได้ ประกอบกับอาคารเรียนถาวรยังก่อสร้างไม่เสร็จ นายเศรษฐพงศ์ จตุรงคสัมฤทธิ์ เจ้าของโครงการขุมทรัพย์นคร
จึงอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารพาณิชย์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนเป็นสถานที่
เรียนชั่วคราวแห่งที่สอง ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖
ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามนโยบาย
ของกรมสามั ญ ศึ ก ษา คื อ รั บ นั ก เรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารโดยไม่ ต้ อ งสอบคั ด เลื อ กและได้ รั บ นั ก เรี ย นเพิ่ ม เติ ม
จากโรงเรียนสตรีวิ ทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนเตรีย ม
อุดมศึกษา โดยยังใช้สถานที่เรียนชั่วคราวเดิมเรียนต่อไป
ในภาคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๓๗ การก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นและอาคารประกอบถาวรเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย
ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงย้ายมา ณ สถานที่ตั้งจริงซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓
ในปัจจุบัน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๕
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๑.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๓๐-๕๐๘๗
E-mail: thanakul@satriwit3.ac.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน

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

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

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

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

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๑.๓.๒ ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้าแผนงาน
นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ครูชานาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 090-9150699 Email: nathawut@satriwit3.ac.th
นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
ครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 092-7895125 Email:P.kannika@satriwit3.ac.th

๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร
๑) วิทยฐานะ
ครูและบุคลากร
ปีการศึกษา
๒๕๖๔

ครู
ครู
ครู
คศ.๕ คศ.๔ คศ.๓

-

-

๓9

ครู
คศ.๒

ครู
คศ.๑

34

๕๘

พนักงาน
ครู
ครู
ครู
ผู้ช่วย อัตราจ้าง ต่างชาติ ราชการ

10

1

๑๐

๑

ลูกจ้าง ลูกจ้าง
ประจา ชั่วคราว

๒

ข้อมูลครูและบุคลากร

ครู คศ.3
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ

ครู คศ.2
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๗

ครู คศ.1
ครูต่างชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว

๓4

รวม

๑89
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๒) วุฒิการศึกษา
กลุ่มสาระฯ

ปริญญาตรี
ชาย

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ผู้อานวยการ

-

-

-

1

รองผู้อานวยการ

-

-

-

2

ภาษาไทย

2

5

7

คณิตศาสตร์

1

7

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม

ชาย หญิง รวม

1

-

-

-

1

2

4

-

-

-

4

-

9

9

-

-

-

16

8

4

5

9

-

-

-

17

12

18

1

9

10

-

1

1

29

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

23

53

76

14

49

63

1

1

2

141

รวม

แผนภูมิแสดงร้อยละวุฒิการศึกษา
ผู้บริหารและข้าราชการครู

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๘
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๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน (คน)

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

5
16
17
29
22
8
7
10
21
6
141

คาบสอน
ทั้งหมด/
สัปดาห์
276
311
511
374
155
158
160
352
88
2384

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู
๑ คนในแต่ละวิชา
(ชม./สัปดาห์)
17.25
18.29
17.62
17.00
19.31
22.50
16.00
16.76
14.67
16.91

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
แนะแนว
9.10.แนะแนว

14.67

9. ภาษาต่างประเทศ
างประเทศ
8. ภาษาต่

16.76

8. การงานอาชีพพ
7. การงานอาชี

16.00

กษาและพลศึกษา
6. สุ7.ขศึสุกขศึษาและพลศึ
ษา

22.50

ปะ
5.6.ศิศิลปะ

19.31

5. สังคมศึกษา ศาสนา
ฒนธรรม
4. สัและวั
งคมศึ
กษาฯ

17.00

3. 4.วิทวิยาศาสตร์
ทยาศาสตร์แและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยี

17.62

2. 3.คณิ
คณิตตศาสตร์
ศาสตร์

18.29

1.2.ภาษาไทย
ภาษาไทย

17.25

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๑.๔ ข้อมูลนักเรียน
1) จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 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

รวม

๒15
346
561

๒20
๓๔6
๕66

212
๓42
554

647
1034
๑681

159
314
473

173
294
467

177
293
470

เฉลี่ยต่อห้อง

37.4

เพศ

ชาย
หญิง

509 1156
901 1193
1414 ๓๐91

37.73 39.57 38.20 39.41 38.91 36.15 38.29 38.16

2) จาแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง
ระดับชั้น
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

ปีการศึกษา
๒๕๖๓
569
562
498
477
470
452
3028

๒๕๖๒
556
507
546
483
457
397
2946

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๐

๒๕๖๔
561
566
554
473
467
470
3091
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แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
ม.๓
ม.๒

554
546

498

566
562

507

561

ม.๑

556

2564

2563

2562

แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

ม.๖

397

470
452
467
470
457

ม.๕

473
477
483

ม.๔
2564

2563

2562

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๑
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๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารสถานที่
๑. อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๒. อาคารอเนกประสงค์
๓. อาคารเทพผดุงพร
๔. อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
๕. หอประชุมเทพผดุงพร
๖. ห้องประชุมรัตนวรี
๗. ห้องประชุมศรีนวมินทร์
๘. เรือนประชาสัมพันธ์
๙. ศาลาสิทธิการณ์รัตน์
๑๐. บ้านพักนักการภารโรง
๑๑. หอพระประจาโรงเรียน
๑๒. ป้อมยามรักษาการณ์
๑๓. ห้องน้าห้องส้วม
๑๔. สนามฟุตบอล
๑๕. สนามบาสเก็ตบอล
16. สนามฟุตซอล
๑7. ลานอเนกประสงค์
๑๘. ห้องพักครู
๑๙. ห้องคณะกรรมการนักเรียน
๒๐. ห้องควบคุมเครื่องเสียง
๒๑. ห้องประชุมรวมอาคารอเนกประสงค์
๒๒. ร้านกาแฟ the red white cafe
๒๔. อาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๒

จานวนชั้น จานวนห้อง/หลัง
๗
110
๓
๑
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๒๓๐
๑ สนาม
๑ สนาม
๑ สนาม
๒ ลาน
๑๓
๑
๑
1
1
40
4
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๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่น ๆ (ระบุ)
1. เงินบริจาคเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
2. เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา
รวมรายรับ

จานวน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
42,795,615.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 33,157,135.46
34,541,192.20 งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
37,226,703.52
403,161.95 เงินบริจาคเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
806,311.03 เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา
78,546,280.18

สรุป

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง
หมายเหตุ เงินเหลือจ่ายปีก่อน

รวมรายจ่าย

525,000.00
1,631,000.00
72,539,838.98

คิดเป็นร้อยละ
77.78 ของรายรับ
คิดเป็นร้อยละ 107.77 ของรายรับ

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

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๓
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๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่เปิดสอน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และ
เวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ – ม. ๓)

แผนการเรียนปกติ
ระดับชั้น

เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
รวม

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๔๘๐

สังคม
ศึกษาฯ

สุข
ศึกษาฯ

ศิลปะ

การงาน
อาชีพ

๑๖๐ ๘๐
๑๖๐ ๘๐
๑๖๐ ๘๐
๔๘๐ ๒๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

รวม
ภาษา
กิจกรรม
รายวิชา
ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน เพิ่มเติม

๘๐
๘๐
๘๐
๒๔๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๔

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๒๔๐
๓๖๐
๓๒๐
๙๒๐

๑๒๔๐
๑๓๖๐
๑๓๒๐
๓๙๒๐
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แผนการเรียนส่งเสริมศักยภาพภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)
ระดับชั้น

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
รวม

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๔๘๐

๑๖๐ ๘๐
๑๖๐ ๘๐
๑๖๐ ๘๐
๔๘๐ ๒๔๐

ศิลปะ

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

การงาน
อาชีพ

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

ภาษา
กิจกรรม
รายวิชา
ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน เพิ่มเติม

๘๐
๘๐
๘๐
๒๔๐

๑๒๐ ๔๔๐
๑๒๐ ๔๘๐
๑๒๐ ๔๔๐
๓๖๐ ๑๓๖๐

รวม
๑๔๔๐
๑๔๘๐
๑๔๔๐
๔๓๖๐

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

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

๑๖๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐๐

๑๖๐ ๘๐
๑๖๐ ๘๐
๑๖๐ ๘๐
๔๘๐ ๒๔๐

ศิลปะ

๘๐
๘๐
๘๐
๒๔๐

การงาน
อาชีพ

๔๐
๘๐
๘๐
๒๐๐

ภาษา
กิจกรรม
รายวิชา
ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน เพิ่มเติม

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

 จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง
 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ
๑. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (English Program)

๒. ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๕

๑๒๐ ๔๘๐
๑๒๐ ๕๖๐
๑๒๐ ๔๘๐
๓๖๐ ๑๕๒๐

รวม
๑๔๘๐
๑๕๖๐
๑๔๘๐
๔๕๒๐
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔ – ม. ๖)

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

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๖๐
๑๒๐
๒๘๐

๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐

ศิลปะ การงาน
ภาษา
กิจกรรม
อาชีพ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน

๔๐
๔๐
๔๐ ๔๐
๔๐ ๘๐ ๔๐
๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐

๖๐
๑๒๐
๑๘๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

รายวิชา
เพิ่มเติม

รวม

๔๒๐
๖๐๐
๘๖๐
๑๘๘๐

๑๒๔๐
๑๔๔๐
๑๑๔๐
๓๘๒๐

รายวิชา
เพิ่มเติม

รวม

๕๖๐
๖๔๐
๘๖๐
๒๐๖๐

๑๓๒๐
๑๓๖๐
๑๓๖๐
๔๐๖๐

รายวิชา
เพิ่มเติม

รวม

๖๐๐
๖๘๐
๘๔๐
๒๑๒๐

๑๓๖๐
๑๔๐๐
๑๓๖๐
๔๑๒๐

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

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๐๐
๔๐
๑๘๐
๓๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

ศิลปะ การงาน
ภาษา
กิจกรรม
อาชีพ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน

๔๐
๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)
ระดับชั้น
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๐๐
๔๐
๑๘๐
๓๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

ศิลปะ การงาน
ภาษา
กิจกรรม
อาชีพ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน

๔๐
๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๖

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐
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แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)
ระดับชั้น
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

ศิลปะ การงาน
ภาษา
กิจกรรม
อาชีพ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน

๔๐
๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

รายวิชา
เพิ่มเติม

รวม

๔๔๐
๕๒๐
๘๖๐
๑๘๒๐

๑๒๘๐
๑๓๖๐
๑๑๘๐
๓๘๒๐

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)
ระดับชั้น
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

ศิลปะ การงาน
ภาษา
กิจกรรม
อาชีพ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน

รายวิชา
เพิ่มเติม

รวม

๔๐
๔๐

๕๒๐
๖๔๐
๙๔๐
๒๑๐๐

๑๓๖๐
๑๔๘๐
๑๒๖๐
๔๑๐๐

รายวิชา
เพิ่มเติม

รวม

๔๐๐
๕๒๐
๘๖๐
๑๗๘๐

๑๒๔๐
๑๓๖๐
๑๑๘๐
๓๗๘๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐

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

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุข
และ
ศึกษาฯ
เทคโนโลยี

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐

๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐

๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐

ศิลปะ การงาน
ภาษา
กิจกรรม
อาชีพ ต่างประเทศ พัฒนาผู้เรียน

๔๐
๔๐

๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐

๑๒๐
๑๒๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๗

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๓๖๐
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๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๙.๑ ห้องสมุด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

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

ร้อยละ 49.29 ของนักเรียนทั้งหมด

๑.๙.๒ ห้องปฏิบัติการ
๑. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
๔. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพ
๕. ห้องเรียนสีเขียว
๖. ห้องดนตรีไทยและสากล
๗. ห้องนาฏศิลป์
๘. ห้อง Resource Center
๙. ห้องจริยธรรม
๑๐. ห้องซ้อมดนตรีสากล
๑๑. ห้องศูนย์การรเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑2. ห้องศูนย์การรเรียนรู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
13. ห้องศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา
14. ห้องศูนย์การเรียนรู้ผักไฮโดรพอนิกส์
15. ห้องโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
๑๖. ห้องSmart classroom

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
6
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จานวน
จานวน
จานวน

๔๐๐ เครื่อง
30 เครือ่ ง
45 เครือ่ ง

1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

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

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๘
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๑.๙.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ห้องพยาบาล
ห้องฝึกพลศึกษา
ห้องหมอภาษา
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องศูนย์ภาษาไทย
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
ใต้อาคารเรียน ๗ ชั้น
ลานอเนกประสงค์
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องเรียนสีเขียว
ธนาคารขยะ
ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนย์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการเคมี
สนามกีฬา
สวนหย่อม
เรือนเพาะชา
ลานธรรม
ธนาคารโรงเรียน
ห้องศูนย์สื่อคณิตศาสตร์
ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน
ห้องดนตรีไทย
ห้องนาฏศิลป์
ห้องดนตรีสากล
ห้องทัศนศิลป์
ศูนย์การเรียนรู้ผักไฮโดรพอนิก
ห้องแนะแนว
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ร้านกาแฟ the red white cafe
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๙

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี)
3,344
๒6๐
535
๓,๗60
๖00
๒40
45
100
๔35
35
20
50
170
200
500
500
500
726
๒0
20
๑60
30
๑60
30
๖0
78
๗5
๔0
40
250
40

120
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ลาดับ
33
34

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ห้องSmart classroom
ห้องโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี)
17
200

๑.๙.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ลาดับ
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อแหล่งเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์ต่าง ๆ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
สนามหลวง ๒
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ชุมชนในเขตทวีวัฒนา
พุทธมณฑลสถาน
วัดโกมุทพุทธรังสี
ตลาดธนบุรี
สานักงานเขตทวีวัฒนา
ศูนย์สาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา
สถานีตารวจนครบาล ธรรมศาลา

สถิติการใช้(จานวน
ครั้ง/ปี)
๑
30
๒
10
8
5
2
2
2
2
1
1

๑.๙.๖ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
๑ ทีมพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
๒ ทีมนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท สาขาการ
พยาบาลเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๓ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
๔ ทีมงานติวเตอร์เก่ง คิด พิชิด TCAS

ให้ความรู้เรื่อง
- โควิด-19
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- การใช้ถุงยางอนามัย

จานวนครั้ง/ปี
3
1

- การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19
- ติวการสอบ GAT-PAT ทั้ง
5 วิชาให้กับนักเรียนที่สนใจ

2
5

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๐
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๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
ระดับสถานศึกษา
ระดับ
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

จานวน
คน
ลง
ทะเบียน
8,057
7,492
8,492
5,531
6,093
5,995

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
ร

มส ๐

0
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
3
1
24
9
0

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

299
309
233
103
56
55

273
247
181
91
52
49

390
371
337
202
121
112

538
508
429
354
208
152

929
742
697
568
389
314

1,038
845
838
859
589
482

4,590
4,465
5,776
3,330
4,669
4,830

จานวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

6,557
6,052
7,311
4,757
5,647
5,626

81.38
80.78
86.09
86.01
92.68
93.84

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ฯ
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน
คน
ลง
ร มส ๐
ทะเบียน
2,872
5,144
9,260
5,374
10,767
188
1,835
6,220

0
0
0
0
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3
8
7
3
9
0
0
7

จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

110
192
233
37
190
9
19
265

106
176
172
41
222
0
14
162

206
330
311
71
308
7
28
272

200
444
489
118
517
2
77
342

348
640
882
158
820
19
157
615

412
687
1,072
206
1219
14
251
790

1487
2,667
6,094
4,740
7,480
137
1,289
3,766

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๑

จานวน
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป

2,247
3,994
8,048
5,104
9,519
170
1,697
5,171

78.24
77.64
86.91
94.98
88.41
90.43
92.48
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

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๒

t83.14
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๑.๑๐.๒ ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
ระดับชั้น
ม.๓
ม.๖
ปีการศึกษา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ภาษาไทย
๖๖.๙๙
66.41
๕๓.๒๔
55.68
66.56
61.87
คณิตศาสตร์
๓๙.๙๐
36.00
๓๖.๔๕
35.51
35.87
33.18
วิทยาศาสตร์
๓๕.๐๙
35.73
๓๔.๗๑
39.16
38.99
37.72
สังคมศึกษาฯ
๔๑.๗๘
51.94
46.62
ภาษาอังกฤษ
๔๙.๓๒
51.20
๓๙.๘๖
41.35
46.86
45.82
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
80

70
60
50
40
30
20
10
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๓

ภาษาอังกฤษ
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70

ผลการทดสอบทางการศึกกษาระดั
ขั้นขพื้นั้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึ
ษาระดับชาติ
บชาติ
พื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึ
กษา 2561-2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

60
50
40
30
20
10
0
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ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สังคมศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
๖๖.๕๖
๕๙.๗๖
๕๒.๑๓
๕๑.๑๙

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
๓๕.๘๗
๓๘.๙๙
๔๖.๘๖
๓๒.๓๒
๓๕.๙๘
๔๓.๒๒
๒๔.๗๕
๓๑.๖๗
๓๐.๗๙
24.47
๓๑.๔๕
๓๑.๑๑

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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t30.00
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t10.00
t0.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๕

ภาษาอังกฤษ
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๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
๖๑.๘๗
๓๓.๑๘
๓๗.๗๒
๔๖.๖๒
๔๕.๘๒
๕๔.๖๗
๓๒.๘๓
๓๓.๓๗
๔๒.๐๔
๓๙.๕๓
๔๗.๗๔
๒๑.๘๓
๒๙.๐๔
๓๗.๔๕
๒๕.๘๓
๔๖.๔๐
๒๑.๒๘
๒๘.๖๕
๓๖.๘๗
๒๕.๕๖

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
t70.00
t60.00
t50.00
t40.00
t30.00
t20.00
t10.00
t0.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด

สังคมศึกษา

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๖

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

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
567
568
555
474
471
470
3105
100

จานวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
507
54
6
0
506
57
5
0
516
35
4
0
436
36
2
0
460
11
0
0
459
9
2
0
2884
202
19
0
92.88
6.5
0.61
0.00

๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน
ด้าน
๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร
๒) ด้านความสามารถในการคิด
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
3,105
3,105
3,105
3,105

จานวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
2,205
1,853
2,404
2,622

677
974
574
390

223
278
127
93

0
0
0
0

3,105

2,402

545

158

0

15,525
100.00

11,486
73.98

3,160
20.35

879
5.66

0
0.00

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๑.๑๐.๕ ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
567
568
555
474
471
470
3,105
100.00

จานวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
486
71
10
0
460
95
13
0
476
66
13
0
386
66
21
1
430
34
7
0
436
26
8
0
2,674
358
72
1
86.12
11.53
2.32
0.03

๑.๑๐.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
567
568
555
474
471
470
3,105
100

จานวน (ร้อยละของนักเรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
567
0
568
0
555
0
474
0
471
0
470
0
3,105
๐
100.00
0.00

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๑.๑1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1.11.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของสถานศึกษา
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) เมื่อวันที่ ๖ ถึง ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้าหนัก
(มัธยมศึกษา)
(คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมแบะค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียบรู้อย่างต่อเนื่อง
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๒๐.๐๐
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
๕.๐๐
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
๕.๐๐
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
๕.๐๐
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน ๕.๐๐
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑๐.๐๐
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
๕.๐๐
ผลรวมคะแนนทั้งหมด
๑๐๐.๐๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๒๙

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๙.๕๔
๙.๗๓
๙.๕๔
๙.๐๗
๑๔.๔๖

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐
๙๒.๓๔

ดีมาก
ดีมาก
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด
๑.๑ จุดเด่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนมีความพร้อมในการพัฒนาในด้านการเรียน มีพื้นฐานครอบครัวที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกายสม่าเสมอ รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างผลงานจากการเข้ าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีนิสัยรักการอ่านและแสว งหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ การนาเสนอผลงาน การใช้ภาษาอังกฤษ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง สามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบมี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มีการวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จทางานอย่าง
มีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ
และสามารถเข้าศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัย
ด้านการจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และมีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ตรงตามหลักสูตรมีความสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ พร้อมรับการกระจายอานาจให้คาแนะนา
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ส่วนร่วมในทุกภารกิจงาน ผู้บริหาร ครู มี ความร่วมมือในการดาเนินงาน ครูมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่น มีการจัดห้องเรียน
ห้ อ งสมุ ด ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ อื้ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองและเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม
ห้ องปฏิบั ติการ อาคารเรี ย นมั่น คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- มีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ย นเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่าง
ประเทศ
- บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีอัตลั กษณ์และเอกลั กษณ์ของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ โดยมีการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม และมีกระบวนการ
บริหารและจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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ด้านมาตรการส่งเสริม
สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการ
กาหนดมาตรการอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่น มีการนาเสนอข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและผลประเมิน
อื่นที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น และมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ จุดที่ควรพัฒนา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
- พัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- พัฒนาผู้เรียนในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- พัฒนาผู้เรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
- พัฒนาผู้เรียนที่ด้อยโอกาสทางครอบครัว
- พัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมสาหรับอนาคต
- พัฒนาผู้เรียนในเรื่องการทากิจกรรมจิตสาธารณะกับหน่วยงานภายนอก
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
ด้านการจัดการศึกษา
-พัฒนาการบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
-พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและคุ้มค่า
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
- พัฒนาผู้เรียนในเรื่องมารยาทไทย การยิ้ม การไหว้ที่ถูกต้อง กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในสถานศึกษา
ด้านมาตรการส่งเสริม
- พัฒนาการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุขสู่ชุมชนภายนอก อย่างต่อเนื่อง
1.3.3 ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพผู้เรียน
- ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน
- ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของอนาคต
- ควรส่งเสริมผู้เรียนนาเสนอผลงานทางเว็บไซต์
ด้านการจัดการศึกษา
- ควรวางแผนในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
- ควรมุ่งพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- สร้างแนวทางสังคมแห่งการเรียนรู้แบบหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุม และสามารถนาความรู้ไปใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว อานวยสะดวกแก่ผู้ค้นคว้าภายนอก
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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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 ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่มุ่งสืบสานตามพระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผู้เรียน
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ รักการเรียน สนใจกีฬาและนาฏศิลป์ ได้รับเกียรติให้ไปแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ ประเทศจีน
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เด็กได้รับรางวัลยกย่องเป็นเยาวชน
ดีเด่นประกายเพชรของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้แล้วผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถนาเรื่องที่อ่าน
มาต่อยอดทาเป็นบทละครแสดงบนเวทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริม
สืบสานนาฏศิลป์ไทย
๒) ผู้เรียนมีทักษะของการคิดสังเคราะห์ความรู้ แก้ปัญหาจากการทาโครงงานเชิงสารวจเปรียบเทียบตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม และเลือกวิธีในการแก้ปัญหา มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีทักษะในการปรับตัวเข้ากับสังคม โดย
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น จัดทา CD นิทานคุณธรรมสาหรับคนพิการทางสายตา กิจกรรมต้น
กล้า WE Care จิตอาสาต้านยาเสพติด คิดกิจกรรมนาเสนอให้เครือข่ายในชุมชนแก้ปัญหาภัยยาเสพติด
๓) สถานศึกษาจัดโครงการกลุ่มผู้เรียนแกนนาป้องกันยาเสพติด สว.๓ จัดกิจกรรมให้ความรู้และป้องกันยาเสพ
ติดแก่ชุมชน จนเป็นที่ยอมรับในความสาเร็จของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ จัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน เน้นการกระจายอานาจและ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๒) ผู้บริหารมีสมรรถะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
บุคคล และการบริหารทั่วไป
๓) สถานศึกษายึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปรากฏผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน มีการวัด ประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับการเรียน
ที่ครอบคลุมความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของสถานศึกษา
๒) สถานศึกษาจัดทาแบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบสาเร็จรูป และใช้โปรแกรม iSchool
ในการเผยแพร่การประเมินตามตัวชี้วัด และเป็ นช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
๑) ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการคุณภาพ โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัด
การศึกษา และมีการกระจายความรับผิดชอบด้านคุณภาพให้แก่ครูอย่างทั่วถึง
๒) สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม iSchool มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สิล ปะ และภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับพอใช้ ต้องมีการพัฒ นา
เพิ่มเติมให้อยู่ในระดับดีถึงดีมาก
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) พัฒนาโปรแกรม iSchool ต่อยอดให้ใช้ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน คุ้มค่ายิ่งขึ้น
๒) ใช้หลักการบริหารจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) ถอดประสบการณ์การทางานของครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาต่อยอด เช่น การจัดทา SSR (Self Study Report) ของครู การวิจัยของครู
การทาโครงงานของผู้เรียน เป็นต้น
๓) พัฒ นาการบริ ห ารจั ดการแบบมีส่ ว นร่ว มให้ มีประสิ ทธิผ ลยิ่ง ขึ้น โดยการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการในรู ป
กรรมาธิการคณะต่างๆ เพื่อศึกษาและร่วมปฏิบัติตนอย่างกว้างขวาง
๓. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาต่อยอดการประกันคุณภาพภายในระดับกลุ่มงาน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพเสมอกันจากทุกกลุ่มงาน
๒.๓ ข้อเสนอแนะ
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาผู้เรียนให้มี
น้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานของผู้เรียน
ทางด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ (โขน) และกีฬาในระดับชาติ เพื่อสืบสานงานตามพระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชนโดยจัดกิจกรรม
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และขยายผลไปในทุกระดับชั้นเรียน
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผลของการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการความรู้
(KM : Knowledge Management) ต่อยอดจากสิ่งที่ได้ดาเนินการมาแล้ว โดยเฉพาะการจัดทารายงานประเมินตนเอง
(Self Study Report) และการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งครูและบุคลากรได้ทาครบทุกคน การทาโครงงานของผู้เรียนซึ่งมีผลงาน
จานวนมากเป็นที่ประจักษ์ สถานศึกษาควรจัดให้มีการดาเนินงานถอดประสบการณ์ รวบรวม เผยแพร่ในรูปนิทรรศการ
หรือการประชุมซิมโปเซียม เป็นต้น
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๒) สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยต่อยอดผลงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีการตั้งอนุกรรมการในรูปแบบกรรมาธิการชุดต่างๆ เพื่อศึกษาและร่วมมือปฏิบัติให้
เกิดผลผลิตที่ดีมีคุณค่าต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น
๓. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีกระบวนการประกัน คุณภาพภายในที่เ ข้มแข็ง มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีค วามรู้
ความสามารถ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ I-School ที่มีประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาให้เกิดการประกันคุณภาพหน่วย
ย่อยระดับกลุ่มงาน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการว่าจะได้รับบริการที่ดีจากทุกหน่วยงานของสถานศึกษา
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๑.๑2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) เมื่อวันที่
๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จากสานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดย สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่ ดังนี้

