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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  2562 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2562) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดย
ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ 1) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  8  องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ 
และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เน้นความต่อเนื่อง 2) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
โดยต้นสังกัด  3) เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานท่ีดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  5) น าผล
การประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดท้ังเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องทุกปีกการศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา 2562  เสนอต่อเขตพื้นท่ี  และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล   ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพื้นท่ีน าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน  โดยเขตพื้นท่ี  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูทุกท่านไว้  ณ โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

                                                                              
               (นายวีระ  เจนชัย) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 

 

 

 

 

 

 

 



                                
         

 

4 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการ
จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียน
ได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา  
การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความ
เห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

                                                                             
 
                           (นายสุรเทพ   ต้ันประเสริฐ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                     โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
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สารบัญ 
 
          ส่วนที่                    หน้า 

  ค าน า          3 
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา     4 
  สารบัญ         5 

1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       6 
  ข้อมูลท่ัวไป         7 
  ข้อมูลครูและบุคลากร        10 
  ข้อมูลนักเรียน         12 
  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    24 
  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      25 
  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      29 
  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้       30 
  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ   37 
 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      40 
  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน      41 
  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    58 
  มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  63 
     3  ผลการประเมินตนเอง        65  
  สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    66 
             ปีการศึกษา2562 
     4  ภาคผนวก           67  
            ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
            หนังสือรับรองการประเมนิตนเอง 
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ข้อมูลท่ัวไป

ข้อมูลบุคคลากร

ข้อมูลนักเรียน

สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้

สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
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 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ท่ีต้ัง 333 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก   
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10510 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2  โทร  0-2181-1101-8  โทรสาร  0-2181-11e-mail:nbrschool@hotmail.com 
Website : www.nbr.ac.th  เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อ
ท่ี 25 ไร่  เขตพื้นท่ีบริการ แขวงสามวาตะวันตก  แขวงบางชัน    
 วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2534 นางเสงี่ยม  อ้นสุวรรณ  นางสมจิตต์ เดชดี  นางกรองแก้ว  
โพธิ์วิเชียร  และนายส าเริง  สุวรรณน้อย ได้มีหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนเบญจมราชาลัย ว่าประสงค์
บริจาคท่ีดิน  จ านวน 10 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียนสาขาขึ้นท่ีพื้นท่ีในแขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร   โดยมีนายประสงค์     อ้นสุวรรณ และนายเชิดชัย  พลานิวัติ เป็นผู้ประสานงาน
ระหว่าง  ผู้บริจาคท่ีดินกับกระทรวงศึกษาธิการ  
 วันท่ี 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเบญจมราชาลัยสาขา   
รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2534 จ านวน 2 ห้องเรียน และในปีการศึกษา 2535  
จ านวน 10 ห้องเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการดวง  อคฺคปญโญ  (ดวง  สิงหเสนี)        
เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์  ได้ให้ใช้โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์และศาลาการเปรียญวัดพระยา
สุเรนทร์เป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว 
 วันท่ี  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534  ดร. โกวิท  วรพิพัฒน์  อธิบดีกรมสามัญศึกษา  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย และผู้ประสานงานไปตรวจสอบพื้นท่ีจัดต้ังโรงเรียน  และ ได้ขอท่ีดินเพิ่มเติม
จากคณะผู้บริจาคอีก 10  รวมเป็นท่ีดิน  จ านวน  20 ไร่   
 วันท่ี 4 มีนาคม  พ.ศ. 2535  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดต้ังโรงเรียนเบญจมราชา
ลัย สาขาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ         
ในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
3” ซึ่งถือว่าเป็นวันสถาปนาโรงเรียน  คณะผู้บริจาคท่ีดินเห็นว่าพื้นท่ียังคับแคบจึงได้บริจาคเพิ่มอีก    
5 ไร่  รวมเป็น  25 ไร่และนายสุรินทร์  มีเงิน  ได้บริจาคเงินซื้อท่ีดินเพื่อสร้างถนนทางเข้าโรงเรียน 
 กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือค าส่ังท่ี 1724/2553 ลงวันท่ี 26  มีนาคม  
พ.ศ. 2535 ให้นางสาวเอกจิตรา  ชูสกุลชาติ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในขณะ
นั้นปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหาร  โรงเรียนเบญจมราชาลัย 3  และค าส่ังเลขท่ี 1822/2535  ลงวันท่ี  3 
เมษายน พ.ศ. 2535  ให้นายสุรเทพ  ต๊ันประเสริฐ  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมรา
ชาลัย ปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย 3 
 วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปล่ียนช่ือโรงเรียนในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ ของกรมสามัญศึกษาจ านวน                
9 โรงเรียน  ให้ใช้ขึ้นต้นช่ือว่า “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ”  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

ขอ้มลูทั่วไป 

mailto:nbrschool@hotmail.com
http://www.nbr.ac.th/
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พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  หนึ่งในเก้าคือโรงเรียนเบญจมราชาลัย 3 จึงเปล่ียนช่ือเป็น
โรงเรียนนว มินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
 วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2537  การก่อสร้างโรงเรียนเสร็จสมบรูณ์ โรงเรียนได้ย้ายสถานท่ีเรียน
ช่ัวคราวจากวัดพระยาสุเรนทร์มายังโรงเรียน  ซึ่งเป็นอาคารเรียน 7 ช้ัน  ตามแบบอาคารเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อความเป็นสิริมงคล พระอธิการดวง  อคฺคปญฺโญ  
ได้มอบ  พระพุทธเบญจมมิ่งมงคลเพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  และในปี พ.ศ. 
2544 พระอธิการดวง  อคฺคปญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ได้มอบหมายให้พระครูสังฆรักษ์
โสภณ โสภโณ  (สิงหเสนี)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์อันเชิญรูปหล่อเจ้าคุณปู่พันตรีพระยา
สุเรนทร์ราชเสนา ( พึ่ง  สิงหเสณี)  มาประดิษฐานไว้ ณ ทางเข้าประตูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เบญจมราชาลัย เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวลูกบึงพระยา และเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงพื้นท่ีก่อสร้าง
โรงเรียนอันเคยเป็นศักดินาของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 

 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ธ ารงความเป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับสากลตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม               
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและยึดหลักธรรมาภิบาล  

 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม มีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 

 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 



                                
         

 

9 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 
 
 
 



                                
         

 

10 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ธ ารงความเป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
    
 
            ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  
  

       
  
   รู้วิชา  จรรยาดี  ปลูกไมตรี  มีเมตตา 

 
           
                                           
 
             รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ 
   
 
                                               
       ลูกพระราชินี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน 
 
 
 
 
            1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับสากลตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  3.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและยึดหลักธรรมาภิบาล  
  4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม มีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
  5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 
 
 

วิสัยทัศน์โรงเรยีน 
 

เป้าประสงค์   

ปรัชญา 

ค าขวัญ 

อัตลักษณ์โรงเรียน 

พันธกิจโรงเรียน 



                                
         

 

11 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
  1.  เสริมสร้างและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 
  2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานระดับสากล มีความรู้  
คู่คุณธรรมโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 5.  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
 6.  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 
 
 

      
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์โรงเรียน 



                                
         

 

12 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูพิเศษ 
เจ้าหน้าที่
ส านักงาน 

รวม 

ปีการศึกษา 2562 3 126 3 2 11 145 
   

บุคลากร ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ครูต่างชาติ 
นักศึกษา
ฝึกสอน 

ยาม
รักษาการณ์ 

รวม 

ปีการศึกษา 2562 3 18 5 3 2 31 
** ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 
รวมบุคลากรทั้งหมด   จ านวน 176 คน  
 

 
 
 

         
 
 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
กร 

จ านวนบุคลากร 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 



                                
         

 

13 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. คณิตศาสตร์ 18 18 
3. วิทยาศาสตร์ 19 18 
4. ภาษาไทย 13 18 
5. ภาษาอังกฤษ 23 18 
6. สังคมศึกษา 16 18 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 18 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 18 
9. ศิลปศึกษา 7 18 
10 .สนับสนุนการสอน 10 18 

รวม 129 - 
 
 
 
 

 
 

กราฟแสดงข้อมูลข้าราชการครู จ าแนกตามวิทยฐานะ  
 

ผู้บริหาร
2%

ครูช านาญการ
พิเศษ
13%

ครูช านาญการ
27%

ครู
38%

ครูผู้ช่วย
20%

สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 



                                
         

 

14 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 

ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้รางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

1. นางสาวปรียานุช เสนาธน
ศักดิ์  

รางวัล " ปิยชนน์ คนการศึกษา" ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

2. นางสาวภาณุกา บินฮาซัน  
  

ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งศิลปหัตถกรรม
ประเภทพินิจวรรณกรรมรางวัลเหรียญ
เงิน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
3. นางสาวมยุรี  ค าแก้ว เล่ือนวิทยฐานะเป็นครุช านาญการ

พิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

4. นางสาววัชราภรณ์  อมรศักดิ์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวด 
Best ระดับสหวิทยาเขต 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

5. นางสาววราพร  ผลดีดก รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวด 
Best ระดับสหวิทยาเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
6. นางสาวมยุรี เวชประมูล เล่ือนวิทยฐานะเป็นครุช านาญการ

พิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

7. นางสาวอรุณประไพ สว่างวงค์
  

รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวด 
Best ระดับสหวิทยาเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

  

8. นางสาวนิสากรณ์ ฉิมมี 
   

ครูดีไม่มีอบายมุข 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

9. นางอัญชลี ไชยบรรดิษฐ์ รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
เพลง     
คุณธรรม ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

10. นายนายรังสรร. สมนาค  ครูดีในดวงใจของศิษย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เบญจมราชาลัย 

11. นางสาวพิมพ์สิริ พันธ์เต้ีย  ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.
2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

ผลงานครู 



                                
         

 

15 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้รางวัล 
12. นางจีราภรณ์ อรุณศรีพิมาน

  
ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.
2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

13. นางสาวจินตนา ปานเถ่ือน ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.
2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

14. นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน 
  

รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกผลงานการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ระดับสหวิทยาเขต 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

15. นางชวนพิศ ตินตะบุระ  เกียรติบัตรเป็นครูผู้แต่งกายงาม
เหมาะสมกับกาลเทศะและอนุรักษ์ผ้า
ไทย-เกียรติบัตรนางวัลชมเชย 
โครงการประกวดการให้ความรู้และ
การคัดแยกขยะพิษสู่ชุมชน ระดับช้ัน
ม.1 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกยีรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข-เกียรติ
บัตรครูผู้สอนนัก ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองกิจกรรมการประกวดสวดมนต์
แปลอังกฤษระดับช้ันม.1-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

  

16. นางสาวอัญชลี สารนา  ครูดีของแผ่นดิน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

  

17. นายกุณฑณ. เดชดี ครูดีในดวงใจระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เบญจมราชาลัย 

ครูดีในดวงใจระดับโรงเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เบญจมราชาลัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

  

18. นางสาวเบญญาภา ศิวะสกุล
  

ครูดีในดวงใจระดับช้ัน ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
เบญจมราชาลัย 

19. นายชาคริต หะซัน 
   

ครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

20. นางสาวพิราอร จันทร์เปรม
    

รางวัลเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69  
(การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน                                                      
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 



                                
         

 

16 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้รางวัล 
21. นางสาวสาธวินี  พลเสน เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ครั้งท่ี 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2
กิจกรรมแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับช้ัน
ม.4-ม.6 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันละครส้ัน
ภาษาจีน ระดับช้ัน ม.4-ม.6 
ครูท่ีปรึกษาม.6/7 ได้เข้าร่วมอบรม
แกนน าอนุรักษ์พลังงาน ส่ิงแวดล้อม
และการจัดการขยะ 

22. เพ็ญทิพา พัฒนะศร ี แม่ตัวอย่างของสมาคมคนของแผ่นดิน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

23. นายทนงศักดิ์  วีรบุญชัยวัฒน ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับช้ัน ม. 4-
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

24. นายภูษณุ แต่งงาม  ครูผู้ดูแลนักเรียนแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษเหรียญเงิน ระดับช้ัน ม.
ปลาย 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา   
25. นายจักรี ภูมิบูรณ์  ครูดีไม่มีอบายมุข และครูดีในดวงใจ

ศิษย์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สนับสนุนการ
สอน 

  

26. นายณัฐพัชร์ พัชร์ธนเมธี  รางวัลชนะเลิศ การประกวดศาลเด็ก
และเยาวชน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

27. นางสาวเขมจิรา ภาเจริญสิริ
  

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งาน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
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ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้รางวัล 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 
ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการ
รณรงค์ลดปริมาณขยะ (Reduce) 
เนื่องในกิจกรรมวนัปีใหม่และวันเด็ก ปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านใน
โครงการนานมีบุ๊คส์รีดด้ิงคลับ ปีท่ี 19 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

28. นางชัชมน ลีละอ าไพกุล 
  
 

คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านใน
โครงการ19 NANMEEBOOKS 
READING CLUB 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
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ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง 13 13 13 9 9 9 66 

เพศ 
ชาย 290 244 268 160 123 147 1,232 
หญิง 262 245 248 181 180 165 1,281 

รวม 552 489 516 341 303 312 2,513 
เฉลี่ยต่อห้อง 42.46 73.61 39.69 37.89 33.67 34.67  

 ** ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2562   
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  2,513 คน 
 
  
 
 

 
 
                    จากกราฟจะเห็นได้ว่าจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2561 มากกว่านักเรียนในปีการศึกษา
2560 จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 มากกว่านักเรียนในปี
การศึกษา2561 จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 1.91  
 
 
 

0
100
200
300
400
500
600

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2560 -2562

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลนักเรียน 
กร 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562   

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2560 - 2562 
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รายงานกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

จ านวน  102 รายการ ดังนี้  
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 13 

2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 

3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 

4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 

5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 

74 เงิน 11 

6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6 

80 ทอง 6 

7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ม.1-ม.3 

88 ทอง 5 

8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ม.4-ม.6 

90 ทอง 6 

9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ี
สุภาพ (4 บท) ม.4-ม.6 

91 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม.1-ม.3 

76 เงิน 18 

11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ม.4-ม.6 

96 ทอง 5 

12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 

84 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

64 ทองแดง 6 

ผลงานนักเรียน 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ 

14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.4-ม.6 

81.91 ทอง 6 

15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 

16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 

72 เงิน 13 

17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

84 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3 

71 เงิน 21 

19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.4-ม.6 

73 เงิน 19 

20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

70 เงิน 12 

21 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง 6 

22 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.33 เงิน 10 

23 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 

24 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

25 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง 6 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ 

26 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 

27 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

28 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

29 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96.4 ทอง 4 

30 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 

64 ทองแดง 18 

31 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.4-ม.6 

77 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 8 

33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 8 

34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 

35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 13 

36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 9 

37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 

38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์ ม.1-ม.3 

78 เงิน 8 

39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์ ม.4-ม.6 

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
 ม.1-ม.3 
 

73 เงิน 7 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ 

41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  
ม.1-ม.3 

81 ทอง 4 

42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  
ม.4-ม.6 

80 ทอง 9 

43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 

45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 

46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 10 

47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

81 ทอง 8 

48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 

86.83 ทอง 7 

49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

85.5 ทอง 5 

50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

83.67 ทอง 11 

51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย  
ม.1-ม.3 

81.33 ทอง ชนะเลิศ 

52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  
ม.1-ม.3 

79.67 เงิน 7 

53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  
ม.4-ม.6 

82 ทอง 13 

54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 

55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 

56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 

57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 



                                
         

 

23 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ 

58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-
ม.3 

78.33 เงิน 20 

60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-
ม.6 

76 เงิน 15 

61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.1-ม.3 

79 เงิน 5 

62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ม.4-ม.6 

79 เงิน 7 

63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.
6 

71.33 เงิน 15 

65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-
ม.6 

65 ทองแดง 12 

66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.
4-ม.6 

61.66 ทองแดง 11 

67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน ม.4-ม.6 77.66 เงิน 6 

68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.
6 

82 ทอง 9 

69 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 

70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

84 ทอง 4 

71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพวิเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

81 ทอง 5 

72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพวิเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

73.29 เงิน 5 



                                
         

 

24 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ 

73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 

74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน 
(Comic Strip) ม.1-ม.3 

89 ทอง ชนะเลิศ 

75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน (2D 
Animation) ม.1-ม.3 

87 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

82 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

74 เงิน 18 

78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

83 ทอง ชนะเลิศ 

79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

65 ทองแดง 10 
 
 

80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic 
ม.4-ม.6 

71.57 เงิน 11 

81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1-ม.3 

74 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 

83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 

86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 

88 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 



                                
         

 

25 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ 

89 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76.22 เงิน 7 

 
** สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
เหรียญทอง  48 เหรียญ 
เหรียญเงิน  33 เหรียญ 
เหรียญทองแดง  8  เหรียญ 
 
 
 

รายงานกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันท่ี 7 - 9 ธันวาคม 2562  
 จ านวน 9 รายการ ดังนี้ 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ 

1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน 
(Comic Strip) ม.1-ม.3 

97 ทอง ชนะเลิศ 

2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 88 ทอง 4 

3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 5 

4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง 11 

5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย 
ม.1-ม.3 

81.3 ทอง 15 

6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.33 ทอง 23 

7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 31 

8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

74.4 เงิน 16 

9 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.4 เงิน 49 

 

 
 

ผลงานนักเรียน 



                                
         

 

26 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนแตล่ะรายวิชาในระดบั 2 ขึน้ไป ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 1 – 6  ปกีารศกึษา 2562 

 

 
 

  
  จากกราฟผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6  

ปีการศึกษา 2562 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึน้ไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1– 6   
คิดเป็นร้อยละ 84.54 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด และผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของภาคเรียนท่ี 2 สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของภาคเรียนท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 62.5  
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ส่วนท่ี  1  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
กร 

  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 



                                
         

 

27 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แ 
 

 

รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนแตล่ะรายวิชาในระดบั 2.5 ขึน้ไป ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 1 – 6  ปกีารศกึษา 2560 - 2562 
 

 
 

  จากกราฟจะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ปีการศึกษา 2560 – 2562 คิดเป็นร้อยละ 72.19 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2561 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา
2560 คิดเป็นร้อยละ 6.15  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2562 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา2561 คิดเป็นร้อยละ 2.39 แสดงให้เห็นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 8.54  
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  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 



                                
         

 

28 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

  
 
   
จากผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ประจ าปีการศึกษา 2562 วิชาท่ีใช้ทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาภาษาไทย  พบว่า คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศทุกวิชา  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

คะแนเฉล่ียระดับโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ส่วนท่ี  1  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
กร 



                                
         

 

29 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 

 เปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปกีารศกึษา 2560 – 2562 
ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

 
 

จากผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2562 วิชาท่ีใช้ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 วิชา ได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาภาษาไทย  พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 
จ านวน 4 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100.00  และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 50 
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  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 

   จากผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ประจ าปีการศึกษา 2562 วิชาท่ีใช้ทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 4 วิชา ได้แก ่วิชาคณิตศาสตร์  
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาภาษาไทย  พบว่า คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศ จ านวน 4 วิชา  ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาภาษาไทย 
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ภาษา ไทย คณิ ตศ าสต ร์ วิ ท ยาศ าสต ร์ สั ง คมศึ กษาฯ ภาษา ต่ า งป ระ เทศ

คะแนเฉล่ียระดับโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ

  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 



                                
         

 

31 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

เปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปกีารศกึษา 2560 – 2562 
ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

 

 
 
 

 จากผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2562 วิชาท่ีใช้ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 5 วิชา ได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาภาษาไทย  
พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 
2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 80.00  และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 20.00 
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ภาษา ไทย คณิ ตศ าสต ร์ วิ ท ยาศ าสต ร์ สั ง คมศึ กษา  ฯ ภาษา ต่ า งป ระ เทศ

ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562

  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 



                                
         

 

32 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 

เลข
ทะเบียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 

สถานที่ต้ัง 
 

ให้ความรู้เร่ือง สถิติการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

ท101 ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย 1 

ภาษาไทย ห้อง 313 ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาไทย 

ตลอดปีการศึกษา 

ท102 ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย 2 

ภาษาไทย ห้อง 314 ส่ือและผลงานนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 

ท103 ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาไทย 3 

ภาษาไทย ห้อง 315 ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาไทย 

ตลอดปีการศึกษา 

ค101 ห้องศูนย์
คณิตศาสตร์ 1 

คณิตศาสตร์ ห้อง 413 คณิตศาสตร์ ม.4 ตลอดปีการศึกษา 

ค102 ห้องศูนย์
คณิตศาสตร์ 2 

คณิตศาสตร์ ห้อง 414 คณิตศาสตร์ ม.5 ตลอดปีการศึกษา 

ค103 ห้องศูนย์
คณิตศาสตร์ 3  

คณิตศาสตร์ ห้อง 415 คณิตศาสตร์ ม.6 ตลอดปีการศึกษา 

ว101 ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 1 

วิทยาศาสตร์ ห้อง 316 วิทยาศาสตร์ ม.2 340 

ว102 ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 2 

วิทยาศาสตร์ ห้อง 317 วิทยาศาสตร์ ม.1 340 

ว103 ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 3 

วิทยาศาสตร์ ห้อง 416 ชีววิทยา ม.4,6 340 

ว104 ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 4 

วิทยาศาสตร์ ห้อง 417 ชีววิทยา ม.5 340 

ว105 ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 5 

วิทยาศาสตร์ ห้อง 516 วิทยาศาสตร์ ม.3 340 

ว106 ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 6 

วิทยาศาสตร์ ห้อง 517 เคมี ม.ปลาย 340 

ว107 ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 7 

วิทยาศาสตร์ ห้อง 616 ฟิสิกส์ ม.6 340 

ว108 ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 8 
 

วิทยาศาสตร์ ห้อง 617 ฟิสิกส์ ม.4-5 340 

  แหล่งเรยีนรู้ภายใน 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลแหล่งเรียนรู ้
กร 



                                
         

 

33 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เลข
ทะเบียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 

สถานที่ต้ัง 
 

ให้ความรู้เร่ือง สถิติการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

ว109 สระน้ าเรือนไทย  วิทยาศาสตร์ สระน้ าเรือน
ไทย 

ระบบนิเวศ 340 

ว110 สระน้ าหน้าแปลง
เกษตร 

วิทยาศาสตร์ สระน้ าหน้า
แปลงเกษตร 

ระบบนิเวศ 340 

ง101 ห้องศูนย์การงาน
อาชีพ 

การงานอาชีพ ห้อง 203 อ โอ่งผ้าไหมกลีบบัว 2 

ง102 ห้องงานประดิษฐ์ การงานอาชีพ ห้อง 202 อ งานประดิษฐ์ 6 
ง103 แปลงเกษตร การงานอาชีพ แปลงเกษตร การปลูกผัก 14 
ง104 โรงเพาะเห็ด การงานอาชีพ โรงเพาะเห็ด การดูแลการเพาะเห็ด 7 
ง105 โรงผักไฮโดโปรนิค การงานอาชีพ โรงผักไฮ

โดโปรนิค 
การเพาะเมล็ด 9 

ส101 ห้องสมุดกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

สังคมศึกษาฯ ห้อง 402 แหล่งสืบค้น 1200 ช่ัวโมง 

ส102 ศูนย์การเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 1 

สังคมศึกษาฯ ห้อง 403 ภูมิศาสตร์ 1200 ช่ัวโมง 

ส103 ศูนย์การเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 2 

สังคมศึกษาฯ ห้อง 404 ประวัติศาสตร์ 1200 ช่ัวโมง 

ส104 ห้องจริยธรรม สังคมศึกษาฯ ห้อง 217 พระพุทธศาสนา 1200 ช่ัวโมง 
พ101 ห้องศูนย์การ

เรียนรู้สุขศึกษา
และพละศึกษา 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 จัดการเรียนการสอน
สุขศึกษา 

10 

พ102 โดมสนามบาส สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 กีฬาบาสเก็ตบอลและ
วอลเล่บอล 

10 

พ103 โดมสนามฟุตบอล สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 กรีฑาและรักบี้ฟุตบอล 10 

พ104 สนามฟุตบอล สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 กีฬาฟุตบอล 10 

พ105 สนามเปตอง สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 กีฬาเปตอง 10 

พ106 หอประชุมนพนวมิ
นทร์ 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 กีฬาแบดมินตัน 20 

พ107 ห้องเก็บอุปกรณ์
กีฬา 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 อุปกรณ์ส าหรับกีฬา
ต่างๆ 

20 



                                
         

 

34 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เลข
ทะเบียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 

สถานที่ต้ัง 
 

ให้ความรู้เร่ือง สถิติการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

ศ101 ห้องกลุ่มสารการ
เรียนรู้ศิลปะ 

ศิลปะ   20 

ศ102 ห้องปฏิบัติการ
ทัศนศิลป์ 

ศิลปะ   20 

ศ103 ห้องปฏิบัติการ
ดนตรีไทย 

ศิลปะ   20 

ศ104 ห้องปฏิบัติการ
ดนตรีสากล 

ศิลปะ   20 

ศ105 ห้องปฏิบัติการ
นาฏศิลป์ 

ศิลปะ   20 

ศ106 หอพระพุทธ
เบญจมมิ่งมงคล 

ศิลปะ   20 

ศ107 เรือนย่าจาด(เรือน
ไทย) 

ศิลปะ   20 

ศ108 บ่อปลาคาร์ฟ ศิลปะ   20 
ศ110 ห้องโสตทศนศึกษา ศิลปะ   20 

 
 

    
 

       
 
 
 



                                
         

 

35 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
  

เลข
ทะเบียน 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

สถานท่ีต้ัง ให้ความรู้เรื่อง สถิติการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

ท101 วัดแป้นทองโสภา
ราม 

ภาษาไทย กรุงเทพฯ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมอญ ปีละ 1 ครั้ง 

ท102 วัดพระยาสุเรนทร์ ภาษาไทย กรุงเทพฯ ประวัติผู้ก่อตั้งและผู้มีอุป
การคุณของโรงเรียน 

ปีละ 1 ครั้ง 

ค101 อ่าวคุ้งกระเบน คณิตศาสตร์ จันทบุรี   
ว101 สวนสัตว์ซาฟารี วิทยาศาสตร์ คลองสามวา 

กรุงเทพฯ 
ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดล้อม 

ปีละ 1 ครั้ง 

ว102 อ่าวคุ้งกระเบน วิทยาศาสตร์ จันทบุรี ระบบนิเวศป่าชายเลน ปีละ 1 ครั้ง 
ง101 ป้าเล็กปลาร้าผัด การงาน ร้านป้าเล็ก การท าปลาร้าผัด 2 
ง102 คุณรัชนี ฉินนะโสต การงาน - ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 
ง103 ขนมจีบ การงาน - การท าขนมจีบ 2 
ง104 ม.กรุงเทพสุวรรณ

ภูมิ 
การงาน - ทัศนศึกษา 1 

ง105 ม.ธุรกิจบัณฑิต  การงาน - ทัศนศึกษา 1 
ง106 ศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน 
สังคมศึกษาฯ อัมพวา  

จ.สมุทร 
สงคราม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 40 

ส101 ชัยพัฒนานุรักษ ์ สังคมศึกษาฯ คลองสามวา 
กรุงเทพฯ 

คุณธรรมจริยธรรม 100 

ส102 วัดแป้นทอง สังคมศึกษาฯ คลองสามวา 
กรุงเทพฯ 

คุณธรรมจริยธรรม 100 

ส103 วัดโคกจ้าหล่า สังคมศึกษาฯ คลองสามวา 
กรุงเทพฯ 

คุณธรรมจริยธรรม 100 

ส104 วัดพระยาสุเรนทร์ สังคมศึกษาฯ คลองสามวา 
กรุงเทพฯ 

คุณธรรมจริยธรรม 100 

พ101 สนามกีฬา
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ รังสิต 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

คลองหลวง 
ปทุมธานี 

รูปแบบการแข่งขันกีฬา
รักบี้ฟุตบอล 7 หญิง 

4 ครั้ง 

พ102 สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตร

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

จตุจักร 
กรุงเทพฯ 

รูปแบบการแข่งขันกีฬา
รักบี้ฟุตบอล 7 หญิง 

2 ครั้ง 

  แหล่งเรยีนรู้ภายนอก 



                                
         

 

36 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เลข
ทะเบียน 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

สถานท่ีต้ัง ให้ความรู้เรื่อง สถิติการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

ศาสตร์(บางเขน) 
พ103 โรงเรียนนายเรือ

อากาศ นวมินท
กษัตริยาธิราช 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

สายไหม 
กรุงเทพฯ 

ชมการแข่งขันกีฬารักบี้
ฟุตบอล 7 คน และ 15 
คน เข้าร่วมการแข่งขัน 

1-2 ครั้ง 

พ104 สนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติคลองหก 
ธัญบุร ี

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ธัญบุรี 
ปทุมธานี 

การเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ครั้ง 

พ105 เรืออากาศเอกสุทธิ
รัตน์   
มัณยากาศ 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

- รูปแบบแผนการเล่นรักบี้ 
7 คน เพื่อการแข่งขัน 

10 ครั้ง 

พ106 พันจ่าอากาศจิรายุ  
ใจหล่อ  

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

- รูปแบบแผนการเล่นรักบี้ 
7 คน เพื่อการแข่งขัน 

10 ครั้ง 

ศ101 วัดพระยาสุเรนทร์ ศิลปะ คลองสามวา 
กรุงเทพฯ 

เข้ากิจกรรม 6 ครั้ง 

ศ102 วัดแป้นทอง ศิลปะ คลองสามวา 
กรุงเทพฯ 

เข้ากิจกรรม 3 ครั้ง 

 
 

