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คำนำ 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2562) ได้ให้ความสำคัญการนำผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา       
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และ 2561 1)ให้ยกเลิก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 2)การประกันคุณภาพ
การศึกษา หมายถึงการประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา สำนักงาน หมายถึง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 3)สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  

  ดังนั้น  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  ได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 เสนอต่อเขตพื้นที่และผู้ที ่เกี ่ยวข้อง  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูล
สำหรับเขตพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในโดยเขตพื้นที่ และเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทำรายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

                                                                              

 
               (นายจันทร เท่ียงภักดิ์) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีกำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดทำ
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะครูได้แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทาง
โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบ              
ปีการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว 

 

                                                                             

 
                           (นายสุรเทพ   ต้ันประเสริฐ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                  โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
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สารบัญ 
 หน้า 
คำนำ   
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สารบัญ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 

ประวัติโรงเรียน 2 
ข้อมูลจำเพาะของโรงเรียน 4 
แผนผังโรงเรียน 8 
ข้อมูลอาคารสถานท่ี 9 
โครงสร้างการบริหาร 11 
ผู้บริหารโรงเรียน 12 
ข้อมูลบุคลากร 13 
ข้อมูลนักเรียน 16 
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 18 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 21 
สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 27 
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 29 
สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ 33 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  42 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  43 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   55 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 57 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา  60 
สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานปีการศึกษา 2564 
จุดเด่น 
จุดควรพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

61 
63 
65 
66 

ภาคผนวก 69 
คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา  
หนังสือรับรองการประเมินตนเอง  
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  ประวัติโรงเรียน 

  ข้อมูลจำเพาะของโรงเรียน 
  แผนผังโรงเรียน 
  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  โครงสร้างการบริหาร 
  ผู้บริหารโรงเรียน 
  ข้อมูลบุคลากร 
  ข้อมูลนักเรียน 
  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
  รางวัลและความภาคภูมิใจ 
  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 

 
  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 



 

รายงานประจ าปีของสถานศกึษา (Self-Assessment Report: SAR) ปีการศกึษา 2564  - 2 - 
 

 
 
 
 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2534 นางเสงี ่ยมอ้นสุวรรณ นางสมจิตต์ เดชดี นางกรองแก้ว โพธิ์วิเชียร  
และนายสำเริง สุวรรณน้อย ได้มีหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนเบญจมราชาลัยว่าประสงค์บริจาคที่ดินจำนวน  
10 ไร่ เพื ่อสร้างโรงเรียนสาขาบริเวณพื ้นที ่แขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุร ี กรุ งเทพมหานคร โดยมี             
นายประสงค์ อ้นสุวรรณ และนายเชิดชัย พลานิวัติ เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริจาคที่ดินกับกรมสามัญ
ศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเบญจมราชาลัยสาขารับนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2534 จำนวน 2 ห้องเรียน และปีการศึกษา 2535 จำนวน 10 ห้องเรียน                
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการดวง อคฺคปญฺโญ (ดวง สิงหเสนี) เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์  
ให้ใช้โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์และศาลาการเปรียญวัดพระยาสุเรนทร์เป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว  
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน
เบญจมราชาลัย และผู ้ประสานงานไปตรวจสอบพื ้นที ่ที ่จะจัดตั ้งโรงเรียนและได้ขอที ่ดินเพิ ่มเติมจาก  
คณะผู้บริจาคอีก 10 ไร่ รวมเป็นท่ีดินจำนวน 20 ไร่ 
 วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ.2535 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดต้ังโรงเรียนเบญจมราชาลัย สาขาเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลสมัย   
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเบญจมราชาลัย 3” วันที่ 4 มีนาคม จึงถือว่าเป็น      
วันสถาปนาโรงเรียน คณะผู้บริจาคที่ดินเห็นว่าพื้นที่ยังคับแคบจึงได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก 5 ไร่ รวมเป็น       
25 ไร่ ต่อมานายสุรินทร์  มีเงิน  ได้บริจาคเงินซื้อท่ีดินเพื่อสร้างถนนทางเข้าโรงเรียน  
 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2535 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีคำสั่งที ่ 1724/2535                       
ให้นางสาวเอกจิตรา ชูสกุลชาติ ตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในขณะนั้นปฏิบัติหน้าท่ี
ผู ้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย 3 อีกตำแหน่งและต่อมามีคำสั่งที ่ 1822/2535 ลงวันที ่ 3 เมษายน          
พ.ศ. 2535 ให้นายสุรเทพ ตั๊นประเสิรฐ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย มาปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย 3 
 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2535 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในโครงการเฉลิม           
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์ต์พระบรมราชินีนาถ สังกัดกรมสามัญศึกษาจำนวน 9 โรงเรียนให้ขึ้นต้น     
ชื่อว่า “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเบญจมราชาลัย 3 จึงได้เปลี่ยนช่ือ
เป็น “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย”  
 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2537 การก่อสร้างโรงเรียนแล้วแสร็จโรงเรียนได้ย้ายจากสถานที่เรียนชั่วคราว              
จากวัดพระยาสุเรนทร์มายังโรงเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียน 7 ชั้น ตามแบบอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา      
ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความเป็นสิริมงคล พระอธิการดวง อคฺคปญฺโญ ได้มอบพระพุทธเบญจม 
มิ่งมงคลไว้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  
 และในปี พ.ศ. 2544 คณะสงฆ์วัดพระยาสุเรนทร์และคณะผู้บริหารครู ผู้ปกครองได้อัญเชิญรูปหล่อ         
พันตรีพระยาสุเรนทร์ราชเสนา (พึ่ง สิงหเสนี) มาประดิษฐาน ณ บริเวณทางเข้าประตูโรงเรียนและเป็นอนุสรณ์     
ให้ระลึกถึงพื้นท่ีก่อสร้างโรงเรียนอันเคยเป็นศักดินาของท่าน โรงเรียนจึงใช้เรียกขานตนเองว่า “ลูกบึงพระยา”  
 วันที่ 31กรกฎาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเททองหล่อพระพุทธรูปประจำ
โรงเรียน “พระพุทธเบญจมมิ่งมงคล” ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์พฺรหฺมคฺโต)                      
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ฯพณฯ ปองพล อดิเรกสาร อดีตรองนายกรัฐมนตรี  

ประวัติโรงเรียน 
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และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ ์ พระพุทธ
เบญจมมิ่งมงคล รูปหล่อ พระยาสุเรนทร์ราชเสนา (พึ่ง สิงหเสนี) ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย ประดิษฐาน  
ณ มณฑปบริเวณทางเข้าหน้าประตูโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  (ช่วง วรปุญฺโญมหาเถร) ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เดินทางมาเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้โรงเรียน         
“โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” และมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 พร้อมปลูกต้นไม้ประจำ
โรงเรียน  คือ “ต้นทองกวาว” 
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พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
พระพทุธเบญจมมิ่งมงคล 

 

 

 
 

พระนามาภิไธยย่อ “ส.ก.”  
ประดับมงกุฎขัตติยราชนารี 

 

 
 

อักษรย่อโรงเรียน 
นมร.บ.ร. 

ที่ต้ัง 
333 ถนนไทยรามัญ  
แขวงสามวาตะวันตก  

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  
 รหัสไปรษณีย์ 10510 

พื้นที่ 25 ไร ่

วันสถาปนา 
4 มีนาคม 2535 

 
เพลงประจำโรงเรียน 

สดุดีมหาราชินี และ มาร์ช 
นมร.บ.ร. 

 

คำขวัญ 
รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม   

นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ 
ปรัชญา 

รู้วิชา  จรรยาดี  ปลูกไมตรี  มีเมตตา 

 

 
 

สีประจำโรงเรียน 
สีเลือดหม-ูขาว 

 

 
 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 
ดอกบัวจงกลนี 

 

 
 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
ต้นทองกวาว 

ข้อมูลจำเพาะของโรงเรียน 
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วิสัยทัศน์ 
 บ้านนี้มีความสุข   
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   
 2. พัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ  
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงตามค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นคุณภาพและมีการบริหารงานท่ียึดหลักธรรมาภิบาล 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. สถานศึกษามีส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียน
การสอน 
ปรัชญา 
 รู้วิชา  จรรยาดี  ปลูกไมตรี  มีเมตตา 
คำขวัญ 
 รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ 
อัตลักษณ ์

ลูกพระราชินี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน 
หลักการบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย : NBR MODEL  มีความหมายดังนี้ 
 N = Need     ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 B = Best Organization    มีการบริหารจัดการโดยยึดกระบวนการปฏิบัติงาน PDCA 
 R = Reporting     รายงานผลการดำเนินงาน 
ค่านิยมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย (Values) : SMILE  มีความหมาย ดังนี้ 
 S = Sufficiency  ความพอเพียง  
 M = Morality  มีคุณธรรม    
 I = Intelligence  ความเป็นเลิศ  
 L = Local    ชุมชน / ท้องถิ่น     
 E = Effectiveness ประสิทธิผล 
กลยุทธโ์รงเรียน 
 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของผู้เรียน 
 2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความถนัดและความต้องการ 
ของผู้เรียน 
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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4. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นโยบายโรงเรียน 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ
หลักธรรมาภิบาล  
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับสากลตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคุณธรรมและ
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีมาตรฐานสากล 
 4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา 
เป้าหมายด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 
 2.  นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรมมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบน
พื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สามารถเลือก 
และตัดสินใจใช้เทคโนโลยีในทางท่ีถูกต้อง 
 3.  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างหลากหลาย มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและรูร้ักสามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 4.  สถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ปลอดจากอบายมุข  
มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย และมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 5.  ทุกภาคส่วนให้ความสนับสนุนการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาและจัดการศึกษา 
เป้าหมายด้านปริมาณ  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  
 

ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 
 

รายรับ จำนวน (บาท) รายจ่าย จำนวน (บาท) 
เงินงบประมาณ 75,401,782.34 งบดำเนินการ/เงินเดือนค่าจ้าง 63,601,524.28 

เงินนอกงบประมาณ 19,686,005.24 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 41,832,353.92 
เงินอื่น ๆ - เงินอื่นๆ 355,835  

รวมรายรับ 95,087,837.58 รวมรายจ่าย 105,604,997.67 
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แผนผังโรงเรียน 
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 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ต้ังอยู่บนพื้นท่ี 25 ไร่ มีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง 
ประกอบด้วย อาคารเรียน 7 ช้ัน เช่ือมต่ออาคารอเนกประสงค์ และอาคาร 30 ปีนวมินทร์ 
 