๑
๒
๓
๔

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

จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวินัย จิตอาสา รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เข้าใจในการ
เลือกอาชีพการงานในอนาคตอย่างเหมาะสม
๒. ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจในกระบวนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดจากการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
๓. ผู้เรียนรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาตนเอง และการใช้ในชีวิตประจาวัน
เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม MS. Office, Google, etc.
๔. ผู้เรียนรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา ตระหนักรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันมหากษัตริย์
และพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ ทั้งนี้โรงเรียนก็เป็นสถานศึกษาหนึ่งในจานวน ๙ โรงเรียนที่ระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พระพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสที่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วม ทาให้เกิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน
๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนการบริหารงานจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัทเทพผดุงพร ,
โรงพยาบาลธนบุรี, สถานีตารวจธรรมศาลา, สานักงานเขตทวีวัฒนา
๔. สถานศึกษามีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๕. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นาทางวิชาการ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการบริหารสถานศึกษา
๖. สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนโขน เป็นการสืบสานงานพระราชดาริและความเป็นลูกนวมินทร์
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการที่หลากหลาย มีการผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน
๒. ครูมีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน และใส่ใจผู้เรียนเป็นอย่างดี
๓. ครูมีการลงนามจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร
ด้านสืบสานงานพระราชดาริ
๑. นั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๑ ทุกคน ได้เรียนวิช านาฏศิล ป์ (โขน) และบรรพชาสามเณร และ
บวชเนกขัมมจาริณี
๒. ผู้เรียนได้สืบสานงานพระราชดาริ เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

จุดควรพัฒนา
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. สถานศึกษามีนักเรียนจานวนมากที่มีความสนใจด้านการกีฬา สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้ประสบความสาเร็จด้านกีฬา เช่น บาสเก็ตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล และ/หรือกีฬาอื่นที่ผู้เรียนมีความสามารถ
๒. สถานศึกษามีพัฒนาการด้านผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) คะแนนรวมเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง ๒ ช่วงชั้น แต่ยังมีช่องว่างให้พัฒนาเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน ๒ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
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๓. สถานศึกษาพัฒ นายกระดั บกิ จกรรมด าเนิ นการระบบการดู แลช่ว ยเหลื อนั กเรียนให้ เ ป็น ระบบ
มีการคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ เพื่อสารวจพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนและดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล
เพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อการให้คาปรึกษาชี้แนะอย่างรอบด้าน ให้มีความต่อเนื่อง จัดการให้มีบุคลากรที่ปรึกษานักเรียน
ในวัยนี้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่ออย่างเป็นระบบ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึ ก ษามี ค รู ผู้ ช่ ว ยจ านวนมาก ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาช่ อ งว่ า งระหว่ า งครู เ ก่ า และครู ใ หม่ ท าให้
การประสานงานต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ
๒. การประเมินและการติดตามงาน ยังไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
๒. การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC) ซึ่ ง และกั น
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ด้านสืบสานงานพระราชดาริ
๑. หลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา
๒. การนาผลงานที่เกิดจากงานสืบสานงานพระราชดาริ สู่ชุมชนและผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาส ให้
นักเรียนที่มีความสามารถในกีฬาประเภทอื่น ๆ พัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสาเร็จทั้งตนเองและสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
๒. สถานศึ ก ษาควรก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาคะแนนผลการทดสอบ ระดั บ ชาติ ( O-NET)
ที่ยังมีคะแนนไม่ถึง ๕๐ คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เพื่อความชัดเจนในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ และครอบคลุมทักษะทางวิชาการของผู้นักเรียน
๓. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการดูแลความช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
ทั้งผู้ปกครองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสถาบันด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันและช่วยเหลือดูแลนักเรียน
ไม่ให้มีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึกษาควรจัดการให้มีรูปแบบเครื่องมือการตรวจติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
การประเมิน ความส าเร็จ ของงานโครงการที่หลากหลาย และสอดคล้ องตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริห ารและ
การจัดการ
๒. สถานศึกษาควรมีการจั ดระบบหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศให้ มีความถูกต้อง เรียกใช้ส ะดวก
ครอบคลุมแผนงานที่จัดวาง เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการได้ถูกต้อง
๓. สถานศึกษาควรจั ดการตรวจสอบสื่ อ วัส ดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานสม่าเสมอให้ ส ามารถใช้งาน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล จั ด ให้ มี ร ะบบการบ ารุ ง รัก ษา และดู แ ลให้ พ ร้ อ มใช้ อ ยู่ เ สมอก าหนดการด าเนิ น การปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๓๗

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon
Self-Assessment Report 2021

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หากหลาย เห็นความสาคัญและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ควรนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งและกัน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนกาหนดการดาเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ด้านสืบสานงานพระราชดาริ
๑. ควรมีการจั ดทาหลั กสู ตรนวมินทราชินีศึกษา ให้ มีรูปแบบที่ชัดเจนมีองค์ประกอบของหลั กสูตร
ครบถ้วน และเพิ่มเติมกิจกรรมที่เป็นงานพระราชดาริที่สาคัญ ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น
๒. ควรนาผลงานที่เกิดจากงานสืบสานงานพระราชดาริ สู่ชุมชนและผู้ปกครอง เช่น กิจกรรมเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกล้วยไม้ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดีกาหนดการดาเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
สถานศึกษามีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถคิดและสร้างนวัตกรรมได้ ทั้งในกระบวนการจัดการ
เรี ย นการสอน และกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ย น มีห้ องปฏิบัติการในหลายด้านที่จะส่ งเสริมให้ นักเรียนพัฒ นาสิ่งประดิษฐ์
และ/หรือผลงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้ประโยชน์ ได้แก่ การผลิต
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากการออกแบบและใช้ 3D Printing การจั ด หุ่ น ยนต์ เ พื่ อ การใช้ ง านจริ ง ในรู ป แบบต่า ง ๆ การพั ฒ นา
เนื้อเยื่อพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม (โขน) เป็นต้น ทั้งนี้ พัฒนาให้มีกระบวนการที่เชื่อถือได้ นาไปใช้
ได้กับสถานศึกษาอื่น ๆ และเป็นผลที่ดีอย่างที่คาดหวังได้ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง ก้าวสู่
ความเป็นเลิศที่เป็นแบบอย่าง และ/หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงาน POSITIVE MODEL อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผล
การใช้ร ะบบเพื่อน าไปใช้กับ สถานศึกษาอื่น ๆ ในบริบทที่ใกล้ เคียงกับสถานศึกษาเรา และพัฒ นาให้ มีกระบวนการ
ที่ทุกสถานศึกษาที่นาไปใช้แล้วเกิดผลสาเร็จในแบบเดียวกั บเราหรือดีกว่า จนสามารถเผยแพร่และมีสถาบันที่น่าเชื่อถือ
รับรองแนวทางดังกล่าวนี้เป็นแบบอย่างที่นาไปใช้แล้วนาสู่ความสาเร็จได้
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครู มี ก ารลงนามจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ทางวิ ช าการ ระหว่ า งครู ผู้ ส อนกั บ ทางสถานศึ ก ษา
โดยฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนในส่วนความรับผิดชอบของตนเอง
ต่อผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นแรงผลักดันให้ครูพัฒนาตนเองศึกษาหาความรู้เพื่อนามาพัฒนาผู้เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จึงควรขยายขอบเขตของการทาบันทึก ข้อตกลง (MOU) ในเรื่องของการจัดสร้างนวัตกรรมสาหรับการเรียน
การสอน และมีการคัดเลือกประกวดแข่งขันและมอบรางวัลเพื่อจะได้ส่งเสริมให้ครูได้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
ใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียน และสร้างจุดเด่นให้กับสถานศึกษาต่อไป
ด้านสืบสานงานพระราชดาริ
สถานศึกษาควรมีการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมนาฏศิลป์ (โขน) ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนที่สนใจได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงโขนที่ลึกซึ้ง จนสามารถนาไปสู่การนาเสนอ
ในรูปแบบของการแสดงโขนได้เป็นอย่า งดีจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา และเป็นจุดเด่นเรื่องของมาตรฐาน
ที่ ๔ งานสืบสานงานพระราชดาริ ตามที่ปรากฏในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
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สรุปผลการประเมินความโดดเด่น
ความโดดเด่น
ด้านกีฬา ยูโด ยูยิตสู ยูราซ

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

ผลสัมฤทธิ์และรางวัลที่ได้รับ
๑. การแข่งขันกีฬายูยิตสู THAILAND OPEN GRAND PRIX 2019 การแข่งขันระดับนานาชาติ
นายฉันทัช บุตรมะไฮ ตัวแทนทีมชาติไทยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
๒. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๕ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
นายปนพ เอี่ยมลือนาม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๕๐ ก.ก.
นายฉันทัช บุตรมะไฮ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้าหนักไม่เกิน ๗๓ ก.ก.
๓. การแข่ ง ขั น กี ฬ าคู ร าช รายการ VI ASIAN JUNIOR U20 KURASH CHAMPIONSHIPS การแข่ ง ขั น ระดั บ
นานาชาติ นักกีฬาสังกัดโรงเรียนได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ๕ คน ผู้อานวยการธนกุล ช้อนแก้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ
ทีมชาติไทย และทีมชาติไทยได้คะแนนรวมเป็นอันดับ ๓
นายปนพ เอี่ยมลือนาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
๔. การแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ JU – JITSU THAILAND OPEN – GRAND SLAM 7 WORLDCUP U15 วันที่
๑๗ - ๑๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ประเทศไทยเป็ น ตั ว แทนเจ้ า ภาพจั ด แข่ ง ขั น และนั ก กี ฬ า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมลฑล ร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย ได้รับรางวัล ดังนี้
ประเภท เนวาซา (Ne-waza System)
1. เด็กหญิงพรรณราย ปานสมบูรณ์ ม.๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2. เด็กหญิงทินมณี อมรศิรินภา ม.๑ รางวัลชนะเลิศ
3. นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ ม.๕ รางวัลชนะเลิศ
ประเภท ต่อสู้ (Fighting System)
1. เด็กหญิงทินมณี อมรศีรินภา ม.๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2. นายภูวเดช จามจุรีรักษ์ ม.๕ รางวัลชนะเลิศ
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๑.๑๒ ผลงานดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๖4
ระดับสถานศึกษา
ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
รางวัลระดับเหรียญทอง การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ที่ประสบผลสาเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจาปีงบประมาณ 2564
ระดับผู้บริหาร
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายธนะกุล ช้อนแก้ว

2 นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์
3 นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอน
ต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจานวน
นักเรียน ๓,๐๐๐ คน ขึ้นไป ประจาปี
๒๕๖๔
เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละอุทิศ
ตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2564
เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละอุทิศ
ตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2565
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2565
ในกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบวิชาชีพ
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา

หน่วยงานที่มอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต ๑
หน่วยงานที่มอบ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ระดับบุคลากร
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวสุพัชชา เครือฉิม

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
ประกวดคาขวัญระดับชาติ หัวข้อ “
ความตัญญูคือคุณธรรมนาไทย ”
รางวัลคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖๔
ประเภทบุคคล

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๔๑

หน่วยงานที่มอบ
สภาผู้ทาประโยชน์เพื่อ
สังคมไทย
สภาผู้ทาประโยชน์เพื่อ
สังคมไทย
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ที่

2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล

นางสุดารัตน์ ณัฎฐ์มีบุญ
นางณัฏฐ์ญภา โพธิวัฒน์ธนัต
นางอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ
นางสาววันนา กันหาพร
นางสาววราภรณ์ ชูบัณฑิต
นายกฤศณัฎฐ์
คล้ายขา

8 นายพุทธัย เพื่อรอดวงษ์
9 นางกรัณฑา สุธาทรัพย์
10 นายอภิรักษ์

กุลชุตินธร

11 นางสาวปัญจพร สอนพูด

12 นางจันทร์เจ้า เถียรทวี
13 นายภูธร บ้านเนิน

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัล
รางวัล "บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔" สาขา
แม่พิมพ์ดีเด่นภายใต้โครงการ “สรรเสริญผู้
ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่า
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทจานวนนักเรียน
๓,๐๐๐ คน ขึ้นไป ประจาปี ๒๕๖๔

หน่วยงานที่มอบ
สมาพันธ์องค์กรผู้ทรงคุณค่า
ของแผ่นดิน แห่งประเทศ
ไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

โล่รางวัลวิทยากรและผู้สนับสนุนกิจกรรม
SBAC FRESHY DAY 2021
ได้รับคัดเลือกรางวัลคุรุสภาใน
กรุงเทพมหานคร ประจาปีการศึกษา
2565 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับ 2 สวดมนต์หมู่ทานอง
สรภัญญะ
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ครูที่ปรึกษาโครงงานนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์
เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ สสวท.ระดับชั้น
ม.4 – ม.6
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้มีการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม สาขา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการประกวด
รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
“SESAO 4 Online teaching Awards”
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2565
ในกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบวิชาชีพ
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๔๒

กรมการศาสนา
วัดชัยชนะสงคราม
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
สสวท.

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
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ระดับนักเรียน
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวปาลิตา วงศ์วิทยากูล
2 นางสาวศรัณย์พร เมตตาจิต

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่า
ประพฤติดี

หน่วยงานที่มอบ
กระทรวงศึกษาธิการ
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายพงศธร ประพฤติพงศ์
2 นายพงศธร ประพฤติพงศ์

3 เด็กหญิงกัญญาภัทร หอมจันทร์โต

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบ
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
เรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่ง
ความซื่อสัตย์สุจริต
รางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลง ม.ราชภัฏเทพสตรี
พื้นบ้านภาคกลาง กิจกรรมเปิด
บ้าน “มนุษย์-สังคม เทพสตรี
๒๕๖๕”
รางวัลชนะเลิศการประกวดร้อง
ม.ราชภัฏเทพสตรี
เพลงพื้นบ้านภาคกลาง กิจกรรม
เปิดบ้าน “มนุษย์-สังคม เทพสตรี
๒๕๖๕”

๒. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายสฤษฎ์พงศ์ ชลธารสฤษฎ์

2 ด.ญ.ทรรศิกา นภัสนันท์
3 ด.ญ.จิรัฐติกาล ก้อนง่อน
4 ด.ช.ณัชฐวรรธน์ พุ่มงาม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการ
(สอวน.) วิชาคณิตศาสตร์ ค่าย รุ่น
ที่ 22 ศูนย์ กทม. ปีการศึกษา
2565
ได้คะแนน O – net วิชา
คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
ได้คะแนน O – net วิชา
คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
ได้คะแนน O – net วิชา
คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๔๓

หน่วยงานที่มอบ
-

-
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๓. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายสมาธิ ชื่นทองคา

2 นางสาวภัทราภรณ์ นามวิชา
นายสิปปกร รินทศักดิ์
3 นางสาวนฤมล ใจตรง
นางสาวฐิติกา ศรีเหลือง
นางสาวกรชนก เจริญรัตนกิตติ
นางสาวรุจิกร โกยทอง
นางสาวปาณิสรา สุนทร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ตัวแทนศูนย์ภูมิศาสต์โอลิมปิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้า
แข่งขันระดับประเทศ ณ จังหวัด
เชียงใหม่
ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ
หัวข้อ “อยู่บ้านอย่างไรให้ได้บุญใน
ยุค New Normal” เนื่องในวันวิ
สาขบูชา พ.ศ. 2564
รางวัลชมเชย การสวดมนต์ทานอง
สรภัญญะ ระดับจังหวัด
กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่มอบ
ศูนย์ภูมิศาสต์โอลิมปิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม
ไทย-จีน ร.ร.พระปริยัติ
ธรรม
ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม
วัดชัยชนะสงคราม

๔. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่
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
มูลนิธิหลวงประดิษฐ
พุทธศักราช 2564 ประเภทขิมสายและ
ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง)
ประเภทซออู้โดยผลการแข่งขันได้ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ
3 เด็กชายชั้นเอก พรมจีน
การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง
มูลนิธิหลวงประดิษฐ
พุทธศักราช 2564 ประเภทขิมสายและ
ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง)
ประเภทซออู้โดยผลการแข่งขันได้ผ่านเข้ารอบ
รองชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพได้รับรางวัล
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
4 เด็กหญิงสุตาภัทร ตู้จินดา
ชนะเลิศจากการแข่งขันวาดภาพจินตนาการ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(อพวช.)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๔๔

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon
Self-Assessment Report 2021

๕. ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายชาญชัย สุทธิยุทธ์

6 เด็กชายรังษิวัฒน์ ทองมาก

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
แห่งชาติระดับภาค และจังหวัด
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
แห่งชาติระดับภาค และจังหวัด
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
แห่งชาติระดับภาค และจังหวัด
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
แห่งชาติระดับภาค และจังหวัด
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชน
แห่งชาติระดับภาค และจังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายูโด

7 นายอาทิวราห์ แก้วแจ่มใส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬายูโด

8 นายพชรพล ศรีเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูโด

9 นายปัญญวัฒน์ เดชโชติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูโด

10 นายชาญชัย สุทธิยุทธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายูโด

11 เด็กหญิงลลิตา ฮวดยิ่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาคูราช

12 เด็กหญิงณัฐวรีย์ พิมพ์ทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาคูราช

13 นายอาทิวราห์ แก้วแจ่มใส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาคูราช

14 นายกวีภูมิ หยุนแดง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาคูราช

15 นายชาญชัย สุทธิยุทธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาคูราช

16
17
18
19
20

อันดับที่ 4 รายการวิ่งข้ามรั้ว 400 ม. หญิง

2 นายปัญญวัฒน์ เดชโชติ
3 นายอาทิวราห์ แก้วแจ่มใส
4 นายกวีภูมิ หยุนแดง
5 นายพชรพล ศรีเพชร

นางสาวปวันรัตน์ เชียงปาน
นายปฏิภาณ ใจชอบ
ด.ช.สุวรรณสรรค์ หนูเอียด
ด.ช.พุฒิพงศ์ สิงยะเมือง
ด.ช.จักรตรี บุญล้า

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๔๕

หน่วยงานที่มอบ
ยูโดยุวชน เยาวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ยูโดยุวชน เยาวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ยูโดยุวชน เยาวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ยูโดยุวชน เยาวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ยูโดยุวชน เยาวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย
คูราชชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย
คูราชชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย
คูราชชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย
คูราชชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย
คูราชชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย
กรีฑาชิงแชมป์ มุ่งซีเกมส์
เทศบาล นาดีคัพ
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ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ - สกุล
ด.ช.เอกชัย วงษ์ประดิษฐ์
ด.ช.ชนสรณ์ พวงบุตร
ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ยืนยั่ง
ด.ช.สิโรดม ดวงประทีบ
นายปฏิภาณ ใจชอบ
ด.ช.สุวรรณสรรค์ หนูเอียด
ด.ช.พุฒิพงศ์ สิงยะเมือง
ด.ช.จักรตรี บุญล้า
ด.ช.เอกชัย วงษ์ประดิษฐ์
ด.ช.ชนสรณ์ พวงบุตร
ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ยืนยั่ง
ด.ช.สิโรดม ดวงประทีบ
นายปฏิภาณ ใจชอบ
ด.ช.สุวรรณสรรค์ หนูเอียด
ด.ช.พุฒิพงศ์ สิงยะเมือง
ด.ช.จักรตรี บุญล้า
ด.ช.เอกชัย วงษ์ประดิษฐ์
ด.ช.ชนสรณ์ พวงบุตร
ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ยืนยั่ง
ด.ช.สิโรดม ดวงประทีบ
นายปฏิภาณ ใจชอบ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่น 14 ปี
การแข่งขันฟุตซอล

ท่ามะขามคัพ

ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 รุ่น 14 ปี
การแข่งขันฟุตซอล

ประดู่ในอินวิเตชั่น

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๔๖
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๑.๑๓ สถานศึกษาประเมินความพร้อมด้านปัจจัยนาเข้า (Input) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
รายการ
๑. ด้านกายภาพ
1) การจัดห้องเรียนต่อระดับชั้น
2) ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ /
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ
การเรียนการสอน