       
 

    
 
 



                                
         

 

37 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 รับการประเมินระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2555 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 8             
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 9.57        
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย            

4.69 
  

       

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ          4.88        
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

9.49 
       

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง     3.76        
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน         3.88        
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม           1.85        
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ต่อเนื่อง 9.17        
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.54 
       

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับ
ผู้อื่นท้ังในและนอกสถานศึกษา 

4.63 
       

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเปน็ 4.68        
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด            4.69        
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคม     

9.37 
       

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 9.62        
ตัวบ่งช้ี 5.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยในระดับช้ันม.3 และ ม.6 

  
1.54 

       

ตัวบ่งช้ี 5.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้               คณิตศาสตรในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

0.69 
  

       

ตัวบ่งช้ี 5.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

0.75        

  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบสาม 

 

ส่วนท่ี  1  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบสาม 
กร 
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ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี 5.4  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับช้ัน ม.3 
และ ม.6 

0.98        

ตัวบ่งช้ี 5.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

1.61 
       

ตัวบ่งช้ี 5.6  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ            ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

1.67        

ตัวบ่งช้ี 5.7  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับช้ัน ม.3 และ  
ม.6 

1.15        

ตัวบ่งช้ี 5.8  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
                     ภาษาต่างประเทศในระดับช้ัน  ม.3 และ 
ม.6 

1.23        

ตัวบ่งช้ีท่ี  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8.00        

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1  ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา 4.00        

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู           4.00        

ตัวบ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

4.50        

ข้อท่ี 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.50     

ขัอท่ี 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน           

1.00     

ข้อท่ี 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  2.00     

ตัวบ่งช้ีท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

4.88     

กรณีท่ี 1 เฉพาะสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ในปี 2554 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1  ผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปีล่าสุด  

  
2.38 
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ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 3 ปีย้อนหลัง 

2.50     

กรณีท่ี 2  สถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  
ในปี 2555-2558 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

  
2.38 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2  พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

2.50     

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ตัวบ่งช้ีท่ี 9 – 10        
ตัวบ่งช้ีท่ี  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

5.00     

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00     

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมตัวบ่งช้ีท่ี 11– 12       
ตัวบ่งช้ีท่ี  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5.00     

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1  คะแนนเชิงคุณภาพ 2.00     
ตัวบ่งช้ีท่ี 11.2  คะแนนพัฒนาการ 3.00     
ตัวบ่งช้ีท่ี  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.000        

                                           คะแนนรวม / คุณภาพ 84.600        
 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง        ไม่รับรองเนื่องจาก - 
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ผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 1

ผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 2

ผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 3

สรุปผลการประเมินตนเอง

 

สว่นที ่2  

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
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1. วิธีการพัฒนา/กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับ
สากล รู้จักใช้เทคโนโลยี มีความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ งานบริหารหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “  ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ 
อยู่ในสังคมอย่าง มีความสุข ” ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
พัฒนามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1 ) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 
2) ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ มีความสามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงงานและกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดี รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และระดับชาติ ส าหรับด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                 โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย มีกระบวนการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ ผู้เรียนได้
พัฒนาการคิด ฝึกปฏิบัติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ผ่านโครงงานและกิจกรรมต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด  เช่น การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) 
และเน้นเรื่องการอ่านออก เขียนได้ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน มัธยมศึกษา
ศึกษาปีท่ี 1  เน้นทักษะภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนท่ีต้องการให้
สถานศึกษาเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างรอบด้านตามศักยภาพของตนเอง จากโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) เปิด
สอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการ
น าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน
ออนไลน์ มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด  ห้อง Resource  Center ครูจัดท าแผนการ

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 1 
กร 

มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรยีน 

 

ระดบัคณุภาพ  : ยอดเยี่ยม 
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จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้ เช่น  
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนในศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(o–net ) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) โครงการส่งเสริมพัฒนาความถนัด (แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม) 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  โครงการเรียนภาษากับครูเจ้าของภาษา ณ ประเทศ
อินโดนีเซียและสิงคโปร์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยมีกระบวนการพัฒนา คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียนโดยมีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การจัดค่ายคุณธรรม จัดกิจกรรมการพัฒนา
ให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ แ ล ะ มี จิ ต
สาธารณะ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย และเพิ่มเวลาเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  โครงการหลากหลายอาชีพน่ารู้ 
สู่การด ารงชีวิต ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผ่านกิจกรรและโครงการต่างๆ ดังนี้ เช่น โครงการ “ค่ายพุทธบุตร ” โครงการค่าย
คริสต์อิสลาม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-6  โครงการวันส าคัญทางวิทยาศาสตร์  โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการโรงเรียนอนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการอนามัยโรงเรียน โครงการโภชนาการโรงเรียน 
โครงการบึงพระยาเกมส์ เป็นต้น 
 
2. ผลการด าเนินงาน  
  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ตามมาตรฐานการอ่าน     
การเขียนในแต่ละระดับช้ัน ผู้เรียนมีความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียน 5 ด้านอย่างเหมาะสม มีผลการ
ทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น และผลการ
ทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีพัฒนาการท่ีดีส่งผลให้คุณภาพ
ของ ผู้เรียนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ท้ังนี้ มีผลการประเมินตนเอง ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาตาม
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่
ละระดับช้ันสามารถเขียนส่ือสารได้ดี  รู้จักการวางแผน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย 
กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดีส าคัญจ าเป็น รวมทั้งรู้เท่า
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ทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนจักรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ รัก
การออกก าลังกาย ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึง
มีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 

 
 

ระดับชั้น ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 76.449 12.681 9.058 1.087 0.725 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 63.599 20.245 13.701 1.636 0.818 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 59.496 30.426 6.589 1.744 1.744 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 62.757 22.581 10.264 3.226 1.172 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 65.347 22.112 7.591 2.970 1.980 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 68.269 16.667 9.936 4.487 0.641 

รวม 65.986 20.785 9.523 2.525 1.180 

ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 96.295   
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับก าลังพัฒนา-ปานกลาง   3.705 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ระดับการประเมิน 5 ยอดเย่ียม ระดับการประเมิน 4 ดีเลิศ ระดับการประเมิน 3 ดี
ระดับการประเมิน 2 ปานกลาง ระดับการประเมิน 1 ก าลังพัฒนา



                                
         

 

44 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

ระดับชั้น ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 85.050 8.880 4.440 1.090 0.500 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 85.170 11.250 2.560 0.610 0.410 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 84.980 11.430 2.810 0.780 0.000 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 85.190 12.460 1.170 0.730 0.450 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 85.310 12.870 0.830 0.660 0.330 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 85.100 13.140 1.280 0.480 0.000 

รวม 85.133 11.672 2.182 0.725 0.282 
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี

ขึ้นไป 98.987   
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ

ก าลังพัฒนา-ปานกลาง   1.007 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

ความสามารถในการคดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา

ระดับการประเมิน 5 ยอดเย่ียม ระดับการประเมิน 4 ดีเลิศ ระดับการประเมิน 3 ดี

ระดับการประเมิน 2 ปานกลาง ระดับการประเมิน 1 ก าลังพัฒนา
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ระดับชั้น ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 79.050 3.500 0.440 8.010 9.000 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 83.170 6.950 2.560 4.910 2.410 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 82.580 7.430 0.810 4.780 4.400 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 85.190 6.000 1.130 3.730 3.950 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 82.000 6.000 0.830 6.660 4.510 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 80.100 0.140 0.280 8.480 11.000 

รวม 82.015 5.003 1.008 6.095 5.878 
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี

ขึ้นไป 88.027   
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ

ก าลังพัฒนา-ปานกลาง   11.973 
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มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  2 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  3 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  4 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  5 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ระดับการประเมิน 5 ยอดเยี่ยม ระดับการประเมิน 4 ดีเลิศ ระดับการประเมิน 3 ดี

ระดับการประเมิน 2 ปานกลาง ระดับการประเมิน 1 ก าลังพัฒนา
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ระดับชั้น ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 38.950 30.800 13.220 14.310 2.720 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 36.810 30.060 14.310 15.340 3.480 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 42.640 30.430 12.980 10.660 3.290 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 35.190 26.690 22.290 9.970 5.870 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 31.020 29.700 24.750 4.950 9.570 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 30.450 25.640 24.680 16.030 3.210 

รวม 35.843 28.887 18.705 11.877 4.690 

ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 83.435   
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับก าลัง

พัฒนา-ปานกลาง   16.567 
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มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  1 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  2 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  3 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  4 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  5 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  6

ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
ระดับการประเมิน 5 ยอดเย่ียม ระดับการประเมิน 4 ดีเลิศ ระดับการประเมิน 3 ดี

ระดับการประเมิน 2 ปานกลาง ระดับการประเมิน 1 ก าลังพัฒนา



                                
         

 

47 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
ขอ้มูลนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต่ละรายวชิาในระดบั 2 ขึน้ไป ระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 1 – 6  ปกีารศกึษา 2562 
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48 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

ระดับชั้น ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลัง
พัฒนา 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 77.540 9.960 4.890 2.720 4.890 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 67.680 17.890 8.740 2.640 3.050 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 67.050 25.050 3.470 2.500 1.930 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 67.060 16.330 5.830 5.540 5.250 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 72.820 19.090 3.880 2.590 1.620 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 85.940 8.310 3.190 1.280 1.280 

รวม 73.015 16.105 5.000 2.878 3.003 
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี

ขึ้นไป 94.120   
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ

ก าลังพัฒนา-ปานกลาง   5.882 
 
 
 

77
.54

0

67
.68

0

67
.05

0

67
.06

0

72
.82

0 85
.94

0

9.9
60 17

.89
0

25
.05

0

16
.33

0

19
.09

0

8.3
10

4.8
90 8.7

40

3.4
70

5.8
30

3.8
80

3.1
90

2.7
20

2.6
40

2.5
00 5.5

40

2.5
90

1.2
804.8

90

3.0
50

1.9
30 5.2

50

1.6
20

1.2
80

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  1 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  2 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  3 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  4 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  5 มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6