อาคารเรียน 7 ชั้น อาคารอเนกประสงค์ และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

ห้อง จำนวน ห้อง จำนวน 
ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง ห้องอาหารครู 1 ห้อง 
ห้องกลุ่มบริหารท่ัวไป 1 ห้อง โรงอาหารบัวจงกลนี 1 ห้อง 
ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องสุวรรณน้อย) 1 ห้อง 
ห้องประชุมอ้นสุวรรณ 1 ห้อง ห้องดนตรีสากล และวงโยธวาทิต 1 ห้อง 
ห้องสำนักผู้อำนวยการ 1 ห้อง ห้องทะเบียนและวัดผล 1 ห้อง 
ห้องการเงินและพัสดุ 1 ห้อง ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา 1 ห้อง 
ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ 1 ห้อง ห้องร้านค้าสวัสดิการ 1 ห้อง 
ห้องประชุมวิชาการ 1 ห้อง ห้องนโยบายและแผนงาน 1 ห้อง 
ห้องสืบค้น (Resource Center) 1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 1 ห้อง 
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง 
ห้องจริยธรรม 1 ห้อง ห้องสมเด็จฯ 1 ห้อง 
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์  Sound Lab 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 9 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ห้อง ห้องห้องพักครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 1 ห้อง 
ห้องพักครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 1 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาไทย 3 ห้อง 
ห้องศูนย์สังคมฯ 3 ห้อง ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 3 ห้อง 
ห้องพักครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 1 ห้อง ห้องศิลปะประยุกต์ 1 ห้อง 
ห้องพักครูกลุ่มสาระฯศิลปะ 1 ห้อง ห้องดนตรี 2 ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6 ห้อง 
ห้องพักครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 3 ห้อง ห้องศูนย์แนะแนว 2 ห้อง 
ห้องพักครูแนะแนว 1 ห้อง ห้องเรียน MEP 3 ห้อง 
ห้องพักครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 2 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ 1 ห้อง 
ห้องศูนย์ภาษาจีน 1 ห้อง ห้องเรียนปกติ 46 ห้อง 
ห้องพักครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ   3 ห้อง ห้องพักครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ   1 ห้อง 
ห้องศูนย์พลานามัย  3 ห้อง ร้านขายสินค้า 1 ห้อง 
ห้องธนาคารโรงเรียน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ   5 ห้อง 
ห้องพิมพ์สำเนาเอกสาร 1 ห้อง ห้องประชุมนบนวมนิทร์ 1 ห้อง 

 
 
 

อาคารข้อมูลสถานที ่
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อาคารเรียน 30 ปี นวมินทร์ 

ห้อง จำนวน ห้อง จำนวน 
ห้องเรียนปกติ 15 ห้อง ห้องเรียนร่วม 1 ห้อง 

ห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 ห้อง   

 

สิ่งก่อสร้าง 

อาคาร/สถานที่ จำนวน อาคาร/สถานที่ จำนวน 
เสาธง 1 เสา        เรือนเกษตร 1 หลัง 

เวทีหน้าเสาธง 1 แห่ง โรงเพาะเห็ด 1 หลัง 

หอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 หลัง โรงอาหาร 2 หลัง 

เรือนไทย 1 หลัง ลานเอนกประสงค์ 2 หลัง 

หอส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง 

ลานธรรม 1 แห่ง สนามฟุตบอล 1 สนาม 

อาคารเรียน 2 หลัง สนามเปตอง 2 สนาม 

อาคารเกษตร 1 หลัง โรงจอดรถ 1 หลัง 

โดมเอนกประสงค์ 2 หลัง ป้อมยาม 1 หลัง 

หอประชุม 1 หลัง เรือนพักนักพัฒนา 1 หลัง 

ศาลากลางน้ำ 1 หลัง อัฒจันทร์กีฬา 4 หลัง 
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รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารบุคคล 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียนรู้ 
6. งานวิจัยพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
7. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 
8. งานพัฒนาแหลง่เรียนรู้ 
10. งานนิเทศการเรียนการสอน 
11. งานแนะแนวการศึกษา 
12. งานการรับนักเรียน 
13. งานทะเบยีนนักเรียนและการจัดทำ 
     สำมะโนนักเรียน 
14. งานสารสนเทศโรงเรียน 
15. งานห้องสมุด 
16. งานนักศึกษาวิชาทหาร 
17. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
18. งานวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ 
19. งานห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต 
20. งานห้องเรียนพิเศษ MEP 
21.งานเรียนรวม 
22.งานตารางสอน 
23.งานประสานสนับสนุนวิชาการแก่ชุมชน 
24. งานพัฒนาผู้เรียนสูค่วามเป็นเลิศ 
25. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
26. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานสำนักงานผู้อำนวยการ 
2. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและ     
    รายงานการใช้เงิน 
4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
    เพื่อการศึกษา 
5. งานบริหารการเงินและบัญช ี
6. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
7. งานคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ 
8. งานตรวจสอบภายใน 
9. งานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
10. งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
11.งานวิเคราะห์ จัดทำแผน จัดต้ังเสนอ  
    ขอและจัดสรรงบประมาณของ 
    สถานศึกษา 
12. งานธุรการ – สารบรรณ  
13. งานมูลนิธิพันตรีพระยาสุเรนทร์ราช
เสนาและสวัสดิการกองทุนบึงพระยา 
14. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. งานวางแผนอัตรากำลังและการ

กำหนดตำแหน่ง 
3. งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ลงเวลา

และการออกจากราชการ 
4. งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จ

ความชอบ 
5. งานกิจการนักเรียน 
6. งานวินัยและการรักษาวินัยเวรยาม 
7. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
8. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงาน   
    ส่งเสริมกิจการนักเรียน 
9. งานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
   นักเรียน 
10. งานคณะกรรมการนักเรียนและ  
   ส่งเสริมประชาธิปไตย 
11.งานระดับชั้น คณะสีและครูที่  
    ปรึกษา 
12.งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพ  
    ติด เอดส์และอบายมุข 
13. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
14.งานประสานและพัฒนาเครือข่าย 
    ผู้ปกครอง 
15. งานโครงการโรงเรียนสุจริต 
16.งานสัมพันธ์ชุมชน 
17.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
2. งานอาคารสถานที ่
3. งานบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
4. งานประชาสัมพันธ์ 
5. งานโภชนาการ 
6. งานอนามัยโรงเรียน 
7. งานสวัสดิการ 
8. งานโสตทัศนศึกษา 
9.งานรักษาความสะอาด 
10.งานบริหารนักพัฒนา 
11. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
12.งานตามโครงการพระราชดำริ 
13.งานวิทยุสื่อสารและการจราจร 
14.งานร้านค้า สวัสดิการ 
15.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างการบริหาร 

สมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 

 

โ 

 

คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 

มูลนิธิพันตรีพระยาสุเรนทร์ราชเสนา 

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ 

คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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ผู้บริหารโรงเรยีน 
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จำนวนบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จำแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จำนวนบุคลากร รวม 
ชาย หญิง 

ฝ่ายบริหาร 2 3 5 
ข้าราชการครู 29 89 118 
ครูพิเศษ 1 3 4 
พนักงานราชการ 0 3 3 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 3 6 9 
ครูต่างชาติ 3 2 5 
นักศึกษาฝึกสอน 6 8 14 
ลูกจ้างประจำ 1 1 2 
ลูกจ้างช่ัวคราว 8 11 19 
ยามรักษาการณ์ 2 0 2 

รวม 55 126 181 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 
 

แผนภูมิจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทปีการศึกษา 2564 
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ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ 
จำนวน 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ฝ่ายบริหาร 0 5 0 5 
ภาษาไทย 6 6 0 12 
คณิตศาสตร์ 11 6 0 17 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 5 0 24 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 5 0 16 
ภาษาต่างประเทศ 15 10 0 25 
สุขศึกษาและพลศึษา 5 2 0 7 
ศิลปะ 5 1 0 6 
การงานอาชีพ 10 6 0 16 
งานแนะแนว 3 2 0 5 

รวม 85 48 0 133 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 

 

แผนภูมิจำนวนครูและบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สาขาที่จบการศึกษา) และภาระงานสอน ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ 
จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของ  

1 คนในแต่ละสาขาวิชา 
(ชม./สัปดาห์) 

ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 2 3 5 
 
5 

0 
ภาษาไทย 0 12 12 21 
คณิตศาสตร์ 3 14 17 19 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 18 24 21 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 13 16 19 
ภาษาต่างประเทศ 6 19 25 21 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7 19 
ศิลปะ 4 2 6 21 
การงานอาชีพ 2 14 16 18 
งานแนะแนว 2 3 5 18 

รวม 32 96 133 20 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 

แผนภูมิจำแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
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จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 1) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 2,600 คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง รวม 
ม.1 13 260 264 524 40 
ม.2 13 264 274 538 41 
ม.3 13 286 257 543 42 

มัธยมศึกษาตอนต้น 39 810 795 1,605   41 
ม.4 9 154 184 338 38 
ม.5 9 149 182 331 37 
ม.6 9 152 174 326 36 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 27 455 540 995 37 
รวม 66 1,265 1,335 2,600 39 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 
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เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียนแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ม.1 552 544 524 
ม.2 489 541 538 
ม.3 516 488 543 
ม.4 341 339 338 
ม.5 303 325 331 
ม.6 312 294 326 
รวม 2,513 2,531 2,600 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562-2564 

 
 

 
  

2) การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนจากตารางข้อมูลและแผนภูมิ พบว่า นักเรียนในปีการศึกษา 2564 
มีจำนวนมากกว่านักเรียนปีการศึกษา 2563 จำนวน 469 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 และมากกว่านักเรียนในปี
การศึกษา 2562 จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 3.46 
 3) จำนวนนักเรียนท่ีมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,916 คน คิดเป็นร้อยละ 73.69 
 4) จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนรว่ม จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 0.62 
 5) จำนวนนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทสงสุขภาพ จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38 
 6) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ – คิดเป็นร้อยละ – 
 7) จำนวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ - คน คิดเป็นร้อยละ - 
 8) จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน - คน คิดเป็นร้อยละ – 
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            9) จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 
 10) จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  
  - ม.3 จำนวน 543 คน จบการศึกษา 500 คน คิดเป็น ร้อยละ 92.08  
  - นักเรียน ม.3 จบไม่พร้อมรุ่น 43 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.92  
  - ม.6 จำนวน 326 คน จบการศึกษา 322 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.77  
  - นักเรียน ม.6 จบไม่พร้อมรุ่น 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.2 
 