๒. ด้านบุคลากร
1) ผู้บริหารสถานศึกษา

แนวการพิจารณา

ระดับ
ความพร้อม

มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับชั้นที่เปิดสอน
มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้น 2 ระดับชั้น
มีการจัดห้องเรียน แบบคละชั้นมากกว่า 2 ระดับชั้น
มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน
 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแต่ไม่
พร้อมใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแต่พร้อมใช้งาน
 มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ และ
ไม่พร้อมใช้งาน
 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และ
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย แต่ไม่
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย และไม่
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3
2
1
3

 มีผู้อานวยการสถานศึกษา
 มีผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
 ไม่มผี ู้อานวยการ/ผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ

3 มาก
2 ปานกลาง
1 น้อย






สถานศึกษา
2) จานวนครู
 มีจานวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา
 มีจานวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมี
ครูไม่ครบทุกระดับชั้นแต่ครบทุกรายวิชา
 มีจานวนครูไม่ครบทุกระดับชั้น และไม่ครบทุกรายวิชา
3) จานวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนา  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ชั่วโมงขึ้นไป
ตนเองของครูระดับการศึกษาขั้น  ชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ชัว่ โมง
พื้นฐาน ทั้งหมดใน
 มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ชั่วโมง
ปีการศึกษาที่ผ่านมา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๔๗

มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก

2 ปานกลาง
1 น้อย
3 มาก
2 ปานกลาง
1 น้อย

3 มาก
2 ปานกลาง
1
3
2
1

น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
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รายการ
4) จานวนชั่วโมงเฉลี่ยการเข้า
ร่วมกิจกรรม PLC ของครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมดในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
๕) บุคลากรสนับสนุน
๖) การให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา

แนวการพิจารณา
 มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไป
 มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ชั่วโมง
 มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ชั่วโมง

มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ
มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ
ไม่มีบุคลากรสนับสนุน
มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ กับครูทุกคน
 มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ กับครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
 ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพฯ





๓. ด้านการสนับสนุนจากภายนอก
1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
 ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา
 ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรม
ของสถานศึกษา
 ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือ
กิจกรรมของสถานศึกษา
2) การมีส่วนร่วมของคณะ
 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
ขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา
2-3 ครั้งต่อปี
 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษา
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
3) การสนับสนุนจากหน่วยงาน /  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษา
 ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาหรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผลต่อ
การพัฒนาสถานศึกษา
 ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๔๘

ระดับ
ความพร้อม
3 มาก
2 ปานกลาง
1 น้อย
3
2
1
3

มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก

2 ปานกลาง
1 น้อย
3 มาก
2 ปานกลาง
1 น้อย
3 มาก
2 ปานกลาง
1 น้อย
3 มาก
2 ปานกลาง
1 น้อย
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รายการ

แนวการพิจารณา

ระดับ
ความพร้อม
สรุประดับความพร้อม

สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 10 รายการ
สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง 1 รายการ
สถานศึกษามีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย - รายการ

๑.๑4 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๔๙

จานวน (คน)
5
23
9
12
14
10
4
3
15
1
3
1
2
6
1
2
1
7
10
2
2
3
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ที่
23
24
25
26
27
28

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

จานวน (คน)
1
3
1
1
1
1
ข้อมูล ณ วันที่ 2๔ พ.ค. 256๕

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๕๐
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ส่วนที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา
โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล แบ่ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานเป็ น 4 กลุ่ ม คื อ
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๕๒

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon
Self-Assessment Report 2021

โดยผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ใช้หลักบริหารโดยประยุกต์รูปแบบการ
บริหารโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด โดยมาจากการวิเคราะห์นโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานและจุ ดเน้ น ของส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งมีรูปแบบเป็นนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL ประกอบด้วย

P: Participation การมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานอื่นโดยเฉพาะภาคี 4 ฝ่าย โดย
กาหนดเป็นหลัก 5 ร คือ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจในการปรับปรุงระบบประกัน
คุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O : Organization Development จัดระเบียบและพัฒนาองค์กร โดยได้จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับ
การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการการจัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรีย น การกาหนดตัวบ่งชี้
กาหนดเกณฑ์การประเมินและการทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
S : Strategic Management เป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ซึ่งได้นาทฤษฏีการบริหารเป็น
ฐานความคิดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน และ Strategic
Management (การบริหารเชิงกลยุทธ์) เป็นการบริหารคุณภาพโรงเรียนโดยเริ่มจากการศึกษานโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์
ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เพื่ อ 1) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) 2) การปฏิ บั ติ ก าร (Take Action) 3) การ
ประเมินผล (Evaluation)
I : Information Management (การบริหารข้อมูลสารสนเทศ) เป็นการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ทันสมัย
เพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการทางาน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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T : Team Work (การทางานเป็นทีม) เป็นการทางานโดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอานาจให้ครู บุคลากรทาง
การศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางาน มีบรรยากาศในการทางานที่เป็นแบบเปิด สร้างทีมงานที่มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณภาพเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
I : Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม ประกอบด้วย Truthfulness ซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวงทั้ งต่ อ
ตนเองและผู้อื่น คิด ไตร่ตรอง ก่อนพูดยึดมั่นรักษาคาพูดอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย Moral & Ethic ตั้งมั่นในความ
ถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีอคติ วาระซ่อนเร้น ถือมั่นในกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ไม่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ผู้ใด
Management by Fact รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการคิดพิจารณาและลงมือดาเนินการตาม
ข้อเท็จจริง โดยหลีกเลี่ยงการอนุมาน
V : VALUES ค่านิยมร่วมเป็นเครื่องมือทางการบริหาร และ การพัฒนาองค์กรรูปแบบหนึ่ง วัฒนธรรมรวมเป็น
กรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือจากกฎ ระเบี ยบที่มีอยู่ของคนที่อยู่ในองค์กรนั้น วัฒนธรรมมีอิทธิพล ต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตนของคนที่ทางานอยู่ในองค์กรสะท้อนให้เห็นกระบวนการคิด การตัดสินใจ รวมถึงวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
และที่สาคัญวัฒนธรรมมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงองค์กร เพราะองค์กรที่มีวัฒนธรรมไม่เข้มแข็ งและไม่ยืดหยุ่นจะทาให้
วัฒนธรรมกลายเป็นอุปสรรค ต่อการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว ไม่ทันต่อทิศทางการดาเนินการตามพันธกิจขององค์กร
E: Eefficiency effectiveness ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เน้นคุณภาพวิชาการ การบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีคุณ ภาพ การเรียน การสอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ มีความถนัด ชัดเจนเรื่อง
หลักสูตรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการวัด และประเมิน ผลอย่างมีมาตรฐาน มีการ
จัดระบบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนต้ องมีการกระตุ้น ให้ครู
พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นาวิชาการ อาศัยครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้นาด้าน วิชาการ ก็จะส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอน ในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพตามไปด้วย

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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การบริ ห ารโรงเรี ย นมาตรฐานสากลโดยใช้ POSITIVE MODEL นั้ น เป็ น รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล ที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผลผลิตเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และ
เหมาะสม ตามห้วงเวลานั้นๆ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ทาให้ได้นวัตกรรม
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่สอดคล้องกับการพัฒ นาคุณภาพของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โดยใช้กระบวนการวงจร คุณภาพ P D C A ในการดาเนินงาน และใช้ทฤษฎีการเสริ มแรง (Reinforcement Theory)
ตามเทคนิค 5 ใจ (ให้ใจ ได้ใจ ประสานใจ ให้กาลังใจ และดูแลรักษาใจ) ทาให้การดาเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมาย

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
“ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ สืบสานงานพระราชด้าริ
มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
บนพืนฐานความเป็นไทย ”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล
2. ผูเ้ รียนใฝ่ดีมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดารงชีวิต
การสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก
3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน และประชาคม
โลก
4. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถจัดการศึกษาระดับมาตรฐานสากล
6. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ระหว่างประเทศ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“รักษ์ศักดิ์ศรี มีความเป็นไทย”
รักษ์ศักดิ์ศรี

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

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามพระราชด้ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชนนี พระพันปีหลวง”
หมายถึง การรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป เช่นการแสดงโขน
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๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต มีความสามารถสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New
Economy) และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
3. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชื่อมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน และประชาคม
โลก
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๔. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔.1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๒. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. การจัดระบบบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ
๔. การบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ

ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

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

กลยุทธ์

โครงการ

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

โครงการที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน
โครงการที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาการของผู้เรียน
โครงการที่ ๓ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ
โครงการที่ ๕ ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
และสืบสานงานพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม
โครงการที่ ๖ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
และพัฒนาคุณภาพครู ทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และบุคลากร
มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน
ทางการศึกษา
การสอน การวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ ๒๑
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม
โครงการที่ ๗ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
และพัฒนากระบวนการ ด้วยระบบคุณภาพและพัฒนาระบบประกัน
บริหารและการจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ
โครงการที่ ๘ ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และสร้างภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริม
โครงการที่ ๙ ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ครู
และพัฒนาการบริหาร และการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนพิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๕๙

สอดคล้อง มฐ.
มฐ. ๑.๑
มฐ. ๑.๕
มฐ. ๑.๑
มฐ. ๑.๓
มฐ. ๑.๗
มฐ. ๑.๙

มฐ. ๑.๒
มฐ. ๑.๖
มฐ. ๑.๒
มฐ. ๑.๔
มฐ. ๑.๘
มฐ. ๔.๒

มฐ. ๑.๑๐
มฐ.๑.๘
มฐ.๔.๒
มฐ.๒.๔
มฐ.๓.๒
มฐ.๓.๔

มฐ.๔.๑
มฐ. ๔.๓
มฐ.๓.๑
มฐ.๓.๓
มฐ. ๓.๕

มฐ.๒.๑ มฐ.๒.๒
มฐ.๒.๓ ม ฐ.๒.๔
มฐ. ๒.๕ มฐ. ๒.๖
มฐ. ๒.๒ มฐ. ๒.๓
มฐ. ๒.๕ มฐ. ๒.๖
มฐ. ๑.๑ มฐ. ๑.๒
มฐ ๑.๓ มฐ ๑.๔
มฐ. ๑.๕ มฐ. ๑.๖
มฐ.๒.๒
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4.2. การด้าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๑
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน
๑.แข่งขันทักษะวิชาการ
และนิทรรศการ
๒.พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้
๓.ส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการ
๔.พัฒนาการเรียน
การสอน
๕. จัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
๖. สอนเสริมเติมปัญญา
๗. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๘. O-NET Upgrade
โครงการที่ ๒
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการของผู้เรียน
๑.แข่งขันทักษะทางวิชาการ
๘ กลุ่มสาระ
๒. แข่งขันทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรม
๓. SW3 Pre-Entrace
๔. ติดตามผลการศึกษาต่อ
ของนักเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

๑.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๘ กลุ่มสาระ
๒. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๓. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
รับความรู้จากสื่อและ
วิทยากรจากภายนอก
๔. เพื่อให้ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก

เชิงปริมาณ
มฐ. ๑.๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี มฐ. ๑.๒
ที่ ๑-๖ จานวน ๒,๙๖๗ มฐ. ๑.๕
คน

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

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

เชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรมและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๖๐

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

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

วัตถุประสงค์

๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการ
จัดการความรู้และจัดระบบ
เพื่อสะดวกในการเลือกใช้

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)
เพื่อใช้ในการจัดการ
ความรู้และจัดระบบ
เพื่อสะดวกในการเลือกใช้

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๖๑

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

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

วัตถุประสงค์

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

เป้าหมาย
สนองมาตรฐาน
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

เชิงปริมาณ
มฐ. ๑.๗
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มฐ. ๑.๘
ผ่านเกณฑ์ประเมิน
มฐ. ๑.๙
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรกาหนด
พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ศาสนา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทักษะชีวิต
มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
สามารถดารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๖๒
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โครงการ/กิจกรรม

สูช่ ุมชน
๑๙. กิจกรรมโดดหอ
๒๐. ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
๒๑. ค่ายลูกเสือโรงเรียน
พี่สู่โรงเรียนน้อง
๒๒. ลูกเสือสาธารณภัย
๒๓. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โครงการที่ ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้
มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ
๑.พัฒนาทักษะชีวิตและเพื่อน
ที่ปรึกษา
๒. Case Conference
๓. การจัดการเรียนร่วม
๔. สตรีทบาสต้านภัยยาเสพติด
๕. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๖. การแข่งขันกีฬาภายใน
๗. Diet fit
๘. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา
๙. เวทีคนกล้า
โครงการที่ ๕ ส่งเสริมเอกลักษณ์
อัตลักษณ์
และสืบสานงานพระราชด้าริ
๑.ราลึกสุนทรภู่ครูกวี
๒.ครอบครัวพอเพียง
๓.ประกวดมารยาทไทย
๔.ไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์
๕.ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ไอซีทีตามรอยพ่อ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
สนองมาตรฐาน
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะชีวิตในการป้องกัน
ตนเอง ให้ปลอดภัยจากยา
เสพติดและปัญหาทางเพศ
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี โดยใช้ ศิลปะ ดนตรี
กีฬาเป็นสื่อ

เชิงปริมาณ
มฐ. ๑.๑๐
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี

๑.เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ
เพื่อตอบสนองพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ฯ
๒.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์และภูมิใจ
ความเป็นไทย

เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
และสืบสานงานพระราชดาริ

เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี

เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนเกิดความรัก
ศักดิ์ศรี มีคุณธรรมฯ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๖๓

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

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

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)

๑.เพื่อส่งเสริมครู
และบุคลากรให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรพัฒนาตนเอง
ตามหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทั้งหมด
ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ครูได้รับการส่งเสริม
ให้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๖๔

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

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

วัตถุประสงค์

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

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)

๑.เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการระบบคุณภาพและ
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาที่มุ่งสัมฤทธิ์งาน

เชิงปริมาณ
มีแผนปฏิบัติการ ปฏิทิน
ปฏิบัติงานปีงบประมาณ
มีเอกสารสารสนเทศ
การนิเทศภายใน
ควบคุมภายใน และ
รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการบริหาร
และจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได้
โครงการที่ ๘
๑.เพื่อประสานความร่วมมือ เชิงปริมาณ
ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สร้างภาคีเครือข่าย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษา ภาคี
๑. ธนาคารโรงเรียน
ในการจัดการศึกษา
เครือข่าย สมาคม
๒. มอบทุนการศึกษาต่อ
๒. เพื่อประสานความ
ผู้ปกครอง ชุมชน
๓. แหล่งเรียนรู้คู่ควรสืบค้น
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งหมดที่ร่วมจัด
๔. จัดบรรยากาศให้เอื้อ
ต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การศึกษา
ต่อการเรียนรู้
๓. เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย
๕. ศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และร่วมพัฒนาคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
๖. ห้องเรียนสีเขียว
การศึกษาหรือแลกเปลี่ยน องค์ ก รต่ า ง ๆ และภาคี
๗. Eco school
เรียนรู้
เครือข่ายมีส่วนร่วม
๘. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนากีฬา
ในการจัดการศึกษาของ
๙. นักเรียนแลกเปลี่ยน
โรงเรียน
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๖๕

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

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

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

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และ
คุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)

๑๐. Summer Abroad
๑๑. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ภาษาและวิชาการ
๑๒. ลูกเสือแลกเปลี่ยน
๑๓. ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
๑๔. ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๙
ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ครู
และการบริหารจัดการโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
๑.พัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการ
๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะ EQ
๓. ค่ายบูรณาการ
๔. สอนโดยครูต่างชาติ
๕. จัดทดสอบภาษาอังกฤษ
๖. จัดทดสอบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ TEDET
๗. ค่าหนังสือภาษาอังกฤษ
๘.พัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการ
๙. ค่ายสัมมนาวิชาการ
๑๐. ส่งเสริมการเรียนการสอน
โปรแกรมหุ่นยนต์

๑.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์

เชิงปริมาณ
มฐ. ๑.๑
นักเรียนโครงการห้องเรียน มฐ. ๑.๒
พิเศษทั้งหมด
มฐ ๑.๓
มฐ ๑.๔
เชิงคุณภาพ
มฐ. ๑.๕
นักเรียนมีความสามารถ มฐ. ๑..๖
ทักษะ และสมรรถนะที่
มฐ.๒.๒
สาคัญในศตวรรษที่ ๒๑

๒. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการ
ของนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๖๖
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๑๑. ค่าย English International
Camp
๑๒. ค่าย English Day Camp
๑๓. ส่งเสริมทักษะด้านการวิจัย
๑๔. ทดสอบวัดความรู้มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของครู

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๖๗
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๖๘
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ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ชื่อมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒) มีความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๒.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ
ระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
90

ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

90

ยอดเยี่ยม

88.88

ดีเลิศ

90
90

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

91.11
100

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

80
90

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

100
100

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

90

ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

90
90

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

97.77
95.55

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
90
ยอดเยี่ยม

97.77

ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

80
80

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

100
97.22

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

100
90

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

92.59
100

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

90

ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

90
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ชื่อมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๔ สืบสานงานพระราชดาริ
4.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชดาริ
และศิลปาชีพในสถานศึกษา
4.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทาง
พระราชดาริของเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๔.๓ มีความภาคภูมิใจและรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์
ต่อการสืบสานงานพระราชดาริ
สรุปผลในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ
ระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
80
ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

80

ยอดเยี่ยม

100

ยอดเยี่ยม

80
80

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

88.88
97.22

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

80

ยอดเยี่ยม

97.22

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
80

ดีเลิศ

70.37

ดีเลิศ

60

ดีเลิศ

100

ยอดเยี่ยม

70

ดีเลิศ

91.66

ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมความสามารถและ
สมรรถนะให้เป็นไปตามศักยภาพของนั กเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานประเด็นพิจารณาของสถานศึกษา ด้วยการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการที่เหมาะสมกับนักเรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน
เป็นสาคัญ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงการทั้งรูปแบบการระดมสมอง การลงมือปฏิบัติจริง การร่วมมือกัน
เรียนรู้ ใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณของนักเรียนเป็นเรื่องสาคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนา ให้นักเรียนทุกคนมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะเจตคติความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
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ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถจัดกิจกรรรมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยอมรับความแตกต่าง และความหลากหลาย มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ด้วยกิจกรรม โครงการตรงตามศักยภาพของนักเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี เทคนิค รูปแบบใน
การจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล โดยสถานศึกษาได้ดาเนิน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาติ การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสะเต็มศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นิทรรศการวิชาการและงานบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

๑. การส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขีย น การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ดับชั้น สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมบันทึกการอ่านของนักเรียนทุกคนและทุก
ระดับชั้นอย่างชัดเจน กาหนดให้นักเรียนบันทึกสาระสาคัญที่ได้จากการอ่านในแต่ละวันจากการค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ หรือ
หนั งสื อที่ห ลากหลาย อีกทั้งสถานศึกษาส่ งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในรายวิชาภาษาไทย “กิจกรรมรั กษ์ไ ทย-รั กษ์
ภาษาไทย” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการแข่งขัน เพชรภาษาไทย และวิชาต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ มีการส่งเสริมให้
นักเรียนอ่านและค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศในการเรียนด้วยตนเอง และประกวดยอดนักอ่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่านผ่าน “กิจกรรม ลูก สว.3 รักการอ่าน” และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในรูปแบบออนไลน์
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว มีการปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อสถานการณ์การเรียนการสอนสามารถจัดได้
ตามปกติในรูปแบบออนไซต์ มีการนาวิทยากรมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียน การจัดป้ายนิเทศแนะนา
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สาระน่ารู้ และเทศกาลวันสาคัญ กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด และ กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ สาหรับนักเรียนในรูปแบบ
ออนไลน์
การเขียนและการสื่อสาร สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนเขียนสื่ อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดประกวดการเขียนเรียงความในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมคุณภาพนักเรียนด้านการ
สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้วยกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการบูรณาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีการฝึกให้นักเรียนสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนา
ทักษะสามภาษา การฝึ กทักษะการสนทนาภาษาอั ง กฤษในกิ จ กรรม English Speaking Day กับครูช าวต่า งชาติ
กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชนสาหรับแก้ปัญหาทักษะการอ่านออกเสียง กิจกรรมของชุมนุมศิลปะการพูด ส่งเสริม
และพัฒนาให้นักเรียนสามารถพูดสื่อสารและนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดคานวณ มีการพัฒนาทักษะ
ความคิดวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบโครงงานคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้เวทคณิต กิจกรรมคณิต
คิ ด เลขเร็ ว การจั ด ท าโครงงานทางคณิ ต ศาสตร์ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ เ ป็ น กระบวนการพั ฒ นาและการส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ 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 พื่ 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
คิ ด วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และแก้ ปั ญ หาโดยมี ก ระบวนการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก าร
ที่หลากหลาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้นตอน แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน แบบการใช้โครงงานเป็นฐานและใช้
กระบวนการวิจัย มีโครงการต่างที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน จัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IS และรายวิชาวิทยาการ
คานวณ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมโครงงาน/ชุมนุม นักเรียน
สามารถเลือกและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหา และในปีการศึกษานี้
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การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา สถานศึกษามีการกาหนดให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงานทั้งโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานชุมนุม โครงงานคุณธรรม โครงงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เพื่อให้นักเรียนเรียนได้ฝึกทักษะ
ความคิด เรียนรู้กระบวนการทางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน มีการกาหนดวันนาเสนอโครงงานและแสดงผลงาน
และผลผลิตของนักเรียน อีกทั้งมีการจัดประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในทุกกลุ่มสาระฯ โดยมีการฝึกอย่าง
ต่อเนื่องและประเมินในทุกหน่วยการเรียน นอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาของ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการจัดให้กิจกรรม “สภานักเรียนจาลอง” เพื่อฝึกการคิดอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวของนักเรียนภายในโรงเรียนผ่านสภาผู้แทนนักเรียน

๓. การส่ ง เสริ ม ความสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรม และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
การสร้างนวัตกรรมของนักเรียน สถานศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์ และการ
วิจั ย ทางสั งคมศาสตร์ อย่ างเต็มรู ป แบบ ส่ งเสริม โครงการโรงประลองต้น แบบทางวิศ วกรรม (Fabrication Lab)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกร สามารถผลิตนวัตกรรมหรือผลงาน
ที่สร้างขึ้นสามารถนาเสนอและเผยแพร่แก่สาธารณประโยชน์ได้ อีกทั้งนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบ การ
เป็นนวัตกร ฝึกทักษะในเรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก สถานศึกษาได้
ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมผ่ านกระบวนการเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน การสร้าง
นวัตกรรมของนั กเรี ย นโรงเรี ย นได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่ านกระบวนการวิจัยตามหลั กวิทยาศาสตร์ และการวิจัยทา ง
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สั ง คมศาสตร์ อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ นวั ต กรรมหรื อ ผลงานที่ นั ก เรี ย นสร้ า งขึ้ น สามารถน าเสนอและเผยแพร่ แ ก่
สาธารณประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น การนาเสนอนวัตกรรมของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ นักเรียนได้ฝึกทักษะใน
เรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก

๔. ความสามารถการใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ในทุก
ระดับชั้น และมีอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เพียงพอ ทันสมัย เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล นักเรียนสามารถ
เรียนรู้และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Access ในการสร้างงาน ตามเงื่อนไข โปรแกรมคานวณ
(Excel) โปรแกรมนาเสนอผลงาน (Power point) โปรแกรมภาษาสร้างรูปทรงเรขาคณิต การจัดเอกสาร ตารางทางาน
การจัดการภาพกราฟิก animation สร้างงานเป็นเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ สร้างเป็นการ์ตูน เป็นต้น การค้นคว้าข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตในทุกรายวิชาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ การนาเสนอผลงานทางเว็บบล็อก การติดต่อครูผู้สอน เพื่อน และคน
ในสังคมทาง e-mail, Social Network และสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมาใช้ในการเรียนรูปแบบออนไลน์ได้
อย่างเต็มศักยภาพ
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๕. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป
มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสถานศึกษามีโครงการและกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล ช่วยเหลือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตั้งเป้าหมาย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยนักเรียนทา MOU เพิ่มผลสัมฤทธิ์ขึ้นร้อยละ 5 ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา อบรม
สัมมนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรีย นมีการนิเทศการสอนอย่างเป็น
ระบบ นอกจากการทาบันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแล้ว สถานศึกษามีโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ยกระดับและส่งเสริมสมรรถนะ ศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการการแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นั ก เรี ย น โดยครู ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาและหาแนวทางเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ เรี ย น
ของนักเรียนภายใต้การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มศักยภาพ

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้
ทักษะพื้นฐานในการทางาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต ซึ่งมีการดาเนินงานต่าง ๆ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานฝีมือ งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ งานบัญชี
อีกทั้งงานแนะแนวได้จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยมีสถาบันระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับอาชีวศึกษา รวมถึง สานักจัดหางานเขตพื้นที่ 7 ได้มาร่วมจัดทาการทดสอบความถนัด บุคลิกภาพกับอาชีพให้กับ
นักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการทางาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งมีการดาเนินงานต่าง ๆ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้
จัดการเรียนการสอน ที่สอดแทรกการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ และวิชาทักษะทางอาชีพ เช่น การทาขนมไทย
งานใบตอง งานธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการและ SME ขนาดย่อม เป็นการส่งเสริมความสามารถทักษะพื้นฐานทาง
อาชีพที่หลากหลาย และงานแนะแนว ได้จัดการเรียนการสอนแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ เพื่อให้ นักเรียนได้ค้นพบ
ความรู้ความสามารถของตนเอง และนาผลการเข้าร่วมกิจกรรมไปวางแผนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรายวิชาต่างๆ
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๗. การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๘ ข้อ ประกอบด้วย 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์
สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทางาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ ได้
ดาเนินการโครงการกิจ กรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรม วันสาคัญทางศาสนาในรู ปแบบออนไลน์ ส่งเสริม
คุณลักษณะให้นักเรียนรู้จักการวางแผน ประหยัด อดออม โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน กิจกรรมธนาคาร
ขยะรี ไ ซเคิล เข้าร่ ว มพิธีทบทวนคาปฏิ ญาณตนและสวนสนาม แบบปรับประยุกต์ภ ายใต้ ส ถานการณ์โ ควิด – 1๙
นักเรียนทุกคนมีส มุดบั น ทึกความดี กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติ
กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑, ม.๔ กิจกรรม โฮมรูม กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรม
โครงงานคุณธรรม เป็นต้น
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๘. การส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สถานศึกษาได้ส่งเสริมนักเรียนปฏิบัติ
ตนที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และรั กความเป็นไทย โดยการศึกษาแหล่ งเรียนรู้ท้องถิ่น เช่น พุทธมณฑล
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนทฤษฎีใหม่ เขตทวีวัฒนา แบบบูรณาการเข้าสู่เนื้อหาวิชาต่างๆในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทยและความภูมิใจในท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
กลุ่มสาระการเรีย นรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมบริจาคเพื่อสาธารณะกุ ศล
การบันทึกการปฏิบัติความดี เผยแพร่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ไทย
๙. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและหน้าที่พลเมืองอบรมคณะกรรมการนักเรียนและ
หัวหน้าชั้นเรียน กิจกรรมเลือกตั้งสภาผู้แทนนักเรียน มีการจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ในเรื่องของข้อมูลส่วนตัว
ครอบครัว เศรษฐกิจ การรู้จักและเข้าใจตนเองรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่
ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ในสั ง คมได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข กิ จ กรรมสร้ างมนุษ ยสั ม พั น ธ์ และส่ ง เสริม การยอมรับ ความแตกต่ างที่
หลากหลายที่สถานศึกษาดาเนินการ เช่น กิจกรรมจิตอาสา และสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมรับน้อง ม.๑ และ ม.๔
เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างหลากหลาย

๑๐. การส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการ
ต ร ว จ เ ค รื่ อ ง แ ต่ ง ก า ย จ า ก ค รู ที่ ป รึ ก ษ าเ ป็ นป ระ จ า ทุ ก วั น แ ล ะ บั น ทึ ก ใ นส มุ ดบั นทึ ก กิ จ ก รร ม โ ฮมรู ม
การอบรมการปฎิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการได้รับการดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้น มีการประสานงานกับผู้ปกครอง
เพื่อรับทราบผลการตรวจสุขภาพและส่งต่อเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนทุกคนได้รับการชั่งน้าหนักวัดส่วนสูง
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและได้รับการดูแลพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยงานอนามัยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ร่างกายจากผลกระทบต่าง ๆ แก่นักเรียนหน้าเสาธงเป็นประจา และถ่าย วิดิทัศน์เผยแพร่สู่นักเรียนที่เรียนออนไลน์ เช่น
การให้ความรู้เกี่ยวกับ ค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคระบาดไวรัสโคโรน่า หรือโควิ ด- ๑๙ แก้ไขปัญหา
นักเรียนที่มีภาวะน้าหนักเกินมาตรฐานหรือโรคอ้วนด้วยการจัดกิจกรรม Diet fit เป็นต้น
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมเยาวชนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด สร้างสุนทรียภาพสาหรับ
การใช้ชีวิตของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันสิ่งเสพติด โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด
เอดส์และอบายมุข จัดโครงการห้องเรียนสีขาวต้านยาเสพติดอบรมนักเรียนแกนนาต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนห่างไกล
จากภัยยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข การจัดทาป้ายนิเทศในการรณรงค์ การส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายและการ
แข่งขันกีฬา ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ของสถานศึกษา การเฝ้าระวังดูแล
นักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 มีการคัดแยกเศษอาหารการทาความสะอาดภาชนะอย่างถูก
สุขลักษณะ โรงเรียนเป็นเขตปลอดน้าอัดลมจัดให้มีน้าประปาดื่มได้ไว้บริการอย่างเพียงพอ

ลักษณะทางจิตสังคม สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีการดาเนินงาน โดยครูที่ปรึกษาดูแล
นักเรียนร่วมกับผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ มีประเมินนักเรียนความถนัดด้านต่าง ๆ ทั้งความฉลาดทางอารมณ์ EQ หรือก
การคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ เพื่อสารวจพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนและดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล มี
การเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา ส่วนกรณีของนักเรียน
ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษไม่ว่าจะเป็นจากปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม การ
บกพร่องการเรียนรู้ หรือโรคซึมเศร้า สถานศึกษามีการประสานและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือใน
รูปแบบออนไลน์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๒. ผลการดาเนินงาน
๑.ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
แ ผ น ภู มิ แ ส ด ง ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ่ า น ก า ร เ ขี ย น ก า ร สื่ อ ส า ร
และการคิดคานวณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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แ ผ น ภู มิ แ ส ด ง ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ่ า น ก า ร เ ขี ย น ก า ร สื่ อ ส า ร
และการคิดคานวณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม

93.9
93.8
93.8
93.7
93.7
93.6
93.6
ร้อยละ

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 1
93.84

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 2
93.67

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
เฉลี่ย 2 ภาคเรียน
93.76

จากแผนภูมิพบว่า ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ในระดับดี – ดีเยี่ยม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 9๓.๘๔ และในภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 9๓.๖๗ เมื่อเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียนจะเท่า กับร้อยละ 9๓.๗๖ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับคะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไปมีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการ
คิดคานวณเหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดี – ดีเยี่ยม)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
แผนภู มิ แ สดงร้ อ ยละของผลการประเมิ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียน ที่ ๑ – 2

80
70
60
50
40
30
20
10
0
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ไม่ผ่าน
0.00
0.00

ผ่าน
4.09
3.61

ดี
18.49
34.43

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๘๕

ดีเยี่ยม
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม

96.4
96.3
96.2
96.1
96.0
95.9
95.8
95.7
95.6
ร้อยละ

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 1
95.91

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 2
96.39

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
เฉลี่ย 2 ภาคเรียน
96.15

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 แก้ปัญหาและนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ใน
ระดับดี – ดีเยี่ยม)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๘๖

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon
Self-Assessment Report 2021

๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการสารวจด้านความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม

100.0
99.0
98.0
97.0
96.0

95.0
94.0
ร้อยละ

ภาคเรียนที่ 1
99.14

ภาคเรียนที่ 2
96.06

เฉลี่ย 2 ภาคเรียน
97.60

จากแผนภูมิพบว่า ร้อยละของผลการสารวจด้านความสามารถในการสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม เฉลี่ย 2 ภาค
เรี ย นเท่ า กั บ 93.21 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ คะแนน 5 (ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ 9 ๐ ขึ้ น ไป มี
ความสามารถในสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมของตนเอง/กลุ่ม)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

80
70
60
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40
30
20
10
0
ร้อยละ

ไม่ผ่าน
0.00

ผ่าน
6.42

ดี
17.00

ดีเยี่ยม
76.58

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)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๘๘
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๑.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
นักเรียน
ระดับ จานวน
ที่ได้
ช้น
คน
ร ๐
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ม. ๑ 8,057 0 0 299 273 390 538 929 1,038 4,590 6,557
ม. 2 7,492 2 3 309 247 371 508 742 845 4,465 6,052
ม. 3 8,492 0 1 233 181 337 429 697 838 5,776 7,311
91
202
354
568
859 3,330 4,757
ม. 4 5,531 0 24 103
56
52
121
208
389
589 4,669 5,647
ม. 5 6,093 0 9
55
49
112
152
314
482 4,830 5,626
ม. 6 5,995 0 0

ร้อยละ
นักเรียน
ที่ได้
ระดับ
๓ ขึ้นไป
81.38
80.78
86.09
86.01
92.68
93.84

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
จานวน ร้อยละ
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
นักเรียน นักเรียน
ระดับ จานวน
ที่ได้
ที่ได้
ช้น
คน
ระดับ ระดับ
ร ๐
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔
๓ ขึ้นไป ๓ ขึ้นไป
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)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๘๙
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๑.๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ไม่ผ่าน
0.00
0.09

ผ่าน
1.80
3.62

ดี
14.28
13.83

ดีเยี่ยม
83.92
82.46

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม
98.50
98.00
97.50
97.00
96.50
96.00
95.50
95.00
ร้อยละ

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 1
98.20

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 2
96.29

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
เฉลี่ย 2 ภาคเรียน
97.25

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 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 ทักษะและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในระดับดี – ดีเยี่ยม)
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๙๐
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๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ไม่ผ่าน
0.00
0.00

ผ่าน
0.61
0.81

ดี
6.51
6.69

ดีเยี่ยม
92.88
92.49

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมิน ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด 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
พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนดในระดับดีเยี่ยม)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๙๑
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๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ไม่ผ่าน
0.06
0.06

ผ่าน
1.45
1.34

ดี
6.46
5.91

ดีเยี่ยม
92.04
92.69

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม
99.0
98.0
97.0
96.0
95.0
ร้อยละ

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 1
98.50

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 2
98.60

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
เฉลี่ย 2 ภาคเรียน
98.55

จากแผนภูมิพบว่า ผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดี – ดีเยี่ยม ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.50 และในภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 98.60 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 2 ภาคเรียนจะเท่ากับร้อ ยละ 98.55 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ
คะแนน 5 (ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ขึ้นไป มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน ในระดับดี – ดีเยี่ยม)
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๙๒
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๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ไม่ผ่าน
0.00
0.00

ผ่าน
3.00
3.44

ดี
12.56
13.23

ดีเยี่ยม
84.44
83.33

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม
100.0
99.0
98.0
97.0
96.0
95.0
ร้อยละ

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 1
97.00

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 2
96.56

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
เฉลี่ย 2 ภาคเรียน
96.78

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)
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๙๓
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๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ – 2
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ไม่ผ่าน
0.10
0.11

ผ่าน
3.83
5.11

ดี
15.28
18.76

ดีเยี่ยม
80.79
76.01

แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระดับดี – ดีเยี่ยม
100.0
99.0
98.0
97.0
96.0
95.0
ร้อยละ

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 1
96.07

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
ภาคเรียนที่ 2
94.77

ระดับ ดี - ดีเยี่ยม
เฉลี่ย 2 ภาคเรียน
95.42

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 ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม ในระดับดี – ดีเยี่ยม)
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๓. จุดเด่น
1. นักเรียนได้รับความรู้ มีทักษะกระบวนการในการปฏิบัติโดยการลงมือปฏิบัติจริง
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนและครู ในการฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. นักเรียนได้ค้นหาบุคลิกภาพ ความถนัด ความสามารถของตนเองที่สอดคล้องกับลักษณะอาชีพ
ต่างๆเพื่อสามารถนาไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้
๔. กิจกรรมสอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ครบถ้วน

๔. จุดควรพัฒนา
1. การส่งเสริมต่อยอดจากการปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การสร้างรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน หรือนาไปใช้ใ นการ
ประกอบเป็นอาชีพของครอบครัวได้
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3. ค้นหา ออกแบบแบบทดสอบทางอาชีพให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
4. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเห็นความสาคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
๕. สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ไม่เอื้ออานวยรูปแบบการ
ดาเนินการจะต้องมีการปรับเพื่อให้สอดคล้อง
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๕. นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ให้ความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่
เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี จึงได้ดาเนินการให้ครูผู้สอนจัดทารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยครูผู้สอนทุกคนมี เว็บไซต์ เป็นของตนเอง นักเรียนสามรถเข้าไปศึกษาเรียนรู้
จากสื่อการสอน นวัตกรรมการสอนต่าง ๆ ของครูผู้สอนได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
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๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน
๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๑) รายงานผลการดาเนินกิจกรรม ลูก สว.3 รักการอ่าน
๒) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมรักษ์ไทย-รักษ์ภาษาไทย
3) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการแข่งขันเพชรภาษาไทย
4) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมหนังสือเล่มโปรด
5) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ
6) รายงานผลการดาเนินโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
7) รายงานผลการดาเนินโครงการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
8) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
9) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมภาษาจีน
10) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส
11) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
12) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
13) เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์
ประเด็นพิจารณา ๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
๑) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และแบบ STEM Education
๒) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
3) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการสาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
4) รายงานผลการดาเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication lab)
5) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
ประเด็นพิจารณา ๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๑) การฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (FabLab)
๒) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคานวณ-ออกแบบเทคโนโลยี
3) เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมโครงการ " สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า
(The Electric Playground) " โดยผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้ายในสายภาคกลางและ
ปริมณฑลในระดับประเทศ
ประเด็นพิจารณา ๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
๒) รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาความพิวเตอร์การเขียน Coding
3) แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ (E-portfolio) ผ่านทางเว็บไซต์จาก Google sites
4) ผลงานนักเรียนการออกแบบโปสเตอร์โดยใช้โปรแกรม canva ในการออกแบบชิ้นงาน
5) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมแข่งขันประกวดการออกแบบโปสเตอร์วันตรุษจีน
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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) รายงานผลการดาเนินการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร และเพื่อนครู
๓) รายงานผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4) รายงานผลการดาเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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) รายงานผลการดาเนินการประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน
ประเด็นพิจารณา ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพ
๑) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมอาหารคาว-หวาน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
๒) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมงานประดิษฐ์
๓) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
4) รายงานผลการแข่งขันกีฬา ยูโด คูราช และกรีฑา
5) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการขยายพันธุ์พืช
6) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการทาน้ายาล้างมือฆ่าเชื้อโรค
7) รายงานผลการทาแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ (VOCATIONAL READINESS TEST)
๖.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา ๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๑) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
3) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสรรคตของ ร.9
4) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการทาบุญตักบาตรวิถีพุทธ
5) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ
6) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
7) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันปิยมหาราช
8) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
9) รายงานผลการดาเนินโครงการของหายได้คืน
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10) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่ง
ความซื่อสัตย์สุจริต ลมหายใจไร้มลทิน” ประจาปี 2564 จากกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
11) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมกิจกรรมวันคริสต์มาส
12) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
13) ถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
14) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่
15) รายงานผลการดาเนินโครงการธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน
16) นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ในวันเด็กแห่งชาติ 2565
17) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันภาษาไทย
18) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันไหว้ครู
19) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
20) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมลูกเสือจราจร
21) รายงานผลการดาเนินกิจกรรม รด.จิตอาสา
22) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมชุมนุม
ประเด็นพิจารณา ๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๑) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธ
๒) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
3) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
4) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมทอดกฐินพระราชทาน
5) ผลการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ โขน และดนตรีไทย
6) นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง กิจกรรมเปิดบ้าน
“มนุษย์-สังคม เทพสตรี ๒๕๖๕” ม.ราชภัฏเทพสตรี
7) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพื้นบ้านภาคกลาง กิจกรรมเปิดบ้าน
“มนุษย์-สังคม เทพสตรี ๒๕๖๕” ม.ราชภัฏเทพสตรี
ประเด็นพิจารณา ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๑) รายงานการประชุมสภาเยาวชนเขตทวีวัฒนา
๒) รายงานผลการดาเนินการกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
๓) รายงานผลการดาเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) รายงานผลการดาเนินกิจกรรม SW3 Learning Center
5) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมนักเรียนแกนนาสุขภาพ
6) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
7) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
8) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมชุมนุม
9) รายงานผลการดาเนินกิจกรรม Strong Camp เยาวชนไทย “ไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอก
การบ้าน”
10) รายงานผลการดาเนินกิจกรรม Youth Expo ตลาดนัดแห่งความหวัง
11) รายงานผลการดาเนินกิจกรรม Senior Consulting
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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12) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่
13) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมอาลาช่อราชาวดี
14) รายงานผลการดาเนินกิจกรรม SW III Esport 2021
15) รายงานผลการดาเนินกิจกรรม Halloween Markup Contest
ประเด็นพิจารณา ๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
๑) รายงานผลการดาเนินกิจกรรม Diet fit
๒) รายงานการจัดการเรียนการสอนการวิชาพลศึกษา
๓) รายงานงานอนามัยโรงเรียนการประเมินภาวะโภชนาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
4) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สาหรับนักเรียน
5) รายงานผลการดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว
6) รายงานผลการดาเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
7) รายงานผลการดาเนินโครงการพี่สอนน้อง
8) สรุปผลข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
9) รายงานผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
10) รายงานผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
11) รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
12) รายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
13) รายงานผลการดาเนินการประชุม Case conference
14) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา
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 เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๗.2 การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมเสนอในการจัดกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้นในการดาเนินกิจกรรม
๗.3 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาให้มากขึ้น
7.4 การส่งเสริมต่อยอดจากการปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อนาไปสู่การสร้างรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
หรือนาไปใช้ในการประกอบเป็นอาชีพของครอบครัวได้
๗.๕ สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทากิจกรรม /โครงการต่างๆที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้มากขึ้น
7.6 กระจายโอกาสในเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกระดับชั้นพร้อมกับการพัฒนาครูเพื่อเป็น Coaching ในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
7.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาในกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ให้อยู่ระดับดีเยี่ยม
7.8 ลดภาระงานและการบ้านของนักเรียน เพื่อนักเรียน ได้มีเวลาในการทากิจกรรมกับครอบครัว หรือเล่น
กีฬา แต่ไม่ทาให้การเรียนรู้ลดลง
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
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มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

๑. กระบวนการพัฒนา
๑

๑.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน
การวางแผนกลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นนวมิ น ทราชินู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ทุ ก ๓ ปี
(ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีทุกปีการศึกษา เกิดจากระบบการทางานแบบมีส่วน
ร่วม โดยให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน
ซึ่งมีกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้

(1) ศึกษาสถานภาพของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวทาให้ทราบถึงบริบทและสภาพของโรงเรียน
กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายนอก ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านการจัด
การศึกษาและทุน ทรั พย์ ความเจริญก้าวหน้ าของเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริห ารจัด การ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีงบประมาณและปัจจัยการจัดการศึกษาสนับสนุนอย่างเพียงพอ อุปสรรคคือการคมนาคมไม่สะดวก
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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(2) กาหนดทิศทางของโรงเรียน ด้วยการกาหนดจุดหมายแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของโรงเรียน ซึ่งทาให้เกิดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ค่านิยม
หลักขององค์กร และสมรรถนะหลักของโรงเรียน
(3) ก าหนดกลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย น โดยการตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ก ารด าเนิ น งานให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมและสถานภาพของโรงเรียน
(4) นากลยุทธ์ไปจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี โดยกาหนดเป็นแผนงาน โครงการกิจกรรม งบประมาณ
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม

(5) ควบคุ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผล เป็ น กระบวนการที่ ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบติ ด ตาม
ประเมินผลกลยุทธ์ที่นาไปปฏิบัติ มีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ภาคเรียนละ 1ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์
นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งเอาไว้
การก าหนดความท้ า ทายและความได้ เ ปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ์ กระบวนการที่ โ รงเรี ย นน ามาก าหนด
คือ ขั้นตอนการสารวจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกและผลการการสารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาโรงเรียนใน
ด้านการศึกษา ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านทรัพยากรบุคคลและปัจจัยภายนอก โดยการศึกษา
โอกาสและอุปสรรค รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก แล้วนาผลมาสรุปเสนอต่อที่ประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็นเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้จัดทาแผนปรับปรุงและแผนพัฒนาโรงเรียนต่อไป
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโรงเรี ยนได้ มี ก ารก าหนดเป็น แผนพั ฒ นาระยะยาว 3ปี ซึ่ ง
สอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนพัฒ นาของส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ส่วนแผนระยะสั้นโรงเรียนได้จัดทาเป็นแผนปฏิบัติ การประจาปี ซึ่งเป็น
แผนประจาปีงบประมาณ ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป) ระยะที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน)
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
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๑.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

