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คำนำ 

 งานนิเทศการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายการนิเทศ 

ติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และนโยบาย

จุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยมีประเด็นการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 9 ประเด็น ดังนี้ 

  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ 

  2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

  3. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ ทั้ง On-site และ Online 

  4. การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน ทั้ง On-site และ Online 

  5. การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

  6. การวัดและประเมินผลของโรงเรียน 

  7. การพัฒนาครู/ผู้บริหารด้าน Digital Literacy และ English Literacy 

  8. การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

  9. การพัฒนาและคงสภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 งานนิเทศการศึกษา ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร รวมทั้งคณะครูและบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เบญจมราชาลัยทุกท่าน ทีด่ำเนินการนิเทศ รายงานการดำเนินการและจัดทำเล่มการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาเล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์ ตรงตามนโยบายของของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจำปีงบประมาณ 2566 และนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 2 เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  
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แบบติดตามการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อการมีงานทำ  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

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

คำชี้แจง : กรอกข้อมูลตามประเด็นที่กำหนด 

1. โรงเรียนได้ศึกษาบริบทของโรงเรียนตามมิติต่าง ๆ ได้แก่ ๑) สภาพภูมิประเทศ  ๒) ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ๓) สภาพเศรษฐกิจ ๔) การประกอบอาชีพ ๕) สถานที่สำคัญ  ๖) การคมนาคมขนส่งที่

สำคัญ ๗) ประวัติความเป็นมาของชุมชน ๘) ศาสนาสถานสำคัญ ๙) การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  

๑๐) บุคคลสำคัญ ๑๑) เหตุการณ์สำคัญ ๑๒)  ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ และ ๑๓) อื่น ๆ และ

จัดทำเป็นหลักสูตรของแต่ละระดับชั้นอย่างไร 

ระดับชั้น ชื่อหลักสูตรบูรณาการของแต่ละ
ระดับชั้น 

(อาจตอบได้มากกว่า  
1 หลักสูตร) 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
บูรณาการของแต่ละ

ระดับชั้น 

สมรรถนะท่ีนักเรียนได้ 
(อาจตอบได้มากกว่า  

1 สมรรถนะ) 

ม.1 1.กาพย์คล้องจอง ทำนองคล้องจิต 
สุภาษิตคล้องใจ 
(ท+ศ+พระพุทธฯ) 
2.Wildlife tour 
(ส+อ) 
3.ก้าวทันโลกอาชีพ  
(ง+ค+แนะแนว) 
4.รู้ทันโลกกับสังคมอาเซียน 
(ท+ส+ศ+ว+พ) 
5.ธรรมชาติสร้างสรรค ์
(ว+ค) 

คลิปวิดีโอ การขับร้อง  
กาพย์ยานีเกี่ยวกับสุภาษิต 
 
คลิปวิดีโอ Wildlife tour 
 
ผ้ามัดย้อม,งานประดิษฐ์ 
 
โปสเตอร์Hello Asean 
 
เรือน้อยลอยน้ำ 

สมรรถนะที่ 1,2,3,4 
 
 
สมรรถนะที่ 3,6 
 
สมรรถนะที่ 2,6 
 
สมรรถนะที่3,4 
 
สมรรถนะที่ 2,6 
 

ม.2 1.แผนที่นิราศเมืองแกลง  
(ส+ท) 
2.บุคคลสำคัญด้านกีฬา/นาฏศิลป์ 
(ปวศ.+ศ+พ+อ) 
3.world jobs 
(ค+ส+อ+ว+ท) 
4.ชุมชนแห่งคลองสามวา 
(ค+ว+ส+พ+IS+ง+ท+ศ) 
5.โลกของพลังงาน 
(ส+อ+ว(คอมฯ)+ค) 

แผนที่นิราศเมืองแกลง 
 
โปสเตอร์ 
 
ท่องอาชีพ 
 
E-book ชุมชนคลองสามวา
ด้วยโปราแกรม canva 
Tiktok  

สมรรถนะที่ 1,2,6 
 
สมรรถนะที่ 1,2,3 
 
สมรรถนะที่ 2 
 
สมรรถนะที่ 5,6 
 
สมรรถนะที่ 6 
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ระดับชั้น ชื่อหลักสูตรบูรณาการของแต่ละ
ระดับชั้น 

(อาจตอบได้มากกว่า  
1 หลักสูตร) 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
บูรณาการของแต่ละ

ระดับชั้น 

สมรรถนะท่ีนักเรียนได้ 
(อาจตอบได้มากกว่า  

1 สมรรถนะ) 

ม.3 1.บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ รักษ์
สิ่งแวดล้อม (ง+ท+ศ) 
2.อดีตที่ไม่เคยรู้ อยากดูว่าเป็นมา
อย่างไร (ปวศ.+พ+อ+ส) 
3.ป้ายไฟมหัศจรรย์ 
(ว+คอมฯ+ค) 
4.ชุมชนพัฒนาด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(ส+ค+อ+ง) 
 
5.ภูมิปัญญาและการละเล่นของไทย 
(ท+ศ+พ+ส+ปวศ.) 

ถุงผ้าแบบหูรูด 
 
แผ่นพับ, โปรชัวร์,โปสเตอร์ 
 
ป้ายไฟมหัศจรรย์ 
 
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
Power point , 
แสดงการละเล่นของไทย 

สมรรถนะที่ 2,3,6 
 
สมรรถนะที่ 2,3,4 
 
สมรรถนะที่2,3,4 
 
สมรรถนะที่ 1,2,3 
 
 
สมรรถนะที่ 1,2,3 
 

ม.4 1.สงกรานต์ที่แตกต่าง 
(ส+ศ+อ) 
2.shopping at klong samwa 
(อ+ท+ง) 
3.เปิดประตูสู่คลองสามวา 
(ส+ศ+ฝ) 
4.รักษ์คลองสามวา 
(ว(ฟิสิกส์+ว(พ้ืนฐาน)+ค) 

การแสดงละคร 
 
คลิปวิดีโอ 
 
แผ่นพับ 
 
Infographic เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

สมรรถนะที่ 3,4 
 
สมรรถนะที่ 1,2,3 
 
สมรรถนะที่ 2,3,4,5,6 
 
สมรรถนะที่ 2,6 

ม.5 1. Back to the future ย้อนเวลา
ระเริงศิลป์ (ศ+ส+อ) 
Eco-friendly cloth bag 
(ท+ง+ศ) 
2. นวัตกรรมสู่อาชีพ 
(ง+ศ+ค+แนะแนว) 
3. สีสันทันโลก (ท+ส+ศ+ญ) 
4. The day after tomorrow 
(ว+พ+จ) 

การออกแบบภาพ ย้อนเวลา
ระเริงศิลป์ บนผืนผ้า 
กระเป๋าผ้ารักษ์โลก 
 
-การออกแบบอัตลักษณ์
องค์กร 
-นวัตกรรมขนมไทย 
Infographic เทียบค่านิยมวิถี
ชีวิตของคนในอดีต-ปัจจุบัน 
นำเสนอลงานลงบน 
Fanpage  
AfterTomorrow 
in Klongsamwa 

สมรรถนะที่ 1,2,4 
 
สมรรถนะที่ 2,3,4,6 
 
สมรรถนะที่ 1,2 
 
สมรรถนะที่ 2,5 
สมรรถนะที่ 6 
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ระดับชั้น ชื่อหลักสูตรบูรณาการของแต่ละ
ระดับชั้น 

(อาจตอบได้มากกว่า  
1 หลักสูตร) 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
บูรณาการของแต่ละ

ระดับชั้น 

สมรรถนะท่ีนักเรียนได้ 
(อาจตอบได้มากกว่า  

1 สมรรถนะ) 

ม.6 1. ละครเวทีสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
และคุณธรรม (อ+ส+ศ) 
2. นิทาน 
(จ+อ+ท) 
3. อาชีพไหนใช่เรา 
(ง+ค+อ+ท) 
4. ถิ่นทองคลองสามวา 
(อ+ศ+ส+ท+ว(คอมฯ),จ) 

การแสดงละครเวที 
ภาษาอังกฤษ 
หนังสือนิทาน 
 
Vlog 
 
Vlog 

สมรรถนะที่ 2,3,4 
 
สมรรถนะที่ 4,5,6 
 
สมรรถนะที่ 1,2,3,5,6 
 
สมรรถนะที่ 1,2,3,5,6 

หมายเหตุ : สมรรถนะหลัก 6 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะการจัดการตนเอง 2) สมรรถนะการคิดขั้นสูง 3) สมรรถนะ

การสื่อสาร 4) สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 5) สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ 6) สมรรถนะ

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 

2. ครูแนะแนวสำรวจอาชีพท่ีนักเรียนสนใจของแต่ละระดับชั้นได้ผลอย่างไร 

ระดับชั้น อาชีพทีน่ักเรียนสนใจ 

ลำดับที่ 
1 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

ลำดับที่ 
2 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

ลำดับที่ 
3 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

ลำดับที่ 4 คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

ลำดับที่ 5 คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

ม. 1 ยูทูปเปอร ์ 21.97 ศิลปิน 16.41 นักธุรกิจ 8.59 โปรแกรมเมอร ์ 8.59 แพทย ์ 7.32 

ม. 2 แพทย ์ 16.20 โปรแกรมเมอร ์ 13.41 ยูทูปเบอร ์ 12.85 นักธุรกิจ 11.73 ศิลปิน 10.61 

ม. 3 แพทย ์ 19.70 นักธุรกิจ 15.15 ศิลปิน 11.36 วิศวกร 9.47 โปรแกรมเมอร ์ 7.58 

ม. 4 นักธุรกิจ 21.43 แพทย ์ 14.64 ศิลปิน 13.93 โปรแกรมเมอร ์ 6.79 ยูทูปเปอร ์ 6.07 

ม. 5 นักธุรกิจ 18.18 ศิลปิน 11.11 แพทย ์ 9.60 ยูทูปเปอร ์ 9.09 โปรแกรมเมอร ์ 8.59 

ม. 6 นักธุรกิจ 26.29 แพทย ์ 12.89 ศิลปิน 8.25 โปรแกรมเมอร ์ 6.70 ยูทูปเปอร ์ 6.70 

 

 

 

 

 



4 
 

 

3. โรงเรียนนำข้อมูลข้อ 2 มาพัฒนาหลักสูตรที่โดดเด่นได้เป็นนวัตกรรม/โมเดลอะไร 

 

 
 

 
มีการจัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต” 
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มีการจัดกิจกรรม work shop นอกสถานที่เกี่ยวกับอาชีพตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
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มีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มติว TGAT/TPAT ตามคณะและสาขาท่ีเลือก 
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4. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือการมีงานทำแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   หน่วยฐานอาชีพระยะสั้น  

    นักเรียนได้รับใบประกาศนียบัตร 

   นักเรียนไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร 

   หลักสูตรทวิศึกษา/ทวิภาคี 

    นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

   นักเรียนไม่มีรายได้ระหว่างเรียน 

   หลักสูตรผู้ประกอบการ/นักลงทุน 

    มีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จประกอบกิจการหรือเป็นนักลงทุนระหว่างเรียน 

   ยังไม่มีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จประกอบกิจการหรือเป็นนักลงทุนระหว่างเรียน 

   หลักสูตรอาชีพสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 

    มี 

   ไม่มี 

   หลักสูตรบูรณาการ/สหวิทยาการ เช่น STEAM ตามแนวคิด BCG Model เป็นต้น  

    มี เช่น ....................................................................................................................... 