 
 
 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 
 

ท่ี แหล่งเรียนรู้/วิทยากรท้องถ่ิน จำนวนคร้ังที่ใช้ (คร้ัง) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 15 20 2564 
2 ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 100 150 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 413 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ตลอดปีการศึกษา 
2 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 414 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ตลอดปีการศึกษา 
3 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 415 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียน ตลอดปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 0 288 288 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 0 382 382 
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 0 312 312 
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 0 238 238 
5 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 0 0 0 
6 ห้องปฏิบัติการทยาศาสตร์ 2 0 192 192 
7 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 0 0 0 
8 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 0 360 360 
9 ห้องปฏิบัติการเคมี 1 0 0 0 
10 ห้องปฏิบัติการเคมี 2 0 240 240 
11 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 0 0 0 
12 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 0 0 0 

 
หมายเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้ต้องปรับเปล่ียนเป็นแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์  
 
 

ข้อมูลแหลง่เรียนรู ้
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ท่ี แหล่งเรียนรู้/วิทยากรท้องถ่ิน จำนวนคร้ังที่ใช้ (คร้ัง) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ห้อง 402 
0 147 147 

2 ห้องจริยธรรม 0 100 100 
3 เรือนไทยย่าจาด 0 16 16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1 ห้องเรียนนาฏศิลป์ (502) 0 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียนท่ี 2 
2 ห้องเรียนทัศนศิลป์ (503) 0 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียนท่ี 2 
3 ห้องเรียนดนตรีไทย (504) 0 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียนท่ี 2 
4 ห้องเรียนดนตรีสากล (115) 0 ตลอดภาคเรียน ตลอดภาคเรียนท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1 โรงเพาะเห็ด 15 20 35 
2 แปลงเกษตร 20 25 45 
3 โรงเรือนผักไฮโดรฯ 10 15 25 
4 โรงเล้ียงไกไ่ข่ 10 15 25 
งานแนะแนว 
1 ห้องศูนย์ฯ 602 0 40 40 
2 ห้องศูนย์ฯ 603 0 55 55 

หมายเหตุ  ในภาคเรียนที่ 1 เปน็ 0 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้
แบบออนไลน์  
 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 
ท่ี แหล่งเรียนรู้/วิทยากรท้องถ่ิน จำนวนคร้ัง/ปีการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 ชุนชนไทยรามัญ(คลองสามวา) 10 
2 วัดแป้นทองโสภาราม 12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 วัดแป้นทองโสภาราม 3 
2 วัดพระยาสุเรนทร์ 3 
3 วัดโคกเจ้าหล่า 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1 ห้องเครื่องแพรพัศรา 20 
2 วิทยากรท้องถิ่น : นายกฤษดา ปญัญายิ่ง 20 
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ท่ี แหล่งเรียนรู้/วิทยากรท้องถ่ิน จำนวนคร้ัง/ปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

3 หอศิลป์กรุงเทพมหานคร 10 
4 Thai Creative and Design Center (TCDC) 10 
5 หอศิลปะร่วมสมัย (MOCA) 10 

งานแนะแนว 
1 แนะแนวการศึกษาต่อในรูปแบบออนไลน์ จาก

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ 
25 

2 วิทยากรจากวิทยาลัยทักษิณาบริหารธุรกิจ 1 
3 วิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 1 
4 วิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 1 
5 วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน ์ 1 
6 วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 5 1 

 
 
 
 
รางวัลและความภาคภูมิใจของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“รางวัลเหรียญทอง ลำดับท่ี 4” ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกษา 

 
 
 
 

รางวัลและความภาคภูมใิจ 
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ได้รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ระดับ 3 ดาว จากโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภทสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
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นายวีระ เจนชัย 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

  นางสมร  เอกจีน 
ครู คศ.3 

ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัล “เป็นบุคคลท่ีรัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์           
ทางการศึกษา” ครั้งท่ี 65 พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวิลาสินี ปลายเนิน 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางสาวจันทิรา ภู่สำลี 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาวสุรัตยา รอดรัตน์ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

นายศตวุธ หรือโอภาส 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 
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นางสาวสุรัตยา รอดรัตน์ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2564 
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รางวัลและความภาคภูมิใจของครูและบุคลากร 

ท่ี ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงาน ว/ด/ป 
1 นางสาวสุภารัตน์  เพียกขุนทด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ครูผู้สอนท่ีมีการผลิตส่ือ
การสอนทางไกล เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 เพื่อให้ครูผู้สอนไป
ใช้กับนักเรียนท่ัว
ประเทศ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 3 

23/07/2564 

2 นางสาวดาริณี  สุขชัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูผู้สอนท่ีมีการผลิตส่ือ
การสอนทางไกล เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส    
โคโรนา (Covid-19) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 3 

23/07/2564 

คุรุชนคนคุณธรรม 
ประเภท ครูผู้สอน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 

25/08/2564 

4 นางสาวเนตรทราย         
เทียมสัมฤทธิ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รางวัลครูดีของแผ่นดิน
ขั้นพื้นฐาน 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 17/07/2564 

5 นางสาวจินตนา  ปานเถ่ือน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

รางวัล “10,000 คุรุขน         
คนคุณธรรม “ประจำปี 
2564 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 

ภาคเรียนท่ี 1           
ปีการศึกษา 
2564 

6 นายพงษ์พันธ์  พรมทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

รางวัล “10,000 คุรุขน         
คนคุณธรรม “ประจำปี 
2564 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 

ภาคเรียนท่ี 1           
ปีการศึกษา 
2564 
 
 

7 นางสาวกรศศิร์  ดียิ่ง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 19 สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 

16/08/2564 

ครูดีขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 17/07/2564 
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ท่ี ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงานที่มอบหมาย ว/ด/ป 
8 นางสาวพรพรรณ  ปิติภัทรภิญโญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
การนำเสนอผลงาน
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ด้วย
ระบบออนไลน์ ชุด 
"วิพิธทัศนา ลีลา
จิตรกรรม"  
เพื่อขับเคล่ือนเมืองน่าน 

สำนักงานพื้นท่ีพิเศษ 6 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 

28/08/2564 

9 นายศรัณย์ บุญสนธิ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ครูดีขั้นพื้นฐาน มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 17/07/2564 

10 นายอภิสิทธิ์ ภูระวงษ ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

ชนะเลิศ โครงการยอด
นักคิด ครั้งที 2/2564 
ประเภททีม ในหัวข้อ 
“การแพทย์และ
สาธารณสุข” 

สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาเชิงบวก 

10 ธ.ค. 2564 

11 นางสาวอุมาพรรณ  ลัทธิธรรม 
กิกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 

ครูดีในดวงใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ (SBAC) 

ภาคเรียนท่ี 
2/64 

 
 

รางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียน 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงานที่มอบ 
ผลงานและรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
1 ทีม NBR.24 

นายธนกฤต ฟองจ้อน ม.5/2 
นายคณาธิป วิไลแก้ว ม.5/2 
นายชุติศรว์ สารการ ม.5/2 
นายวิษุวัติ ยอดทอง ม.5/2 

ผ่านการคัดเลือก 30 ทีมสุดท้าย 
(จาก 250 ทีม) ในสาย C แพรกษา 
โครงการสนามการเรียนรู้
นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า The 
Electric Playground 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

2 ทีม NBR.35 
นางสาวพรนภา ซอมรัมย์ ม.6/9 
นายสิรวิชญ์ เลืองลือ ม.5/8 
นายนิรันย์ ชูนาคา ม.5/8 
นายเกียรติศักดิ์ โคตรมะณี ม.4/7 
นางสาวนัยน์ยภัค เมาลีวีระกุล ม.4/7 

ผ่านการคัดเลือก 30 ทีมสุดท้าย 
(จาก 250 ทีม) ในสาย C แพรกษา 
โครงการสนามการเรียนรู้
นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า The 
Electric Playground 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
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รางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียน 

 
ท่ี ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงานที่มอบ 

ผลงานและรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
3 นายกรกฏ อินบุรี  

นางสาวกชกร ขวัญบุญ 
นางสาวสุดารัตน์ เพียรงาม  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 การ
ประกวดส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริตภายใจ้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2564  

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 นางสาวรินลักษณ์  สินธุ์โสภา ม.4/4 

นางสาวพิชามญช์ุ  มนต์คุ้มครอง ม.6/6 
นางสาวปวริศา แก้ววิชัย ม.6/6 
นางสาวชมพูนุช  หงษ์ทอง ม.6/9 
นางสาวเจนจิรา จันเทพ ม.6/9  
นายคณาธิป ยี่สุน ม.6/9 

รางวัลชมเชย  กิจกรรม STRONG 
CAMP “เยาวชนไทยไม่ลอก     
การบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ภายใต้
โครงการ “เยาวชนไทยไม่ลอก 
การบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” 

สำนักงาน 
คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปราม           
การทุจริต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1 นายภูริณัฐ คำกัด ม.3/3 ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อน
การศึกษา และแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
นานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นท่ี 61  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นางสาวพันธิตรา รักศิลป์ ม.5/4 

นางสาวสลินดา แผ่ความดี ม.5/8 
นางสาวฑิฆัมพร หอมจำปา ม.5/8 

ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬารักบี้ทีม
ชาติชุดใหญ่ 

สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล
แห่งประเทศไทย 
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รางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียน 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงานที่มอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2 นางสาวสลินดา เเผ่ความดี ม.5/8 

นางสาวสุดารัตน์ จันทาบ ม.5/8 
นางสาวนราทิพย์ มณีสัย ม.5/7 
นางสาวฑิฆัมพร หอมจำปา ม.5/8 
นางสาวพันธิตรา รักศิลป์ ม.5/4 
นางสาวสิริยากร ฤทธิรอน ม.5/6 
นางสาววันวิสาข์ อ้ายจันเเก้ว ม.5/9 
นางสาวศตพร คนงาม ม.5/9 
นางสาว ศิวพร จำนงค์ประโคน ม.3/9 
นางสาว ณัฐกาญจน์ เอมจ๋ิว ม.3/9 
นางสาว สุพัตรา เสือไทสงค์ ม.3/10 
ด.ญ.พรทิพย์ ทองใบ ม.3/11 
นางสาว ศตพร มณีนิล ม.3/12 

รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬารักบี้
ฟุตบอล 

สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล
แห่งประเทศไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1 นางสาวนิตตยา โพธิ์ศรี ม.4/4 

นางสาวปกิรณัมณ์ เพ็ญแสง ม.4/4 
นางสาวอิงครินทร์ อนุอ้น ม.5/8 
นางสาวภัทรมน พลนา ม.6/1 
นางสาวกาญจนา พึ่งพุก ม.6/4 
นางสาวพนิดา งานกระโทก ม.6/4 

รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี 2564 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเภทกลุ่มเยาวชนประกายเพชร 

กรุงเทพมหานคร 

2 นายรชตภูมิ พรเลิศอารักษ์ ม.5/3
นางสาวกีรติกา เหล่ียมบุบผา ม.5/3
นางสาวฐิตาภร กุลสถิตย์ ม.5/3 
นางสาวสุจิจักษ์ เพลิงน้อย ม.5/3 

รางวัลชมเชยด้านความเป็นไปได้ของ
การสร้างนวัตกรรมโครงการประกวด 
HACKATHON Smart Voter 
Application ผ่านระบบออนไลน์ 

สำนักนวัตกรรมเพื่อ
ประชาธิปไตยสถาบัน
พระปกเกล้าร่วมกับ
สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์
ประจำประเทศไทย
Konrad-Adenauer-
Stiftung Thailand 

3 นางสาวศศิพัชร์ ชรารินทร์ ม.5/2 ชนะเลิศ 
SCC MASCOT CONTEST 

บ. สุขสวัสด์ิ คอนเวิร์ทต้ิง             
เซ็นเตอร์ จำกัด 
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รางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียน 

 
ท่ี ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงานที่มอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
4 นางสาวภาสิกา อริยภูวเดช ม.5/6 ขวัญใจคณะกรรมการ 

SCC MASCOT CONTEST 
บ. สุขสวัสด์ิ คอนเวิร์ทต้ิง      
เซ็นเตอร์ จำกัด 

5 นางสาวศศิพัชร์ ชรารินทร์ ม.5/2 ชนะเลิศ 
SCC MASCOT CONTEST 

บ. สุขสวัสด์ิ คอนเวิร์ทต้ิง              
เซ็นเตอร์ จำกัด 

6 นางสาวภาสิกา อริยภูวเดช ม.5/6 ขวัญใจคณะกรรมการ 
SCC MASCOT CONTEST 

บ. สุขสวัสด์ิ คอนเวิร์ทต้ิง         
เซ็นเตอร์ จำกัด 

7 นางสาวอโณชา โมหพันธ์ ม.6/2 
นางสาวมิลานี ลีกำเนิดไทย ม.6/3 
นางสาวจิราภรณ์ ไกรพินิจ ม.6/4 
นางสาวสุทธิดา เครือใจ ม.6/6 

รางวัลชมเชย   SBAC Coverdance   
Contest 2022 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1 นายแทนธรรม์  โสภณศักดิ์พันธุ์ 

นายปรวรรษ  ปานฤทธิ์ 
นายพัสกร ทองอุ่น 
นางสาวกรกมล แสงสว่าง 

ชนะเลิศ โครงการยอดนักคิด ครั้งที 
2/2564 ประเภททีม ในหัวข้อ 
“การแพทย์และสาธารณสุข” 

สถาบันส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาเชิงบวก 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6                 
ปีการศึกษา 2562-2564 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ภาษาไทย 79.54 89.61 74.88 81.50 76.40 69.98 
คณิตศาสตร์ 71.74 72.99 66.13 65.13 80.32 62.29 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

81.45 85.97 81.94 67.96 75.43 68.57 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

86.45 90.15 82.90 84.85 84.07 75.14 

ภาษาต่างประเทศ 70.2 61.82 74.48 74.18 91.00 60.73 
สุขศึกษาและพลศึกษา 99.48 99.2 98.10 94.17 78.26 82.33 
ศิลปะ 93.17 91.84 90.75 79.41 87.08 73.03 
การงานอาชีพ 87.29 90.63 85.51 80.77 79.03 71.43 

รวม 
83.67 85.28 81.84 78.50 80.90 71.10 

84.48 80.17 76.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับสถานศึกษา 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับ 2.5 ขึ้นไป พบว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1– 6 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 80.90 และ 71.10 ตามลำดับ โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในภาคเรียนท่ี 2 สูงกว่าภาคเรียนท่ี 1 ได้แก่ สุขศึกษาและพละศึกษา และพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของภาคเรียนท่ี 1 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของภาคเรียนท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 9.8  
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  ปีการศึกษา 2562- 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิพบว่า นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6  ปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564 ท่ี 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2.5 ขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.48, 80.17 และ 76.00 และปี

การศึกษา 2564 มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 4.17 เมื่อเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 กับ 2564 พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ ปี
การศึกษา 2564  สูงกว่าปีการศึกษา 2563 ได้แก ่ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และภาษาต่างประเทศ และเมื่อเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 
2563 กับ 2564 พบว่ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้ที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563       
ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
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ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
 

วิชา 
ค่าเฉลี่ย 

หมายเหตุ ระดับ
โรงเรียน 

ระดับจังหวัด 
ระดับ 

ต้นสังกัด 
ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 62.55 43.95 52.13 51.19 สูงกว่าระดับประเทศ 

คณิตศาสตร์ 30.86 32.32 24.75 24.47 สูงกว่าระดับประเทศ 

วิทยาศาสตร์ 35.97 35.98 31.67 31.45 สูงกว่าระดับประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 46.41 43.22 30.79 31.11 สูงกว่าระดับประเทศ 
 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  
(การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

 
 
จากผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประจำปีการศึกษา 2564 วิชาที่ใช้ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  
วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาภาษาไทย  พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรี ยนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา โดยรายวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียนสูงสูด ได้แก่ วิชา ภาษาต่างประเทศ 
รองลงมา ได้แก่ วิชา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ 
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  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 – 2564                
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

วิชา 
ค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 59.81 57.76 62.55 

คณิตศาสตร์ 29.25 25.61 30.86 

วิทยาศาสตร์ 31.45 30.38 35.97 

ภาษาอังกฤษ 36.56 40.99 46.41 
 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                    
ปีการศึกษา 2562 – 2564 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 
จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)                

ปีการศึกษา 2562 – 2564 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิชาท่ีใช้ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย  พบว่าค่าเฉล่ีย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 และ 2562 ทุกรายวิชา เมื่อเทียบผลสัมฤทธิ์ของปีการศึกษา 
2564 กับ 2563 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5.26 วิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 4.79 
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 5.25 วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 5.59 และวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น  5.42  
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ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                 
O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

วิชา 
ค่าเฉลี่ย 

สูงกว่า/ต่ำกว่า
ระดับประเทศ ระดับ

โรงเรียน 
ระดับจังหวัด 

ระดับ 
ต้นสังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 62.53 54.67 47.74 46.40 สูงกว่าระดับประเทศ 

คณิตศาสตร์ 37.08 32.83 21.83 21.28 สูงกว่าระดับประเทศ 

วิทยาศาสตร์ 31.73 33.37 29.04 28.65 สูงกว่าระดับประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 38.19 21.75 13.78 13.78 สูงกว่าระดับประเทศ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

45.00 42.04 37.45 36.87 สูงกว่าระดับประเทศ 

หมายเหตุ การสอบของนักเรียนโดยความสมัครใจ 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  
(การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

 

 
  
จากผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ประจำปีการศึกษา 2564 วิชาท่ีใช้ทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย   
วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาสังคมศึกษา พบว่า คะแนนเฉล่ียระดับ
โรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศทุกรายวิชา 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 – 2564   

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

วิชา 
ค่าเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 43.80 48.99 62.53 

คณิตศาสตร์ 25.62 26.38 37.08 

วิทยาศาสตร์ 28.78 33.61 31.73 

ภาษาอังกฤษ 31.94 34.68 38.19 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   37.38 37.06 45.00 
 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2561 – 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 

จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2562 – 2564 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาท่ีใช้ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาสังคมศึกษา พบว่าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปี
การศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2562 
 
 
 

43.8

25.62 28.78 31.94
37.38

48.99
26.38 33.61 34.68

37.06

62.53

37.08
31.73

38.19
45

0
10
20
30
40
50
60
70

ค่า
เฉ

ลี่ย

วิชา

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564



 

รายงานประจ าปีของสถานศกึษา (Self-Assessment Report: SAR) ปีการศกึษา 2564  - 35 - 
 

 
 
 
  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสาม 
(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  ผู้เรียนมีน้ำหนัก 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  ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม           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 ทำเปน็ 4.68    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด            4.69    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคม     

9.37    
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 9.62  
   

ตัวบ่งช้ี 5.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทยในระดับช้ันม.3 และ ม.6 

 
1.54 

  
  

ตัวบ่งช้ี 5.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้  คณิตศาสตร์ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

0.69  
    

ตัวบ่งช้ี 5.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

0.75     

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

0.98     

สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
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ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

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  
   

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

8.00   
  

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1  ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา 4.00   
  

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู           4.00   
  

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

4.50    
 

ข้อท่ี 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.50     

ขัอท่ี 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน           

1.00     

ข้อท่ี 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม  2.00     

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

4.88    
 

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

 
2.38 

    

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     
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ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ที่ได้ 

คุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ตัวบ่งช้ีท่ี 9 – 10       

ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

5.00    
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00    
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมตัวบ่งช้ีท่ี 11– 12      

ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

5.00    
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1  คะแนนเชิงคุณภาพ 2.00     

ตัวบ่งช้ีท่ี 11.2  คะแนนพัฒนาการ 3.00     

ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสูค่วามเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00    
 

                                           คะแนนรวม / คุณภาพ 84.60   
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การประเมินคุณภาพภายนอก  
ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
✓ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน  ปรับปรุง (0-3 ข้อ)  

 พอใช้ (4 ข้อ)  
 ดี (5 ข้อ) 

✓ 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตาม เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
✓ 4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน 

ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
✓ 5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 รายงานคุณภาพของผู้เรียน(SAR)ของสถานศึกษา ควรระบุรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ และผลการดำเนินงานตามโครงการให้ชัดเจน เช่น โครงการแต่ละโครงการตอบสนองต่อ               
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านใด มีกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการอย่างไร ผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ หรือไม่ และมีการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุง พัฒนาให้มีผล
ความสำเร็จท่ีสูงขึ้นหรือไม่ ส่วนในด้านการนำผลประเมิน คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นนั้น 
สถานศึกษามีกระบวนการ วิธีปฏิบัติอย่างไรและนำโครงการ หรือกิจกรรมอะไร มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น สถานศึกษาควรระบุไว้ในรายงานคุณภาพของผู้เรียนให้ชัดเจนในเรื่องการนำเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ว่านำเสนอโดยผ่านช่องทางใดบ้าง เช่น ผ่านช่องทางวารสาร 
เว็บไซต์เฟซบุ๊ก ของสถานศึกษา ในส่วนของผู้ปกครอง สถานศึกษาควรระบุให้ชัดเจนว่ามีการนำเสนอด้วย
วิธีการ อย่างไร เช่น นำเสนอในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง หรือกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนตาม
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
✓ 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง (0-3 ข้อ)  

 พอใช้ (4 ข้อ)  
 ดี (5 ข้อ) 

✓ 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
✓ 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
✓ 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี

การศึกษาต่อไป 
✓ 5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 สถานศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรสมบูรณ์ ทั้งบุคลากร งบประมาณ และ 
สิ่งอำนวยความสะดวก ในมาตรฐานด้านกระบวนการการบริหารและจัดการนั้น ผลการประเมินอยู่ในระดับ              
ยอดเยี่ยม สถานศึกษาควรให้รายละเอียดของแผนงาน โครงการสำคัญ ๆ ที่จะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพให้
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ 
โครงการวันภาษาอังกฤษ เมื่อมีการนำแผนการดำเนินการไปใช้นั้น ก็ให้ระบุวิธีการจัดการ เช่น มีการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ เดือนละวันหรือสัปดาห์ละวัน ประเมินโครงการแล้วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร 
สมควรดำเนินการโครงการนี้ต่อในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่ หากดำเนินการต่อจะปรับปรุงโครงการอย่างไร 
หรือในส่วนประเด็นการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนั้น สถานศึกษาได้ดำเนินการ
ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ยกตัวอย่าง ส่งเสริมกิจกรรม PLC การพัฒนาวิทยฐานะครูที่ส่งผลถึงผู้เรยีน
โดยตรง การพัฒนากระบวนการทำงานบนฐานการวิจัย เป็นต้น ก็จะทำให้ผู้เกี ่ยวข้องเห็นว่า สถานศึกษา
พัฒนางานอย่างไร ติดตามและประเมินผลอย่างไร จึงได้ผลการประเมินเป็นตัวเลขสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
และผลการปฏิบัต ิงานดังกล่าว น ่าจะเก ิดผลกระทบเป็นนวัตกรรม( Innovation) และแบบอย่างที ่ดี           
(Best Practice) และสถานศึกษาควรมีวิธีการนำเสนอผลการบริหาร จัดการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
ด้วยวิธีการอันหลากหลาย เพื่อสร้างเช่ือมั่นตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและความเป็นมาตรฐานสากล 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
จุดเน้น การจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน 
✓ 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุก

ช้ันป ี
 ปรับปรุง (0-3 ข้อ)  
 พอใช้ (4 ข้อ)  
 ดี (5 ข้อ) ✓ 2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

✓ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
อย่างเป็นระบบ 

✓ 4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ 5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
 สถานศึกษาควรมีการเพิ ่มเต็มข้อมูลลงใน  SAR ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมพัฒนาครู                     
การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกรายวิชาทุกชั้นปี เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร ทุกแผนควรมีบันทึกหลังแผน เตรียมเครื่องมือประเมินผลผู้เรียน 
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ควรเพิ่มเติมข้อมูลของครูในการใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อะไรบ้าง อย่างไร ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมอะไร ได้สืบค้นข้อมูลความรู้ จัดทำ
รายงาน โครงงาน ผลงาน ช้ินงาน หรือไม่อย่างไร การวัดประเมินผลผู้เรียนครูมีการดำเนินการอย่างไร วิธีการ
และเครื่องมือมีอะไรบ้าง ผลการประเมินเป็นอย่างไร มีการวิเคราะห์สาเหตุและนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
อะไรบ้าง และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วยเหลือกัน เกิดผลดีต่อผู้เรียนหรือไม่
อย่างไร 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 สถานศึกษาควรเพิ่มเติมผลการประเมินในปีที ่ผ่านมา หรือข้อเสนอแนะจากการกำกับ ติดตาม               
ของ หน่วยงานต้นสังกัด แล้วกำหนดแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเพื่อรักษาคุณภาพท่ีดีเอาไว้ หรือปรับปรุง 
แก้ไข ยกระดับข้ึน ควรระบุใน SAR เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบบริบทของสถานศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ควรระบุว่า
ใช้วิธีการ อะไรและใช้เครื่องมือใดบ้างในการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ควรเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ข้อมูลผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลอาคาร
สถานที่ และควรเพิ่มเติม ข้อมูลในผลการดำเนินงานด้านคุณภาพของผู้เรียน โดยระบุเป้าหมายของแต่ละ
ตัวชี ้วัดที่สถานศึกษากำหนดไว้แล้ว มีแผนงาน โครงการและกิจกรรมอะไรบ้าง มีความเป็นระบบอย่างไร                
ผลการประเมินเมื่อเสร็จส้ินโครงการ หรือ ส้ินปีการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้วเป็นอย่างไร 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
            ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

                                   ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
             ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและ

ค่าเป้าหมายระดับยอดเย่ียมทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังตาราง 
 

 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการประเมิน

ตนเอง  
ผลการ
พัฒนา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การส่ือสารและการคิด
คำนวณ 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 98.41 +1 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปล่ียนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา 

  ร้อยละ 95 ร้อยละ 99.15 +1 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.35 +1 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ          
การส่ือสาร 

ร้อยละ 88 ร้อยละ 88.71 +1 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ร้อยละ 79 ร้อยละ 76.61     - 1 
     6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 92 ร้อยละ 93.18 +1 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 98 ร้อยละ 98.68 +1 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 98 ร้อยละ 98.24 +1 
     3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน  บนความแตกต่างและ
หลากหลาย ร้อยละ 98 

ร้อยละ 98.09 +1 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 95 ร้อยละ 99.68 +1 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 97.10 +1 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 92 ร้อยละ 96.70 +1 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 +1 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 92 ร้อยละ 94.53 +1 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 96.46 
 

+1 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ 95 ร้อยละ 95.05 

 
+1 
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***หมายเหตุ 

+1 หมายถึง ผลการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์/ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด  
-1 หมายถึง ผลการพัฒนาต่ำกว่าเกณฑ์/ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการประเมิน

ตนเอง  
ผลการ
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 

 
  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.93 +1 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 92 ร้อยละ 92.04 +1 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 95 ร้อยละ 98.90 +1 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.40 +1 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.50 +1 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 93 ร้อยละ 94.75 +1 



 

รายงานประจ าปีของสถานศกึษา (Self-Assessment Report: SAR) ปีการศกึษา 2564  - 45 - 
 

 
 
 
 
 

 
 ผลการประเมินตนเองคิดเป็นร้อยละ 94.75 : อยู่ในระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการประกัน คุณภาพของ
ต้นสังกัด ซึ่งมาตรฐานด้านผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นการพิจารณา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน และคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของผู้เร ียน สถานศึกษามี  กระบวนการพัฒนาผู ้เรียนด้วยวิธ ีการ             
ท่ีหลากหลาย มีการกำหนดโครงการกิจกรรม เช่น โครงการสืบสานมรดกภาษาและมหากวี  โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์  โครงการท่องโลกสากลวัฒนธรรมต่างชาติ  โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและ     
การเขียนในศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมค่ายส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากการสอบทานข้อมูล  แผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน แผนปฏิบัติการประจำปีรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ พบว่า มี ความเหมาะสมเปน็ไป
ได้เนื ่องจากสถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และประธาน  คณะกรรมการสถานศึกษา      
เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
สถานศึกษา  สถานศึกษามีการกำหนดคณะผู ้ประเมินภายในสถานศึกษา มีการสรุปผลการดำเนินงาน        
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีปฏิทิน  ปฏิบัติงานประจำปีมีการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น แบบสอบถาม       
แบบสังเกตมีการประเมินผลอย่างชัดเจน มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SISA เก็บสถิติการ
มาเรียน และสแกนบัตรเข้าเรียนหน้าประตูทางเข้าออก จากการสังเกตและข้อมูล  เชิงประจักษ์พบว่า
สถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ เช่น โครงการนักเรียนโรงเรียน
ปลอดขยะ เพื่อลดจำนวนขยะภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมงานพัฒนา งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
ทำบุญตักบาตรทุกเดือน ทุกระดับชั้น กิจกรรมอบรมคุณธรรม  โครงการประกวดมารยาทไทย โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม จิตอาสา กิจกรรมคัดกรองยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ มีความเชื่อถือได้ส่งผลให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี      
ความภูมิใจ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ัง          
ภูมิปัญญาไทย สถานศึกษามีการบูรณา การเกี่ยวกับประเพณีกิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสำคัญ       
ทางศาสนา กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย โดยสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน เช่น กิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมวันตรษุจีน 
กิจกรรม อาเซียน ส่งผลให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความสามารถในการ 
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ครูจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สืบค้น
ข้อมูล หาคำตอบด้วยตนเอง เช่น สรุปใจความสำคัญ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ  สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานการแก้ปัญหาเป็นฐาน กิจกรรมการเรียนรู้วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) ส่งผล
ให้ผู ้เรียนมีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแรกเปลี่ยนความคิดเห็น                  
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 



 

รายงานประจ าปีของสถานศกึษา (Self-Assessment Report: SAR) ปีการศกึษา 2564  - 46 - 
 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร “รู้ตื่น  รู้เบิกบาน” โครงการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมนักศึกษาวิชา  จัดต้ังชมรมอาสายุวกาชาด เยาวชนเพื่อสันติภาพ จัดแบ่งเขตพื้นท่ีให้นักเรียนทุกห้อง 
 