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

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง โดยแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย การดาเนินงาน ๓ ขั้นคือ การประเมินคุณภาพภายใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระจายการทางาน ๘ องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในให้สถานศึกษาดาเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง Internal Quality Assurance ( IQA) ๕ องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ ๑ กาหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ ๒ ขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ ๓ ประเมินความสาเร็จตามมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ
องค์ประกอบที่ ๕ การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักบริหารประยุกต์รูปแบบการบริหาร โดยคานึงถึง
ประโยชน์ ข องผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เ รี ย นมากที่ สุ ด โดยมาจากการวิ เ คราะห์ น โยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานและจุ ดเน้ น ของส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ซึ่งมีรูปแบบเป็นนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี
มีความสามารถและมีความสุข โดยใช้กระบวนการ วงคุณภาพ P D C A ในการดาเนินงาน และใช้ทฤษฎีในการเสริมแรง
(Reinforcement Theory) ตามเทคนิค ๕ ใจ (ให้ใจ ได้ใจ ประสานใจ ให้กาลังใจ และดูแลรักษาใจ) ทาให้การดาเนินการ
บริหาร จัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
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๑. การกาหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การกาหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึง
ประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในเพื่อใช้เป็นหลักในการดาเนินงาน พัฒนาและกากับดูแลการตรวจสอบตาม
เอกลักษณ์ของกฎกระทรวงได้กาหนด การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได้กาหนดให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดและต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งคานึงถึงศักยภาพของผู้ เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
ด้วย ดังนั้ น สถานศึกษาจึ งต้องวิเคราะห์ มาตรฐานการศึ กษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
มาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา นโยบายของหน่วยงาน
ส่วนกลาง คุณลักษณะพิเศษของผู้เรี ยนที่สถานศึกษา ท้องถิ่นและชุมชนคาดหวัง นามาสังเคราะห์หลอมรวมกาหนดเป็น
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างไรก็ตามสถานศึกษาต้องพึงตระหนักเสมอว่ามาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนเป็น
เป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุ ทธมณฑล การกาหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู
คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ให้มีความสอดคล้ องกับมาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพ ภายนอกตามที่กาหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓
มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทั้ ง นี้ ส ถานศึ ก ษาได้ ก าหนดมาตรฐานของสถานศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น จ านวน ๑ มาตรฐาน เพื่ อ แสดง
ถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนี้
มาตรฐานที่ ๔ สืบสานงานพระราชดาริ
การกาหนดมาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สถานศึกษาได้มีกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชดาริ ศิลปา
ชีพในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทางพระราชดาริ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ และรักศักดิ์ศรีความเป็น ลูกนวมินทร์
๒. การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน
โรงเรียนดาเนินการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน โดยดาเนินการดังนี้
๑) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแผนที่มีรอบระยะเวลาการพัฒนา ที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเป็นแผน ๓ ปี แผน ๔ ปี หรือแผน ๕ ปี แล้วแต่ความเหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิง กลยุทธ์ ที่จะใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อนาไปสู่
เป้าหมาย ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้
๒) แผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan / Operation plan) ซึ่งแตกออกมาจากแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการดาเนินงานเป็นรายปี แผนปฏิบัติการประจาปีมีจุดเน้นที่ชั ดเจนเป็นรูปธรรม
นอกจากความชัดเจนในการดาเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบแล้ว สถานศึกษากาหนด
กิจกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดาเนินงานมี
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ประสิทธิภาพ ราบรื่น คล่องตัว มีการประเมินตนเองอันนาไปสู่การได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปเขียนรายงานประจาปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้องผ่านการคิดและวิเคราะห์ เชิงกลยุทธ์ มาแล้วอย่างรอบ
ด้านและรอบคอบโดยอาจใช้วิธี SWOT Analysis, Balanced Scorecard หรือวิธีการอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม
สาหรับเป็นเข็มทิศชี้นาการดาเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษาที่ สถานศึกษา
วางเป้าหมายไว้ส่วนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีจะมีการระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากรและ
กรอบเวลาของการดาเนินงานตามแผนอย่างชัดเจน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นั้น โรงเรียนให้ความสาคัญ กับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญต้องเข้าใจบริบทและความต้องการของโรงเรียนเอง โดยการวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นภายใต้
สถานการณ์ที่เป็นอยู่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ทั้งผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ รวมทั้งผลการวิจัย จากการทาวิจัยชั้นเรียนของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรมหรือนวัตกรรมที่นามาใช้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการใช้แหล่ง
วิทยาการที่อยู่ใกล้เคียงให้เป็นประโยชน์ และที่สาคัญมากที่สุดประการหนึ่งคือ บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีจิตสานึกร่วม
ในการจัดการศึกษาให้ถึงเป้าหมายที่หวังไว้ร่วมกัน

๓) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด
ไว้มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลมีการจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและ
เพีย งพอต่อการน าไปใช้ในการวางแผนการจั ดการศึกษาสื บค้นได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ รับผิ ดชอบดูแลสารสนเทศของ
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สถานศึกษาต้องทางานอย่างมีระบบ โดยมีการกาหนดกรอบการเก็บข้อมูลเฉพาะที่จาเป็นวางแผนการเก็บข้อมูลซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือ จากบุคลากรทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่า ยความตระหนักถึงความจาเป็นในการเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลและสารสนเทศทั้งหลายล้วนต้องได้จากครูและบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษาทั้งสิ้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องการได้มาซึ่งข้อมูลก็จะมีความถูกต้องและได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
การศึกษาของสถานศึ กษามีห ลายด้า น เช่น ข้อมูล และสารสนเทศที่เ กี่ย วข้ อ งกับผู้ เรี ยน วิธีการ/รูป แบบ/
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมพัฒนาการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการใช้แหล่งเรี ยนรู้ในและนอกสถานศึกษาวิธีการ/จานวนครั้ง/
จานวนโครงการที่สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น แต่อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลและสารสนเทศที่นับว่ามีความสาคัญและจาเป็นที่สุดคือ ข้อและสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียนสถานศึกษาจะต้อง
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน เป็นรายบุคคลและต้องทาให้เป็นปัจจุบันในทุกภาคเรียนเพื่อการวางแผนและ
ปรับปรุง การดาเนินงานได้ทันเหตุการณ์ การมีระบบข้อมูลและสารสนเทศจึงจะนับว่าได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟ้มเอกสารหรือจัดเก็บโดยใช้ระบบต่าง ๆ จาก
คอมพิวเตอร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาปัจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญ่ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการบันทึกข้อมูลประมวลผล แล้วสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อการใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกันสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรไม่เพียงพอควรใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่วยลดภาระในเรื่องนี้ได้อย่างมาก มีการสรุปข้อมูลครู ด้านข้อมูล การศึกษา ตาแหน่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้ มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังนาระบบเอกสารออนไลน์มาจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้ครู บุคลากร
และนักเรียน สามารถสืบค้นเอกสารได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
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๔) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารทาหน้าที่จัดสิ่งอานวยความ
สะดวกสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล กากับ
ติดตามและนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดไว้ให้ความสาคัญ
การดาเนินงานและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติวิสั ย ครูต้องทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา แบ่งเวลาหรือบริหารเวลา ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผลสาเร็จตามแผนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง
อย่างดีที่สุดและภาคภูมใจในความสาเร็จร่วมกัน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาสถานศึกษา
ผู้บริหารจึงควรเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กาหนดไว้รวมทั้งมีการส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามและให้
ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กาหนด
๓. การประเมินความสาเร็จตามมาตรฐาน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษารวมถึ ง การจั ดท ารายงานการติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึ ก ษาพร้ อ มทั้ ง
เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ ที่ต่อเนื่องเพื่อให้เห็นแนวโน้มการปฏิบัติงานว่าดีขึ้นหรือ
กาลังถอยลงและควรมีการปรับปรุ งแก้ไขหรื อเร่งพัฒนาในเรื่องใดบ้าง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาจึงควรกระทาทุกปี ถือเป็นการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องการ
ดาเนินงานทาได้ทั้งระหว่าง และหลังการดาเนินงานโดยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับคุณภาพผู้เรียนเป็นอันดับแรกและเชื่อมโยง
ถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในด้านอื่น ๆ รวมถึงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด้วย
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ผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาในแต่ ล ะครั้ ง เป็ น ข้ อ มู ล เชิง ประจั ก ษ์ ใ ห้ กับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่
กาหนดไว้
การประเมินคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ที่กระทาโดยบุคลากรภายในหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพภายใน ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการเพื่อที่จะได้ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาหรื อ ไม่ น าผลการประเมิ น ไปแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งได้ ทั น ที เ พื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Continuous Improvement) การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทางานของสถานศึกษาหรือการ
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation)
โรงเรียนดาเนินการประเมินภายในของสถานศึกษาด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล เครือข่ายสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สถานศึกษาร่วมพัฒนา
ตามโครงการเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา เครื อ ข่ า ยที่ 4 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียนมหรรณพาราม และ
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนาติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การจั ด ทารายงานประจ าปีที่เ ป็ นรายงานประเมิน คุณภาพภายใน จากการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาสถานศึกษาสามารถสรุปและจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ถือว่าเป็นรายงาน
ประจาปีของสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้สถานศึกษาต้องมีภาระในการจัดทารายงานหลายเล่ม การ จัดทารายงาน
ประจาปีถือเป็นเรื่องปกติที่สถานศึกษาต้องจัดทาหลังการจัดการศึกษาผ่านไปแต่ละปี ทั้งนี้ นอกจากเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วสถานศึกษาต้องเปิดเผยรายงานนั้นต่ อ
สาธารณชนด้วย รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษานี้จะนาไปเป็นฐานข้อมูล และ
หลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาสาหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย
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สถานศึกษาสามารถการกาหนดรูปแบบของรายงานประจาปีได้ตามความเหมาะสม โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย
น าเสนอทั้ ง ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ สาระส าคั ญ อาจแบ่ ง ออกเป็ น ๓ ส่ ว น คื อ ๑) ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
๒) ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา และ ๓) สรุปผลการพัฒนาและการนาผลไปใช้
๔. การเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ
การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ยึดมาตรฐานการศึกษาของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และสะท้อนภาพความสาเร็จที่ชัดเจนอย่างน้อย ๓ ด้าน ดังนี้
๑) คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนมีผลการเรียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพิ่มขึ้น ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง ๓ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จากการประเมินผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติ สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลั กสูตรของ
สถานศึกษา ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้ เรี ยนในทุกระดับชั้น จากการประเมินเหล่ านี้จะสะท้อนให้ เห็ นว่าการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้หรือไม่อันนาไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป

๒) คุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถดาเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนดไว้แล้วในทุกมาตรฐาน อีกทั้งมีกระบวนการบริหารจัดการด้วย
วงจรคุ ณ ภาพตามแนวทางโรงเรี ย นมาตรฐานสากล แนวทางการบริ ห ารตามเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA โดยโรงเรียนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีเกณฑ์บริหาร
จัดการตามแนวทาง OBECQA
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๓) คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนครู โรงเรียนดาเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษา โดย
การมุ่งเน้นให้ครูทุกคนจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตามกระบวนการของ
Active Learning และการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และ
กระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๕. การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นความยั่งยืนของการดาเนินของสถานศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยน
ในทางที่ดีขึ้น อย่ างสม่าเสมอมีการใช้ผ ลการประเมินคุณภาพภายในผลการตรวจสอบคุณภาพ ผลประเมินอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาเป็นฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะหรือทุกรอบการพัฒนา กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นสถานศึกษา
ต้องยึดคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเองจัดระบบและโครงสร้างที่เหมาะสม วางแผนและดาเนินงานตามแผนด้วย
จิตสานึกที่ว่า “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติที่ทุกคนจะต้องรับ ผิดชอบผลที่เกิดขึ้นร่วมกันการ
ดาเนินงาน มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนทั้งสถานศึกษา”
การทาให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นดาเนินการ มีวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน
๑. สร้างจิตสานึก การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาโดยถือว่าการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นวัฒนธรรมการทางานปกติของสถานศึกษา
๒. กาหนดมาตรฐานการศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัดเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
สถานศึกษาร่วมกันจัดระบบและโครงสร้างที่เหมาะสม วางแผนและดาเนินงานตามแผนโดยเน้นระบบคุณภาพมีการติด
ตามและประเมินผลการดาเนินงานตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๓. นาผลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือจากหน่วยงานต้นสังกัดไปใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยมี ก ารใช้ ข้ อ มู ล และสารสนเทศอย่ า งชาญฉลาดโดยใช้ ก ระบวนการ
Professional Community Learning (PLC) และการจัดการความรู้ (Knowledge management) ในองค์กร
๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ รู้จักพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้
ตลอดเวลาเกิ ด ที ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญในเรื่ อ งต่ า ง ๆ อย่ า งหลากหลายจนได้ รั บ การยอมรั บ จากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรอื่น ๆ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น
๑.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษามีกระบวนการดาเนินงานพัฒนาวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีก ารออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตร เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะในศตวรรษที่
๒๑ และสามารถบูรณาการการเรียนรู้อย่างรอบด้านมีกิจกรรมที่รองรับ เช่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ สะเต็มศึกษา กิจกรรมนิทรรศการ
วิชาการและงานบูรณการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-NET รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
สมรรถนะของนักเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๑.๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ
ด้วยการจัดทาแผนอัตรากาลัง ด้านบุคลากร ให้ครูดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาตนเอง ส่งเสริม ให้ครูเข้าร่วมการอบรม
พัฒนาวิชาชีพจากองค์กรภายในและภายนอกนอก รวมทั้งโครงการพัฒนาครูครบวงจร โรงเรียนดาเนินการให้มีการสร้า ง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ครูได้ปรึกษาและหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เช่น การ
อบรม ทัศนศึกษา โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการนิเทศติดตามการสอนและประเมินการ
จัดการเรียนการสอนที่หลายรูปแบบ เช่น ครูประเมินตนเอง ครูประเมินครู และนักเรียนประเมินครู รวมทั้งการสร้างขวัญ
และกาลังใจให้กับบุคลากร เช่น มอบเกียรติบัตร มอบของขวัญและบัตรอวยพรวันเกิด เสนอรายชื่อเพื่อขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร

กระบวนการพัฒนาและการดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีกระบวนการ
ดังนี้
๑. คณะกรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรส ารวจความต้ อ งการและความจ าเป็ น ในการจั ด การฝึ ก อบรม พั ฒ นา
สอดคล้องตามความต้องการของบุคคลและความต้องการตามความจาเป็นปีละ ๒ ครั้ง
๒. บุคลากรทุกคนจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรโรงเรียน (Individual Development Planning)
๓. การพัฒนาบุคลากรดาเนินการ ๒ รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่น การบรรยาย การฝึกอบรม เป็นต้น
และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การสอนแนะ (Coaching) และการสอนงานอย่างใกล้ชิด
การหมุนเวียนงาน เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองทาง ระบบ E-Learning การจัดระบบฐานข้อมูลด้านพัฒนา
บุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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โรงเรียนได้ดาเนินการถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรและแนวทางในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ระดับ ให้แก่ผู้รั บผิดชอบงาน ครอบคลุมทุกประเด็น ในแผนพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มสาระ ฯ ตามความต้องการของ
บุคลากรตามสมรรถนะดังนี้
๑. ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
๒. เพิ่ ม ช่ อ งทางสื่ อ สารเพื่ อ ใช้ ใ นการประสานงาน ให้ ค าแนะน า และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า ง
ผู้รับผิดชอบงานในแอฟพลิเคชั่น ไลน์ Kru Nawamin
๓. ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
๔. การดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาอนุมัติให้ฝึกอบรม ลาศึกษาต่อ ตามกระบวนการ
๕. กากับติดตาม โดยใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจเพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อไปในการ
ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ได้กาหนดเป็นตัวชี้วัดการดาเนินงานปกติ ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด ประเมินจาก ข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ในรายงาน เปรียบเทียบกับแผนการพัฒนาบุคลากร
(Individual Development Planning : ID Plan ) และรายงานผลการประเมิ น ตนเอง (SAR) ภาคเรี ย น ๑ ครั้ ง
การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของโรงเรียน มีแนวทางการดาเนินการสอดคล้องตามความต้องการบุคลากรและความ
ต้องการของโรงเรียน
ส่วนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Career Progression) โรงเรียนมีวิธีการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ และการพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร ดังนี้
๑. สารวจข้อมูลการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะปีละ ๑ ครั้ง เพื่อรวบรวมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
๒. ประชาสัมพันธ์หรือให้คาแนะนาในขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านช่องทางสื่อสาร ได้แก่
ทางแอป
พลิเคชันกลุ่มไลน์ พัฒนา ว ๒๑ ครู ส.ว.๓ เว็บไซต์โรงเรียน www.satriwit3.ac.th
๓. แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
๔. ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาตนเอง มี ก ารเรี ย นรู้ อ ยู่ เ สมอ โดยมี ก ารอบรม
ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาเปลี่ยนสายงานจากการสอน
เป็นสายงานบริหารการศึกษา โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือกเป็นผู้บริหารการศึกษา สนับสนุน
ให้ครูอัตราจ้างสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย
๕. การพัฒนาความก้าวหน้าบุคลากรจะรวม ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
๖. ดาเนินการ แจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติในหน่วยงาน
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๑.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ให้มีบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ ประกอบด้วยอาคารและสวนทาง
กายภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ดังนี้
ชื่ออาคาร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อาคารเทพผดุงพร
อาคารปฏิบัติการ
เรือนประชาสัมพันธ์
ศาลาสิทธิการณ์รัตน์
ธนาคารโรงเรียน
สนาม
ลาน/สวน
ป้อมยามรักษาการณ์

การใช้ประโยชน์
จัดการเรียนการสอน และใช้เป็นห้องสานักงานกลุ่มบริหารงานและ
กลุ่มสาระ ฯ โรงอาหาร และห้องประชุม
ฝึกปฏิบัติ จัดการเรียนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติ คหกรรม ยูโด
ดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะ และทัศนศิลป์
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี และงานช่างเทคนิคและงานช่างไฟฟ้า
สถานที่รับติดต่อผู้ปกครองและบุคคลภายนอก รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
สถานที่รวบรวมข้อมูล และพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาของโรงเรียน
ห้องปฏิบัติการด้านธนาคารและการเงินของโรงเรียน
สนามหน้าเสาธง สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล
ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และสวนเพาะชากล้าไม้
สถานที่ดูแลระบบและรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

จานวนห้อง/ที่
110
๘
๓
๑
๒
๑
๓
๒
๑

ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารเทพผดุงพร ประกอบด้วยแหล่งการเรียนรู้ ที่เป็นห้องเรียน ห้องสมุด
และห้องสมุดดิจิทัล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องดาราศาสตร์ ห้องเรียนสีเขียว ห้องศูนย์
การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ ห้องนาฏศิ ลป์ 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. วางแผนกาหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ทาความสะอาด
๒. วางแผน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ เช่น ห้องเรียน
ห้องบริการ ห้องพิเศษให้เพียงพอ กับการใช้บริการของโรงเรียน
๓. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ทาความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ ให้เพียงพอ
และอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
๔. จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดตั้งในที่ๆใช้งานได้สะดวก ใช้งานได้ทันที
๕. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี ดูแลสี
อาคารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ
๖. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ และ อื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพ
ที่เรียบร้อย
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๗. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน การฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และดูแลห้องน้า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน

๘. ติดตาม ดูแลให้คาแนะนาในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติ
ของโรงเรียน
๙. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจาหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ
๑๐. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนาข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทัน เหตุการณ์และความต้องการของ
บุคลากรในโรงเรียน
๑.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้มีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยได้พัฒนาระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการเรียนการสอนที่ใช้สื่อออนไลน์ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยสอนในแต่ละ
ห้อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในห้ องเรียนเกิดประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น โรงเรียนมีวิธีการทาให้ มั่นใจว่า ข้ อ มูล
สารสนเทศที่อ่อนไหวหรือสาคัญมีความปลอดภัย โดยดาเนินการ ดังนี้
๑. ศูนย์ ICT มีการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและลด
ความเสี่ยง จากการคุกคามทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่าย (Server) และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีการใช้ซอฟท์แวร์ป้องกัน
การทาลายระบบ (Software Protect) มีการตั้งค่าให้กับระบบปฏิบัติการทาการปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้ทันสมัย
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
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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 อย่างสม่าเสมอ เมื่อมีปัญหาพร้อมแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยการควบคุมจากภายนอกมาแก้ไข
และการแจ้งเตือน Line notification ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ ๑. สถานะโครงข่าย Up/Down ๒. ความร้อนของอุปกรณ์
๓. การใช้งานเครือข่ายที่สูงผิดปกติ
๔. ศูน ย์ ICT จั ดให้ มีห้ องแม่ข่าย (Server Room) ที่ปรับระดับอุณหภูมิที่เหมาะแก่ hardware software ที่
ต่อเชื่อมระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็นการบารุงรักษา และยืดอายุการใช้งานได้นาน โดยการใช้
เครื่ อ งปรั บ อากาศ ๒ เครื่ อ งท างาน พร้ อ มกั น และปรั บ อุ ณ หภู มิ ที่ ต่ า งกั น ๒ องศา เพื่ อ ป้ อ งกั น การเสี ย หายของ
เครื่องปรับอากาศทาให้คงระดับอุณหภูมิที่เหมาะแก่ hardware software ตลอดเวลา และมีระบบการแจ้งเตือนอุณหภูมิ
ที่ผิดปกติ ผ่าน Line notification

๕. ข้อมูลสารสนเทศในระดับหน่วยงานต่าง ๆ มี Password ในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ สาหรับบุคคลใน
หน่วยงาน เช่น ข้อมูลนักเรียน ของงานทะเบียนวัดผล
โรงเรี ย นมีวิธีการเฝ้ าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศบนไซเบอร์ โดยศูนย์ ICT มีการจัดระบบ
network ที่มี Software ระบบป้องกันวิธีป้องกันเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีความน่าเชื่อถือ และ
ปลอดภัย โดยในการรายงานการทางานของระบบจะใช้ Line notification แจ้งเตือน
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability) โรงเรียนมีวิธีการเพื่อให้
ข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นมีความพร้อมใช้งาน ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายและทันกาลสาหรับบุคลากร ดาเนินการใน
รูปแบบเอกสาร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.satriwit3.ac.th โดยโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ซึ่งทาหน้าที่เว็บมาสเตอร์ สาหรับดูแลระบบแม่ข่าย
(Server) มีการวางผังงานให้มีงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย มีคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานชัดเจน มีช่าง
เทคนิคโดยเฉพาะ ซึ่งจะประสานงานระหว่างเว็บมาสเตอร์ของโรงเรียนกับช่างเทคนิคระดับมืออาชีพของบริษัททริป
เบอร์ทรี สามารถดูแลระบบเครือข่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีการนาซอฟท์แวร์ระบบมาทาการตรวจสอบได้อย่างแม่นยา
รวดเร็ว เมื่อเกิดปัญหา และสามารถแก้ไขได้ทันทีในเวลาไม่เกิน ๓ ช.ม. อีกทั้งทางโรงเรียนได้มีการสารองผู้ใ ห้บริการ
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
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
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อื่น Fttx ๒ วงจร ของ ๓bb วงจรละ ๒๐๐/๑๐๐ Mb/s ตามด้วยวงจรสารองอีก ๒ วงจรคือ TOT Fttx ๔๐๐/๓๐๐
Mb/s และ True Fttx ๕๐๐/๓๐๐ Mb/s นอกจากนี้ ยั ง มี เ จ้ า หน้ า ที่ ท าหน้ า ที่ ดู แ ล แนะน า บ ารุ ง รั ก ษา ติ ด ตาม
ตรวจสอบ และพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการใช้งานฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ตลอดเวลา โรงเรียนให้ก าร
สนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรอย่างเต็มที่ โดยจัดทาแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีทุก ๆ ปี
๒. ผลการดาเนินการ
ประเด็น
๑. การมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่
สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
๒. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ

๓. การดาเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตาม

ระดับ
ผลการพัฒนา
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) และจัดทา
 แผนปฏิบัติการประจาปี โดยเกิดจากระบบการทางานแบบมีส่วนร่วม โดยให้มีผู้มี
 ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู
และบุคลากรในโรงเรียน ที่ร่วมกันศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียน กาหนดทิศทาง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา จนนาไปสู่การสร้างแผนกล
ยุทธ์ ยุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการกาหนดทิศทางของ
โรงเรียน
ยอดเยี่ยม
สถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ และเป็ น
 แบบอย่างที่ดีให้แก่สถานศึกษาอื่น ด้วยการผ่านเกณฑ์การประเมิน
 เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการคุณภาพดังนี้
๑. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินระบบการบริหารจัดการคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA
๒. สถานศึกษาผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่
จากสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
๓. สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนที่ขนาดใหญ่พิเศษที่มีกลไกลและระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ IQA AWARD ในระดับยอดเยี่ยม
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. สถานศึ ก ษาได้ รั บ รางวั ล ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ประเภท
สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับยอดเยี่ยม
๕. สถานศึกษาได้รับรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ
๖. สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา รุ่นที่ ๑๑
๗. รางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น
8. รางวัลระดับเหรียญทอง การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจาปีงบประมาณ 2564
ดีเยี่ยม
การดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
 สถานศึกษา โรงเรียนมีแผนพัฒ นาวิชาการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ

เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น คนเก่ ง คนดี และมี ค วามสุ ข สร้ า งจุ ด เน้ น พั ฒ นาทั ก ษะให้
นักเรียนมีความฉลาด (SMART) ครบในทุกมิติทั้ง ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้าน
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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ประเด็น
หลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
๔.พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

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

ระดับ
คุณภาพ

ผลการพัฒนา

การใช้ ต รรกะและค านวณ ด้ า นธรรมชาติ ด้ า นการเข้ า ใจตนเอง ด้ า นมนุ ษ ย
สัมพันธ์ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านดนตรี และด้านมิติสัมพันธ์และศิลปะ
โดยในแต่ล ะด้าน ทางโรงเรียนได้จัดหลักสู ตรและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒ นา
ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพอย่างรอบด้าน
ยอดเยี่ยม
ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีองค์
 ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะ
 ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จนได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

เพิ่มขึ้น
ยอดเยี่ยม ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ เ อื้ อ อ า น ว ย ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้
 ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้ระบบเน็ตเวิร์คเพื่อผู้เรียนสามารถ
 หาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งโรงเรียนยังมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของแต่ละกลุ่มสาระ เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อ
 การเรียนการสอนออนไลน์ ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยสอน เพื่อทาให้การจัดการ
 เรียนการสอนเนไปอย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๓. จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน ทาให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของสถานศึกษามีความชัดเจน ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานได้ตรงตามบริบทและ
สภาพแวดล้อม
๒. สถานศึกษาใช้รูปแบบการบริหารตามแนวทาง POSITIVE MODEL ตามกรอบวงจรคุณภาพ P D C A
ในการดาเนินการและกระบวนการพัฒนา และการบริหารจัดการทุกหน่วยงานในโรงเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาให้เป็นไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมี
ความยั่งยืน
๓. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การตามเกณฑ์ ร างวั ล แห่ ง คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) พร้อมทั้งผ่านเกณฑ์การประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ
๔. สถานศึกษามีร ะบบกลไกลและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ IQA
AWARD โดยได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการพัฒนาจากหน่ว ยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง
๖. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศ กากับติดตาม และประเมินผล และการรายงานผลการดาเนินงานของ
ทุกหน่วยงานของสถานศึกษา
๗. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
รวมถึงมีการบริหารจัดการระบบให้เป็นปัจจุบัน
๘. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบโปรแกรม i-School มาใช้สาหรับการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร ทาให้ครูเข้าถึงง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
๙. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเช่ น การใช้ ร ะบบ KM Database Management ในการสร้ า งเว็ บ ไซต์ ข องคุ ณ ครู การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
Google Sheets ผ่าน Google Forms เป็นต้น

๔. จุดควรพัฒนา
๑. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการนาระบบ I-School มาพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒. น ากระบวนการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารตามแนวทางเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งานคณะกร รมการ
สถานศึกษา OBECQA มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่อง
๓. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทางาน
และมีความสุขต่อการทางาน
๔. สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม การท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม ระหว่ า งครู แ ละบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ เ กิ ด การท างานที่ มี
ประสิทธิภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
๕. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและความต้องการของนักเรียนในยุคปัจจุบันมากขึ้น
โดยอาศัยความร่วมมือความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันร่างหลักสูตร

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๕. นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง โดยแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ Internal Quality
Assurance ( IQA) ๕ องค์ ป ระกอบ องค์ ป ระกอบที่ ๑ ก าหนดเป้ า หมายมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
องค์ประกอบที่ ๒ ขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน องค์ประกอบที่ ๓ ประเมินความสาเร็จตามมาตรฐาน องค์ประกอบ
ที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ และองค์ประกอบที่ ๕ การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่
สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีรูปแบบการบริหารจั ดการโดยใช้หลักบริหารประยุกต์รูปแบบการบริหาร ซึ่งมีรูปแบบ
เป็ น นวั ต กรรมการบริ ห าร POSITIVE MODEL โดยมุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น คนดี มี ค วามสามารถและมี ค วามสุ ข โดยใช้
กระบวนการ วงคุณภาพ P D C A ในการดาเนินงาน และใช้ทฤษฎีในการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ตาม
เทคนิค ๕ ใจ (ให้ใจ ได้ใจ ประสานใจ ให้กาลังใจ และดูแลรักษาใจ) ทาให้การดาเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตาม
เป้าหมาย
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๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน
ประเด็นพิจารณา ๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๑) แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ สาหรับการบริหารจัดการ
๒) รายงานการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
3) แผนผังโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
4) แผนผังโครงสร้างการจัดทาแผนเชิงกลยุทธ์
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) คาสั่งคณะกรรมการ กลุ่มบริหารวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และทั่วไป
7) ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามแนวทาง
Internal Quality Assurance ( IQA) ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
8) นวัตกรรมการบริหารจัดการด้วย OBECQA
9) ระบบเว็บไซต์การบริหารจัดการ และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
10) รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เครือข่ายที่ 4
ประเด็นพิจารณา ๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
1) รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) รายงานผลการดาเนินการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร และเพื่อนครู
3) รายงานผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4) กิจกรรมสอนเสริมโดยบุคคลภายนอก : เก่งคิด พิชิต TCAS
5) รายงานผลการดาเนินการประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน
ประเด็นพิจารณา ๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๑) รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๒) รายงานการนิเทศภายในของสถานศึกษา
3) แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-PLAN)
4) รายงานผลการดาเนินการการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่
ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เครือข่ายที่ 4
5) รายงานผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
6) รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
7) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมประกวดแข่งขันการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนทางไกล
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ประเด็นพิจารณา ๕ จัดสภาพแวดล้อมทางทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๑) รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องจริยธรรม
๒) รายงานผลการดาเนินโครงการปรับปรุงห้องห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
3) รายงานการจัดห้องสมุด และ E-Learning
4) รายงานการจัดสภาพแวดล้อมเรือนเพาะชา
5) รายงานการจัดสภาพแวดล้อมห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
6) รายงานการจัดทาห้อง Smart Classroom
7) รายงานการปรับปรุงระบบเครื่องมือช่วยสอน
8) รายงานการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
9) รายงานการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในบริเวณโรงเรียน
ประเด็นพิจารณา ๖ จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
๑) รายงานผลการดาเนินงานระบบระเบียนนักเรียน
2) รายงานผลการดาเนินงานระบบทะเบียนประวัติบุคลากร
3) รายงานผลการดาเนินงานระบบเครือข่ายผู้ปกครอง
4) รายงานผลการดาเนินงานระบบการรับ-ส่งเอกสาร
5) รายงานผลการดาเนินงานระบบห้องสมุด และการยืม-การคืน
6) รายงานผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7) รายงานผลการดาเนินงานระบบงบประมาณ
8) รายงานผลการดาเนินงานระบบการติดตามงาน (แผนงาน)
9) รายงานผลการดาเนินงานระบบการประเมินผลการเรียนรู้
10) รายงานผลการดาเนินงานระบบงานธุรการและสารบรรณ
๗. แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป
๗.๑ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับใหม่
๗.2 พัฒนารูปแบบการทางานทั้งหมดของโรงเรียนให้ อยู่ในรูปแบบโปรแกรม หรือ ระบบดิจิทัล ที่สามารถ
เรียกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
๗.3 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและความต้องการของนักเรียนในยุคปัจจุบันมากขึ้น
โดยอาศัยความร่วมมือความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันร่างหลักสูตร
7.4 ส่งเสริมให้ครูได้ทางานที่ตรงกับความรู้ความสามารถลดความซ้าซ้อนของการทางาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีความคล่องตัวและผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๗.๕ เพิ่มเติม จุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการใช้เกินอายุการใช้งาน เพื่อรองรับการ
ทางานและการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
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มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีนโยบายให้ครูจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้ง
สามารถนาไปประยุกต์ในชีวิตประจาวันได้สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ ด้ว ยกระบวนการ STEM Education สร้างสรรค์สื่ อเทคโนโลยีนาเสนอเน้น การจั ดการเรียนรู้ แบบ Active
learning กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และทักษะที่จาเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีกระบวนการพัฒนาครู คือ
๑.๑ ครูทุกคนต้องทาการวิเคราะห์หลักสูตรและกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อกาหนด
และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง โดยระบุในโครงการสอนที่ชัดเจน
๑.๒ ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง โดยมีกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึ ก
ทักษะ การแสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๑.๓ ครูทุกคนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
๑.๔ ครูทุกคนสามารถสร้างหรือเลือกใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนามาประยุกต์ ใช้กับการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงการวัด ประเมินผลอย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบัน
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ทั้งนี้กลุ่มบริหารวิชาการจะมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อประเมินการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยจัดให้มีการนิเทศภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนรวมในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในแต่ละวิชา เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาทาการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาครูสาหรับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน สถานศึกษาให้ความสาคัญแก่ครูสาหรับการเลือกใช้หรือคัดสรร สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์ สอดคล้องกับเนื้ อหาสาระมาตรฐานการเรีย นรู้
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ อีกทั้งมีกระบวนการอบรมและพัฒนาครูสาหรับการสร้างและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์
ในปัจจุบัน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ประเมินผลการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ และนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถนา
สื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้ เคียง มีการให้ ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบในการเรียนออนไลน์ในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนและเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
สถานศึกษาให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ทั้งด้านการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา อบรมบ่มนิสัย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝัง
ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสร้างแรงบันดาลใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
การพัฒ นาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความปลอดภัยและมีความสุข และการสร้างบรรยากาศที่ท้าทายกระตุ้นและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้ อยากเห็น อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาคาตอบ ทาให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมี
ความสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือทากิจกรรมนั้น ๆ ได้ ทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถ และเกิดความภูมิใจ
สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย มีความเป็นมิตร ปราศจากความหวาดกลัวที่จะแสดงออก ซึ่งทาให้นักเรียนเป็นคนกล้า
คิดกล้าตัดสินใจ กล้าที่จะคิดลองทา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและความสามารถในการเสาะ
แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รู้เท่าทันการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ตนเองและสั งคม ให้ นั กเรี ย นมีความสมบู ร ณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิตอย่างสมดุล
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๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
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 การโทรศัพท์เพื่อติดต่อโดยตรงหรือการใช้แอพลิเคชั่น
ไลน์ (Line) รวมไปถึงการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับผลการเรียนของผู้เรียนและ
ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีการพัฒนาระบบให้เหมาะสมเข้ากับสถานการณ์ เช่น
มีการชี้แจงแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนผ่านทางเวบไซต์ของโรงเรียน การจัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) หรือ
การประชุม PLC เพื่อใช้ในการรายงานปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ครูทุกคนมีการชี้แจงเกณฑ์และวิธีการในการวัด
ประเมินผลอย่างชัดเจนก่อนทาการสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการเรียน มีการประเมินผลก่อนเรียน
เพื่อค้นหาข้อบกพร่องของความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุง หรือแก้ไขการเรียนการสอน
ระหว่างเรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุหน่วยการเรียน และประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสิน
ผลการเรียน โดยมีรูปแบบของการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ อาทิ
การประเมิ น ผลด้ ว ยเเบบทดสอบปรนั ย อั ต นั ย การวั ด ประเมิ น ผลโดยการปฏิ บั ติ และการวั ด ผลประเมิ น ผลโดย
บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมครูให้สามารถใช้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ในทันทีทันใด แล้ว
นาไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มติด ๐, ร, มส ลดลง
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนที่โรงเรียนดาเนินการ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับนักเรียนเป็นองค์ประกอบสาคัญของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โรงเรียน
ได้ดาเนินการโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) และการ
รายงานการสอนออนไลน์ในทุกสัปดาห์ เพื่อ ให้ข้อมูล ปัญหาของการจัดการเรียนรู้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที ครูผู้สอนจะสามารถนาข้อมูลที่ได้ สะท้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โรงเรียนให้
ความสาคัญในเรื่องของประสิทธิภาพจะต้องตรงประเด็น อธิบายผลที่เกิดตามจริงและทันเวลาเพื่อนักเรียนจะได้แก้ไขได้
ทันท่วงที จะไม่ตัดสินว่า ถูก - ผิด แต่จะบอกให้นักเรียนเห็นประเด็นตามเกณฑ์แล้วสรุ ปการปฏิบัติของตนเอง การให้
ข้อมูลแก่นักเรียนที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนักเรียนได้ฝึกฝนการประเมิน
ตนเอง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการนิเทศทั้งจากครูภายในกลุ่มสาระฯและฝ่ายบริหาร เพื่อแนะนาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนแต่ละ
ท่านเพื่อจะได้นามาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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๒. ผลการดาเนินการ
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
แผนภูมิแสดงผลการนิเทศและการประเมินจากนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
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จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครู ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู และประเมินการ
จัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน เพื่อสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง โดยการ
ประเมินครูผู้สอนในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๙๓.๔๑ และหากพิจารณารายภาคเรียนจะเห็นได้ว่าครูมีการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนได้ดีขึ้น ร้อยละ ๒.๐๑ ดังจะเห็นได้จากภาคเรียนที่ ๑ ครูผู้สอนที่ได้รับการประเมินในระดับดีมาก มีจานวน
ร้อยละ ๙๒.๔๐ แต่ในภาคเรียนที่ ๒ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙๔.๔๑ ซึ่งหากจาแนกเทคนิคและวิธีการสอนที่ครูใช้สาหรับ
การจัดการเรียนการสอน สามารถจาแนกดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้
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๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แผนภูมิแสดงผลการประเมินสื่อการเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน

ร้อยละของครูผู้สอน
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จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ของครูโดยนักเรียน โดยการประเมินสื่อของครูผู้สอนร้อยละ ๗๑.๙ อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๒๗.๔ โดย
จาแนกประเภทของสื่อที่ใช้สาหรับการจัดการเรียนรู้ เป็นแผนภูมิวงกลมแสดงการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู ดังนี้

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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นอกจากนี้ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ร้อยละ ๑๐๐ มีเว็บไซต์สาหรับ การจัดการเรียนรู้
และGoogle Classroom และการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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ตัวอย่างเว็บไซต์เพื่อจัดการเรียนการสอนและการจัดการความรู้ (KM) ของครูใน www. satriwit3.ac.th

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

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ร้อยละของครูผู้สอน
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พอใช้

จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู และ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๗.๖๔

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
แผนภูมิแสดงประเภทของงานวิจัยในชั้นเรียน

จากการตรวจสอบพบว่าครูร้อยละ ๑๐๐ มีการประเมินตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน ผ่านการทาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งหากทาการแยกประเภทของวิจัยในชั้นเรียนจะพบว่าครูร้อยละ ๗๓ จัดทา
งานวิจัยประเภทการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ ๑๓ เป็นประเภทการพัฒนารูปแบบการสอน ร้อยละ ๘ เป็น
ประเภทวัดเจตคติหรือความพึงพอใจ และร้อยละ ๖ เป็นประเภทปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

แผนภูมิแสดงผลการประเมินครูผู้สอน

ร้อยละของครูผู้สอน
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
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จากแผนภูมิแสดงผลการประเมิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน โดยการประเมินครูผู้สอนในระดับ ดีมาก ร้อยละ
๙๒.๐๐

๓. จุดเด่น
๑. ครูมีความพร้อมสาหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งความรู้ ทักษะ โดยเน้น
กระบวนการจั ดการเรี ย นการสอนแบบ Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ ส อดคล้ อง กับสภาพและ
สถานการณ์ปัจจุบัน
๒. ครูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทาโครงการสอน การ
วัดและประเมินผล ตลอดจนการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. สถานศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตามการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง
๔. ครูมีความสามารถพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ์
๕. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน นาแนวทางหรือวิธีแก้ป้ญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน มาสู่การ
สร้างงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา พฤติกรรม หรือส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ
๑ เรื่อง
๖. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลได้ตรงตามเนื้อหาของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยให้กระบวนการวัดและประเมินผลตามตามตัวชี้วัด
และผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
๗. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ปัญหานักเรียน รวมถึงยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๘. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ /กลุ่มงาน งานวิจัยพัฒนาเชิงบริหาร และการเรียนการ
สอน งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และงานนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภายใต้กลุ่มบริหารวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
๙. ครูสามารถสร้าง พัฒนา และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
๑๐. ห้ องเรี ย นมีบรรยากาศด้านกายภาพที่เหมาะสม เช่น ห้ องเรียนมีสี สันน่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี
ปราศจากเสียงรบกวน มีขนาดกว้างขวางเพียงพอกับผู้ เรียน 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 เพื่อยกระดับ
คุณภาพของการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ครูผู้สอนต้องสามารถบูรณาการความรู้มาใช้อย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเพื่อที่จะ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดทาคลังของสื่อ นวัตกรรมการสอนของครู รวบรวมอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการ
เข้าถึงและการนามาใช้
๕. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการทางานที่ทันสมัยในด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น เพื่อให้ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กรมีความทันสมัยขึ้น เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นและลดการทางานที่ซ้าซ้อน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๕. นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล มี น วั ต กรรมและกระบวนการการด าเนิ น การที่ ชั ด เจน
โดยใช้กระบวนการ วงคุณภาพ P D C A ในการดาเนินงานเพื่อให้การจัดการเรียนกรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เกิด
ประโยชน์และมีคุณภาพตามที่สถานศึกษากาหนด

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน
ประเด็นพิจารณา ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๑) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
๒) รายงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3) รายงานผลการนิเทศและสังเกตการจัดการเรียนรู้
4) รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
5) นักเรียนผ่านเข้ารอบ 20 ทีมระดับประเทศ จากการแข่งขันนวัตกรรม โครงการ Electric
Playground จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
6) รางวัลผลงานโดดเด่นของเครือข่ายพลเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากโครงการ SDG Citizens
7) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ในโครงการนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
8) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 25 ประจาปี 2564
ประเด็นพิจารณา ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑) รายงานการอบรมและพัฒนาครูในการสร้าง และใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) รายงานการพัฒนาใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน
๓) รายงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
5) รายงานการเรียนการสอนออนไลน์
6) รายงานการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคานวณ 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) บันทึกเวรประจาวันของครู
๒) รายงานการพัฒนาใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน
๓) รายงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
4) รายงานการเรียนการสอนออนไลน์
5) รายงานการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคานวณ ออกแบบเทคโนโลยี
6) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
7) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมชุมนุม
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ประเด็นพิจารณา ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๑) ระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน
๒) รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
3) ปฏิทินการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน
4) ระบบการประกาศผลการเรียนในรูปแบบออนไลน์
5) สรุปผลการจบหลักสูตรของนักเรียน
6) รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3 ปีย้อนหลัง
7) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ประเด็นพิจารณา ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๑) บันทึกข้อตกลง (MOU) กับฝ่ายบริหารในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒) รายงานผลการดาเนินการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร และเพื่อนครู
๓) รายงานผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4) รายงานผลการดาเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5) กิจกรรมสอนเสริมโดยบุคคลภายนอก : เก่งคิด พิชิต TCAS
6) การรายงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
๗. แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป
๗.๑ จัดอบรมครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแบบใหม่ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การวัด
และประเมินผลออนไลน์
๗.2 จัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
๗.3 ดาเนินการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และเน้นการประเมินตามสภาพจริง
7.4 ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อให้ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรมีความทันสมัยขึ้น
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นและลดการทางานที่ซ้าซ้อน
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มาตรฐานที่ ๔
สืบสานงานพระราชดาริ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นนวมิน ทราชินู ทิศ สตรี วิทยา พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนเฉลิ มพระเกียรติส มเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้จัดทาหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษาเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์
เรียนรู้สาหรับผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ให้มีอัตลักษณ์เป็นลูกนวมินทร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สืบสานความเป็นไทย สร้างสรรค์ศิลปาชีพ โดยน้อมนา
พระราชดาริมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่ดีในสังคม สามารถสร้าง
อาชีพได้ในอนาคต และมีส่วน ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โรงเรียนได้ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสืบสานงานศิลปาชีพตามโครงการพระราชดาริ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสมดุลของการเรียนรู้และทักษะชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนจึงมีการดาเนินการในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ดังนี้
๑. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานตามโครงการพระราชดาริและศิลปาชีพในสถานศึกษา
โรงเรียนได้ดาเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมและโครงการ ต่าง ๆ เพื่อสืบ
สานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ดังต่อไปนี้
๑. โรงเรียนได้นาหลักสูตรนวมินทราชินีมาการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมฯ ศิลปะ การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น โดยการวิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดกิจกรรมกรรมการเรียนรู้ให้กับนั กเรียน
ตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ทั้ง ๓ หน่วย ได้แก่ การกาเนิดนวมินทราชินี นวมินทราชินี
รักษ์ไทยและนวมินทราชินีสร้างสรรค์
๒. ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสืบสานงานพระราชดาริดังนี้
๒.๑ จัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าไปศึกษาเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สาคัญของพระองค์ท่าน
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๒.๒ จัดการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ (โขน) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการโขนไทย การฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยที่เป็นวัฒนธรรมที่สาคัญของชาติ
๒.๓ จัดการเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียน ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่ละภาคของศูนย์ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ เข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของงานสร้างอาชีพที่ได้แรง
บันดาลใจจากผ้าไหมแพรวาเพื่อออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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๒.๔ จัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์ศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่เป็นศิลปะประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นทักษะการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลป์ สืบสานความเป็นไทย

๒.๕ จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีประยุกต์ให้ กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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
ตามแนวพระราชดาริ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล มีหลักการที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกและคุณลักษณะที่ดีในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก จากหลักการ
ดังกล่าวจึงได้นามาสู่โครงการต่างๆ อันเกิดจากความร่วมมือจากนักเรียน เครือข่าย โรงเรียน ชุมชน โดยแบ่งการจัด
กิจกรรมเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การรณรงค์ให้ความรู้ ๒) การประชาสัมพันธ์ ๓) การส่งเสริมพฤติกรรม ๔) การสร้าง
เครือข่าย จากหลักการและแนวคิดดังกล่าวจึงนามาสู่โครงการต่าง ๆ ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดาริ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ , วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกและความ
ร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ ทาให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหา
ของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต ส่งผลให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความสาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
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๑๔๕

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon
Self-Assessment Report 2021