   ไม่มี 

หมายเหตุ : โรงเรียนตอบตามสภาพจริง และไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อ เพราะบริบทของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน 

  

  ผู้รายงาน............................................................ 

           (นางเพชรินทร์  วงศ์ข้าหลวง) 
                                   ตำแหน่ง    ครู 
                    โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

 

  

  

 

 

 

 

 

✓
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แบบนิเทศการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย PLC 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

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

คำชี้แจง 
๑. แบบประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า ๓ ระดับ พร้อมบันทึกผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลัง

ดำเนินงาน แบ่งเป็น  ๓  ตอน  ประกอบด้วย 
ตอนที่ ๑   จุดเน้นการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ตอนที่ ๒   การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ Active Learning 
ตอนที่ ๓   การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย PLC 

๒. ให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามที่กำหนด 
๓. ให้เขียนเครื่องหมายถูก (√)  ดังนี้ ปฏิบัติ หรือ ไม่ปฏิบัติ พร้อมบอกผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลัง

ดำเนินงาน พร้อมเอกสารหลักฐานแนบ 
๔.  ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

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

ตอนที่  ๑ จุดเน้นการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 

รายการ 
ผลการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลัง

ดำเนินงาน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑. มีจุดเน้น/สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
๒๑  ประกอบด้วย 3R8Cs และการจัดการเรียนรู้สู่
สมรรถนะ เป็นนโยบายหลักของสถานศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

√  ครูมีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยนำนวัตกรรม/
เทคโนโลยี มาเป็นฐานในการขับเคลื่อน
เน้นให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาสาระความรู้ 
การทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ความเป็น
พลเมืองดี การเรียนรู้เรื่องอาชีพ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 
- เรียนรู้รอบด้านอย่างมีความสุข 
- มีภาวะผู้นำ 
- การเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 
- เป็นพลเมืองดีในสังคม 

๒. มีจุดเน้นด้านคุณธรรมอัตลักษณ ์เป็นนโยบายหลัก
ของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

√  มีการบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์  
(ลูกพระราชินี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชู
สถาบัน)เข้ากับการจัดการเรียนรู้ใน   
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รายการ 
ผลการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลัง

ดำเนินงาน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
ชั้นเรียน และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติจริงโดยผ่านสื่อ โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ 
โครงงานคุณธรรม โรงเรียนสุจริต 
โรงเรียนศีล 5 โครงการสำนึกดี สำนึก
พลเมือง 

๓. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

√  มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning โดยเน้นการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี 
ส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และโครงการต่างๆ ได้แก่ 
- การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ อาทิ 
การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการ 
การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์
จำลอง แบบร่วมมือ แบบบูรณาการ  
การใช้เทคนิค TGT     
- การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยม อาทิ บทเรียนแบบโมดูล แบบ
โครงงาน การไปทัศนศึกษา การใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์  
- การพัฒนากระบวนการคิด อาทิ การ
เรียนรู้แบบSTAEM,  PBL, GPAS 5 
STEP , 4 MAT  

๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ √  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเตรียมพร้อมสำหรับการมีอาชีพ 
และมีงานทำ  
- การเปิดหลักสูตรในรายวิชาเพ่ิมเติม 
ได้แก่  งานอาชีพ และโครงงานอาชีพ 
เช่น การประกอบธุรกิจขนาดย่อม   
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รายการ 
ผลการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลัง

ดำเนินงาน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
การเพาะเห็ด, อาหารไทยขนมไทย,              
เบเกอรี่, ธุรกิจงานโรงแรม, การจัด
ดอกไม,้ งานใบตอง,งานจักสาน  
- การจัดกิจกรรมชุมนุม เช่น DIY by 
hand yourself ถักนิตติ้ง พืชสมุนไพร 
ปักครอสติส บอนสีแสนสวย  
- การศึกษาดูงานที่ตรงกับแผนการเรียน 
- การแนะแนวด้านอาชีพ ตามความ
ถนัด ความสนใจ และตลาดแรงงาน 

 
ตอนที่  ๒ การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ Active Learning 
 

รายการ 
ผลการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลัง

ดำเนินงาน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑. ส่งเสริมการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ √  มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

ในเรื่องสิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ, สังคม 
ว ัฒนธรรมประเพณี และคุณธรรม , 
STEM โดยมีการบูรณาการในรายวิชา
ต่างๆ ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้แยกเป็น
ระดับชั้น ทุกระดับชั้น  

๒. นำเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ มาใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะและความสามารถตามสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน กระบวนการตามธรรมชาติว ิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

√  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนำ
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ มาใช้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะและ
ความสามารถตามสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน กระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เช่น  
- ภาษาไทย : เกม, บอร์ดเกมส์  
- คณิตศาสตร์ : PBL, สถานการณ์
จำลอง การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ,
เกม 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : STEM  
การทดลอง, โครงงาน, เกม, สื่อประสม 
,แอฟพิเคชั่น/โปรแกรมต่างๆ  
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รายการ 
ผลการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลัง

ดำเนินงาน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
- ภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้จาก
เจ้าของภาษา, การสนทนา, เกม การใช้
บทเพลง 
- สังคมศึกษาฯ : กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์, วิธีการทางประวัติศาสตร์  
ผังความคิด, การสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม,  
การปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
- การงานอาชีพ : กระบวนการปฏิบัติ 
- สุขศึกษาฯ : กระบวนการปฏิบัติ 
- ศิลปะ : กระบวนการปฏิบัติ 
- แนะแนว : กิจกรรมเชิงจิตวิทยา 

๓. มีการอัพเดทสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด และ 
สาระการเรียนรู้  

√  มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสังคม 
เศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป มี
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความจำเป็นเพื่อ
นำมาปรับปรุงหลักสูตร สำรวจความ
ต้องการและความจำเป็นของสังคม 
ชุมชน และผู้เรียน กำหนดวัตถุประสงค์ 
เลือกเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และจัดกระบวนการเรียน
การสอน และเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีการ
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน
หลักสูตร เพ่ือประเมิน ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของผู้เรียน และหา
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การปรับปรุง/พัฒนา 
หน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิด
รวบยอด และ สาระการเรียนรู้  

๔. การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

√  มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ Steam  การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย 
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รายการ 
ผลการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลัง

ดำเนินงาน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
GPAS 5 STEP และการอบรมกับ
หน่วยงานต่างๆ แบบออนไลน์ 

๕. การตรวจสอบองค์ประกอบหน่วยการเรียนและ 
    แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

√  มีการตรวจสอบหน่วยองค์ประกอบ
หน่วยการเรียนและแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูสอนเชิงรุก (Active 
Learning)  โดยรับการนิเทศ 
ตรวจสอบจากฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และเพ่ือนครู เพื่อนำ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาต่อไป เป็นประจำทุกภาคเรียน 

๖. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
    ได้อย่างเหมาะสม 

√  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพทางสมอง 
โดยเฉพาะทักษะการคิดขั้นสูง  มีการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบ
ความร่วมมือ สามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย
รูปแบบ เช่นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยน
ความคิด (Think-Pair-Share), การ
เรียนแบบร่วมมือ, การใช้เกม, การ
วิเคราะห์จากข่าว/วิดีโอ, กรณีศึกษา, 
การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (PBL) , 
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E), STEM, 
GPAS 5 Steps  

๗. การวัดผลและประเมินที่สอดคล้องกับ การเรียนรู้ 
    เชิงรุก (Active Learning) 

√  มีการวางแผนการวัดผลและประเมินผล 
โดยให้ครูผู้สอนจัดทำ Course 
Syllabus ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาค
เรียน เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง มีการออกแบบเกณฑ์
การวัดและประเมินผลของการ
ปฏิบัติงาน  
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ตอนที่  ๓ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย PLC 

รายการ 
ผลการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลัง

ดำเนินงาน ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ

๑. จัดทำ PLC เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
    Active Learning 

√  มีการเอกสารการดำเนินกิจกรรม PLC 
ที่ประกอบด้วยเอกสารข้อมูลการนิเทศ, 
การจัดการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ 

๒. จัดทำ PLC เพ่ือนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน √  มีการต่อยอดไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียน
ในทุกกลุ่มสาระ 

๓. กลุ่ม PLC ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้  
    Active Learning 

√  มีการดำเนินกิจกรรม PLC ที่ดำเนินการ
ตามกระบวนการ PDCA เพ่ือแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โดยมีการบันทึกในรูปแบบ
ของเอกสาร PLC ตามรูปแบบของ
โรงเรียน 

๔. กลุ่ม PLC เข้าสังเกตการสอน และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

√  มีการดำเนินกิจกรรม PLC ที่ดำเนินการ
ตามกระบวนการ PDCA เพ่ือแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โดยมีการบันทึกในรูปแบบ
ของเอกสาร PLC ตามรูปแบบของ
โรงเรียน โดยมีสมาชิกในกลุ่ม PLC เป็น
ผู้นิเทศการจัดการเรียนการสอน 

๕. กลุ่ม PLC ร่วมกันสะท้อนผลที่ได้จากการสังเกต 
การสอน และร่วมกันปรับปรุงแก้ไข 

√  มีการดำเนินกิจกรรม PLC ที่ดำเนินการ
ตามกระบวนการ PDCA เพ่ือแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โดยมีการบันทึกในรูปแบบ
ของเอกสาร PLC ตามรูปแบบของ
โรงเรียน นำไปส่การแก้ปัญหาในชั้น
เรียน 

หมายเหตุ  ในช่องผลการดำเนนิงาน/สิง่ที่กำลงัดำเนนิงาน โรงเรียนสามารถกรอกข้อมูลในส่วนของโรงเรียนที่ดำเนนิการ            

ซึ่งโรงเรียนต้องแนบร่องรอยหลกัฐานมาพร้อมด้วย   
 

ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ         ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ   

     (........................................................)                    (........................................................)      