ความรู้  ทักษะพื้นฐานและ เจตคติที่ ดี ต่องานอาชีพ
ระดับการประเมิน 5 ยอดเยี่ยม ระดับการประเมิน 4 ดีเลิศ ระดับการประเมิน 3 ดี

ระดับการประเมิน 2 ปานกลาง ระดับการประเมิน 1 ก าลังพัฒนา



                                
         

 

49 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ  
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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50 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

ระดับชั้น ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 70.540 9.260 4.890 6.420 8.890 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 64.680 16.890 8.740 6.640 3.050 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 65.050 25.050 3.470 4.500 1.930 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 67.060 16.330 5.830 5.540 5.240 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 70.920 15.090 4.880 5.500 3.610 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 80.540 6.210 3.190 6.380 3.680 

รวม 69.798 14.805 5.167 5.830 4.400 
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้น

ไป 89.770   
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ

ก าลังพัฒนา-ปานกลาง   10.230 
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มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  1 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  2 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  3 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  4 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  5 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  6

ความภู มิใจในท้อง ถ่ินและความเป็นไทย

ระดับการประเมิน 5 ยอดเย่ียม ระดับการประเมิน 4 ดีเลิศ ระดับการประเมิน 3 ดี

ระดับการประเมิน 2 ปานกลาง ระดับการประเมิน 1 ก าลังพัฒนา



                                
         

 

51 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

ระดับชั้น ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 86.900 7.200 5.300 0.400 0.200 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 86.900 10.600 2.000 0.200 0.200 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 85.100 12.010 2.500 0.400 0.000 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 85.300 13.200 0.900 0.300 0.300 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 85.500 13.200 1.000 0.300 0.000 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 85.200 13.500 1.000 0.300 0.000 

รวม 85.817 11.618 2.117 0.317 0.117 
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี

ขึ้นไป 99.552   
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ

ก าลังพัฒนา-ปานกลาง   0.433 
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มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  1 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  2 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  3 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  4 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  5 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  6

การยอมรับที่จะอยู่ ร่วมกัน บนความแตกต่างและหลากหลาย

ระดับการประเมิน 5 ยอดเย่ียม ระดับการประเมิน 4 ดีเลิศ ระดับการประเมิน 3 ดี

ระดับการประเมิน 2 ปานกลาง ระดับการประเมิน 1 ก าลังพัฒนา



                                
         

 

52 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

ระดับชั้น ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 64.680 16.890 8.740 6.640 3.050 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 70.540 9.260 4.890 6.420 8.890 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 65.050 25.050 3.470 4.500 1.930 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 67.060 16.330 5.830 5.540 5.240 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 70.920 15.090 4.880 5.500 3.610 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 80.540 6.510 3.190 6.380 3.680 

รวม 69.798 14.855 5.167 5.830 4.400 
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี

ขึ้นไป 89.820   
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ

ก าลังพัฒนา-ปานกลาง   10.230 
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มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  1 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  2 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  3 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  4 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  5 มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  6

สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสั งคม

ระดับการประเมิน 5 ยอดเย่ียม ระดับการประเมิน 4 ดีเลิศ

ระดับการประเมิน 3 ดี ระดับการประเมิน 2 ปานกลาง



                                
         

 

53 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลการประเมินภายในประจ าปี 2562 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 
ระดับ 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน     

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

  91.10 ยอดเยี่ยม 

     1) มีความสามารถในการอ่าน     
การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณ 

85 ยอดเยี่ยม 96.25 ยอดเยี่ยม 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

85 ยอดเยี่ยม 98.95 ยอดเยี่ยม 

     3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

85 ยอดเยี่ยม 88.02 ยอดเยี่ยม 

     4)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

80 ยอดเยี่ยม 83.44 ยอดเยี่ยม 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

71 ดีเลิศ 86.12 ยอดเยี่ยม 

     6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ เจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 85 ยอดเยี่ยม 94.12 ยอดเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน   94.70 ยอดเยี่ยม 

     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 85 ยอดเยี่ยม 99.49 ยอดเยี่ยม 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 85 ยอดเยี่ยม 90.00 ยอดเยี่ยม 

     3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน            
บนความแตกต่างและหลากหลาย 85 ยอดเยี่ยม 99.60 ยอดเยี่ยม 



                                
         

 

54 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 
ระดับ 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 85 ยอดเยี่ยม 92.00 ยอดเยี่ยม 

 
รวม   92.90 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 

     
 

    
 
 
 
 
 
 
 



                                
         

 

55 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3. จุดเด่น 
ผู้เรียนอ่านหนังสือออก และอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารและการคิดค านวณได้ทุก

คน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ไต้ด้วยตนอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม นักเรียนสามารถรวบรวมความรู้ เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาจัดท าเป็นโครงงานและ
นวัตกรรม นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการน า
นักเรียนเข้า  ร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ
และเทคโนโลยีนักเรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด
ได้เป็นอย่างดี  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 
4.จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝัง การส่งเสริมให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
ด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
 
5. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายตามความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดของ 
นักเรียน และการน าส่ือ/เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ขับเคล่ือนสู่ห้องเรียน สนับสนุนการเรียนของนักเรียน ในด้านการ
ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การส่ือสาร การค านวณ นั้นจะสามารถท าให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กับสถาบันการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
6. ความต้องการและความช่วยเหลือ    

ควรจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาส่ือการการเรียนการสอน และห้องสมุดของกลุ่มสาระ 
ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ควรมีห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย 
มีส่ือส่ิงพิมพ์ เอกสาร ต ารา มีส่ือ/เทคโนโลยีท่ีทันสมัยบริการครูเพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างท่ัวถึง ท่ีจะ
สนับสนุนการเรียนของนักเรียน ในต้านการฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การส่ือสาร การค านวณ 
นั้นจะสามารถท าให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. กระบวนพัฒนา 
             โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย มีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีมุ่งมั่น
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสถานศึกษาก าหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียน
ให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ มีการพัฒนากระบวนการบริหารละจัดการ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายประกอบด้วย ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนได้
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน มีการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจมีส่วนรวมใน
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมท้ัง 4 ด้านของสถานศึกษา ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งาน
บริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป มีการด าเนินงานนิเทศติดตาม ประเมินการด าเนินงาน 
และรายงานผลประจ าปีตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีการน าผลการประเมิน
ไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบมีการพัฒนาและใช้หลักสูตร 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
           โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย มีแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาท่ีแสดงแผนงาน
โครงการกิจกรรมวิธีการงบประมาณและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ี
สถานศึกษาก าหนดไว้ มีการจัดท าน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง
ใช้การได้ดีน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา รักความเป็นไทย 
และอยู่อย่างพอเพียง และจัดให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน สังคม   มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและจัดการ ร้อยละ 88.96 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 2 
กร 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
 

ระดบัคณุภาพ  : ยอดเยี่ยม 
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ตารางเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลการประเมินภายในประจ าปี 2562 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 
ระดับ 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และจัดการ     

2.1 การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 85 ยอดเยี่ยม 98.00 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 85 ยอดเยี่ยม 87.24 ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

85 ยอดเยี่ยม 89.00 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 85 ยอดเยี่ยม 91.00 ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คูณภาพ 

85 ยอดเยี่ยม 97.20 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

85 ยอดเยี่ยม 80.30 ยอดเยี่ยม 

รวม   90.40 ยอดเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
1. โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบใช้บริหารแบบมีส่วนร่วมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมายท่ีชัดเจน ใช้กระบวนการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการศึกษา 

2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ
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ทางการเรียนดีขึ้นมีรางวัลจากการประกวดแข่งขันจากภายนอกมากข้ึน มีการประเมินการด าเนินงานตาม
กิจกรรมและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะ การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
4. ครูผู้สอนมีความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรสนับสนุนให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศท่ีร่มรื่น ปลอดจากมลพิษเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาอาคารสถานท่ี

และส่ิงแวดล้อมท าให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
           6. มีการจัดท าเผยแพร่วิดีทัศน์และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอทางเว็บไซต์โรงเรียน 
 
4. จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อ

การขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาการจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 
3.ส่งเสริมให้ครูได้น้อมน าโครงการพระราชด าริของพระบรมสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4. จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพท่ีเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้วิชาชีพตามสภาพจริงโดยบูรณาการกับ
บริบทการท างานส่งเสริมการออกแบบนวัตกรรมการสอน 

5. ควรส่งเสริมการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะรักษาสมบัติส่วนรวม รักษาความสะอาดใน
ห้องเรียน อาคารเรียน และรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามร่มรื่นเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ 
          6.ควรพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกจุดในโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธภิาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
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1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับค าขวัญของโรงเรียน คือ “รัก
ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ”   
 โดย มีการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
มีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องและบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสูตร
สุจริต หลักสูตรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะตามทักษะในศตวรรษท่ี 21  ปลูกจิตส านึกและการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน กระบวนการกลุ่ม ตลอดจน
เทคนิคด้านต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล   ส่งเสริมการสร้างสรรค์และใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ตลอดจนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน จัดบรรยากาศการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเชิงบวก เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีดีงามและสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนจัดให้มีโครงการส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ  เช่น ห้องเรียนวิทย์ -คณิต 
(Gifted)  ห้องเรียนด้านภาษา MEP  (Mini  English Program)  มีการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมด้าน
ทักษะต่าง ๆ ท้ังทางวิชาการและทักษะชีวิต  เช่น ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โครงการสร้าง
ส านึกเป็นพลเมือง บร.  โครงการนวมินทร์เบญจมะร่วมใจอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมและจัดการขยะ  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์และอบายมุข ค่ายทักษะชีวิต  โครงการอาสากาชาด  
โครงการพัฒนาความถนัดโดยการจัดสอนเสริมในวันเสาร์  จัดสอนเสริมในการเตรียมตัวสอบ เช่น O-Net  มี
การส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนท่ีเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยการสนับสนุนวิทยากรจาก
ภายนอกมาจัดสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT/PAT ในรายวิชาต่าง ๆ   มีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ท้ังกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร  มีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน  การ
วางแผนการเรียน  การท างานและการประกอบอาชีพ โดยการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   มี
การติดตามประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  มีการส่งเสริมสนับสนุนและ
ช่วยเหลือแก้ไขนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนท่ีมีปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์  มี
การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับครูท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหานักเรียนโดยระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน    