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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สื่อการสอน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2. กิจกรรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดาริ
2.1 โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชน โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่า
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจาปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาประเภทจานวนนักเรียน 3,000 คนขึ้น
ไป ซึ่งโรงเรียนสามารถลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ๘๓,๒๖๐.๘๐ kgCO2e

เกียรติบัตร รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจานวนนักเรียน 3,000 คนขึ้น
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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๒.2 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนได้เปิดทาการธนาคารขยะโดยรับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ 1) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 2) เจ้าหน้าที่ทหารจากกิจการวังพิเศษมา
รับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันจันทร์ 3) มหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ความรู้เกี่ยวระบบการรับซื้อการทาบัญชี 4) ธนาคาร
โรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้กาหนดให้มีการรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันจันทร์ ณ จุดรับซื้อบริเวณใต้อาคาร ๗ ชั้น ซึ่งจะ
มีนักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่สานักงาน นักการภารโรงและผู้ปกครอง นาขยะรีไซเคิลมาขาย หลังจากขายขยะเสร็จ
แล้วจะนาเงินที่ได้จากการขายขยะฝากเข้าธนาคารโรงเรียนเพื่อเป็นการออมเงิน พบว่าปริมาณขยะรีไซเคิลคิดเป็น
กิโลกรัมที่มีปริมาณมากที่สุด คือ ขยะประเภทกระดาษ (กระดาษลัง กระดาษเล่ม กระดาษขาวดา) รองลงมาคือ
ขวดพลาสติก และลาดับสุดท้ายคือ ขวดแก้ว ผลจากการดาเนินงานพบว่านักเรียนตระหนักถึงความสาคัญในการรักษา
สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ และรู้จักการออมเงินตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ on-line สลับ onsite ทางหน่วยงานที่มารับซื้อขยะรีไซเคิลกบัทางโรงเรียน ไม่สามารถมารับซื้อขยะรีไซเคิลได้

ครูเข้าอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะเพื่อเตรียมตัว
เข้าร่วมประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕
2.3 โครงการแยกขยะในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ทาการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ในการแยกขยะภายใน
โรงเรียนเราต้องรู้จักประเภทของขยะก่อน เพื่อที่จะสามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้ และทิ้งลงถังขยะให้ถูกต้อง ได้แก่
ขยะปั จ จุ บั น มี อยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ถังขยะเปี ย กย่ อ ยสลายง่ าย ทิ้งลงถังขยะสี เ ขี ยว 2) ถังขยะทั่ว ไป เช่น
เศษถุงขนม เศษกระดาษทิชชู ทิ้งลงถังสีน้าเงิน 3) ถังขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ทิ้ งลงถังสีเหลือง 4) ถังขยะ
อันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรีโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลอดไฟ ทิ้งลงถังขยะสีแดง จากการรณรงค์ให้ความรู้แก่
นักเรียนทาให้นักเรียนเกิดความสนใจและคิดก่อนทุกครั้งที่จะทิ้งขยะให้ถูกต้อง

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
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ครูเข้าร่วมโครงการแยกขวดช่วยหมอและโครงการขยะกาพร้า
โดยนาขยะทั่วไปจากที่บ้านไปบริจาคกับโครงการต่าง ๆ ของภาคเอกชน

บุคลากรในโรงเรียนจะมีการแยกขยะเป็น 2 ประเภท คือขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป
ก่อนนาไปบริหารจัดการขยะให้ถูกต้อง
2.๔ โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เนื่องด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลตระหนักถึง
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน เกี่ยวกับการบริโภคพืชผักถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดารงชีพของมนุษย์
เพราะพืชผักเป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และกากใย อีกทั้งยังมี สารอาหารที่ช่วยในการเกิดโรคต่าง ๆ จึงทาให้ความ
นิยมความนิยมในการบริโภคผักมีมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการเลือกบริโภคผัก อีกทั้งต้อง
คานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะพืชผักส่วนใหญ่ที่วางขายในท้องตลาดทั่วไป พบว่ามีสารพิษตกค้างที่เ ป็นอันตราย
ต่อผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันการผลิตผักปลอดสารพิษมีอยู่หลายรูปแบบ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หรือการปลูกพืชไร้ดินนั้น
เป็นการปลูกพืชเรียนแบบธรรมชาติ โดยการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร (Hydroponics) หรือปลูกลงในวัสดุปลูกที่
ไม่ใช้ดิน (Soiliess culture) ซึ่งอาศัยหลักการที่ว่าพืชต้องได้รับธาตุอาหารที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตผ่านระบบรากพืช
พร้อมกับได้รับออกซิเจนและแสงแดดที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ทาให้พืชที่ปลูกแบบไม่ใช้ดินมีการเจริญเติบโตเต็มที่
ตามศักยภาพพันธุกรรม เพราะสามารถใช้สารละลายธาตุอาหารและน้าที่ได้รับอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด ซึ่งในปีนี้
โรงเรียนของเราได้มีการปรับปรุงและขยายโรงเรือนที่ใช้ปลูกเพิ่มเติมมากขึ้น
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2.๕ โครงการห้องเรียนสีเขียว การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยน้ามือของมนุษย์ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการดารงชีวิต เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ที่เราทุกคนกาลังประสบอยู่ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเกิดจากการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ขาดความตระหนักและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยให้ความรู้แก่นักเรียน
และผู้เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เมื่อเรา
สามารถอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพดีได้แล้ว เพื่อให้มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เกิดบรรยากาศที่ดี
มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ และนักเรียนยังสามารถนา
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ ทางโรงเรียนของเราจึงได้มีการ
จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีความสวยงามเหมาะสม อนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติ เป็นสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมแก่การเรียนรู้
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2.6 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดจากการกระทากิจกรรมของมนุษย์ที่ได้กระทามา
ตั้งแต่เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงทาให้ทรัพยากรลดลงอย่าง
รวดเร็ ว การเพิ่มขึ้ น ของประชากรมนุ ษ ย์ อย่ า งรวดเร็ว ซึ่งมีผ ลกระทบต่อชีวิ ต ความเป็ น อยู่ ของมนุ ษย์เ ป็นส่ ว นใหญ่
ผลกระทบใหญ่ที่มีต่อมนุษย์และสังคม ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้าท่วม และปัญหาภาวะโลกร้อนอีกทั้งการดาเนินชีวิต
ของคนในปัจจุบันมีความรีบเร่งในการทามาหากินเพื่อความอยู่รอดทาให้เกิด การละเลยเอาใจใส่ในการเลือกผลิตภัณฑ์
ของใช้ในชีวิตประจาวันส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะทาให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานบางชนิดยังเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้การปลูกจิตสานึกอนุรักษ์พลังงาน รักษา
สิ่งแวดล้อม จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้
บุคลากรและ นักเรียนในโรงเรียน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของแนวทางการใช้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นสร้าง
วัฒนธรรมในการดารงชีวิตอย่างรู้คิด รู้รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษา โดยบูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อสร้างแนวทางการ ป้องกันและบรรเทาปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยการปลู ก
จิตสานึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ มุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบุคลากรใน
สถานศึกษาอีกด้วย

๓. การส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงานพระราชดาริ และความเป็นลูกนวมินทร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล โดยมีหลักการที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกให้นักเรียนมี
ความรักษ์ศักดิ์ศรี และคุณลักษณะที่ดี อีกทั้งด้านการเรียนในเรื่องการสืบ สานงานพระราชดาริ และการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆที่บ่งบอกถึงความเป็นลูกนวมินทร์ จากหลักการและแนวคิดดังกล่าวจึงนามาสู่กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๕๑
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๓.๑ โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรวันเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรตินักเรียนที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งใจศึกษา เล่าเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทุกระดับชั้น
เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง และโรงเรียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๕๒
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๓.๒ นักเรียนได้รับรางวัลจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวศรัณย์พร เมตตาจิต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี

๓.๓ นั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล การแข่ ง ขั น วาดภาพจิ น ตนาการวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
เด็กหญิงสุตาภัทร ตู้จินดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวาดภาพจินตนาการ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพวช.)
นักเรียนได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจานวน ๓,๐๐๐ บาท

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๕๓
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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 ผู้อานวยการธนะกุล ช้อนแก้ว คณะผู้บริหาร ตัวแทนคุณครู ร่วม กิจกรรมวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

๓.๖ กิจกรรมงานอาลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นม.
1-ม.5 อาลาพี่ม.6 ร่วมส่งจดหมายอาลาหรือการ์ดที่ระลึกให้พี่ม.6 ทุกคนได้ผ่าน google drive

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๕๔
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๓.๗ โรงเรี ย นนวมิน ทราชินู ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาชั้น
พื้นฐานฯสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชมรมครู ส.ว.๓ เครือข่ายผู้ปกครองฯ ศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา
พุทธมณฑล คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จัดโครงการครอบครัว ส.ว. ๓ รินน้าใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid - ๑๙
ร่วมกันบริจาคเงินจานวน ๑๘๘.๗๓๙ บาทข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน เพื่อนาไปช่วยเหลือ
นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (Covid-19)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๕๕
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๒. ผลการดาเนินการ
๑. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานตามโครงการพระราชดาริและศิลปาชีพในสถานศึกษา
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จานวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
600
500
400
300
200
100
0

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

จากตารางแสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ จ านวน ๕๖๐ คน เรี ย นรายวิ ช า
ประวัติศาสตร์ ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๓
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๕๖๖ คน เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ได้ผลการเรียนระดับ
๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๖
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๕๕๑ คน เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ได้ผลการเรียนระดับ
๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๔๗๒ คน เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ได้ผลการเรียนระดับ
๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๓
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จานวน ๔๖๖ คน เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ได้ผลการเรียนระดับ
๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๓
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๔๖๘ คน เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ได้ผลการเรียนระดับ
๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๔

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๕๖
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์(โขน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จานวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนวิชานาฏศิลป์ (โขน)
๔๐๐
๓๕๐
๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐
๐

ผลการการเรียน ๓

ผลการการเรียน ๓.๕

ผลการการเรียน ๔

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๕๖๐ คน เรียนรายวิชานาฏศิลป์
(โขน) ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๖
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จานวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนวิชาทัศนศิลป์
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐

๐
ผลการการเรียน ๓

ผลการการเรียน ๓.๕

ผลการการเรียน ๔

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๕๖๖ คน เรียนรายวิชาทัศนศิลป์
ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๐
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๕๗
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จานวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนวิชาการงานอาชีพ
๔๐๐
๓๕๐
๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐
๐
ผลการการเรียน ๓

ผลการการเรียน ๓.๕

ผลการการเรียน ๔

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๕๕๑ คน เรียนรายวิชาการงาน
อาชีพ ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๘
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีประยุกต์ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จานวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนวิชาเทคโนโลยีประยุกต์ ๓
๔๐๐
๓๕๐
๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐
๐
ผลการการเรียน ๓

ผลการการเรียน ๓.๕

ผลการการเรียน ๔

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๕๕๑ คน เรียนรายวิชาเทคโนโลยีประยุกต์
๓ ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๐
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๕๘
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ,๒,๓,๔และ๕
ที่ผ่านกิจกรรมชุมนุมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จานวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนกิจกรรมชุมนุมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
๕
๐
เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓,๔และ๕ จานวน ๒๕ คน
ผ่านการเรียนกิจกรรมชุมนุมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร้อยละ ๑๐๐
๒. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวพระราชดาริ
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จานวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓๕๐๐
๓๐๐๐
๒๕๐๐
๒๐๐๐
๑๕๐๐
๑๐๐๐
๕๐๐
๐

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจานวน ๓,๐๗๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร้อยละ ๑๐๐
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๕๙
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๓. การส่งเสริมความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงานพระราชดาริ และความเป็นลูกนวมินทร์
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนแสดงเจตคติความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดี
ต่อการสืบสานงาน พระราชดาริ และความเป็นลูกนวมินทร์ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
จานวนนักเรียนที่เจตคติความภาคภูมิใจ

๒๐๐๐
๑๕๐๐
๑๐๐๐

๕๐๐
๐

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนจานวน ๓,๐๗๗ คน มีเจตคติความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบ
สานงาน พระราชดาริ และความเป็นลูกนวมินทร์
ระดับมากที่สุด ร้อยละ ๖๓.๖๐
ระดับมาก
ร้อยละ ๑๕.๐๗
ระดับปานกลาง ร้อยละ ๑๑.๕๖
ระดับน้อย
ร้อยละ ๓.๒๘
ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ ๖.๔๙

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๖๐
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๓. จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีการบูรณาการการจัดหลักสูตรนวมินทราชินีสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้กลุ่มสาระฯ มีการรายงานผลการใช้หลักสูตรนวมินทราชินีตามกระบวนการ
ขั้นตอน
๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกาเนิดนวมินทราชินี นวมินทราชินีรักษ์ไทย และนวมินทราชินีสร้างสรรค์
ตามหลักสูตร
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสดงโขน และออกแบบสินค้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไหมแพรวา
๕. ผู้เรียนโอกาสได้เลือกเรียนศิลปาชีพตามความถนัดและสนใจ ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพเพื่อเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพในอนาคต
๖. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอย่างหลากหลาย
๗. สถานศึกษาสามารถวางแผนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

๔. จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรมีการบูรณาการการจัดหลักสูตรนวมินทราชินีสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม
๒. ควรเพิ่มการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนงานศิลปาชีพตามโครงการพระราชดาริให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
อย่างเป็นรูปธรรมและติดตามผลที่เกิดกับผู้เรียน
๓. ควรมีการต่อยอดในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การต่อยอดกิจกรรมการแยกขยะ สามารถนา
เศษอาหารมาท าปุ๋ ย หมั ก เป็ น ปุ๋ ย ชี ว ภาพ ส าหรั บ ต้ น ไม้ ในโรงเรีย น การต่ อ ยอดกิ จ กรรมการปลู ก ผั ก hydroponic
ให้นักเรียนได้นาผลผลิตที่ได้มาขาย มีการคานวณต้นทุน กาไร วางแผนการทางาน ฝึกการบริหารจัดการ
๔. ควรมีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า
(Covid-19) เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน
๕. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนภาคภูมิใจในการเป็นลูกนวมินทร์ตั้งแต่แรกเข้าจน
นักเรียนจบเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๖๑

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon
Self-Assessment Report 2021

๕. นวัตกรรม / การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์(การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) ส่งเสริมงานศิลปาชีพ สนับสนุนให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ฝึกการปฏิบัติจริง สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับนักเรียนและครอบครัวต่อไป
ในอนาคต

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๖๒
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๖. แหล่งข้อมูล หลักฐาน
ประเด็นพิจารณา ๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชดาริและศิลปาชีพในสถานศึกษา
1) แผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ศิลปะ การงานอาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
2) หลักสูตรนวมินทราชินี
3) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมอาหารคาว-หวาน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
4) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมงานประดิษฐ์
5) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
ประเด็นพิจารณา 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางพระราชดาริของเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
2) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
3) โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่า
ประจาปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาประเภทจานวนนักเรียน 3,000 คนขึ้นไป
โรงเรียนสามารถลดปริมาณการปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ ๘๓,๒๖๐.๘๐ kgCO2e
4) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
5) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมแยกขยะในโรงเรียน
6) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
7) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว
ประเด็นพิจารณา 3 มีความภาคภูมิใจและรักศักดิ์ศรีความเป็นลูกนวมินทร์ ต่อการสืบสานงานพระราชดาริ
1) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมวันเชิดชูเกียรติ
2) นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
3) นักเรียนได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
4) นั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ จากการแข่ ง ขั น วาดภาพจิ น ตนาการวิ ท ยาศาสตร์
ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น จั ด โ ด ย ส ม า ค ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพวช.)
5) รายงานผลการดาเนินโครงการครอบครัว ส.ว. ๓ รินน้าใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid - 19

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๖๓
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๗. แผนการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป
๗.๑ บูรณาการการจัดหลักสูตรนวมินทราชินีสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม
7.2 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนงานศิลปาชีพตามโครงการพระราชดาริให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างเป็น
รูปธรรมและติดตามผลที่เกิดกับผู้เรียน
๗.3 ต่อยอดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การต่อยอดกิจกรรมการแยกขยะ สามารถนาเศษอาหาร
มาทาปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยชีวภาพ สาหรับต้นไม้ในโรงเรียน การต่อยอดกิจกรรมการปลูกผัก hydroponic ให้นักเรียนได้นา
ผลผลิตที่ได้มาขาย มีการคานวณต้นทุน กาไร วางแผนการทางาน ฝึกการบริหารจัดการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

๑๖๔
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ส่วนที่ ๔
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
สรุปผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ภ า พ ร 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
สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล ด าเนิ น การตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ .ศ. ๒๕๖๑
ด้ว ยการกาหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ ก ษา ตั้งค่าเป้าหมายของมาตรฐาน การจัดทาแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ
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
การปฏิ บั ติ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลตามกลไกการบริ ห ารคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา โดยน าผล
การประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินภายนอกรอบ ๔ มาประกอบพิจารณาสรุป ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึ ก ษาตามมาตรฐานต่ า ง ๆ ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น ด้ า นการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา
ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการสืบสานงานพระราชดาริ โดยมีผลสรุปดังตาราง
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. สถานศึกษากาหนดเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีระดับผลการเรียน ๓-๔
อยู่ร้อยละ ๘๖
๒. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
และคิดคานวณ ในระดับดี-ดีเยี่ยมตามค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
เนื่องจากสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและมีความ
หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านการอ่าน การคิด การสื่อสาร
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ ได้แก่ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภูมิศาสตร์
๓. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 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 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์รางวัลต่าง ๆ และนาเสนอ
ความสาเร็จของผู้เรียนที่จบการศึกษาไปแล้วต่อ
สาธารณชนได้ทราบ
๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ สืบค้น ทดลอง และ
ประดิษฐ์ โดยสามารถนาผลงานนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้และบริการสังคมได้เป็นอย่างดี

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและความถนัดของตนเอง
๕. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เช่น มีวินัยและรับผิดชอบต่อ
การเรียนของตนเองในรูปแบบการเรียน ONSITE และ ONLINE
ตลอดจนสามารถกากับตนเองในด้านการเรียนได้
๖. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาประเภทการต่อสู้ ยูโด
ยูยิตสู กรีฑา ฟุตซอล สามารถเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ
๗. ผู้เรียนมีความความสามารถทางด้านดนตรีไทยและดนตรี
สากล สามารถเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
๘. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง
และมีลักษณะทางสังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน
๙. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบอย่าง
ชัดเจน สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนได้
รวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและปลอดภัย

จุดควรพัฒนา
๔. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการดูแลความ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้าน
สุขภาพจิต อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สามารถส่งต่อและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม
ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
ทั้งผู้ปกครองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
สถาบันด้านสุขภาพจิต ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันและ
ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนไม่ให้มีความเสี่ยงต่อโรค
ซึมเศร้าได้ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์
๕. สถานศึกษาควรลดเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
ให้น้อยลง เนื่องจากเป็นภาระงานเพื่อให้ครูได้มี
เวลาช่วยเหลือนักเรียนอย่างแท้จริง
๖. สถานศึกษาควรหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงที่ติด
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
อย่างต่อเนื่องเพื่อได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
เกีย่ วกับความรักศักดิ์ศรีของลูกนวมินทร์ ภาวะ
ผู้นา ความมีระเบียบวินัย ความมีน้าใจ จิตอาสา
การใช้ถ้อยคาที่สุภาพ อ่อนหวาน รวมทั้ง
คุณลักษณะความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่
การไหว้ ยิ้ม ทักทาย มารยาทไทย ตลอดจนการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยจนติดเป็นลักษณะ
ของผู้เรียน เป็นต้น
๑๐. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นเชิงประจักษ์
และรูปธรรม ตลอดจนจัดทาโครงงานคุณธรรมให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและสาธารณชน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
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๑๖๗

Nawanintrachinuthit Satriwitthaya Phuttamonthon
Self-Assessment Report 2021

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา
๑๑. สถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนทุกคนจัดทา
บันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษา สาหรับ
การพัฒนาตนเอง เพื่อตั้งค่าเป้าหมายและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มีวิธีการ ขั้นตอน
และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้เรียนและครูสาหรับผู้
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลง (MOU)
๑๒. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีเวที
แสดงศักยภาพให้กับผู้เรียน เพื่อแสดง
ความสามารถและผลงานด้านต่าง ๆ ต่อสถาน
สาธารณชน โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน
ของผู้เรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นเชิงประจักษ์
และรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
๑. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาในด้านการบริหาร ได้รับการ
คัดเลือกเป็น “บุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละ อุทิศตนในวิชาชีพ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา” และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
๒. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ที่มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่มาจากกระบวนการพัฒนาและ
ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม
และชัดเจนด้วยรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย
๓. สถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE
MODEL และใช้วงจรคุณภาพ PDCA
ในการดาเนินงาน ขับเคลื่อน และการบริหารจัดการพัฒนา
ภายในองค์กร โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครู ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทาให้เกิดระบบการบริหารคุณภาพอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
๔. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลแห่ง
คุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(OBECQA) และโรงเรียนมาตรฐานสากล
๕. สถานศึกษามีระบบกลไกและการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ IQA AWARD
๖. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูได้พัฒนาความรู้
ความสามารถด้านวิชาชีพในรูปแบบ ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสะท้อนความโดดเด่น
ที่เป็น Best หรือความสาเร็จของงานให้เป็นเชิง
ประจักษ์
๒. สถานศึกษาควรจัดการให้มีรูปแบบเครื่องมือ
การตรวจติดตามการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เครื่องมือประเมินความสาเร็จของงานโครงการ/
กิจกรรม และเครื่องมือตามมาตรฐานที่หลากหลาย
และสอดคล้องตามมาตรฐานด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ
๓. สถานศึกษาควรมีการจัดระบบหมวดหมู่
ของข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง สะดวกต่อ
การนาไปใช้ ครอบคลุมแผนงานให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อสามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการได้ถูกต้อง
และมีคณะกรรมการรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจน
มีการประชาสัมพันธ์ถึงการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศให้ทั่วถึงทุกหน่วยงานและปฏิบัติไป
ในทางเดียวกัน
๔. สถานศึกษาควรตรวจสอบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้งานสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้สะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีระบบดูแล การบารุงรักษา
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ภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อนามาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๗. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดาเนินงานของทุก
หน่วยงานของสถานศึกษา
๘. สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบทุกหน่วยงาน ทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา
๙. สถานศึกษามีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานใน
รูปแบบของ Infographic มากขึ้น ทาให้ผู้รับข่าวสารทั้งภายใน
และนอกองค์กรเข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้น
๑๐. สถานศึกษาส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างครู
และบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
๑๑. ผู้บริหารสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารอย่าง ชัดเจน
มีการกาหนดนโยบาย ขอบข่ายหน้าที่การปฏิบัติงาน มีการ
วางแผนเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายงานให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและทั่วถึงทุกคน
๑๒. สถานศึกษามีการวางแผนบุคลากรในองค์กรล่วงหน้า สร้าง
ครูให้เกิดภาวะผู้นา มีการถ่ายทอดความรู้งานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาได้ทันการเปลี่ยนแปลงในช่วงการ
เปลี่ยนผัน ได้แก่ การเกษียณอายุราชการ การย้ายสถานศึกษา
และการบรรจุใหม่ เป็นต้น
๑๓. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและความสาเร็จ
ของผู้บริหาร ครู นักเรียน และข่าวสารต่าง ๆ ในองค์กรอย่าง
รวดเร็วและทันท่วงที ทั้งภายในและนอกต่อสาธารณชนได้ทราบ
ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
๑๔. ผู้บริหารสะท้อนผลการปฏิบัติงานให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและ
การเรียนการสอนต่อไป
๑๕. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่อง
ความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในองค์กร ตลอดจน
บุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการในช่วงสถานการณ์การ