 

ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ 

   (........................................................) 
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แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินการจัดการเรียนการโดยใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม   
และการจัดการศึกษาทางไกล DLIT 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย   สหวิทยาเขตนวมินทร์ 
 

1. การส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

ที ่ ประเด็นการติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศ 
ระดับการดำเนินการ การดำเนินงาน เอกสาร

ร่องรอย / หลักฐาน / 
หมายเหตุ 

ระดับ 5 หมายถึง 5 4 3 2 1 

1 โรงเรียนมีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพของผู ้ เร ียนด้าน
ความสามารถในการใช ้ เทคโน โลย ี  และมี
คณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่ง 

√     -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรรม
การสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
-ภาพถ่ายการประชุม
งานสื่อนวัตกรรม 
-การศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
-การประกวดสื่อ
นวัตกรรมประจำปี
การศึกษา 2565 

ระดับการดำเนินการครบ
ทุกองค์ประกอบ  

2 โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

 √    การประชาสัมพันธ์การ
เข้าถึงทางเว็บไซต์
โรงเรียน 

ระดับการสนับสนุนทุก
ด้าน และทุกคน 

3 โรงเร ียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ 
สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์โรงเรียน เป็นต้น 
ฯลฯ 

√     -ภาพถ่ายการใช้
เทคโนโลยีสารเทศ สื่อ
อุปกรณ์ในห้องเรียน  
การใช้เว็บไซต์โรงเรียน 

ระดับการดำเนินการใช้
เทคโนโลยีหลายหลาก
และใช้มากที่สุด 

4 โรงเรียนส่งเสริมใช้โปรแกรมกราฟิกในการสร้างสื่อ
การเรียนการสอน  

√     -ภาพถ่ายการจัดการ
เรียนการสอน การสร้าง
งานกราฟิก ของรายวิชา
เทคโนโลยีเพ่ิมเติม 

ระดับการดำเนินการใช้
โปรแกรมที่หลายหลากใน
ทุกระดับชั้น 

5 โรงเร ียนมีการส่งเสริมให ้คร ู และนักเร ียนใช้
โปรแกรมบันทึกภาพและเสียงจากคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  

 √    -ภาพถ่ายการจัดการ
เรียนการสอนผ่าน 
Google Meet โดย
สามารถบันทึกวีดีโอไว้ดู
ย้อนหลังได้ 

ระดับการดำเนินการใช้
โปรแกรม/อุปกรณ์ที่
หลายหลากในทุก
ระดับชั้น 
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ที ่ ประเด็นการติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศ 
ระดับการดำเนินการ การดำเนินงาน เอกสาร

ร่องรอย / หลักฐาน / 
หมายเหตุ 

ระดับ 5 หมายถึง 5 4 3 2 1 

6 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนำเสนอ
ผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

√     -ภาพถ่ายการนำเสนอ
งานหน้าชั้นเรียนใน
รายวิชาต่างๆ ที่มีการใช้
สื่อนำเสนอผ่าน
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี 

ระดับการดำเนินการใช้
โปรแกรมที่หลายหลากใน
ทุกระดับชั้น 

7 โรงเรียนมีกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  และ
ระหว่างครูกับนักเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

√     -ฐานข้อมูล e-mail 
โรงเรียนของนักเรียน ครู  
-Google classroom 
-Google meet 

ระดับการดำเนินการใช้
โปรแกรม/เทคโนโลยีที่
หลายหลากในทุก
ระดับชั้น 

8 โรงเรียนมีกระบวนการจัดการฐานข้อมูล 
สารสนเทศ และมีถ่ายโอนข้อมูลรูปแบบต่างๆ ไป
ยังอุปกรณ์อ่ืนๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือการ
เผยแพร่และการนำข้อมูลไปใช้ 

 √    -ระบบประกาศผลการ
เรียนออนไลน์ 
-ภาพถ่ายการถ่ายโอน
ข้อมูล Net-subport 

ระดับการดำเนินการใช้
โปรแกรม/เทคโนโลยีที่
หลายหลาก 

9 นักเรียนสามารถใช้ Internet ในการสืบค้นข้อมูล
เพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 √    -ภาพถ่ายการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์

ในห้องเรียน 

-ภาพถ่ายอุปกรณ์ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ระดับการดำเนินการ
ได้มากที่สุด 

10 นักเรียนสามารถการใช้งานโปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น       
Ms-Office Adobe หรือโปรแกรมต่าง ๆ ในการ
ทำงาน การส่งงาน หรือนำเสนอชิ้นงานได้ เช่น 
ชิ้นงานที่นักเรียนส่งครู รายงานต่างๆ 

 √    ภาพถ่ายการนำเสนอ
ชิ้นงาน Microsoft 
word Excel 
Powerpoint 

ระดับการดำเนินการใช้
โปรแกรม/เทคโนโลยีที่
หลายหลากในทุก
ระดับชั้น 

** หมายเหตุ ระดับการดำเนินการที่ระบุในช่องหมายเหตุของแต่ละประเด็น คือ ระดับการดำเนินมากที่สุด (ระดับ 5 ) การให้
คะแนนระดับการดำเนินการสามารถพิจารณาเพิ่มเติมตามรายละเอยีดเกณฑ์ที่แนบมาด้วย  

จุดเด่นของโรงเรียนในการส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  โรงเรียนให้ความสำคัญในการส่งเสริม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ ่งบรรจุไว้ในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
แผนการเรียนปัญหาประดิษฐ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่จัดค่ายอบรมให้กับนักเรียน  นอกจากนี้ยังมีการ  
บูรณาการจากรายวิชาต่างๆให้มีการนำความรู้เรื่องเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในชิ้นงานด้วยทำให้นักเรียนมีความรู้ใน
เนื้อหาวิชาและการใช้เทคโนโลยีร่วมกันทำให้นักเรียนสามารถมีความรู้พัฒนาสร้างเป็นนวัตกรรมได้ในอนาคตต่อไป 
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จุดเด่นของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาสื่อทัศนูปกรณ์ สื่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงให้ความรู้ในการใช้สื่อต่างๆ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู 
และจัดประกวด best practice ด้านสื่อนวัตกรรม รวมถึงแนะนำการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เกิดประโยชน์แก่ครู
และนักเรียน  
จุดที่ควรพัฒนา นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความสำคัญในการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนและครูจัดเตรียมไว้  และ
นักเรียนบางส่วนที่บ้านไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตจึงอาจทำให้เกิดความเหลือมล้ำทางการศึกษา                      
ข้อเสนอแนะ การซ่อมแซมสื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียนค่อนข้างใช้เวลานานจึงทำให้มีผลกระทบกับการจัดการ
เรียนการสอน             

เกณฑ์การพิจารณาระดับการดำเนินการตามประเด็นการนิเทศของโรงเรียน ดังนี้  
 

ระดับ การดำเนินการ หมายเหต ุ
ระดับ 5 โรงเรียนมีการดำเนินการตามประเด็นการการนิเทศได้ ครอบคลุม ท่ัวถึง ท้ังการบริหาร

จัดการ ครู นักเรียน และมีความหลากหลายของวัสดุอุปกรณ์ โปรแกรม แอฟพลิเคช่ัน ใน
ภาพรวมจากการประเมินตนเอง ในร้อยละ 81-100  

 

ระดับ 4 โรงเรียนมีการดำเนินการตามประเด็นการการนิเทศได้ ครอบคลุม ท่ัวถึง ท้ังการบริหาร
จัดการ ครู นักเรียน และมีความหลากหลายของวัสดุอุปกรณ์ โปรแกรม แอฟพลิเคช่ัน ใน
ภาพรวมจากการประเมินตนเอง ในร้อยละ 61-80 

 

ระดับ 3 โรงเรียนมีการดำเนินการตามประเด็นการการนิเทศได้ ครอบคลุม ท่ัวถึง ท้ังการบริหาร
จัดการ ครู นักเรียน และมีความหลากหลายของวัสดุอุปกรณ์ โปรแกรม แอฟพลิเคช่ัน ใน
ภาพรวมจากการประเมินตนเอง ในร้อยละ 41-60 

 

ระดับ 2 โรงเรียนมีการดำเนินการตามประเด็นการการนิเทศได้ ครอบคลุม ท่ัวถึง ท้ังการบริหาร
จัดการ ครู นักเรียน และมีความหลากหลายของวัสดุอุปกรณ์ โปรแกรม แอฟพลิเคช่ัน ใน
ภาพรวมจากการประเมินตนเอง ในร้อยละ 21-40 

 

ระดับ 1 โรงเรียนมีการดำเนินการตามประเด็นการการนิเทศได้ ครอบคลุม ท่ัวถึง ท้ังการบริหาร
จัดการ ครู นักเรียน และมีความหลากหลายของวัสดุอุปกรณ์ โปรแกรม แอฟพลิเคช่ัน ใน
ภาพรวมจากการประเมินตนเอง ในร้อยละ 0-20 
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2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology : DLIT หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ทางไกล)  
- Platform Digital ที่โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  

  Google for Education   Microsoft Team   อ่ืน ๆ ระบุ    
 

ข้อ ประเด็นการติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศ 
ระดับการดำเนินการ การดำเนินงาน เอกสาร

ร่องรอย / หลักฐาน / 
หมายเหตุ 

ระดับ 5 หมายถึง 5 4 3 2 1 

1 

โรงเรียนมีความพร้อมทางด้าน Internet ครู 
นักเรียน และบุคลากรเข้าถึงได้  

 √    -ภาพถ่ายการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ใน

ห้องเรียน  

-ภาพถ่ายการใช้อุปกรณ์
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

มีความพร้อม 
และเข้าถึงได้มาก

ที่สุด 

2 

โรงเรียนมีรูปแบบ ระบบ ในการดำนินการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และมีการ
ประยุกต์ใช้กับ DLIT / Platform Digital  

 √    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พัฒนาสื่อนวัตกรรมตาม
รูปแบบ PDCA  
 

มีการดำเนินการ
มากที่สุด 

3 

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) Platform Digital ฯลฯ 

 √    -แนะนำการใช้งานในการ
เข้าถึงใช้แหล่งเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) Platform Digital 
ให้กับครู 

มีการดำเนินการ
มากที่สุด 

4 

ครูสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ DLIT ของโรงเรียน 
(www.dlit.ac.th) หรือ เว็บไซต์ที่ใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรยีนได ้ 

  √   -แนะนำการใช้งานในการ
เข้าถึงใช้แหล่งเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) Platform Digital 
ให้กับครู 

มีการดำเนินการ
มากที่สุด 

5 

ครูสามารถดาวโหลดเครื่องมือและเนื้อหาที่
ต้องการ จาก www.dlit.ac.th หรือ แหล่ง 
อ่ืน ๆ มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน 
การสอน 

  √   -แนะนำการใช้งานในการ
เข้าถึงใช้แหล่งเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) Platform Digital 
ให้กับครู 

มีการดำเนินการ
มากที่สุด 

6 

DLIT / Platform Digital เป็นเครื ่องมือที ่มี
คลังเนื ้อหาและสื ่อเทคโนโลยีสำหรับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 √    -แนะนำการใช้งานในการ
เข้าถึงใช้แหล่งเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) Platform Digital 
ให้กับครู 

มีการดำเนินการ
มากที่สุด 
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ข้อ ประเด็นการติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศ 
ระดับการดำเนินการ การดำเนินงาน เอกสาร

ร่องรอย / หลักฐาน / 
หมายเหตุ 

ระดับ 5 หมายถึง 5 4 3 2 1 

7 

DLIT / Platform Digital มีเนื้อหาที่
ตอบสนองความต้องการและการใช้งานใน
กิจกรรมการสอนของครูและกิจกรรมการ
เรียนของนักเรียน 