 
ดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาด ส่งเสริมภาวะผู้นำด้วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน         
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญต่าง ๆ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและ 
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี  ส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนด้านดนตรี ด้าน
ทัศนศิลป์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนท่ีมีภาวะพร่องทางโภชนาการท้ังขาดและ
เกิน ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา นอกจากนี้ยังมีโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยมีนักเรียนจิตอาสาดำเนินการตรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน และรณรงค์ให้
นักเรียนทุกคนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังในโรงเรียนและท่ีบ้านของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังมีการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ รักษาความสะอาดของ
โรงเรียน และลดการใช้โฟม อีกท้ังยังมีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่
การเป็นพลเมืองที่ดี เช่น การให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน โดย
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตย การหาเสียง และการลงคะแนนเสียง ในการเลือกตั้งประธาน
นักเรียนและประธานคณะสี รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมเด็ก และเยาวชนดีเด่น เป็นการช่วยสนับสนุนนักเรียนใน
การทำกิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักเรียน และกิจกรรม
คนดีศรีบึงพระยา  เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนานักเรียนด้วยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำความดี 
2. ผลการดำเนินงาน 
 นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน  มีความรู้
ความสามารถท้ังด้าน วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้  โดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านตามเป้าหมายกำหนด ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 80.90 และ 71.10 ตามลำดับ ส่งให้ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพ ื ้นฐาน (O-NET) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกวิชา และผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ 
นานาชาติ ได้แก่ ผ่านการคัดเลือก 30 ทีมสุดท้าย (จาก 250 ทีม) ในสาย C แพรกษา โครงการสนามการเรียนรู้
นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า The Electri Playground จำนวน  9 คน  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
ประกวดส่ือสร้างสรรค์ต้านทุจริตภายใจ้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2564  รางวัลชมเชย  กิจกรรม STRONG CAMP “เยาวชนไทยไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอก
ข้อสอบ” ภายใต้โครงการ “เยาวชนไทยไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”  ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อนการศึกษา และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นท่ี 61 
จำนวน 1 คน ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬารักบี้ทีมชาติชุดใหญ่  จำนวน 3 คน รองชนะเลิศอันดับ2 กีฬารักบี้
ฟุตบอล  รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทกลุ่มเยาวชน
ประกายเพชร จำนวน 6 คน  รางวัลชมเชยด้านความเป็นไปได้ของการสร้างนวัตกรรมโครงการประกวด
HACKATHON Smart Voter Application ผ ่ านระบบออนไลน์   ชนะ เล ิ ศ  SCC MASCOT CONTEST          
ขว ัญใจคณะกรรมการ SCC MASCOT CONTEST  รางว ัลชมเชย SBAC Coverdance  Contest 2022 
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ชนะเลิศ โครงการยอดนักคิด ครั้งที 2/2564 ประเภททีม ในหัวข้อ “การแพทย์และสาธารณสุข” ซึ่งในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  มีผลการรายงานในแต่ละด้านดังนี้ 

 

 

1. ความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ระดับชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

(คน) 

จำนวนผู้เรียน
ที่จบการศึกษา 

ปีการศึกษา 
2564 

(คน) 

จำนวนผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ 

(คน) 

ผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป  

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4,188 4,188 129 339 3,720 4,059 96.92 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4,304 4296 63 622 3,161 4,233 98.35 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4,344 4336 86 804 3,446 4,250 97.84 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2,696 2688 3 497 2,188 2,685 99.59 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2,640 2,635 13 89 2,533 2,622 99.32 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,608 2,608 8 78 2,522 2,600 99.69 

รวม 20,780 20,751 302 2,429 18,020 20,449 98.41 

 
 
 

 

  

  

 

 

 

นักเร ียนทั ้งหมดที ่ประเมินผลความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื ่อสารและ  การคิด
คำนวณ   20,780 คน นักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จำนวน 20,449 คน คิดเป็นร้อยละ 98.41    
อยู่ในระดับ ดีเย่ียม  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
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2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญัหา 

 

ระดับชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนที่
จบการศึกษา 
ปีการศึกษา 
2564 (คน) 

จำนวนผู้เรียนที ่
ผ่านเกณฑ์ (คน) 

ผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป  

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จำนวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1   8,327 8,327 71 1,002 7,254 8,256 99.15 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2   9,085 9,085 38 938 8,109 9,047 99.58 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3   8,075 8,075 95 1,665 6,315 7,980 98.82 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4   5,623 5,623 6 619 4,998 5,617 99.89 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5   6,043 6,043 128 160 5,755 5,915 97.88 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6   4,886 4,886 20 67 4,799 4,866 99.59 

รวม 42,039 42,039 358 4,451 37,230 41,681 99.15 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

นักเรียนทั ้งหมดที ่ประเมินผลความสามารถด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  จำนวน  42,039  คน นักเรียนที่มีผลการ
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ประเมินระดับดีขึ้นไป จำนวน 41,681   คน คิดเป็นร้อยละ 99.15 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม  ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

 

 

 

  

ระดับชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนที ่
จบการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนที ่
ผ่านเกณฑ์(คน) 

ผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป  

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม จำนวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 526 524 283 112 67 462 88.17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 539 538 227 157 97 481 89.41 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 544 536 237 159 98 494 92.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 340 338 73 158 80 311 92.01 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 333 330 50 176 92 318 96.36 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 326 326 32 180 101 313 96.01 

รวม 2608 2592 902 942 535 2379 92.35 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

นักเรียนท้ังหมดท่ีประเมินผลความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  จำนวน  2,592 คน นักเรียนท่ีมีผล
การประเมินระดับดีขึ ้นไป จำนวน 2,379 คน คิดเป็นร้อยละ 92.35 อยู่ในระดับ ดีเยี ่ยม  ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

3. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
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ระดับช้ัน 
จำนวนผู้เรียน

ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนท่ี
จบการศึกษา 
ปีการศึกษา 
2564 (คน) 

จำนวนผู้เรียนท่ีผ่าน
เกณฑ์ (คน) 

ผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1   526 524 15 190 265 470 89.35 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2   539 538 35 192 257 484 89.80 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3   544 536 35 160 280 475 87.32 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4   340 338 18 60 220 298 87.65 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5   333 330 25 92 178 295 88.59 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6   326 326 52 50 190 292 89.57 

รวม 2,608 2,592 180 744 1390 2,314 88.71 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นักเรียนทั ้งหมดที ่ประเมินผลความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื ่อสาร
จำนวน  2,592 คน นักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จำนวน 2,314 คน คิดเป็นร้อยละ 88.71 อยู่ใน
ระดับ ดีเย่ียม  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
 

 

4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ภาษาไทย 76.40 69.98 
คณิตศาสตร์ 80.32 62.29 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75.43 68.57 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 84.07 75.14 
ภาษาต่างประเทศ 91.00 60.73 
สุขศึกษาและพลศึกษา 78.26 82.33 
ศิลปะ 87.08 73.03 
การงานอาชีพ 79.03 71.43 

รวม 
80.90 71.10 

76.00 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 

นักเรียนท้ังหมดท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผ่านตามค่าเป้าหมายตามสถาศึกษากำหนดในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 80.90 และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 71.10  
เมื ่อเฉลี ่ยระหว่าง 2 ภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.00  อยู ่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
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ระดับช้ัน 

จำนวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนท่ีจบ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนท่ี 
ผ่านเกณฑ์ (คน) 

ผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป  

ผ่าน ดี ดีเย่ียม จำนวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 524 524 25 165 334 499 95.22 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 538 538 56 222 260 482 89.59 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 536 536 60 208 268 476 88.80 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 338 338 15 143 180 323 95.56 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 330 330 9 44 277 321 97.27 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 326 326 24 116 186 302 92.63 

รวม 2,592 2,592 189 898 1,505 2,403 93.18 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

       นักเรียนท้ังหมดท่ีประเมินผลการมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  จำนวน 2,592 คน 
นักเรียนท่ีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จำนวน 2,403 คน คิดเป็นร้อยละ 93.18  อยู่ระดับดีเย่ียม ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

 

 

 

 

6. การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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7.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

ระดับช้ัน 

จำนวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนท่ีจบ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนท่ี 
ผ่านเกณฑ์ (คน) 

ผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป  

ผ่าน ดี ดีเย่ียม จำนวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 8,327 8,327 144 1,045 7,138 8,183 98.27 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 9,085 9,085 80 1,074 7,931 9,005 99.12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 8,075 8,075 164 1,828 6,083 7,911 97.97 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 5,623 5,623 34 768 4,821 5,589 99.40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 6,043 6,043 85 292 5,666 5,958 98.59 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4,886 4,886 60 234 4,592 4,826 98.77 
รวม 42,039 42,039 567 5,241 36,231 41,472 98.68 

 

 

 

นักเร ียนทั ้งหมดที ่ประเมินผลการมีคุณลักษณะและค่าน ิยมที ่ด ีตามที ่สถานศึกษากำหนด   

จำนวน  42,039 คน นักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ ้นไป จำนวน 41,472 คน คิดเป็นร้อยละ 98.68        
อยู่ระดับดีเย่ียม  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
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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

ผู้ เ รียนที่ มีผลการประเ มินระดับดีขึ้น ไป

 

8. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ระดับช้ัน 

จำนวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนท่ี 
จบการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนท่ี 
ผ่านเกณฑ์ (คน) 

ผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป  

ผ่าน ดี ดีเย่ียม จำนวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 524 524 10 200 315 515 98.28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 538 538 12 180 346 526 97.77 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 536 536 10 170 363 533 99.44 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 338 338 5 142 190 332 98.22 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 330 330 10 122 198 320 96.97 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 326 326 4 115 207 322 98.77 
รวม 2,592 2,592 51 929 1619 2,548 98.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นักเร ียนทั ้งหมดที ่ประเมินผลการมีคุณลักษณะและค่าน ิยมที ่ด ีตามที ่สถานศึกษากำหนด   

จำนวน  2,592 คน นักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ ้นไป จำนวน 2,548 คน คิดเป็นร้อยละ 98.24        
อยู่ระดับดีเย่ียม  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
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ระดับช้ัน 

จำนวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนท่ี 
จบการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนท่ี 
ผ่านเกณฑ์ (คน) 

ผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป  

ผ่าน ดี ดีเย่ียม จำนวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 524 524 6 151 368 519 99.05 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 538 538 10 213 315 528 98.14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 536 536 3 162 368 530 98.88 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 338 338 9 116 212 328 97.04 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 330 330 10 124 196 320 96.97 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 326 326 15 137 184 321 98.47 
รวม 2,592 2,592 53 903 1643 2,546 98.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนทั ้งหมดที ่ประเมินผลการยอมรับที ่จะอยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
จำนวน  2,592 คน นักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ ้นไป จำนวน 2,546 คน คิดเป็นร้อยละ 98.09        
อยู่ระดับดีเย่ียม  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 

 

 

 

9. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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ระดับช้ัน 

จำนวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนท่ี 
จบการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
(คน) 

จำนวนผู้เรียนท่ี 
ผ่านเกณฑ์ (คน) 

ผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป  

ผ่าน ดี ดีเย่ียม จำนวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 524 524 0 37 487 524 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 538 538 5 75 458 533 99.07 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 536 536 2 92 442 534 99.63 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 338 338 2 36 300 336 99.41 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 330 330 0 37 293 330 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 326 326 0 36 290 326 100.00 
รวม 2,592 2,592 9 313 2,270 2,583 99.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนท้ังหมดท่ีประเมินผลการมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมจำนวน  2,592 คน 
นักเรียนท่ีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จำนวน 2,583 คน คิดเป็นร้อยละ 99.68 อยู่ระดับดีเย่ียม  ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

 

 

 

10. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
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ผลการประเมินตนเองมาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร
และจัดการ 

 

 

 
ผลการประเมินตนเองคิดเป็นร้อยละ 94.97 : อยู่ในระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ  เป็นการกระจาย
อำนาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา จัดการประชุม
ระดมความคิดเห็น วางแผน กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื ่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ให้  
ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดยดำเนินการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ 
ใน การดำเน ินงานของโรงเร ียนนครสวรรค์ม ีนว ัตกรรมการบร ิหารที ่ม ีค ุณภาพทั ้ง 4 กลุ ่มบร ิหาร                      
มีกระบวนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง ใน 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร
2) การจัดการเรียนการสอน , 3) การใช้แหล่ง เร ียนรู้, 4) สื ่อการเรียนรู้, 5) กิจกรรมเสริมความรู ้ และ             
6) การจัดทำวิจัย เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้
นักเรียนมีผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีเลิศ  
สร้างช่ือเสียง ความเช่ือมั่นท่ีดี และได้รับการยอมรับอย่าง กว้างขวาง สำหรับกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์
และบุคคล มีนวัตกรรม เป็นกระบวนการบริหารท่ีมีแนวปฏิบัติเพื่อขับเคล่ือน สนับสนุนให้การพัฒนานักเรียนสู่
ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ และกลุ่มบริหารทั่วไป มีนวัตกรรม การบริหารจัดการที่เน้นการบริการที่เป็น
กันเองและมีระบบท่ีเข้าถึงง่าย และกลุ่มบริหารงานบุคคล มีกระบวนการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนท่ีมีแนวปฏิบัติ
เพื่อขับเคลื่อน สร้างเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนมีความฉลาดอย่างสง่างาม เป็นที่ยอมรับ นอกจากกลุ่ม
บริหารท้ัง 4 กลุ่มจะมีนวัตกรรมการบริหารท่ีมีคุณภาพแล้ว ผู้อำนวยการก็มีนวัตกรรม บริหารท่ีช่วยเสริมการ
บริหารจัดการของโรงเรียนคือ การบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ     
จัดโครงสร้างการบริหาร จัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขับเคลื ่อนโดยระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  รวมทั้งวางกลยุทธ์การพัฒนา ทำให้บุคลากรมีวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  นอกจาก
นวัตกรรมการบริหารของผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย   มีกลไกการประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษาอย่างมีระบบ โดยมีการเก็บข้อมูลจากย่อยมาสู่หลักคือ มีการรายงานคุณภาพ
การศึกษาทุกภาค ส่วนโดยเริ ่มจาก (T-SAR Teacher-SAR) เป็นรายงานการประเมินตนเองของครูผู ้สอน     
ทุกคน เมื่อครูผู้สอน ดำเนินการทำ T-SAR แล้วจะรวมข้อมูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อรวบรวมและสรุป
ข้อมูลในเรื่องเดียวกันและ จัดทำเป็น D-SAR (Department-SAR) เป็นรายงานการประเมินตนเองของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน ทั้งหมด 12 กลุ่ม แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 4 กลุ่มงาน จากนั้นจึง
รวบรวมข้อมูลจาก D-SAR มาเป็น A-SAR (Administration-SAR) ซึ่งเป็นรายงานการประเมินตนเองของกลุ่ม
บริหารท้ัง 4 กลุ่ม และจึงรวบรวม ข้อมูลท้ังหมดมาเป็น SAR โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย กลไก
การประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงาน และพัฒนางานทุกด้านในทุกภาคส่วนใน
โรงเรียน และทำให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง มีความถูกต้อง เพื่อนำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ  
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2. ผลการพัฒนา 

  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย มีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีเข้มแข็ง นวัตกรรม
ของทุกกลุ่มบริหารเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานที่ดีมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจของโรงเรียน บุคลากร
ได้รับ  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน โรงเรียนมีทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ          
มีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอ ทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล (OBECQA)  เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ รางวัลคุณภาพแห่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ได้ร ับผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื ่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเร ียน   
รางวัลเหรียญทอง ลำดับท่ี 4”  ได้รับโล่เกียรติยศ โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ระดับ 3 ดาว จากโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อกรต้านทุจริต 
หัวข้อ “เยาวชนไทย หัวใจสุจริต” จาก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และ
ได้ร ับรางวัลผลงานดีเด่น โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ประจำปี
งบประมาณ 2563 จาก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
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ผลการประเมินตนเองมาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 
 

ผลการประเมินตนเองคิดเป็นร้อยละ 94.36 : อยู่ในระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธ ีท่ี
หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื ่อพัฒนากระบวนการคิด   
ปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน  ชีวิตประจำวันได้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชา เพิ่มเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ     
มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลใน สาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 การสอน แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พัฒนาและใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ หลักสูตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ ยกระดับคุณภาพศึกษา ส่งเสริมให้
จัดการเรียนการสอนแบบ 5 Steps ได้แก่ Learning by Question, Learning by Searching, Leaning by 
Construction, Learning by Communication และ Learning by Serving สนับสนุนให้ครูมีการทำวิจัยใน
ช้ันเรียน ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และท่ี สำคัญคือโรงเรียนมีกระบวน
จัดการเรียนรู้ที ่ทันสมัย เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  โดยมีห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน 
Google  Site ซึ่งเป็นช่องทางท่ีนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลท่ีใช้สำหรับการเรียนการ สอนของครูทุกคน
ในโรงเรียนได้ และดำเนินการจัดการ เรียนการสอนได้ทุกสถานการณ์โดยการใช้ Google Meet ในการสอน
ออนไลน์ Google Classroom อีกทั้งห้องเรียนทุกห้องเรียนของโรงเรียนสามารถ ถ่ายทอดสดในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ได้ และมีการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก โรงเรียนผ่านทาง Web 
Page และ Website ของโรงเรียน  
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ผลการพัฒนา  
 การดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้         
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ทำการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ 
ผู้อำนวยการตามลำดับ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ท้ังภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ครูมีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยสร้างความตระหนักและให้ความรู้ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจงใน
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
โครงสร้างและ องค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษากำหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้และ
นำไปสู่การปฏิบัติจริง ในห้องเรียนโดยมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย        ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลติมีเดีย ICT การสืบค้นข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต ผู ้เรียนค้นคว้าหาความรู้และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย ตนเอง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ ห้องสมุด
เฉลิมพระเกียติร์  ห้องอาเซียน ระบบคลังความรู้ ห้องเรียนonline  นอกจากนี้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังมี
ห้องปฏิบัติการท่ีรองรับให้นักเรียน สามารถฝึกทักษะปฏิบัติ ครูผู้สอน ทุกคน บริหารช้ันเรียนด้วยการสร้างวินัย
เชิงบวก (Positive Discipline) โดย การเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิง
บวกโดยให้กำลังใจนักเรียน สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้
และเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ การจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง 
และประชาชนท่ัวไป ครูได้รับรางวัลอันเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เช่น นางสาวดาริณี  สุขชัย
ได้ร ับรางวัล คุร ุชนคนคุณธรรม ประเภท คร ูผ ู ้สอน จากสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์ ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน  จาก
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน   นางสาวจินตนา  ปานเถื่อน และนายพงษ์พันธ์  พรมทอง ได้รับรางวัล “10,000                   
คุรุขน  คนคุณธรรม “ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  นางสาวกรศศิร์  ดียิ่ง  ได้รับครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 19 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก  
และนายอภิสิทธิ์ ภูระวงษ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการยอดนักคิด ครั้งท่ี 2/2564 ประเภททีม ในหัวข้อ 
“การแพทย์และสาธารณสุข” สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเชิงบวก ครูมีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยโรงเรียนสนับสนุน ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรม  ผ่านทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน และน านวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา  มี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ และสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการ
เรียนการ สอนแบบผสมผสาน คือ การจัดการเรียนรู้ที ่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ ท่ี
เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ใน ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู ่อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นสำคัญ มีการจัด ระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Google Meet 
, Google Classroom ,Google site โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีการปรับ
กิจกรรมให้เหมาะสมในการเรียนรู้ รวมทั้งมีการเผยแพร่บน Web page และ Website ของโรงเรียน  
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     สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีการศึกษา 2564 

      จุดเด่น 

               จุดควรพัฒนา 

       แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

      ความต้องการและความช่วยเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การส่ือสารและการคิด
คำนวณ 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 98.41 ยอดเยี่ยม 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปล่ียนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา 

  ร้อยละ 95 ร้อยละ 99.15 ยอดเยี่ยม 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.35 ยอดเยี่ยม 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ          
การส่ือสาร 

ร้อยละ 88 ร้อยละ 88.71 ยอดเยี่ยม 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ร้อยละ 79 ร้อยละ 76.61 ดีเลิศ 
     6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 92 ร้อยละ 93.18 ยอดเยี่ยม 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 98 ร้อยละ 98.68 ยอดเยี่ยม 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 98 ร้อยละ 98.24 ยอดเยี่ยม 
     3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน  บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ 98 ร้อยละ 98.09 ยอดเยี่ยม 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 95 ร้อยละ 99.68 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 97.10 ยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 92 ร้อยละ 96.70 ยอดเยี่ยม 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 92 ร้อยละ 94.53 ยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 96.46 ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95.05 ยอดเยี่ยม 
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    จากตารางผลการประเมินภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานปีการศึกษา 2564 พบว่า
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.75 อยู่ในระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.93 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 92 ร้อยละ 92.04 ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 95 ร้อยละ 98.90 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.40 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.50 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 93 ร้อยละ 94.75 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น 

 

 