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 3 
กร 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดบัคณุภาพ  : ยอดเยี่ยม 
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  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการนิเทศการ
สอน  ท้ังนิเทศภายในกลุ่มสาระ  นิเทศระหว่างกลุ่มสาระ และการนิเทศท่ัวไป  มีการน าความรู้และข้อมูล
สะท้อนกลับ/บันทึกหลังสอน มาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา/ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้)  มีการน าปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาท่ีพบจากการจัดการเรียน
การสอน มาพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัย  และมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูในด้านส่ือและนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้วยการประกวดการวิจัยส่ือและนวัตกรรมในโรงเรียน เพื่อน าผลกลับไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน 
 
2.  ผลการพัฒนา 
  จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังกล่าว  ส่งผลให้ นักเรียน
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกรายวิชา  สามารถแสวงหาความรู้ และน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการแข่งขันทักษะต่าง 
ๆ ท าให้ ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มฯ  ระดับเขตฯ  ระดับประเทศของกลุ่มสาระฯ 
ต่าง ๆ จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน   รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ รางวัลการ
แข่งขันกีฬาระดับประเทศ  และรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ  อีกจ านวนมาก  
นอกจากนี้ในแต่ละปี นักเรียนยังได้น าทักษะความรู้ ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดนิทรรศการน าเสนอและ
แสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนแก่ชุมชนเป็นประจ าทุกปี    นอกจากทักษะความรู้ทางวิชาการแล้ว 
นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์  แก้ไขปัญหา  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมท่ีดีงาม  มีจิตส านึกและมีจิตอาสา
ต่อส่วนรวม มีความเสียสละและใส่ใจต่อสังคม  เช่น มีนักเรียนอาสากาชาดท่ีคอยให้ความช่วยเหลือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชนสม่ าเสมอ จนเป็นท่ียอมรับของชุมชน  มีนักเรียนกลุ่มจิตอาสาโครงการส านึกพลเมือง บร. ได้
จัดท าโครงการรักษาส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชนในการดูแลความสะอาด จนได้รับรางวัลส านึกพล เมือง 
นอกจากนี้ นักเรียนยังมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  สามารถวางแผนอนาคต  ก าหนดเป้าหมายในชีวิต และ
อนาคตโดยสามารถท่ีจะเลือกศึกษาต่อเพื่อไปประกอบอาชีพได้   โดยสามารถไปศึกษาต่อในสถาบันที่มีช่ือเสียง
ต่าง ๆ ได้จ านวนมากในแต่ละปี และมีศิษย์เก่าหลายคนท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ และศึกษา
ต่อจนจบปริญญาเอก 
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ตารางเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลการประเมินภายในประจ าปี 2562 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 
ระดับ 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ     

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

85 ยอดเยี่ยม 86.84 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 85 ยอดเยี่ยม 93.00 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 85 ยอดเยี่ยม 99.92 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 75 ดีเลิศ 93.25 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75 ดีเลิศ 75 ดีเลิศ 

รวม   89.60 ยอดเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีนโยบาย วิสัยทัศน์ชัดเจน  มีโครงสร้างหลักสูตรท่ีมีความหลากหลาย ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญและมีการวัด
ประเมินผลตามศักยภาพผู้เรียน  มีการพัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทันกับสถานการณ์
โลกปัจจุบันและการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนใช้ส่ือเป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
มีการจัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ครูมีการพัฒนาตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย
ระบบการนิเทศ และ กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรม 
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4. จุดควรพัฒนา 
 1. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้
นักเรียนได้เห็นคุณค่าและบูรณาการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถีการใช้ชีวิตและส่ือเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 
 2. ความรวดเร็วในการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ทันกับสถานการณ์และพอเพียงต่อการ
บริการผู้เรียน 
 
5.  แนวทางในการพัฒนา 
 1. โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดงาน / โครงการ / กิจกรรมบูรณากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีเน้น
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้
นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และครูน าผลการสะท้อนกลับมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 2. มีการพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการครูและนักเรียน 
 
6.  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. วิทยากรในการให้ความรู้ 
          2. งบประมาณในการจัดหาส่ือและเทคโนโลยี 
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สว่นที ่3 

สรปุผลการประเมนิตนเอง 
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ตารางเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับผลการประเมนิภายในประจ าปี 2562 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 
ระดับ 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน   92.90  

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

  91.10  

     1) มีความสามารถในการอ่าน     
การเขียน การส่ือสารและการคิด
ค านวณ 

85 ยอดเยี่ยม 96.25 ยอดเยี่ยม 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

85 ยอดเยี่ยม 98.95 ยอดเยี่ยม 

     3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

85 ยอดเยี่ยม 88.02 ยอดเยี่ยม 

     4)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

80 ยอดเยี่ยม 83.44 ยอดเยี่ยม 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

71 ดีเลิศ 86.12 ยอดเยี่ยม 

     6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ เจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 85 ยอดเยี่ยม 94.12 ยอดเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน   94.70 ยอดเยี่ยม 

     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 85 ยอดเยี่ยม 99.49 ยอดเยี่ยม 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 85 ยอดเย่ียม 90.00 ยอดเยี่ยม 

     3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน            
บนความแตกต่างและหลากหลาย 85 ยอดเยี่ยม 99.60 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 
ระดับ 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 85 ยอดเยี่ยม 92.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และจัดการ   90.40 ยอดเยี่ยม 

2.1 การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 85 ยอดเยี่ยม 98.00 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 85 ยอดเยี่ยม 87.24 ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

85 ยอดเยี่ยม 89.00 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 85 ยอดเยี่ยม 91.00 ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คูณภาพ 

85 ยอดเยี่ยม 97.20 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

85 ยอดเยี่ยม 80.30 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ   89.60 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

85 ยอดเยี่ยม 86.84 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 85 ยอดเยี่ยม 93.00 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 85 ยอดเยี่ยม 99.92 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 
ระดับ 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 75 ดีเลิศ 93.25 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75 ดีเลิศ 75 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ของสถานศึกษา 83 ยอดเยี่ยม 90.90 ยอดเยี่ยม 
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ภาคผนวก 
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ค าสัง่โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูิศ เบญจมราชาลยั 
ที่  ๑๒ /๒๕๖๒ 

เรือ่ง   แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานการประกนัคุณภาพภายใน ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
..................................................................... 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวดท่ี ๖ มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมท้ังจัดท ารายงาน
ผล และน าผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 

เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อสถานศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗(๑) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้  
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
    นายวีระ  เจนชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
  นางวิลาสินี  ปลายเนิน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ                           กรรมการ 
  นางสมร  เอกจีน  รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการ 
  นายไพศาล  อรุณศรีพิมาน รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป                         กรรมการ 
  นางเยาวนาท  สุนทร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน ประสาน และให้ค าปรึกษา  ก ากับดูแลให้งานส าเร็จลุล่วงไป  
           ด้วยดี ดังนี้ 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

นางเยาวนาท  สุนทร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                       ประธานกรรมการ 
นางวิลาสินี  ปลายเนิน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ              รองประธานกรรมการ 
นางสมร  เอกจีน  รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    รองประธานกรรมการ
นายไพศาล  อรุณศรีพิมาน รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป          รองประธานกรรมการ 
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นางเพชรินทร์ วงศ์ข้าหลวง ครู คศ. ๓                             กรรมการ 
นางสาวกรองกาญจน์  ขาวทอง  ครู คศ.๓          กรรมการ 
นายกุณฑณ  เดชดี   ครู คศ. ๒         กรรมการ 
นายมงคล  ประเสริฐสังข์  ครู คศ. ๒                            กรรมการ 
นางสาวปาริชาต  บุญวิเชียร  ครู คศ. ๓                   กรรมการ 
นางสาวสุจิตรา  สาลีวัน  ครู คศ. ๑         กรรมการ 
นางสาวจิราพร  หมอบอก  ครู คศ.๑              กรรมการ 
นายพุทธิพงษ์  ทิพวาที  ครู คศ. ๓          กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนุสรา  จูไข่   ครู คศ. ๒             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววราพร  ผลดีดก  ครู คศ. ๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวธิดารัตน์  ขะแมสันเทียะ ครู คศ.๑                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. ก าหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
           ๒. ประสานงานกับคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อวางแผนประเมินคุณภาพการศึกษา 
           ๓. ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานแก่คณะท างานในทุกมาตรฐาน เพื่อให้การประเมินคุณภาพ 
               การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๔. ติดตามดูแลการรวบรวมข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
 ๕. จัดประชุมกรรมการทุกมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
 ๖. รวบรวมเอกสารหลักฐานในแต่ละมาตรฐานให้ครบถ้วน 
๓. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน  
๓.๑ ประเมินมาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 

นางเยาวนาท   สุนทร   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ประธานกรรมการ 
นายพุทธิพงษ์  ทิพวาที   ครู คศ. ๓          รองประธานกรรมการ 

๓.๒ ประเมินมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 
นางสมร   เอกจีน   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ประธานกรรมการ 
นางศรกช  เดชะ   ครู คศ. ๒          รองประธานกรรมการ 