 √    -แนะนำการใช้งานในการ
เข้าถึงใช้แหล่งเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) Platform Digital 
ให้กับครู 

ตอบสนองมาก
ที่สุด 

8 

DLIT / Platform Digital เป็นเครื่องมือที่เปิด
บริการให้สำหรับทุกคน สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

 √    -แนะนำการใช้งานในการ
เข้าถึงใช้แหล่งเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) Platform Digital 
ให้กับครู 

สามารถเข้าถึงได้
มากที่สุด 

9 

ครูมีความพึงพอใจในการใช้ DLIT / Platform 
Digital เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

 √    -แนะนำการใช้งานในการ
เข้าถึงใช้แหล่งเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) Platform Digital 
ให้กับครู 

ความพึงพอใจ
มากที่สุด 

10 

การจ ัดการเร ียนร ู ้ท ี ่ม ีการบ ูรณาการสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

 √    การบูรณาการจากรายวิชา
ต่างๆให้มีการนำความรู้
เรื่องเทคโนโลยีเข้ามาร่วม
ในชิ้นงานด้วยทำให้
นักเรียนมีความรู้ใน
เนื้อหาวิชาและการใช้
เทคโนโลยีร่วมกัน 

ผลที่เกิดข้ึนกับ
นักเรียนมากที่สุด 

** หมายเหตุ ระดับการดำเนินการที่ระบุในช่องหมายเหตุของแต่ละประเด็น คือ ระดับการดำเนินมากที่สุด (ระดับ 5 ) การให้
คะแนนระดับการดำเนินการสามารถพิจารณาเพิ่มเติมตามรายละเอยีดเกณฑ์ที่แนบมาด้วย  
 

จุดเด่นของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ทางไกล โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนอย่างครบครัน แต่คุณครูยังให้ความสนใจน้อยเนื่องจาก เนื้อหาวิชาและเวลาเรียนอาจไม่
ตรงกับ DLIT/Platform Digital  
จุดที่ควรพัฒนา คุณครูส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึง DLIT/Platform Digital เนื่องจากทางโรงเรียนมีความพร้อมด้านสื่อ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ด้านจำนวนครู และสื่อออนไลน์อ่ืนๆ ซึ่งมากเพียงพอที่จะทำให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ                                             
ข้อเสนอแนะ -                                                                                         
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เกณฑ์การพิจารณาระดับการดำเนินการตามประเด็นการนิเทศของโรงเรียน ดังนี้  
 

ระดับ การดำเนินการ หมายเหต ุ
ระดับ 5 โรงเรียนมีการดำเนินการตามประเด็นการการนิเทศได้ ครอบคลุม ทั่วถึง ทั้งการบริหาร

จัดการ ครู นักเรียน และมีความหลากหลายของวัสดุอุปกรณ์ โปรแกรม แอฟพลิเคช่ัน 
เว็บไซต์ Platform Digital ในภาพรวมจากการประเมินตนเองในแต่ละประเด็น เพิ่มเติม
ตามที่ระบุในช่องหมายเหตุ ในร้อยละ 81-100  

 

ระดับ 4 โรงเรียนมีการดำเนินการตามประเด็นการการนิเทศได้ ครอบคลุม ทั่วถึง ทั้งการบริหาร
จัดการ ครู นักเรียน และมีความหลากหลายของวัสดุอุปกรณ์ โปรแกรม แอฟพลิเคช่ัน 
เว็บไซต์ Platform Digital ในภาพรวมจากการประเมินตนเองในแต่ละประเด็น เพิ่มเติม
ตามที่ระบุในช่องหมายเหตุ ในร้อยละ 61-80 

 

ระดับ 3 โรงเรียนมีการดำเนินการตามประเด็นการการนิเทศได้ ครอบคลุม ทั่วถึง ทั้งการบริหาร
จัดการ ครู นักเรียน และมีความหลากหลายของวัสดุอุปกรณ์ โปรแกรม แอฟพลิเคช่ัน 
เว็บไซต์ Platform Digital ในภาพรวมจากการประเมินตนเองในแต่ละประเด็น เพิ่มเติม
ตามที่ระบุในช่องหมายเหตุ ในร้อยละ 41-60 

 

ระดับ 2 โรงเรียนมีการดำเนินการตามประเด็นการการนิเทศได้ ครอบคลุม ทั่วถึง ทั้งการบริหาร
จัดการ ครู นักเรียน และมีความหลากหลายของวัสดุอุปกรณ์ โปรแกรม แอฟพลิเคช่ัน 
เว็บไซต์ Platform Digital ในภาพรวมจากการประเมินตนเองในแต่ละประเด็น เพิ่มเติม
ตามที่ระบุในช่องหมายเหตุ ในร้อยละ 21-40 

 

ระดับ 1 โรงเรียนมีการดำเนินการตามประเด็นการการนิเทศได้ ครอบคลุม ทั่วถึง ทั้งการบริหาร
จัดการ ครู นักเรียน และมีความหลากหลายของวัสดุอุปกรณ์ โปรแกรม แอฟพลิเคช่ัน 
เว็บไซต์ Platform Digital ในภาพรวมจากการประเมินตนเองในแต่ละประเด็น เพิ่มเติม
ตามที่ระบุในช่องหมายเหตุ ในร้อยละ 0-20 
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3. สารสนเทศการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการศึกษาทางไกล DLIT ของครูผู้สอนระบุข้อมูล
สารสนเทศของครูผู้ในสถานศึกษาของท่านที่ตัวอย่างของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากหัวข้อที่กำหนด ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คร ู

ทั้งหมด (คน) 
ครูที่ใช้ เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู้ (คน) 
ครูที่ใช้ DLITบูรณาการการ

จัดการเรียนรู้ (คน) 
ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย 

ภาษาไทย 7 6 7 6 2 1 
คณิตศาสตร์ 13 4 13 4 3 4 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 16 11 16 11 2 3 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 9 7 9 7 5 2 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2 6 2 3 2 
ศิลปะ 3 3 3 3 1 2 
การงานอาชีพ 4 8 4 8 3 2 
ภาษาต่างประเทศ 9 16 9 16 3 4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 4 6 4 1 1 

รวมทั้งหมด(โรงเรียน) 73 61 73 61 23 21 
** DLIT หมายรวมถึงการใช้ Platform Digital อ่ืนๆ ในการจัดการเรียนรู้ 
ระบุผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
 

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ระดับ 
ชั้น 

รายวิชา ชื่อนวัตกรรม 
K/P/S/A/C 

ที่ได้ส่งเสริม(ถา้มี) 
ชื่อครูผู้สอน 

ภาษาไทย ม.3 
 

 

ภาษาไทย การจัดการเรียนรู้
โดยใช้เกมออนไลน ์

K นักเรียนมีความรู้เรื่องคำศัพท์ต่างๆตาม
เนื้อหาในบทเรียน 
P นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำศัพท์ 
A นักเรียนมีทัศนะคติทีด่ีต่อวิชาภาษาไทย 

ครูนุช เมืองแก้ว 

คณิตศาสตร ์ ม.1 คณิตศาสตร์ 1  
 

ใบงานมชีีวิต LIVE 
WORKSHEETS 
 

เร่ือง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต  
ด้านความรู้ (K)                                                                          
1.อธิบายลักษณะของหนา้ตัดทีไ่ด้จากการตัด
รูปเรขาคณิตสามมิติด้วยระนาบในทิศทางที่
กำหนดให้  
2.ระบุภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ดา้นข้าง 
และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
ด้าน (p)                                         
1.เขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ดา้นข้าง 
และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์                                  

ครูวนิดา ปันโนจา 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ระดับ 
ชั้น 

รายวิชา ชื่อนวัตกรรม 
K/P/S/A/C 

ที่ได้ส่งเสริม(ถา้มี) 
ชื่อครูผู้สอน 

วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

ม.4 วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 1 

Biological spatial 
3d  

 ครูนภสนิธุ์ ภัครัตน ์

 
 

สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

ม.6 รายวิชาสังคม
ศึกษา 5 

ชุดการเรียนรู้
มัลติมีเดีย วิชาสังคม
ศึกษา เร่ือง ความรู้
เบื้องต้นทางสังคม
วิทยา  

K: ความหมายของโครงสรา้งทางสงัคม การขัด
เกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
P: การสังเคราะห์ข้อมลูทางสังคมวิทยา ได้แก่ 
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ
การเปลีย่นแปลงทางสังคม 
A: ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักด์ิแสน 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ม.3 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สัญญาณมือ
กรรมการกีฬา
วอลเลย์บอล 

 
 

 

K นักเรียนมีความรู้สัญญาณมือกรรมการกีฬา
วอลเลย์บอล 
P นักเรียนมีทักษะการทำสัญญาณมือกีฬา
กรรมการกีฬาวอลเลย์บอล 
A นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวชิาสขุศึกษาและพล
ศึกษา 

ครูจุฑามาศ จันนาวัน 

ศิลปะ ม.5  สื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Tiktok 

K นักเรียนได้ความรู้และเทคนิคการวาดภาพ 

โดยใช้สนี้ำ 
A นักเรียนมีทัศนคติทีด่ีต่อวิชาศลิปะ 

นายพัชรพล จันทร์ศรี 

การงานอาชีพ ม.5/8 การจัดดอกไม้ ห้องเรียน
ออนไลน์ByKruku
l 

 

K นักเรียนสามารถบอกวิธีการจัดดอกไมไ้ด้ตาม
ขั้นตอนของการจัดดอกไม้แตล่ะแบบ 
P นักเรียนมีทักษะการจัดดอกไมส้ามารถปฏิบตัิ
ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 
A นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพ สามารถนำความรู้
ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 

ครูพิกุล เสนทรนารถ 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

ม.3 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

การจัดการเรียนรู้
โดยใช้เกมออนไลน์
เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการออกเสียง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 

1.นักเรียนสามารถบอกความหมายของ
คำศัพท์นัน้ได้อย่างถูกต้อง  K 
2.นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ได้อย่าง
ถูกต้อง  P 
3.นักเรียนมีมั่นใจและความกลา้แสดงออกใน
การออกเสียงภาษาอังกฤษมากข้ึน A 

ครูพนิดา ศรีจำนงค์ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ม.1 กิจกรรมแนะแนว ห้องเรียนออนไลน์ครู
รัตนาวด ี
หน่วยการเรียนรู้
เร่ือง “ฉันพอใจในสิ่ง
ที่ฉันเป็น” 

1.นักเรียนรู้จักรูปลักษณ์ของตนเองในส่วนที่
พอใจและไม่พอใจ K 
2.นักเรียนปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยอมรับและ
การเห็นในคุณค่าตนเอง P 
3.นักเรียนภูมิใจและเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์
ของตนเอง A 

ครูรัตนาวดี พางาม 

 