จุดควรพัฒนา
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๕. หน่วยงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรนา
รูปแบบนวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL
และวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ให้เป็นรูปธรรมใน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๖. สถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจในเรื่องรูปแบบ
นวัตกรรมการบริหาร POSITIVE MODEL ให้กับ
ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบ
๗. สถานศึกษาควรนากระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา OBECQA
มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และต่อเนื่อง
๘. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความ
คิดเห็นให้มากขึ้น หรือนาผลการประเมินจากการ
ดาเนินงานไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ในด้านการ
ทางานและกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.
๙. ผู้บริหารควรส่งเสริมวิทยฐานะครูให้สูงขึ้น มี
การยืดหยุ่นและช่วยเหลือครูแบบกัลยาณมิตร
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและมีความสุขต่อการทางาน
๑๐. ผู้บริหารควรรู้และเข้าใจทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องวิทยฐานะแบบใหม่ มีการนา
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ให้กับผู้บริหารและ
ครูเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและวางแผนต่อ
การเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
๑๑. สถานศึกษาควรจัดสถานที่ภายในหน่วยงาน
และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีอาคารสถานที่ให้
สะดวก ปลอดภัย ต่อการติดต่อสื่อสาร รวมถึงมี
บรรยากาศสถานที่สะอาด สวยงาม ต่อผู้มาเยือน
๑๒. สถานศึกษาควรจัดแหล่งเรียนรู้ภายในองค์กร
ให้ร่มรื่นสวยงาม มีจุดนั่งพักผ่อนที่เพียงพอ
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จุดเด่น
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
อย่างเคร่งครัด

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งความรู้ ทักษะ โดยเน้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning และการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (Online)
๒. ครูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ
มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทาโครงการสอน การวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวิชาชีพที่สูงขึ้น ได้รับ
รางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ด้านการครองตนและครองงาน
๔. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนาและสร้างเว็บไซต์ของตนเอง
หรือบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนใช้นวัตกรรม ICT (e – learning , E-book ,
CAI ฯลฯ) และใช้รูปแบบอีเมลของโรงเรียน และระบบ Google
Classroom , Google Meet ในการบริหารจัดการเรียนการ

จุดควรพัฒนา
ตลอดจนบนอาคารเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
๑๓. ผู้บริหารควรมีการประชุมครูและบุคลากรทุก
เดือน เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และปรึกษาหารือ
เรื่องสาคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับองค์กรให้รับทราบทุกครั้ง
เพื่อความเข้าใจถูกต้องและชัดเจนไปทางเดียวกัน
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ
ร่วมกันและทันเวลา
๑๔. ผู้บริหารควรมีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์
ในการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้
บุคลากรภายในองค์ทราบก่อนที่จะเผยแพร่สู่
สาธารณชน
๑๕. ผู้บริหารสถานศึกษาควรลดเอกสารที่ไม่
จาเป็นในการประเมินเงินเดือนใหกับครู ให้มี
เอกสารเท่าที่จาเป็น เน้นการประเมินตามสภาพ
จริง เพื่อไม่เป็นภาระงานและความเครียดให้กับครู
เช่น SAR ไม่เน้นภาคผนวกที่ต้องหาหลักฐาน
ภาพถ่าย มาเกี่ยวข้องในการพิจารณาเงินเดือน
และเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ ต้องมี
เป้าหมายและกลยุทธิ์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น
๒. สถานศึกษาต้องพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจาก
นักเรียนและครู โดยมีงานวิจัยมารองรับและนา
เครื่องมือวิจัยมาพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน
๓. สถานศึกษาต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนใน
ปัจจุบัน เช่น หลักสูตรวิศวะต้นแบบ หลักสูตรสะ
เต็ม (STEM) ฯลฯ
๔. สถานศึกษาควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูร่วมด้วย
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จุดเด่น
สอนระหว่างครูและผู้เรียน เพื่อช่วยเหลือและเอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดจนการเข้าถึงเนื้อหาการเรียน สื่อการสอนออนไลน์ให้กับ
ผู้เรียนในสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
๕. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน คือ
ONSITE และ ONLINE และจัดตารางเวลาเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนให้กับผู้เรียนในในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
๖. สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง
๗. สถานศึกษานาผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘. ครูมีความสามารถพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอนด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประกอบใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๙. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน นาแนวทางหรือวิธี
แก้ปัญหาที่พบจากการเรียนการสอนมาจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ไขปัญหา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สร้างเจตคติ/ความพึงพอใจ และวิจัยทดลอง/รูปแบบ
การสอน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
สูงขึ้น
๑๐. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดทาบันทึก
หลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย และนา
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อสอดคล้องตรง
ตามความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๑๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล
สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลได้ตรงตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้
ครอบคลุม KPA ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และธรรมชาติ
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยให้กระบวนการวัดและประเมินผลตรง
ตามหลักสูตร มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
๑๒. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) และมีการบูรณาการกับต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน การจัดการเรียน

จุดควรพัฒนา
เพื่อได้ข้อมูลในสภาพจริง เพื่อให้ครูเกิดแรงผลักดัน
และพัฒนางานต่อไป
๕. สถานศึกษาควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย และเห็นความสาคัญและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการบูรณาการทุก ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๖. ครูควรพัฒนารูปแบบการสอนใหม่ ๆ ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงโลก
ตอบสนองความต้องการกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑
๗. ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่สอดคล้อง
กับลักษณะของผู้เรียน รวมถึงจัดทา ผลิตสื่อการ
สอนที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ต่อการเรียนให้กับผู้เรียนมากขึ้น
๘. สถานศึกษาควรมีความพร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ห้องสืบค้น (Resonce Center) ตลอดจนด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง
๙. สถานศึกษาต้องวางแผนอาคารสถานที่
การจัดห้องเรียนให้พร้อมต่อการเรียน บรรยากาศ
ห้องเรียนไม่ร้อน มีอากาศถ่ายเท จัดพัดลมให้
เพียงพอกับจานวนนักเรียน
๑๐. การจัดทาข้อตกลง 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
การสอน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น
๑๓. สถานศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ให้ความรู้และพัฒนาครูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยนาเทคโนโลยี หรือโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ที่หลากหลาย ทันสมัย และน่าสนใจมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๑๔. ครูนาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเรียนการสอนใน
สถานศึกษารูปแบบผสมผสาน คือ ONSITE และ ONLINE มาก
ขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
๑๕. สถานศึกษามีห้องสตูดิโอ (Studio) เพื่ออานวยความสะดวก
สาหรับให้ครูได้อัดวีดิทัศน์ (VDO) ตลอดจนมีเครื่องมือเทคโนโลยี
ที่หลากหลายและเพียงพอ พร้อมใช้งานในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง
๑๖. สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายไปจากรูปแบบการนิเทศใน
ห้องเรียน เช่น นิเทศออนไลน์ นิเทศต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อสะท้อนผลในมุมมองที่หลากหลาย และนาผลมาพัฒนา
ปรับปรุง การจัด
การเรียนการสอนให้กับผู้เรียนต่อไป
๑๗. สถานศึกษามีการประเมินสื่อการเรียนการสอนของครูโดย
นักเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างแรงผลักดันให้ครูผู้สอนได้มี
กาลังใจและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
๑๗. สถานศึกษามีการประกวดวิจัยในชั้นเรียนและการประกวด
สื่อการเรียนการสอนของครู ระดับโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจในการทางานวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อ เพื่อพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
๑๘. สถานศึกษามีการรายงานผลการดาเนินงานรูปแบบออนไลน์
ทุกหน่วยงานผ่านระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อสะดวกต่อการ
สืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถนามาเป็นตัวอย่างและเรียนรู้
ร่วมกันในการพัฒนางานของตนเอง
๑๙. สถานศึกษาสร้างระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนของครูบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างเป็น

จุดควรพัฒนา
๑๒. สถานศึกษาควรจัดหาเจ้าหน้าที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาบริการ หรือช่วยเหลือ
ครูในการใช้เทคโนโลยี การออกแบบพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนในรูปแบบ ONSITE และ
ONLINE และงานในหน่วยงานที่ต้อง
ประชาสัมพันธ์ทันที เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว
๑๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดทาคลังของสื่อ
นวัตกรรมการสอนของครู รวบรวมอย่างเป็นระบบ
ง่ายต่อการเข้าถึงและการนามาใช้
๑๔. สถานศึกษาควรประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน
๑๕. ครูควรจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ หรือสืบค้น และปลูกจิตสานึกให้
ผู้เรียนเกิดจิตสาธารณะในการรักษาความสะอาด
ห้องเรียนตลอดเวลา
๑๖. สถานศึกษาควรประเมินคุณภาพครูที่เป็น
สภาพจริง ได้แก่ ด้านพัฒนาผู้เรียน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน โดยเน้นจากผลการ
ปฏิบัติงานการเรียนการสอนมากกว่างานพิเศษ
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้ครูมากขึ้น เพื่อส่งผล
ต่อผู้เรียนที่แท้จริง ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้ครู
ในเรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๑๗. สถานศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริมความเป็น
เลิศให้กับผู้เรียนและครูในทางด้านวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
๑๘. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ครูได้ไปศึกษา
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสม่าเสมอ ทั้ง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษาภายนอก
รวมถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง หรือปีละ ๑ ครั้ง
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ระบบ เพื่อนาผลการประเมินของนักเรียนทุกคนมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ด้านการสืบสานงานพระราชดาริ
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรนวมินทราชินีศึกษาที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ สืบสานงานพระราชดาริและศิลปาชีพใน
สถานศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชา
ศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ
๒. สถานศึกษาส่งเสริมการสืบสานงานพระราชดาริ
ด้วยรูปแบบการสอนบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชานาฏศิลป์ (โขน) ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน รายวิชาการงานอาชีพ รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะทางศิลปาชีพ
๓. สถานศึกษาส่งเสริมการสืบสานงานพระราชดาริ ด้วยการให้
นักเรียนเข้าชมการแสดงโขนเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นการฟื้นฟู
วัฒนธรรมไทย สืบสาน และรักษาไว้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้
๔. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสร้างความตระหนัก
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
พระราชดาริ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก
จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานกิจกรรมรณรงค์การประหยัด
พลังงาน โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก โครงการอบรมวิทยากร
แกนนาค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว โครงการ
โลกสวยด้วยมือเรา โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการแยก
ขยะในโรงเรียน โครงการครอบครัวพอเพียง และโครงการ
ธนาคารโรงเรียน

จุดควรพัฒนา

๑. สถานศึกษาต้องสร้างอัตลักษณ์โรงเรียน
ความรักศักดิ์ศรี ประเพณีวัฒนธรรมขององค์กรให้
เด่นชัดและเป็นรูปธรรม
๒. สถานศึกษาต้องจัดทาหลักสูตรนวมินทราชินี
ศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
มีรูปแบบที่ชัดเจนมีองค์ประกอบของหลักสูตร
ครบถ้วน และเพิ่มเติมกิจกรรมที่เป็นงาน
พระราชดาริที่สาคัญ ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น
๓. สถานศึกษาควรนาผลงานที่เกิดจากงานสืบสาน
งานพระราชดาริสู่ชุมชนและผู้ปกครอง เช่น
กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ซึ่งถือว่าเป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและประสบ
ผลสาเร็จเป็นอย่างดี ตามที่ปรัชญาของโรงเรียน
“ความรู้ดี มีอาชีพเด่น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม”
๔. สถานศึกษาควรเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
ปราชญ์ชาวบ้านหลายแขนง รวมถึงสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อผู้เรียนจะได้เห็น
ความสาคัญในการพัฒนาทักษะอาชีพ ตลอดจน
สร้างทางเลือกให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
นาไปประกอบอาชีพให้กับตนเองได้
๕. สถานศึกษาควรกาหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอน หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสืบสานงาน
พระราชดาริของนักเรียนแต่ละระดับให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ทุกคน และควรบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๖. สถานศึกษาควรมีกิจกรรมการส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการสืบสานงาน
พระราชดาริ และความเป็นลูกนวมินทร์
๗. สถานศึกษาควรเผยแพร่กิจกรรมสืบสานงาน
พระราชดาริให้ชุมชน สังคม และสาธารณชนได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง
๘. สถานศึกษาควรจัดบริการความรู้เกี่ยวกับ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป
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จุดเด่น

จุดควรพัฒนา
ที่สนใจ สามารถนาออกจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน
๙. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับสืบสานงานพระราชดาริ ได้แก่
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้เป็น
ประเพณีของสถานศึกษาในทุกปีอย่างต่อเนื่อง
๑๐. สถานศึกษาควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใน
โครงการสืบสานงานพระราชดาริให้มากขึ้นและ
หลากหลาย และนามาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖
๑๑. สถานศึกษาควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อสร้างทักษะทางอาชีพให้กับผู้เรียน
๑๒. สถานศึกษาควรเน้นทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน
ในสถานศึกษา บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ
และกิจกรรมชุมนุม
๑๓. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมหน้าเสาธงที่
เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เทิดทูนและราลึกถึงคุณงามความดี
ของพระองค์ท่านที่มีต่อสถานศึกษาสืบไป
๑๔. ครูควรเป็นแบบอย่างในการสืบสานงาน
พระราชดาริของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือสร้างวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล อีกทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจความเป็นลูกนวมินทร์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อ
สังคม และจิตสาธารณะ มากขึ้น
๒. สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน คิด
คานวณ รวมถึงส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะด้านความร่ ว มมื อ ทักษะด้านการสื่ อสารสารทางภาษาต่า งประเทศ ทักษะด้านคอมพิว เตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะอาชีพ รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นา และรู้จักการทางานเป็นทีม
๓. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรมของครู แ ละผู้ เ รี ย น เปิ ด เวที ใ ห้ ค รู แ ละผู้ เ รี ย นได้ แ สดงศั ก ยภาพ
ความสามารถ นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่นวัตกรรมตลอดจนการบริการสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
๔. สถานศึกษาสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด ส่งเสริมการแยกขยะ
การอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้
และบริการผู้เรียนตลอดเวลา
๕. สถานศึกษาจัดหาบุคลากรเพื่อให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้ครูในการใช้เทคโนโลยีในการสอน
เช่น ในห้องสตูดิโอ ห้องเรียน เป็นต้น
๖. สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องอาเซียน ห้องสมุด มีมุมหนังสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้น
ข้อมูล ให้สวยงามและสะอาด เพื่อบริการให้กับผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๗. สถานศึกษาจัดทาคลังสื่อการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ในสถานศึกษา โดยการรวบรวม จัดเก็บ
สื่อการสอนของครูแต่ละระดับชั้นให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น หรือเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
๘. สถานศึกษาจั ดท าแหล่ งเรี ย นรู้ ทั้ งภายในและภายนอกให้ เหมาะสมกั บการพัฒ นาการเรีย นรู้ข องผู้ เ รี ย น
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตาม รายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอกให้มากขึ้น
๙. สถานศึกษามุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในองค์กรให้เป็นครูมืออาชีพ ครูมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบการสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ การพัฒนาความรู้ความสามารถ
มากที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญและกาลังใจให้ครูพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน และงานวิจัยให้
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๑๐. สถานศึกษาติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทบทวนหลักสูตรทุกปี
การศึกษา และนาผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด
๑๑. สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ เรียนใน
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ ๒๑
๑๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษารักการอ่าน มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอ่าน และมีรางวัลให้กับยอดนักอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
๑๓. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศให้กับครู เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันและ
พัฒนาทักษะทางภาษาให้สูงขึ้น ตลอดจนนาไปใช้กับผู้เรียนในห้องเรียนในการแลกเปลี่ยนภาษาร่วมกัน
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๑๔. สถานศึกษาวางแผนที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุ ม ให้เป็นปัจจุบัน พร้อม
นาเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงนาไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียน
๑๕. สถานศึ ก ษาน าผลสรุ ป การด าเนิ น งานงาน /โครงการ/กิ จ กรรม และผลการประเมิ น ด้ า น
การสอนของครู ของทุกปี มาปรับใช้และถอดบทเรียนเพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงาน มีการจัดโครงการ/
กิจ กรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุ ดเน้ น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาทั้งผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษากาหนด
๑๖. สถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรในองค์ ก ร
ให้เกิดการทางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ต่อกัน สามารถทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันของบุคลากร
๑๗. สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามรู้ ค รู เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ยนการสอนในรูป แบบใหม่ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน รวมถึงด้าน
พัฒนาวิชาชีพและการเลื่อนวิทยฐานะ
๑๘. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ให้สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
๑๙. สถานศึกษาต้องปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับอาชีพที่
เกิดขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบัน
๒๐. สถานศึกษาต้องสร้างบรรยากาศการทางานในองค์กรให้บุคลากรมีความสุขและเกิดแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมในการเรียนการสอน
๒๑. พั ฒ นาระบบ Internet ให้ นั ก เรี ย นและบุ ค ลากรในองค์ ก รสามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งคล่ อ งตั ว
และมีความเสถียรต่อการใช้งานทั้งบนอาคารเรียนและพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ในองค์กร
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ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามสามารถคิ ด และสร้ า งนวั ต กรรมได้ ทั้ ง ในกระบวนการจั ด
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีห้องปฏิบัติการในหลายด้านที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และ
หรือผลงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้ประโยชน์ ได้แก่ การผลิตสิ่งประดิษฐ์
จากการออกแบบและใช้ 3D Printing การจัดหุ่นยนต์เพื่อการใช้งานจริงในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาเนื้อเยื่อพืชชนิดต่าง
ๆ รวมทั้งการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม (โขน) เป็นต้น
๒. สถานศึกษาควรมีกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับครูและผู้เรียน เพื่อนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
๓. สถานศึกษาควรนารูปแบบการบริหารงาน POSITIVE MODEL ไปใช้ทุกหน่วยงานในองค์กรให้เป็นรูปธรรม
๔. สถานศึกษาต้องจัดให้ครูมีการลงนามจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการระหว่างครูผู้สอนกับทาง
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีการขยายขอบเขตของการทาบั นทึก
ข้อตกลง (MOU) ในเรื่องของการจัดสร้างนวัตกรรมสาหรับการเรียนการสอน มีการคัดเลือกประกวดแข่งขันและมอบ
รางวัล เพื่อจะได้ส่งเสริมให้ครูได้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียนและสร้างจุดเด่นให้กับสถานศึกษา
ต่อไป
๕. สถานศึกษาควรมีการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมนาฏศิลป์ (โขน) นอกเหนือจากการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนที่สนใจได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงโขนที่ลึกซึ้ง จนสามารถนาไปสู่การนาเสนอในรูปแบบของ
การแสดงโขนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
๖. สถานศึกษาต้องการระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนทั้งความคิดและงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ
ขององค์กรให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น
๗. สถานศึกษาต้องสนับสนุน ส่งเสริม ให้กับทุกหน่วยงานในองค์กรในการนางบประมาณไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้กับผู้เรียน ลดข้อจากัดในการเบิ ก-จ่าย และมีระบบขั้นตอนที่รวดเร็ว คล่องตัวในการใช้งบประมาณเพื่ อ
การศึกษา
๘. สถานศึกษาควรสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน ในการวางแผนความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยการจัดโครงการและกิจกรรมที่
หลากหลายในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น
๙. สถานศึกษาควรติดตาม ตรวจสอบ อาคาร สถานที่ภายในสถานศึกษา รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อ
เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้ได้รับการดูแล รักษา ทะนุบารุงให้อยู่ในสภาพที่พ ร้อมใช้งานอยู่เสมอ
และร่วมมือกับทุกฝ่ายสาหรับการดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สะอาดเรียบร้อยทุกบริเวณ โดยจัดกิจกรรม ๕ ส
ทุกหน่วยงานภายในโรงเรียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปี เสนอต่อหน่ วยงานต้นสั งกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นา
คุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณ ภาพภายนอก และกฎกระทรวงการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2564 ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ โดยกาหนดให้สถานศึกษามีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒ นาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ สตรี วิ ท ยา พุ ท ธมณฑล
มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ได้รับการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ จึงประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖4 ตามรายละเอี ย ดแนบท้ า ย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

(นายธนะกุล ช้อนแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ พุทธมณฑล

-๒รายละเอียดแนบท้าย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ ๑
คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ ๑.๑
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร

มำตรฐำนที่ ๑
คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ ๑.2
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มำตรฐำนที่ ๒
กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

คณะกรรมกำร
1. ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. กท1
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
3. นายธนะกุล ช้อนแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียน
4. นายสุวพันธ์ ผลวงศ์
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
5. นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
6. นางสาวจิราภรณ์ ไข่เกตุ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภิญโญวงศ์
โรงเรียนมหรรณพาราม
8. นางเต็มดวง ชาญฤทธิ์
9. นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด
1. ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. กท1
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
3. นายธนะกุล ช้อนแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียน
4. นายสุวพันธ์ ผลวงศ์
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
5. นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
6. นางสาวจิราภรณ์ ไข่เกตุ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภิญโญวงศ์
โรงเรียนมหรรณพาราม
8. นางภวรัตน ภัทรผลพูล
9. นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร
1. นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ สพม. กท1
2. ดร. ไพวัลย์ เหล็งสุดใจ
สมาคมผู้ปกครองฯ
3. นายนิรันดร์ บูรณะเสถียร
สมาคมผู้ปกครองฯ
4. นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
5. นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
6. นางสาวขวัญจิตร ชานาญกุล
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
7. นายธีระพันธุ์ นาคายน
โรงเรียนมหรรณพาราม
8. นางสาวจิระ ดีช่วย
9. นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล

ตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
ครู
ครู

-๓-

มำตรฐำนที่ ๓
กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

มำตรฐำนที่ ๔
สืบสำนงำนพระรำชดำริ

1. นางสาวสุภาวดี คานาดี
2. ดร. ไพวัลย์ เหล็งสุดใจ
3. นายนิรันดร์ บูรณะเสถียร
4. นายธนะกุล ช้อนแก้ว
5. นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์
6. นางสาวปภาดา เฉลิมวัฒน์
7. นางสาวปิยะพร ปินะกาพัง

ศึกษานิเทศก์ สพม. กท1
สมาคมผู้ปกครองฯ
สมาคมผู้ปกครองฯ
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
โรงเรียนมหรรณพาราม

8. นางสาวมยุรี วังสะจันทานนท์
9. นางสาวอาภา ศรีวงค์ราช
1. ดร.บัณฑิต แท่นพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม. กท1
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
3. นายสาทิตย์ สายสนิท
รองผู้อานวยการโรงเรียน
4. นางจันทร์เจ้า เถียรทวี
5. นางสาวธัญดา ไตรวนาธรรม
6. นางอรวลัญช์ ผ่องบุรุษ
7. นางสาวกรกช นวพงศ์ธนานนท์
8. นายกฤศณัฎฐ์ คล้ายขา
9. นายจิรภัทร อาไพเมือง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ครู
ครู
ครู
ครู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหำร
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
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