๓.๓ ประเมินมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 
 นางวิลาสินี   ปลายเนิน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ    ประธานกรรมการ 
    นางสาวกรองกาญจน์ ขาวทอง           ครู คศ. ๓                                      รองประธานกรรมการ 
หนา้ที่  ๑. การก ากับติดตาม  และการด าเนินงาน  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
          ๒. ตรวจสอบ  วิเคราะห์  และประเมินคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน ภายในสถานศึกษาท่ีได้รับ 
              มอบหมาย ตามาตรฐานโดยมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้ ระดับคุณภาพ   กระบวนการพัฒนา  ผลการ   
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             ด าเนินงาน  จุดเด่น  จุดควรพัฒนา   
๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
     ๔.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 นายพุทธิพงษ์  ทิพวาที  ครู คศ. ๓  หัวหน้ามาตรฐาน 

ประเดน็การพิจารณา/ประเดน็
พจิารณายอ่ย 

ผูร้ับผิดชอบ 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑ ความสามารถในการอ่าน   
การเขียน การส่ือสารและการค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

นางสาวปรียานุช  เสนาธนศักดิ์ 
นางสาวรจนา สืบสาม 
นางอุไร  เจ๊ะแล๊ะ                       
นางสาวณัฐกานต์  มั่นยา 
นางกัญฐภา  เต่าสุวรรณ 
นายธีระศักดิ์  ต้นกัลยา 

ครู คศ. ๓  
ครู คศ. ๑ 
ครู คศ. ๑ 
ครู คศ. ๑ 
ครู คศ. ๑ 
ครูผู้ช่วย 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ              
กรรมการ  
กรรมการ             

๑.๒ ความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

นางอาภรณ์   ศิริคณินทร์ 
นางนุช  เมืองแก้ว 
นางสาวตรียกนิษฐ์  จันทรสถาพร 
นางสาวเกล้าลฎา ปล้องประภา 
นางสาวกรรณา  ดิษยธ ารงกุล 

ครู คศ. ๓  
ครู คศ. ๒   
ครู คศ. ๒   
ครู คศ. ๑ 
ครู คศ. ๑ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ              
กรรมการ 

๑.๓ ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

นางสาวมยุรี    ค าแก้ว 
นางสาวสิริลักษณ์  เพ็ชรศิริ 
นางสาวลักษ์ขณา  จันทรดา 
นางสาววิลาสินี  โกศิลป์สุข 
นางสาวภิดาพรรธน์  เกษมสมิทธิพงศ์ 

นายพงศกร  เชียงไฝ 

ครู คศ. ๓   
ครู คศ. ๒   
ครู คศ. ๒    
ครู คศ. ๑ 
ครู คศ.๑ 
ส านักงาน 

ประธานกรรมการ                                                                         
กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ               
กรรมการ              
กรรมการ 

๑.๔ ความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

นางเอราวัณ  ด าภูผา 
นายมงคล  ประเสริฐสังข์ 
นางสาวณัฐนันท์  ปานกูล 
นายอภิสิทธิ์  ภูระวงษ์ 
นายนรุตม์  อัฐนาค 
นางสาวณัฐรดา  ไชยสมร 

ครู คศ. ๒ 
ครู คศ. ๒ 
ครู คศ. ๑ 
ครู คศ. ๑ 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ              

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

นางสาวเนาวรัตน์  ขจิตจรรยา 
นางสาวสุภาวดี  แรกตั้ง 

ครู คศ. ๓    
ครู คศ. ๓ 

ประธานกรรมการ 
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ประเดน็การพิจารณา/ประเดน็
พจิารณายอ่ย 

ผูร้ับผิดชอบ 

นางสุวภัทร   พูนผล                         
นางอิสราภรณ์  สิงห์ราชู    
นางสาวลีลาวดี  กล้ารอด                                
นางสาววราภรณ์  ดับทุกข์ 

ครู คศ. ๑     
ครู คศ. ๑ 
ครู คศ.๑ 
ครูผู้ช่วย 

กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ 

            กรรมการ               
            กรรมการ 

 ๑.๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

นางสาวอัญชลี   ไชยบรรดิษฐ์ 
นายมานิตย์   รองเมือง 
นางสาวพิมปวีณ์   มณีสวาท 
นางสาวประกายดาว  จันทรา  
นางสาวอุมาพรรณ  ลัทธิธรรม
นางสาวประไพพรรณ  ทอง
ก าเหนิด 

ครู คศ. ๒    
ครู คศ. ๑   
 

ครูผู้ช่วย 

ครู คศ.๑ 
ครูผู้ช่วย 
พนักงานราชการ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ 

๒.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

นางสาวรัตติยา  สุขนิจรัญ 
นางอัชฉรา  จิตต์พุทธคุณ 
นางสาวพิมพ์สิริ  พันธุ์เต้ีย 
นางนุจรินทร์  ปิยะจันทร ์
นางสาวจิราพรรณ  ประสารวุฒิ          
นางสาววรรณา  ชูไสว 

ครู คศ. ๓    
ครู คศ. ๒   
ครู คศ. ๒  
ครู คศ. ๑ 

ครูผู้ช่วย 

เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน 

ประธานกรรมการ                             
กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ              
กรรมการ 

๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

นายอภิญญ์  ภาณุศานต์ 
นายวิชาญ  บรรจงศิลป์ 
นายพลากร   พงศพุธ 
นางสาววิชุดา  สมพริ้ง 
นางสาวอัจฉรา  จันทร์แจ่มแจ้ง 
นายสิทธิ  อารีพงษ์ 

ครู คศ. ๒    
ครู คศ.๑ 
ครู คศ.๑ 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
 

เจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน 

ประธานกรรมการ                                            
กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ              
กรรมการ         
กรรมการ 

๒.๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

นางพิศมัย  สารผล 
นางสาวอัญชลี  สารนา 
นางสาวกรศศิร์ ดียิ่ง 

ครู คศ. ๓  
ครู คศ. ๒    
ครู คศ. ๒ 

 ประธานกรรมการ                                            
กรรมการ               



                                
         

 

72 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ประเดน็การพิจารณา/ประเดน็
พจิารณายอ่ย 

ผูร้ับผิดชอบ 

นางสาวช่อทิพย์  ขุนพิลึก 
นายพัชรพล  จันทร์ศรี 
ว่าท่ีร้อยตรีสุประสิทธิ์  อิ่มคง 

ครู คศ. ๑ 
ครูผู้ช่วย 
ครูพิเศษ 

กรรมการ 
กรรมการ               
กรรมการ  
กรรมการ              

๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

นายจตุรงค์  พันธุ 
นายกุณฑณ  เดชดี 
นายพลูสุข  ช านาญไพร 
นายพีระเทพ  กาวินชัย 
นายชัชพิสิฐศ์    สิงหเสนี 
 
นางสาวจุฑามาศ  จันนาวัน 
นางสาวพนิดา  ศรีจ านงค์      

ครู คศ. ๒    
ครู คศ. ๒   
ครู คศ. ๒ 
ครู คศ.๑ 
ครู คศ.๑ 
 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ                                            
กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ    
กรรมการ 
กรรมการ               

 
๔.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน  ครู คศ. ๓  หัวหน้ามาตรฐาน 
ประเดน็การพิจารณา ผูร้ับผิดชอบ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
 
 

นางปาลีรัฐ   จันทรางกูร 
นายสันติ   ทองชุม 
นายอนันต์   ขันแก้ว 
นางสาวลีลาวดี    กล้ารอด 
นายกิตติคุณ  กันแย้ม 

ครู คศ. ๓    
ครู คศ. ๒   
ครู คศ. ๒ 
ครู คศ. ๑  
 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

ประธานกรรมการ                                                           
กรรมการ              
กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ                            

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

นางสาวปาริชาต  บุญวิเชียร 
นายสมพงษ์  อ าพันเสน 
นางสาววัชราภรณ์  อมรศักดิ์ 
นางสาวสุจิตรา  สาลีวัน 
นางสาวจิราพร  หมอบอก 
นางสาวภาณุกา  บินฮาซัน 

ครู คศ. ๓ 
ครู คศ. ๒ 
ครู คศ. ๑   
ครู คศ. ๑ 
ครู คศ. ๑ 
ครูผู้ช่วย 

  ประธานกรรมการ                                                          
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ                          

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

นางสาวจินตนา   ปานเถื่อน 
นางศิริรักษ์  สมพงษ์ 

ครู คศ. ๒ 
ครู คศ. ๒   

 ประธานกรรมการ                                                                         
            กรรมการ 



                                
         

 

73 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ประเดน็การพิจารณา ผูร้ับผิดชอบ 
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสุธรรม 
นายภูษณุ  แต่งงาม 
นางสาวดาริณี  สุขชัย  
นางสาวสุภักษร  โมกข์รัตน์ 

ครู คศ. ๑  
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

            กรรมการ 
กรรมการ 

            กรรมการ 
            กรรมการ                     

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

นายเอกพงษ์  โสมา 
นางสาวเขมจิรา  ภาเจริญสิริ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ศักด์ิเสน 
นางสาวพงษ์ลดา  สุภาพ 
นางสาวสุรีรัตน์  เทศทอง 

ครู คศ. ๑    
ครู คศ. ๑   
ครู คศ. ๑ 
ครูผู้ช่วย 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

   ประธานกรรมการ                                                                         
            กรรมการ 
            กรรมการ 

กรรมการ             
กรรมการ 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

นางสาวดวงกมล  ลิภูนนท์ 
นายณัฐพัชร์  พัชร์ธนเมธี 
นางสาวณัฏปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์ 
นายประกิต  ก่อแก้ว 
นางสาวเนตรทราย  เทียมสัมฤทธิ์ 
นายศรัณย์  บุญสนธิ 

ครู คศ. ๓ 
ครู คศ. ๑   
ครู คศ. ๑ 
ครู คศ. ๑ 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

ประธานกรรมการ                                                                                       
            กรรมการ 
            กรรมการ 

        กรรมการ 
กรรมการ              
กรรมการ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวนฤมล  เลียบสวัสด์ิ 
นางชวนพิศ   ตินตะบุระ 
นางสาวมยุรี  เวชประมูล 
นางสาววัฒนาศิริ  ชุ่มธิ 
นางสาวสุนารี  พลีพูล 
นางณัฐรมจ์วดี    ศิริโวหาร  
นางศิรภัสสร   ผลานุสนธิ์ 