** สามารถระบุได้มากกว่า 1 คน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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4. ระบุ URL : ที่อยู่ของฐานข้อมูล เว็บไซต์ DLIT ของโรงเรียน  
https://www.nbr.ac.th/learn          
5. ระบุ URL : ที่อยู่ของฐานข้อมูล เว็บไซต์ คลังสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  
(ระบุในกรณีท่ีมีเพ่ิมเติมจากข้อ 4. ) 
6. แนวทางในการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู ที่ทางโรงเรียนดำเนินการ 
การดำเนินการ ปีการศึกษา 2563-2564 
 เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.nbr.ac.th คลังสื่อออนไลน์              
 Google classroom จัดทำทะเบียนสื่อเผยแพร่                     
           NBR -Library           
การดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 
            แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา              
 จัดทำทะเบียนสื่อโดยรวมรวมสื่อการจัดการเรียนการสอนของคุณครู    
 ประกวด best practice ด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
 ประชุมสรุปงาน                                                       
7. หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ของโรงเรียน 

ชื่อ :              นางเอราวัณ ดำภูผา        

หมายเลขโทรศัพท์ :  0802712559        

ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตอบประเด็นการนิเทศ ตามแบบติดตาม ในระบบ  Google Form ตามลิ้งที่
ระบุ  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ  ศึกษานิเทศก์ที่
รับผิดชอบ นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ โทร. 0989932289  
 

แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินการจัดการเรียน
การโดยใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม   
และการจัดการศึกษาทางไกล DLIT 

Google form  
Link : https://qr.page/g/4KahpnKYbl9 
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แบบนิเทศ ติดตามการนิเทศภายในโรงเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

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

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  สหวิทยาเขตนวมินทร์ 

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ นายจิระวัฒน์  ธนะสุนทรไชย์   นางสาวมุทิตา  กกแก้ว 

คำชี้แจง  แบบนิเทศ ติดตามการการนิเทศภายในสถานศึกษา โปรดกรอกแต่ละข้อให้ชัดเจนและทำเครื่องหมาย    

ลงในตารางช่องการดำเนินการ ปฏิบัติ /มี  ไม่ปฏิบัติ / ไม่มี  ให้กรอกปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด /แนวทางการ

แก้ปัญหา 

ประเด็นการนิเทศ ติดตาม 

การดำเนินการ 

แนวทางการดำเนินการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 

และ
ข้อจำกัด 

ปฏบิัติ/ 
มี 

ไม่ปฏิบัติ/ 
ไม่มี 

นิเทศภายในโรงเรียน 
1. โรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่ง
แต่งตั ้งคณะกรรมกานิเทศภายใน
โรงเรียน  

√  จัดทำคำสั่งนิเทศภายในโรงเรียน
ประจำภาคเรียนโดยประกอบไป
ด้วย 
- การนิเทศทั่วไป 
- นิเทศการเรียนการสอน 

 

2. โรงเรียนดำเนินการการประเมิน
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา  
รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 

√  1.ผู้บริหารและคณะครูร่วม
วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลของ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน
และชุมชน 
2.เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูลจัดระบบสารสนเทศ 

 

3. โรงเรียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย  
เพ่ือกำหนดจุดที่จะพัฒนา การนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

√  1. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์
จุดเด่นจุดด้อย 
2. ระดมสมอง อภิปราย สรุป 
สภาพปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 
3. กำหนดจุดพัฒนาครู นักเรียน 
โรงเรียน 
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ประเด็นการนิเทศ ติดตาม 

การดำเนินการ 

แนวทางการดำเนินการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 

และ
ข้อจำกัด 

ปฏบิัติ/ 
มี 

ไม่ปฏิบัติ/ 
ไม่มี 

5. โรงเร ียนกำหนดรายละเอ ียด
ขั้นตอนการดำเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

√  โรงเรียนกำหนดรายละเอียด
ขั้นตอนการดำเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยดำเนินการ
นิเทศด้วยการชี้แนะและการเป็น
พ่ีเลี้ยงเมื่อทราบจุดเด่น จุดด้อย 
รู้จุดพัฒนา มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 

6. โรงเรียนกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

√  มีการนิเทศภายในโรงเรียนทุก
ภาคเรียน 

 

7. โรงเรียนวางแผนติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน  

√  มีการวางแผนติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
เช่นโดยใช้แบบประเมิน การ
สังเกต การสอบถามข้อมูลกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 

8. โรงเรียนมีการดำเนินการจัดทำ
แผนนิเทศภายในของโรงเรียน 

√  จัดทำแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียนเพ่ือเป็นคู่มือการนิเทศ 

 

9. โรงเรียนประเมิน ชี้แจง และ
มอบหมายงานให้ตรงตาม
ความสามารถของผู้นิเทศ 

√ 
 

ประเมิน ชี้แจง และมอบหมาย
งานให้ตรงตามความสามารถ
ของผู้นิเทศ 

 

10. ผู้นิเทศจัดทำปฏิทินนิเทศและ
ประสานปฏิทินนิเทศกับผู ้ม ีส ่วน
เกี่ยวข้อง 

√  จัดทำปฏิทินนิเทศทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และประสานปฏิทิน
นิเทศกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

11. ผู ้น ิเทศปฏิบัติการนิเทศตาม
แผนนิเทศที ่ได้รับมอบหมาย ตาม
ปฏิทินที่กำหนดไว้ 

√  บุคลากรทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการนิเทศ ผู้นิเทศปฏิบัติการ
นิเทศตามแผนนิเทศที่ได้รับ
มอบหมาย ตามปฏิทินนิเทศท่ี
กำหนดไว้ 

 

12. ผู้นิเทศบันทึกการนิเทศและผล
การนิเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย และ
รายงานผล 

√  - เล่มบันทึกการนิเทศทั่วไป 
- บันทึกการนิเทศการเรียนการ
สอนรายบุคคล 
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ประเด็นการนิเทศ ติดตาม 

การดำเนินการ 

แนวทางการดำเนินการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 

และ
ข้อจำกัด 

ปฏบิัติ/ 
มี 

ไม่ปฏิบัติ/ 
ไม่มี 

- บันทึกข้อความสรุปผลการ
นิเทศประจำภาคเรียน 

13. โรงเร ียนดำเน ินการจ ัดทำ
นวัตกรรม สื ่อ และเครื ่องมือการ
นิเทศท่ีมีคุณภาพ 

√  เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 
1. แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2. บันทึกการจัดการเรียนรู้แบบ
ชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง  
3. แบบประเมินสื่อ/นวัตกรรม 
4. แบบประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ 
5. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 
6. บันทึกการนิเทศท่ัวไปโดย
ฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 

14. โรงเรียนมีการปฏิบัติการนิเทศ
ตามแผนทีก่ำหนดด้วยวิธีที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา 

√  มีการปฏิบัติการนิเทศตามแผนที่
กำหนดด้วยวิธีที่หลากหลาย 
เช่นการตรวจแผนการสอน การ
สังเกตการสอน การเยี่ยมชั้น
เรียน การสนทนาวิชาการ การ
เข้ากลุ่ม PLC ฯลฯ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนา 

 

15. โรงเร ียนดำเน ินการติดตาม 
กำก ับการน ิ เทศอย ่างต ่อเน ื ่ อง 
สม่ำเสมอ 

√  ดำเนินการติดตาม และ
ประเมินผลระหว่างการ
ดำเนินการนิเทศและเมื่อเสร็จ
สิ้นการดำเนินการนิเทศประจำ
ภาคเรียนทุกภาคเรียนตามความ
เหมาะสมต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
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ประเด็นการนิเทศ ติดตาม 

การดำเนินการ 

แนวทางการดำเนินการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 

และ
ข้อจำกัด 

ปฏบิัติ/ 
มี 

ไม่ปฏิบัติ/ 
ไม่มี 

16. โรงเรียนดำเนินการจัดทำสรุป
รายงานผลการนิเทศ ทุกปีการศึกษา 

√  ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผล
การนิเทศ ประจำภาคเรียนทุกปี
การศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคต ิ

(Attitude) เรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน    

 2. ควรมีการสาธิตการสอนจากครูผู้มีประสบการณ์ 

 

 
 

ผู้รายงาน............................................................ 
         (นางสาวมยุรี   คำแก้ว) 
            ตำแหน่ง         คร ู
           โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
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แบบนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

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

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญมราชาลัย   สหวิทยาเขตนวมินทร์  

ชื่อ นางสาวนุสรา      นามสกุล    จูไข่ 

E-mail   nuchsara8310@gmail.com           เบอร์โทร  08-9811-9076 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา   

 อ่ืนๆ )ระบุ ( ………………………… 
 

ตอนที่ 2  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาหรือที่ควรส่งเสริมของแต่ละมาตรฐาน โปรดเขียนพรรณนาจากข้อมูลตาม   
             สภาพจริงของโรงเรียนตามประเด็นที่กำหนด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
มาตรฐานที่ 1 :  คุณภาพของผู้เรียน 

จุดเด่น 
1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรู้ความสามรถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และมีความพร้อมในการศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ ้น เป็นผู้ที ่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด  มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม  เป็นผู้มี
ความกตัญญูกตเวที มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ  น้ ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีจิตใจที่ดี
และมีสุนทรียภาพ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสังคม จิตสำนึกและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด ตามกิจกรรมดังนี้ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานคณะกรรมการนักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตย โครงการสร้างสำนึกพลเมืองงานโครงการพระราชดำริกิจกรรมที่3 ออมเงินกับออมสินความสามารถ
ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 ทำให้เกิดการพัฒนานักเรียน ใน
ระบบช่วยเหลือนักเรียน มีการแก้ไข ส่งต่อแก้ปัญหามีการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งส่งเสริมการใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่าง
เป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม มีความสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ปลูกฝังให้เป็นผู้เสียสละ เกิดทักษะในการ



28 
 

 

บำเพ็ญประโยชน์ มีวินัยการเงิน รู้จักการอดออม ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญของ
ภาษาไทย และร่วมกันอนุรักษ์ภาษาด้วยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 1 
โรงเรียนรักษาศีล 5 (วิถีชาวพุทธ ทำบุญตักบาตร รู้ตื่น รู้เบิกบาน) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ นักเรียนแต่ละ
ระดับหมุนเวียนมาเป็นเจ้าภาพ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมและจัดสถานที่ทำบุญตักบาตรด้วยตนเอง ทำให้ได้เรียนรู้
การเป็นมัคทายกที่ดี  โรงเรียนได้มีการดำเนินกิจกรรมวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชาอย่างต่อเนื่องในทุกปี แม้ว่า
จะเกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด 19 แต่ก็มีมาตรการให้การระวังและร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามทาง
พระพุทธศาสนา และมีการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมทำแบบทดสอบ 
Online ซึ่งนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ผ่านการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

จุดควรพัฒนา 
ในด้านคุณภาพผู้เรียนนั้น พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งทางโรงเรียนต้องหา