 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรู้ความสามรถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และมีความพร้อม
ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม  
เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ  น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์     
มีจิตใจท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุก     
กลุ่ม สาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสังคม จิตสำนึกและ

ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ตามกิจกรรมดังนี้ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานคณะกรรมการ
นักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย  โครงการสร้างสำนึกพลเมือง  งานโครงการพระราชดำริ กิจกรรมท่ี3 ออม
เงินกับออมสิน  ความสามารถในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564  
ทำให้เกิดการพัฒนานักเรียน ในระบบช่วยเหลือนักเรียน มีการแก้ไข   ส่งต่อ แก้ปัญหา มีการมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งส่งเสริมการใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม มีความสำนึกความรับผิดชอบต่อ
สังคม ปลูกฝังให้เป็นผู้เสียสละ เกิดทักษะในการบำเพ็ญประโยชน์ มีวินัยการเงิน รู้จักการอดออม  ปลูกฝังให้
นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย และร่วมกันอนุรักษ์ภาษาด้วยการใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้อง เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนรักษาศีล 5 (วิถีชาวพุทธ ทำบุญตักบาตร รู้ต่ืน     
รู้เบิกบาน)  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ นักเรียนแต่ละระดับหมุนเวียนมาเป็นเจ้าภาพ นักเรียนได้ปฏบิัติ
กิจกรรมและจัดสถานท่ีทำบุญตักบาตรด้วยตนเอง ทำให้ได้เรียนรู้การเป็นมัคทายกท่ีดี  โรงเรียนได้มีการดำเนิน
กิจกรรมวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชาอย่างต่อเนื่องในทุกปี แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัส โค
วิด 19 แต่ก็มีมาตรการให้การระวังและร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามทางพระพุทธศาสนา และมีการเผยแพร่
ความรู้สู่เว็บไซต์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมทำแบบทดสอบ Online ซึ่งนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ผ่านการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
  โรงเร ียนมีการบร ิหารและการจัดการอย ่างเป็นระบบ โรงเร ียนได้ใช ้ เทคน ิคการ ประชุม                     
ท่ีหลากหลายวิธีเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล   
 

          การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีการร่วมวางแผนและจัดระบบปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน สะดวกและเป็นระบบ  สามารถดำเนินการตามแผนการได้อย่างเป็นระบบ  ครูและบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการวางแผน ปฏิบัติงาน และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี  มีการจัดประชุม
บูรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อทำโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (การบูรณาการช้ินงาน
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เพื่อจัดทำหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแยกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  1. ด้าน STEM  2. ด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณีและ
คุณธรรม 3. ด้านส่ิงแวดล้อม และ 4. ด้านเศรษฐกิจ เพื่อลดภาระงานของนักเรียนโดยมีการบูรณาการช้ินงาน
ร่วมกัน  เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพทุกห้องเรียน มีการพัฒนาครูให้มีทักษะจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ครูและบคุลากร ในโรงเรียนให้ความสำคัญในการเรียนรู้การใช้งานส่ือการสอนผ่านการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อ
นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม การประเมินผล      
การดำเนินงานและการจัดรายงานผลการจัดการศึกษา และใช้กระบวนการวิจัยในการการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โรงเรียนจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้อยู่เสมอ  
นักเรียน ผู้ปกครองและ บุคลาการ สามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ ท้ังทาง  website, facebook และ 
วารสาร E- book ของโรงเรียน 
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  จุดควรพัฒนา 

 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
สำคัญ ครูมีความสามารถในกำรออกแบบการจัดการเรียนรู ้ที ่เน ้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ มีห้องเรียนและ 
ห้องปฏิบัติการที ่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้ เช่น การพัฒนาห้องเรียน Smart classroom การปรับปรุง 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒน า      
การสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความรักในองค์กร มีความเสียสละ และมีการจัดกิจกรรมกิจกรรมการ 
เรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด การปฏิบัติจริง      
มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอนตรงตามวิชำเอกและความถนัด มีจำนวน 
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค วิธีการสอน มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้    
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้อย่างเป็น 
รูปแบบ และส่งเสริมให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้มีบทบาทเป็นผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในกลุ่มของตนเอง ทำให้  
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน และมีการวัดและ ประเมินผล
อยา่งเป็นระบบ การแจ้งผลการเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้ผู้เรียนได้รับทราบผลการเรียน อยา่งรวดเร็ว 

 
  
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ในด้านคุณภาพผู้เรียนนั้น พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งทางโรงเรียน
ต้องหาแนวทางใน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป เช่น พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน การ
นิเทศการสอน การใช้สื่อนวตกรรมฯ ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งพบว่ามีผู ้เรียนบางส่วนให้ 
ความสำคัญกับเทคโนโลยีจนเกินไป ทำให้ขาดความสนใจในการเรียน อีกทั้งสภาพสังคมในปัจจุบันทำให้ 
นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคนรอบข้าง รวมทั้งผู้เรียนบางส่วนยังละเลยต่อระเบียบวินัยและขาดจิต 
สำธารณะ จึงควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนให้มากขึ้น จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นนิสัย รักการ
อ่านทุกท่ีทุกเวลา จากส่ือตา่ง ๆ รอบตัว และนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 
 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
 1) การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน โดย ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในการช่วยพัฒนาหลักสูตร 
 2) การประสานความร่วมมือเครือขา่ยผู้ปกครองและเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการ จัดการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง รับผิดชอบต่อผลการจัด 
การศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนและบริการ แก่
ชุมชน  
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  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

 4) ควรมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมินผลการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
อยา่งเป็นรูปธรรม และแจ้งผลการประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
 5) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบพร้อมใช้ และจัดเก็บไว้ในรูปของ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
ไว้บนเว็ปไซต์โรงเรียน เพจงานประชำสัมพันธ์หรือในไดร์ฟ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ทางโรงเรียนควรมีการพัฒนาทีมช่วยเหลือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ 
นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนของการวัดและ 
ประเมินผลนั้น ถึงแม้จะมีการแจ้งผลการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระยะ แต่พบว่ามีนักเรียนบางส่วนท่ี     
ยัง ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และไม่ติดต่อขอแก้ไข       
ผลการเรียน ส่งผลให้มีนักเรียนบางส่วนท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และส่งผลให้เมื่อถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 นักเรียนกลุ่มดังกล่าวจบการศึกษาตามหลักสูตรไม่พร้อมรุ่น มีจำนวน 
พอสมควร ซึ่งควรมีการพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าวนี้  
 
 
  

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายตามความสนใจเพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดของนักเรยีน 
และการนำสื่อ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย ขับเคลื่อนสู่ห้องเรียน สนับสนุนการเรียนของนักเรียน ในด้านการฝึก
ทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การสื่อสาร การคำนวณในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ให้นักเรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

             โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กับสถาบันการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกประเทศท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รวมทั้งวางแผนปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

 
      ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล โดยได้ ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งครูเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อ
คนต่อป ี ครูเข้ารับการอบรมเทคนิคการผลิตและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นอกจากนี้ยังมีโครงการนิเทศการศึกษา ท่ีจัดกิจกรรมนิเทศการสอน และเพื่อนครูช่วย
เพื่อนครู แบบกัลยาณมิตร  ผู้บริหารมีการประชุมครูและคณะทำงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  เพื่อติดตามการทำงาน 
ทั้ง  4  ด้าน  ที่มอบหมายเน้นกิจกรรมพัฒนางานวิชาการให้ครู มีการวิเคราะห์หลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล  จัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ  วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ  การวัดผลตามสภาพ
จริง  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  การจัดทำห้องเรียนออนไลน์  การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อซ่อมเสริมและแก้ไข
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์  และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
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  ความต้องการและความช่วยเหลือ 
 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
                   โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้
มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพ การจัดการให้มากขึ้น 
การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดบริหารจัดการ ปฏิบัติงานและพัฒนางาน สื่อสารให้บุคลากรในองค์กร
เข้าใจและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการวางแผนที่ชัดเจน ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้รับการสนับสนุน
ความรู้ทางวิชาการจากองค์การต่างๆ มีการดำเนินการประชุม วางแผนพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
เพื่อพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ครูควรมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย   การจัดทำ / จัดซื้อ / จัดหา ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี  นวัตกรรม ท่ีเหมาะสมครบถ้วนเพื่อนำมาใช้
ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู ้เร ียนมีความรู ้ ความสามารถในการสื ่อสาร การคิด              
การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต ส่งผลให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายตามความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุด
ของนักเรียน การนำสื่อ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้นวตกรรมการสอนมาช่วย เช่น google classroomและ
ระบบออนไลน์ต่างๆ ขับเคล่ือนสู่ห้องเรียน สนับสนุนการเรียนของนักเรียน ในด้านการฝึกทักษะการอ่าน การ
พูด การเขียน การส่ือสาร การคำนวณ นั้นจะสามารถทำให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาส่ือการสอน อาจมีการประกวดส่ือการสอน  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูสร้าง
นวัตกรรมสื่อการสอนที่แปลกใหม่ ทันสมัย สวยงาม สะดวกต่อการใช้ และสรุปเนื้อหาสาระในองค์รวมได้ดี   

โรงเรียนควรมีการสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
 

 

1. วิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.  วิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่ือนวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา 
3. งบประมาณในการจัดหาส่ือและเทคโนโลยี 

 
 
 
 

  



 

รายงานประจ าปีของสถานศกึษา (Self-Assessment Report: SAR) ปีการศกึษา 2564  - 69 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         QR-CODE ประเด็นพิจารณาและประเด่นพิจารณาย่อย 
         รูปภาพกิจกรรม   

  คำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
  หนังสือรับรองการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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QR Code ประเด็นพิจารณาและประเด็นพิจารณาย่อย 
รายงานประจำปีสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา QR Code 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน 
การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

 

 
2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียน
ความ คิดเห็น และแก้ปัญหา 

 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา QR Code 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ การส่ือสาร 

 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
 

6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ เจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา QR Code 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

 
 

     3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน  บนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา QR Code 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

 

 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 
 

 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจ าปีของสถานศกึษา (Self-Assessment Report: SAR) ปีการศกึษา 2564  - 74 - 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา QR Code 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 
 
 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา QR Code 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

 

 
 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา QR Code 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

 
 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

 
 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
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ภาพกิจกรรม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             

 
                         
 
     
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

/ .6 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและจัดการ 
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มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
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