ครู คศ. ๒    
ครู คศ. ๓    
ครู คศ. ๓   
ครู คศ. ๒   
ครู คศ. ๑   
ครูพิเศษ 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน  

ประธานกรรมการ                                                                         
กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ              
กรรมการ 
กรรมการ              
กรรมการ 

 
๔.๓ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 นางสาวเสาวณีย์  สมสุขทวีกูล  ครู คศ. ๓ หัวหน้ามาตรฐาน 

ประเดน็การพิจารณา ผูร้ับผิดชอบ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นางศิรินทร์  เอี่ยมเจริญ 
นางสาวอรุณประไพ  สว่างวงค์ 
นายรังสรร  สมนาค 
นายทนงศักดิ์  วีรบุญชัยวัฒน ์

ครู คศ. ๓    
ครู คศ. ๑ 
ครู คศ. ๑ 
ครู คศ. ๑ 

ประธานกรรมการ                                                                         
          กรรมการ 

กรรมการ            
กรรมการ            



                                
         

 

74 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ประเดน็การพิจารณา ผูร้ับผิดชอบ 
นางสาวชุติมา แสนค า 
นางสาวจินตหรา หนองบัว 
นายพงษ์พันธ์ พรมทอง  
นางสาวพิกุล  เสนทรนาถ 
นางสาวสุกัญญา  มะลิวงษ์ 
นายไตรภพ    สุทธกุล 

ครู คศ. ๑ 
ครู คศ. ๑ 
ครู คศ. ๑ 
ครูผู้ช่วย 
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

กรรมการ            
กรรมการ            
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

          กรรมการ 
๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

นางสาวนฤมล   เอี่ยมส าอางค์ 
นายชาคริต หะซัน 
นางสาวเบญญาภา  ศิวะสกุล 
นางสาววรปภา ริญญาธนนัท์ 
นางสาวนภาพร  ปุจฉาการ 
นางดวงพร ราชประสิทธิ ์
นางสาวศกลภัทร  สวนส าราญ 

ครู คศ. ๒   
ครู คศ. ๑    
ครู คศ. ๑   
ครู คศ. ๑   
 

ครูผู้ช่วย 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

ประธานกรรมการ                                                                         
กรรมการ            
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรกมาร            
กรรมการ 
กรรมการ                                    

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 

นางสาวสาธวินี  พลเสน 
นางเพ็ญทิพา  พัฒนะศรี 
นายปิยะพงษ์  ไชยเพียร 
นายจักรี  ภูมิบูรณ์ 
นางสาวนิสากรณ์  ฉิมมี 
นางสาวรัตนา  อิ่มอร่าม 

ครู คศ. ๑    
ครู คศ. ๒    
ครู คศ. ๑    
ครู คศ. ๑  
ครู คศ. ๑  
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

ประธานกรรมการ                                                                         
กรรมการ            
กรรมการ            
กรรมการ 
กรรมการ           
กรรมการ 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

นางชัชมน  ลีละอ าไพกุล 
นายทัศน์พล   ยะมามัง 
นายศตพล   สมยา 
นางสาวพรพรรณ  ปิติภัทรภิญโญ 
นางสาวพิราอร  จันทร์เปรม 
นางสาวสุดารัตน์  รื่นชาญ 

ครู คศ. ๓    
ครู คศ. ๑   
ครู คศ. ๑  
 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

ประธานกรรมการ                 
          กรรมการ                  
          กรรมการ 
          กรรมการ 
          กรรมการ    
          กรรมการ  

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางขนิษฐา  ชมภูศรี 
นางอุไรวรรณ  ทองชุม 
นางสาวภุมรินทร์  เกตุมณี 
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณกูฏ 
นายภุชงค์  ในพิมาย  

ครู คศ. ๓    
ครู คศ. ๒    
ครู คศ. ๑   
ครู คศ. ๑   
ครู คศ. ๑     

ประธานกรรมการ                                                                                            
         กรรมการ    
          กรรมการ                             
          กรรมการ           



                                
         

 

75 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ประเดน็การพิจารณา ผูร้ับผิดชอบ 
นางสาวสุภารัตน์  เพียกขุนทด 
นางจ าเนียน  มหาวัฒนะ 

ครู คศ. ๑    
พนักงานราชการ 

          กรรมการ 
          กรรมการ                 
          กรรมการ                  

 
หน้าที่   
หัวหน้ามาตรฐาน 
 ๑.รวบรวมประเด็นพิจารณาและสรุปรายงานการประเมินตนเองของแต่ละมาตรฐาน โดยมีหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ ระดับคุณภาพ กระบวนการพิจารณา ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา  
   ๒. จัดท าแฟ้มสรุปรายงานประเมินตนเองรายมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ  ส่งคณะกรรมการก ากับติดตาม 
ผลการประเมินรายมาตรฐาน   
คณะกรรมการ 

๑. เก็บรวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบ  ทบทวน วิเคราะห์ คุณภาพการศึกษาแต่ละประเด็นพิจารณา 
  ๒. ประเมินคุณภาพการศึกษาตามประเด็นพิจารณาท่ีรับผิดชอบ 
  ๓. จัดท าแฟ้มสรุปรายงานประเมินตนเองรายประเด็นพิจารณาท่ีรับผิดชอบ  ส่งคณะกรรมการก ากับ  
     ติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน  เพื่อสรุปเป็นรายมาตรฐาน 
 
๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

นายไพศาล  อรุณศรีพิมาน  ครู คศ. ๒       ประธานกรรมการ 
นายมงคล  ประเสริฐสังข์  ครู คศ. ๒                                    กรรมการ 
นักพัฒนาทุกคน                     กรรมการ 
นายทัศพล  ยะมามัง   ครู คศ. ๒         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดสถานท่ีส าหรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  ๒. จัดเตรียมโปรเจกเตอร์เพื่อใช้ในการน าเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  สถานศึกษา 
 ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
นางสาวภุมรินทร์  เกตุมณี  ครู คศ.๑        ประธานกรรมการ 
นางสาวศกลภัทร  สวนส าราญ  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน                                           กรรมการ 
นายชัชพิสิฐศ์  สิงหเสนี   ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  ๑. จัดป้ายนิเทศและระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ์ 
   ๒. จัดท าวีดิทัศน์แนะน าโรงเรียนร่วมกับงานโสตทัศนศึกษา โดยให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
   ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
นางวิลาสินี  ปลายเนิน     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ       ประธานกรรมการ 
นางสาวกรองกาญจน์  ขาวทอง  ครู คศ.๓                 กรรมการ 
นางสาวอัญชลี   สารนา   ครู คศ. ๒                 กรรมการ 
นางมะลิวัลย์  ศิริสุทธิ์   ครู คศ.๓         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. เบิกจ่ายค่าสวัสดิการต่าง ๆ 
  ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นายสันติ  ทองชุม     ครู คศ. ๒                   ประธานกรรมการ 
นายมงคล  ประเสริฐสังข์  ครู คศ. ๒                 กรรมการ  
นายภุชงค์   ในพิมาย ครู คศ.๑                                                      กรรมการ 
นายไตรภพ   สุทธกุล   เจ้าหน้าท่ีส านักงาน        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวตลอดการจัดกิจกรรม 
  ๒. ติดต้ังเครื่องเสียงและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้พร้อมใช้งาน 
  ๓. จัดท าวีดิทัศน์แนะน าโรงเรียนร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ โดยให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
   ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๙. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 

นายไพศาล  อรุณศรีพิมาน  รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป    ประธานกรรมการ 
นางวัฒนาศิริ ชุ่มธิ   ครู คศ. ๒         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. ประสานงานและจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม 
  ๒. จัดเจ้าหน้าท่ีบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
  ๓. ประสานการเบิกจ่ายค่าอาหารและน้ าด่ืม  
  ๔. ประสานงานฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รัยมอบหมาย 



                                
         

 

77 Self Assessment Report งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
๑๐. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี  ๒๕๖๒ 

นางเยาวนาท   สุนทร   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     ประธานกรรมการ 
นางวิลาสินี  ปลายเนิน   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ         กรรมการ 
นางสมร  เอกจีน   รักษารองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล              กรรมการ 
นายไพศาล   อรุณศริพิมาน  รักษาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป               กรรมการ   
นางสาวเสาวณีย์   สมสุขทวีกูล  ครู คศ. ๓         กรรมการ 
นางเพชรินทร์  วงศ์ข้าหลวง  ครู คศ. ๓                   กรรมการ 
นายพุทธิพงษ์  ทิพวาที   ครู คศ. ๓          กรรมการ 

 นางสาวนุสรา  จูไข่   ครู คศ. ๒                             กรรมการและเลขานุการ
นางสาววราพร  ผลดีดก  ครู คศ. ๑                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวธิดารัตน์  ขะแมสันเทียะ ครู คศ. ๑             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  

หน้าที่ ๑. รวบรวมข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
  ๒. รวบรวมข้อมูลผลการประเมินมาตรฐาน  ๓ มาตรฐาน   
  ๓. รวบรวมแฟ้มประเด็นการพิจารณาและแฟ้มสรุปมาตรฐาน  
  ๔. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินงานประจ า ออกแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
วิเคราะห์ และแปลผล 
 ๕. จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาการจัดการศึกษา
ตาม แผนปฏิบัติการประจ าปี  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ และ
ภาคผนวก 
 ๖. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียน พิจารณาให้ความ                 
            เห็นชอบ 
 ๗. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นางสาววัชราภรณ์    อมรศักดิ์      ครู คศ. ๑                ประธานกรรมการ 
นางสาวธิดารัตน์  ขะแมสันเทียะ  ครู คศ. ๑                   กรรมการ 
นางสาววราพร    ผลดีดก            ครู คศ. ๑         กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. จัดท าแบบประเมินและสรุปผลการด าเนินงานโดยรายผลการด าเนินงาน ๕ บท ต่อโรงเรียน 
  ๒. ประสานงานฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดี
ต่อสถานศึกษา ต่อไป 

ส่ัง ณ วันท่ี   ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

                                                            
(นายวีระ  เจนชัย) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
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มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
จัดการ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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