แนวทางใน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป เช่น พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอน 
การใช้สื ่อนวัตกรรมฯ ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ ่งพบว่ามีผู ้เรียนบางส่วนให้ ความสำคัญกับ
เทคโนโลยีจนเกินไป ทำให้ขาดความสนใจในการเรียน อีกทั้งสภาพสังคมในปัจจุบันทำให้ นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนและคนรอบข้าง รวมทั้งผู้เรียนบางส่วนยังละเลยต่อระเบียบวินัยและขาดจิต สำธารณะ จึงควรจัดกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนให้มากขึ้น จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นนิสัย รักการอ่านทุกที่ทุกเวลา จากสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว และนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 
มาตรฐานที่ 2 :  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่หลากหลายวิธี

เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 

การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการร่วมวางแผนและจัดระบบปฏิบัติงานที่
ชัดเจน สะดวกและเป็นระบบ สามารถดำเนินการตามแผนการได้อย่างเป็นระบบ  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือ
ในการวางแผน ปฏิบัติงาน และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี มีการจัดประชุมบูรณาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อทำโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (การบูรณาการชิ้นงานตามหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เพ่ือจัดทำหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยแยกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  1. ด้าน STEM  2. ด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณีและคุณธรรม 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
และ 4. ด้านเศรษฐกิจ เพื่อลดภาระงานของนักเรียนโดยมีการบูรณาการชิ้นงานร่วมกัน  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการ
ปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหาร
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสื่อทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพทุก
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ห้องเรียน มีการพัฒนาครูให้มีทักษะจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครูและบุคลากร ในโรงเรียนให้ความสำคัญใน
การเรียนรู้การใช้งานสื่อการสอนผ่านการอบรมพัฒนาความรู้เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
มีการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม การประเมินผล การดำเนินงานและการจัดรายงานผลการจัดการศึกษา และ
ใช้กระบวนการวิจัยในการการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้อยู่เสมอ  นักเรียน ผู้ปกครองและ บุคลาการ สามารถติดตามข่าวสารของ
โรงเรียนได้ ทั้งทาง  website, facebook และ วารสาร E- book ของโรงเรียน 

จุดควรพัฒนา  
1) การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน โดย ให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในการช่วยพัฒนาหลักสูตร 
2) การประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ 

จัดการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง รับผิดชอบต่อผลการจัด การศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืนและบริการ แก่ชุมชน 
4) ควรมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมินผลการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็น

รูปธรรม และแจ้งผลการประเมินให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
5) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบพร้อมใช้ และจัดเก็บไว้ในรูปของ อิเล็กทรอนิกส์ เช่นไว้

บนเว็ปไซต์โรงเรียน เพจงานประชำสัมพันธ์หรือในไดร์ฟ 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเด่น 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ สอดคล้อง

กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ครูมี
ความสามารถในกำรออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ เช่น การพัฒนาห้องเรียน Smart classroom การปรับปรุง ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และครูมีการ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนา การสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ  
มีความรักในองค์กร มีความเสียสละ และมีการจัดกิจกรรมกิจกรรมการ เรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ผ่านกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด การปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และสอนตรงตามวิชาเอกและความถนัด มีจำนวน เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังสถานศึกษายัง
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค วิธีการ
สอน มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ับการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่า งต่อเนื ่อง  
มีกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้อย่างเป็น รูปแบบ และส่งเสริมให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้มีบทบาทเป็นผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศในกลุ่มของตนเอง ทำให้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วย
พัฒนาผู้เรียน และมีการวัดและ ประเมินผลอย่างเป็นระบบ การแจ้งผลการเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้ผู้เรียน
ได้รับทราบผลการเรียน อย่างรวดเร็ว 
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จุดควรพัฒนา 
 ทางโรงเรียนควรมีการพัฒนาทีมช่วยเหลือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำ
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนของการวัดและประเมินผล
นั้น ถึงแม้จะมีการแจ้งผลการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระยะแต่พบว่ามีนักเรียนบางส่วนที ่ยังขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และไม่ติดต่อขอแก้ไข ผลการเรียน ส่งผล
ให้มีนักเรียนบางส่วนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และส่งผลให้เมื ่อถึงระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนกลุ่มดังกล่าวจบการศึกษาตามหลักสูตรไม่พร้อมรุ่น มีจำนวนพอสมควร ซึ่งควรมีการ
พัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ 
 

ตอนที่ 3  ผลการปฏิบัติระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
            โปรดทำเครื่องหมาย  (/)ลงในช่องการดำเนินการตามความเป็นจริง  
 

 

ข้อ 
 

ประเด็นการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ   
ผลการปฏิบัติ 

ดำเนินการ
ต่อเนื่อง 

ดำเนินการ 
และมีผลงาน

ปรากฏ 

วางแผนแล้วแต่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ 

1 สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา √   

2 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

√   

3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ √   
4 สถานศึกษาดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
√   

5 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา √   
6 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  โดย
วยด้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ประกอบ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีหน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่าง
น้อย  1 คน 

√   

7 สถานศกึษาจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปี (SAR) 
สาธารณชน หนว่ยงานตน้สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

√   

8 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  √   

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 
…-……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อเสนอแนะ  
…-……………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รายงาน............................................................ 

           (นางสาวนุสรา   จูไข่) 
                              ตำแหน่ง ครู 
                  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
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แบบนิเทศ ติดตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

............................................................................................................................................................... 
โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ภาคเรียนที่ 2/2565  วัน เดือน ปีท่ีนิเทศ 25 พฤศจิกายน 2565  

ผู้รับการนิเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ   

ที่              รายการ   การดำเนินการ     ร่องรอยหลักฐาน/ 
     เอกสารอ้างอิง ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ 

1 โรงเรียนได้จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษา  

 √ ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการ
เรียนโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศเบญจมราชาลัยตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

2 โรงเรียนกำหนดการตามหลักการดำเนินการวัดและประเมินผล
ผลการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 √ ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการ
เรียนโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ เบญจมราชาลัย 
 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

3 โรงเรียนดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตาม
องค์ประกอบ  

   

 3.1 การวัดและประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   √ -ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการ
เรียนโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ เบญจมราชาลัย ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ปพ.5 
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ที่              รายการ   การดำเนินการ     ร่องรอยหลักฐาน/ 
     เอกสารอ้างอิง ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ 

 3.2 การประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน  √ ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการ
เรียนโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศเบญจมราชาลัย 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
- ผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์ และเขียน 
- ปพ.5 

 3.3 การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์   √ ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการ
เรียนโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ เบญจมราชาลัย 
 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
- ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- ปพ.5 

 3.4 การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   √ ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการ
เรียนโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ เบญจมราชาลัย 
 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
- ผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- ปพ.5 
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ที่              รายการ   การดำเนินการ     ร่องรอยหลักฐาน/ 
     เอกสารอ้างอิง ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ 

4 โรงเรียนมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  √ ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการ
เรียนโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ เบญจมราชาลัย 
 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

5 โรงเรียนมีแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษา
ในระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 √ - ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการ
เรียนโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ เบญจมราชาลัย 
 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
- แนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

6 โรงเรียนจัดทำรายงานผลการเรียน  √ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

7 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนที่เก่ียวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และการเทียบโอน 

 √ - การประชุมครูและบุคลากร 
 

8 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

 √ - การอบรมเชิงปฏิบัติการ
รูปแบบออนไลน์ “จัดการ
เรียนรู้การงานอาชีพอย่างไร
ให้เป็น Active learning” 
- การจัดอบรมการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ฐาน
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ที่              รายการ   การดำเนินการ     ร่องรอยหลักฐาน/ 
     เอกสารอ้างอิง ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ 
สมรรถนะ ด้วยกระบวนการ
คิดข้ันสูงเชิงระบบ GPAS 5 
Steps” 

ข้อเสนอแนะ 

...-............................................................................................................................. ............................................. 

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

ผู้รายงาน............................................................ 
         (นางสาวประกายดาว  จันทรา) 
                              ตำแหน่ง  ครู  
                  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

แบบติดตามการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศของครู  

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

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

คำชี้แจง 

๑. แบบประเมินผลฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า  ๓ ระดับ พร้อมบันทึกผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลังดำเนินงาน 

    แบ่งเป็น  ๒  ตอน  ประกอบด้วย 

 ตอนที่ ๑   กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ตอนที่ ๒   กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาต่างประเทศท่ีสอง 

      ของนักเรียน 

๒. ให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามที่กำหนด 

๓. ระดับคุณภาพ ให้เขียนเครื่องหมายถูก (√) ลงในช่องระดับคุณภาพ ดังนี้ 

  ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง   ปฏิบัติแล้วครบถ้วน 

  ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง  ปฏิบัติแล้วแต่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินงาน 

  ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง  ยังไม่ปฏิบัติ 

๔.  ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

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

ตอนที่  ๑ กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลังดำเนินงาน 
๓ ๒ ๑ 

๑. การศึกษาเอกสาร / คู่มือกรอบอ้างอิงทางภาษา CEFR √   นโยบายการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนว
ใหม่ 

๒. วางแผนดำเนินงานในการเผยแพร่ความรู ้ไปยังผู ้ที่
เกี่ยวข้องโดยเน้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามกรอบ CEFR 

√   จัดทำเอกสาร / จัดประชุม ให้แก่บุคลากร ครู 
ผู้บริหารได้รับทราบนโยบายการปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. ใช้ CEFR เป็นกรอบกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาครู 
และบ ุคลากรทางการศ ึกษา โดยนำไปใช ้ว ิ เคราะ ห์
ความสามารถทางภาษาของครู การพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
 
 

 √  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำและพัฒนาแบบทดสอบ
เทียบเคียง CEFR 
กิจกรรมที่ 2  SkillFututre For 
Reading&Thinking Analysis 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลังดำเนินงาน 
๓ ๒ ๑ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพการประกวด
แข่งขัน 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาครูสู่ยุค disruption 
กิจกรรมที่ 5 Language on Air 
ความร่วมมือทางวชิาการกับสถาบันใน
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็น
สากลมากยิง่ขึ้นรวมไปถึงได้แนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความสมัยใหม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
(ความร่วมมือทางวชิาการกับสถาบันพัฒนาการ
จัดการแห่งสิงคโปร์ the Management 
Development Institute of Singapore 
MDIS) 

๔. สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการจัดครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษา 

 √  - อยู่ในช่วงระหว่างเตรียมดำเนนิการจัดสอบ 
CEFR ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 2 – 3 
อ่ืนๆ ได้เข้าสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ณ 
ศูนย์ HCEMC-สพฐ โรงเรียนบางกะป ิ

๕. จัดสภาพแวดล้อม กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ และ
กระตุ้นให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  

√   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
- ป้ายประชาสัมพนัธ ์
- Language on Air 

๖. สนับสนุนให้ครู และบุคลกรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ จัดหาอุปกรณ์ สถานที่ สิ่ง
อำนวยความสะดวกในการอบรมตามความเหมาะสม 

 √  การประชุมสัมมนา อบรม 
จัดทำแบบทดสอบเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มทีักษะ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

๗. จัดทำแผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย
ใช้ฐานข้อมูลจากการประเมินความสามารถด้านภาษาใน
การยกระดับครูทั้งระบบ 

 √  วิสัยทัศน์ /  พันธกิจของโรงเรียน / โครงการ /
กิจกรรม 

๘. จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) ที่สอดคล้องกับระดับผลการประเมิน
ความสามารถ และตามรูปแบบการอบรมที่สอดคล้องกับ
ความถนัด 

√   แผนพัฒนาตนเองของครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

๙. กำกับติดตามการประเมินตนเอง / ความก้าวหน้าด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 √  อยู่ในช่วงระหว่างเตรียมดำเนินการจัดสอบ 
CEFR 
ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พดู อ่าน เขียน ให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลังดำเนินงาน 
๓ ๒ ๑ 

๑๐. ให้ขวัญกำลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
มีผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ หรือการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

√   รางวัล 

ตอนที่  ๒ กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาต่างประเทศของนักเรียน 

รายการ 
ผลการประเมิน ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลัง

ดำเนินงาน ๓ ๒ ๑ 
๑. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจตระหนักแก่ครู และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องถึงการปรับเปลี่ยนการสอนภาษาจากการเน้น
ไวยากรณ์เป็นการเน้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 √  การประชุมคณะทำงาน กลุ่มบรหิาร
วิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ /ตั้งคณะทำงาน 
 

๒. บร ิหารจ ัดการหลักส ูตรให ้ม ีความย ืดหย ุ ่นในด ้าน
โครงสร้าง เวลาเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผล เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศตามระดับความสามารถ 

√   หลักสูตรของสถานศึกษา โครงสร้างเวลา
เรียน โปรแกรมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม 
(รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบ
อาชีพ รายวชิาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 
รายวิชา Listening & Speaking (MEP) 
ฯลฯ) 

๓. วิเคราะห์ แบบเรียน / สื่อ /แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมใน
การพัฒนาทักษะทางภาษาตามระดับ CEFR 

√   สื่อตาม Core Curriculum และ ตาม
สภาพบรบิท ความพร้อมของผู้เรียน 
 

๔. จัดหาสื่อการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนการสอน และสื่อ

ฝึกทักษะทางภาษาที่เน้นการสื่อสารทักษะตามธรรมชาติการ

เรียนรู้ภาษาให้บริการแก่นักเรียน รวมถึงแบบฝึกและ

แบบทดสอบที่มีคุณภาพสำหรับการเรียนรู้ 

√   สื่อDigital /e-book/learning 
application 

๕. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีทักษะการสร้าง และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้ครู
ร่วมกับนักเรียนผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

√   
การใช้เครือข่ายทางสังคม Social 
networks 

๖. จัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศ กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศท่ีสอง และกระตุ้น

ให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการพัฒนา

ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 

 √  การเข้าค่ายทางภาษา ณ โรงเรียนสถาน
สอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่า
สหรัฐอเมริกา (MEP) / การกระตุ้นการ
ฝึกทักษะการสื่อสาร เช่น  กิจกรรม 
English Fantasy เพลนิภาษาในโลก
จินตนาการ และกิจกรรม Journal 
Journey in Klongsamwa เจอนั่น 



39 
 

 

รายการ 
ผลการประเมิน ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลัง

ดำเนินงาน ๓ ๒ ๑ 
เจอนี่ แดนดินถิ่นบึงพระยา ( โครงการ
ท่องโลกสากลยลวฒันธรรมต่างชาติ ) / 
English Learning Space : พื้นที่
สร้างสรรค์ สร้างฉันพูดภาษาอังกฤษ / 
การประกวดแข่งขันต่าง ๆ /ปา้ย
ประชาสัมพนัธ์/ กิจกรรม Language on 
Air, Podcast การเพิ่มกิจกรรมการอ่าน
ใน และนอกห้องเรียนด้วยเนื้อหาสาระที่
หลากหลายจากกิจกรรม SkillsFuture 
For Reading&Thinking Analysis 

๗.สนับสนุน ส่งเสริม และจัดแข่งขันทักษะทางภาษา รวมทั้ง
การจัดบรรยากาศการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา 

 √  การแข่งขันทั้งภายใน และนอก
สถานศึกษา เช่น  กิจกรรม English 
Fantasy เพลินภาษาในโลกจินตนาการ 
และกิจกรรม Journal Journey in 
Klongsamwa เจอนั่น เจอนี่ แดนดินถิ่น
บึงพระยา ( โครงการท่องโลกสากลยล
วัฒนธรรมต่างชาติ ) 
English Learning Space : พื้นที่
สร้างสรรค์ สร้างฉันพูดภาษาอังกฤษ 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

๘. นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าของครูในการจัดการเรียน
การสอน และการวัดผลประเมินผลทางภาษาที่เน้น
ความสามารถในการสื่อสาร  

 √  แบบสรุปการนิเทศภายใน การเยี่ยมชั้น
เรียน การสัมภาษณ์ การนำเสนอผลการ
พัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นตน้ 

๙. ส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และการวัดประเมินผลทางภาษาท่ีเน้นความสามารถในการ
สื่อสาร 

√   งานวิจยัในชัน้เรียน 

๑๐. การยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
โครงการห้องเรียนพิเศษ IP / EP / MEP/ EBE/ EIS ( ถ้ามี) 

 √  การจัดสาระเพิ่มเติมวิชาเลือก
ภาษาอังกฤษเข้มขันตามกรอบ CEFR  
ค่ายภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ณ 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียน
เก่าสหรัฐอเมริกา (MEP) และสถานที่
อ่ืนๆ 
การเรียนร่วมกับโรงเรียนในต่างประเทศ 
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รายการ 
ผลการประเมิน ผลการดำเนินงาน/สิ่งที่กำลัง

ดำเนินงาน ๓ ๒ ๑ 
(โครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษ๓คม 
2566) 

 
 

ผู้รายงาน............................................................ 
                 (นายชาคริต  หะซัน) 
                               ตำแหน่ง  ครู  
                โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

แบบติดตามการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

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

โรงเรียน  นวมินทราชินูทิศ เบญมราชาลัย   สหวิทยาเขตนวมินทร์ 
 

คำชี้แจง    โปรดแสดงเครื่องหมาย  ในช่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ตามประเด็นการติดตามการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมตามกระบวนการพัฒนา ๖ ขั้นตอน  

 

ประเด็นการติดตาม 
การพัฒนา 

โรงเรียนคุณธรรม อธิบายเพิ่มเติม / ร่องรอย (ถ้ามี) 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑. การสร้างการรับรู้และการยอมรับ 
    ๑.๑  จัดประชุม ๓ ฝ่าย (ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียน) เพ่ือสร้างการรับรู้และยอมรับ 

  จัดประชุม ๓ ฝ่าย เพื่อสร้างการรับรู้และ
ยอมรับในคาบคุณธรรม 

    ๑.๒  สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม 

  สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนให้เห็นความสำคัญในการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมผ่านการประชุมภายใน
โรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกบัการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมกับ
โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพม. กท ๒ 

    ๑.๓  ประชาสัมพันธ์การเป็นโรงเรียนคุณธรรม
ของสถานศึกษา 

  ประชาสัมพันธ์การเป็นโรงเรียนคุณธรรมของ
สถานศึกษาผ่าน facebook  
งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และเว็บไซต์ 
https://www.nbr.ac.th/publisher 

    ๑.๔  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม   ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม ณ 
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

๒. การสร้างครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ  

    ๒.๑ การอบรมพัฒนาครูแกนนำ   จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูแกนนำ 
ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๕ 

    ๒.๑ การอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำ   จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน 
แกนนำในรูปแบบออนไลน์ 
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๕ 

๓. การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (โปรดแนบตารางการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน) 
    ๓.๑ ประชุมระดมความคิดในการกำหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

  ระดมความคิดในการกำหนดคุณธรรม  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน จากผู้มีส่วนได้  
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ประเด็นการติดตาม 
การพัฒนา 

โรงเรียนคุณธรรม อธิบายเพิ่มเติม / ร่องรอย (ถ้ามี) 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

ส่วนเสียโดยใช้ Google Forms และประชุม
ออนไลน์ 

    ๓.๒ กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย   สำรวจคุณธรรมเป้าหมาย จากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียโดยใช้ Google Forms และประชุม
ออนไลน์เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และกำหนด
คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 

    ๓.๓ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก   สำรวจพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการ
ตอบคำถามปลายเปิด โดยใช้ Google Forms 
และประชุมออนไลน์เพ่ือร่วมกันสรุป
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

๔. วิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
    ๔.๑ จัดทำโครงงานคุณธรรม    นักเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรมที่สอดคล้อง

กับคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียนทุก
ห้องเรียน 

    ๔.๒ เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกัน   มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้แบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระหว่างกัน
ในคาบคุณธรรมและกิจกรรมอบรมแกนนำครู 
และนักเรียน 

    ๔.๓ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณธรรม 

  จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม
โดยสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือให้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณธรรม 
จากนั้นอบรมพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำ มี
การนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน
โดยคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

    ๔.๔ การบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ (โปรดระบุรูปแบบการบูรณาการ ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
           ๑) บูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน   มีการบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้

รายวิชาพระพุทธศาสนา 
           ๒) บูรณาการในรายวิชาเพ่ิมเติม    
           ๓) บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
           ๔) บูรณาการในกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน ์

  แบบบันทึกกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน์ 
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ประเด็นการติดตาม 
การพัฒนา 

โรงเรียนคุณธรรม อธิบายเพิ่มเติม / ร่องรอย (ถ้ามี) 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

           ๕) บูรณาการในโครงการ หรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของโรงเรียน 

  แบบบนัทึกการปฏบิัติกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

๕. ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง 
     ๕.๑  ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

  มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมในคาบเรียนคุณธรรม 

     ๕.๒  วางแผนการสร้างความมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
โดยกำหนดในแผนปฎิบัติการ หรือแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา 

  วางแผนการสร้างความมีส่วนร่วม ทุกฝ่าย  
โดยมีแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

     ๕.๓  ทำโครงงานคุณธรรมบูรณาการในชั้น
เรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  นักเรียนทุกห้องเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรม 

๖. สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 
    ๖.๑  การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมใน
โรงเรียน 

  ผู้บริหารนิเทศติดตามโรงเรียนคณุธรรมใน
โรงเรียน ในคาบคุณธรรมและห้องเรียน
ออนไลน์“โครงงานคุณธรรม”ของนักเรียน 
แต่ละระดับชั้น 

    ๖.๒  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
คุณธรรม  

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในคาบ
คุณธรรมและการประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดับชัน้เรียน 

    ๖.๓  การประเมินผลการการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม 

  - เอกสารรายงานการประเมินโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
- รับการประเมินผลการการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมจาก สพม. กท 2 

    ๖.๔  การถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม   ถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรมในคาบคุณธรรม
ของแต่ละระดับชั้น 

    ๖.๕  ขยายผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

  ประชาสัมพนัธ์การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมผ่าน 
facebook งานประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียน และ
เว็บไซต์ https://www.nbr.ac.th/publisher 

หมายเหตุ   โปรดแนบตารางการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนท้ายแบบติดตาม 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้นิเทศ  ลงชื่อ...................................................ผู้นิเทศ 
      (...................................................)         (...................................................) 
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ตัวอย่าง   การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์  
(กำหนดคุณธรรมเป้าหมายกำหนดอย่างน้อย ๓ คุณธรรมอัตลักษณ์   

โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปีการศึกษา) 
 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

คุณธรรม
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

๑. ความมีวินัย - เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อครู
และนักเรียนในการปฏิบัติ
ตนตามกฎ ระเบียบของ
กระทรวง ศึกษาธิการและ
ระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ 
- ตรงต่อเวลารับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองและ
ส่วนรวมอย่างเต็มที่ 

- แต่งกายถูกระเบียบ
สุภาพเรียบร้อย
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- รับผิดชอบต่อหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 
- มาโรงเรียน 
และเข้าเรียนตรงเวลา 
- รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

และงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ความเคารพ 
ซึ่งกันและกัน 

- ให้กำลังใจ ใส่ใจ ถามไถ่
ดูแลช่วยเหลือครูและ
นักเรียนที่เดือดร้อน หรือ
ต้องการความช่วยเหลือ 
ในด้านต่าง ๆ ด้วยความ
ห่วงใย 
- ใช้เหตุผลในการสื่อสาร
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างกัน 

- รับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 
- ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 
- จัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนานักเรียน 
อย่างเต็มศักยภาพ 

- ให้เกียรติเพ่ือนครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง 

- แสดงความเคารพ 
ต่อครแูละบุคลากร 
ทางการศึกษา 

- มีมารยาท อ่อนน้อม
ถ่อมตน สุภาพเรียบร้อย 
- แสดงความเห็นอก 
เห็นใจ และช่วยเหลือผู้อื่น 

๓. ความ
ซื่อสัตย์ 

- บริหารโรงเรียนตาม
แผนการปฏิบัติงาน 
ด้วยความโปร่งใส 
- ปฏิบัติตามนโยบาย 
และคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ 
กับครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

- เข้าและออกห้องสอน 
ตรงเวลา 
- ปฏิบัติตนตามหน้าที่
และคำมั่นสัญญาที่ได้ 

ให้ไว้กับผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง 

- นำสิ่งของที่เก็บได้ 
ส่งคืนแก่เจ้าของ 
- ทำการบ้านและข้อสอบ 
ด้วยตนเอง 
- พูดความจริง 

๔. การมีจิต
สาธารณะ 

- ส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนใช้ความรู้
ความสามารถในการ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียน 
มีจิตสาธารณะ 
- เสียสละเวลาส่วนตัว 

- ร่วมกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับจิตอาสา 
ด้วยความเต็มใจ 
- เสียสละเวลาส่วนตัว 
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คุณธรรมอัตลักษณ์ 

คุณธรรม
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ร่วมกิจกรรมและ
ช่วยเหลือชุมชนเพ่ือตอบ
แทนสังคม 
- เสียสละเวลาส่วนตัว 
เพ่ือทำประโยชน์ 
แก่ส่วนรวมอย่างเต็มใจ 

เพ่ือทำประโยชน์ 
แก่ส่วนรวมอย่างเต็มใจ 

เพ่ือทำประโยชน์ 
แก่ส่วนรวมอย่างเต็มใจ 
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แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

World Class Standard School และการคงสภาพการดำเนินการของโรงเรียน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

คำชี้แจง ขอให้โรงเรียนให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ตามประเด็นของการติดตามดังต่อไปนี้  

โรงเรียน  นวมินทราชินูทิศ เบญมราชาลัย   

สหวิทยาเขต  นวมินทร์  

สถานะของโรงเรียน   OBECQA  SCQA   

 World Class Standard School 

 ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (ระบุข้อมูลตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน) 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (ระบุข้อมูลตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายจันทร    เที่ยงภักดิ์ 

จำนวนรองผู้อำนวยการโรงเรียน  4 คน 

จำนวนครู (ข้าราชการ)  116 คน 

จำนวนครู (อัตราจ้าง พนักงานราชการ) 11 คน 

จำนวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 5 คน 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด  2,586  คน 

จำนวนห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตมอนต้น  39  ห้อง  

จำนวนห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  27 ห้อง 

ระบุครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล / ครูผู้ตอบแบบนิเทศติดตาม 

ชื่อ-สกุล  นายชาคริต  หะซัน 

เบอร์โทรศัพท์ 087-6135768 

ตำแหน่ง คร ู          
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1. ดำเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล (สรุปการดำเนินการแบบกระชับ) 
 

ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

1.โครงร่างองค์กรของโรงเรียนที่
กำหนดบริบท กำหนดกรอบที่
โรงเรียนดำเนินการเป็นอย่างไร  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภท
สหศึกษา  เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสถานศึกษา
พอเพียง โรงเรียนแข่งขันสูง และเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนรู้จัก
พ่ึงพาตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
กิจกรรม ปลูกฝังวิธีการคิด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนอย่างยั่งยืน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการในการใช้เทคโนโลยี ตามอัตลักษณ์
โรงเรียน “ลูกพระราชินี  มีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูสถาบัน” 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
 

2.วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับ
สากล มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ธำรงความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่
คุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
 
 

3.พันธกิจของโรงเรียน 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับสากลตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ใช้โรงเรียนเป็นฐานและยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
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ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

สารสนเทศ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา 

4.ค่านิยมของโรงเรียน S = Sufficiency ความพอเพียง  
M = Moralityมีคุณธรรม    
I = Intelligence ความเป็นเลิศ   
L = Local  ชุมชน / ท้องถิ่น   
E = Effectiveness ประสิทธผิล 

รายงานวิธีการและผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (OBECQA) 
ประจำปีการศึกษา   
2562 

5.โรงเรียนคู่แข่งขัน  
คู่เปรียบเทียบ  

 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน สพม. เขต 2 
จำนวน 52 โรงเรียนคู่เทียบด้านการแข่งขัน 
คือ โรงเรียนสิริรัตนาธร (ส.ร.ธ) ซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่มีบริบท สภาพแวดล้อม และจำนวนนักเรียน
ใกล้เคียงกัน 

รายงานวิธีการและผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (OBECQA) 
ประจำปีการศึกษา   
2562 

6.ค่าเป้าหมายในการพัฒนา   พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน “ลูกพระราชินี  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
เชิดชูสถาบัน” และสามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ การจัดการเรียนการสอนจึง
เน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุขด้วยกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ
จริง ทำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ    และการจัดการเรียนการ
สอน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้ทันสมัย นักเรียนศึกษา ค้นคว้าได้ด้วย
ตนเอง ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 มีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยให้กับ

- แผนปฏิบัติการปี
การศึกษา 2562 
รายงานวิธีการและผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
(OBECQA)ประจำปี
การศึกษา 2562 
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ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

นักเรียน โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ NBR 
Model ค่านิยม SMILE ผ่านวงจรคุณภาพ 
PDCA และ  การมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนา
นักเรียนสู่สมรรถนะหลักของโรงเรียนต่อไป 

7.โรงเรียนมีวิธีการใดในการ สร้าง
กลยุทธ์ในการดำเนินงานของ
โรงเรียน  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย 
วางแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ด้วยการใช้ NBR MODEL และขับเคลื่อนด้วย 
SMILE และ PDCA โดยวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (Environment Analysis)  
ของสถานศึกษา และการใช้  SWOT Analysis 
เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึกษา ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ
สถานศึกษาเพ่ือประมวลผลการวิเคราะห์และ
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางสำหรับกำหนด
ทิศทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี   (ปีการศึกษา 2560 -2562) 
โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน   

- รายงานวิธีการและผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
(OBECQA)ประจำปี
การศึกษา 2562 
 

8.โรงเรียนมีกลยุทธ์ใดที่ใช้ในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาค 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานระดับสากล มีความรู้คู่
คุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
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ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

กลยุทธ์ที่ 5 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
และพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาจากทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

9.โรงเรียนมีวิธีการใดในการนำกล
ยุทธ์ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ
และดำเนินงานของโรงเรียน 

การปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับ
อัตรากำลังสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชิง กลยุทธ์ โดยการกระจาย
อำนาจให้กลุ่มบริหารเป็นผู้พิจารณางาน/
โครงการ/กิจกรรม ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานที่อยู่ในสังกัดท่ีจัดทำขึ้น โดยจัดทำ 
งาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องจากปี
ที่ผ่านมาและจัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงความต้องการ
ในอนาคต  ผลสำเร็จในแผนปฏิบัติการจะบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้นั้น  ต้องมีการกำกับ
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 48  โครงการ  

-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
 
 

10.อธิบายกระบวนการที่โรงเรียน
ใช้ในการรับฟังนักเรียนและผู้มีส่วน
ได ้ส่วนเสีย ประเมินความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ โดยมี
เป้าหมาย เพ่ือเสาะหาสารสนเทศที่
มีคุณค่าเพ่ือทำให้เหนือกว่าความ
คาดหวัง ของนักเรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 โรงเรียนมีวิธีการรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับ รวมถึง
สารสนเทศที่นำไปปฏิบัติได้ และเป็นข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษา 
อ่ืน ๆ การรับฟังเสียงของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 
การสัมภาษณ์ การจัดประชุม การใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินผล
การดำเนินการโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ 
ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน กลุ่มไลน์บุคลากรใน
โรงเรียน กลุ่มไลน์ครูที่ปรึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
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ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์  ข้อร้องเรียน แล้ว
นำมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับแนว
ทางการปฏิบัติงานจากข้อร้องเรียนตามความ
เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนจากการ
ดำเนินงานให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน
และผู้มีส่วนเสียที่เข้ามารับบริการกับทาง
โรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนมีการรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล เว็บไซต์โรงเรียน และเอกสาร
สารสนเทศของโรงเรียน  

11.อธิบายวิธีการที่โรงเรียนใช้ใน
การเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับการวัดผล การดำเนินการ 
การวิเคราะห์ และการทบทวน 
เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและการ
ปรับปรุงการดำเนินการของ
โรงเรียน 

โรงเรียนมีนโยบายในการทบทวนการดำเนิน
โครงการ/งาน/กิจกรรมตามด้านกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจำปี รับผิดชอบโดยงาน
นโยบายและแผน และงานสารสนเทศโรงเรียน 
ในด้านกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการได้ดำเนินการ
ทบทวนปีละ 2 ครั้ง คือ ติดตามความก้าวหน้า
และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ส่วนด้าน
มาตรฐานการศึกษาได้ทบทวนการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานปีละ 2 ครั้ง โดยภาคเรียนที่ 1 
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการจัด
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานของ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ระบบ
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้อย่าง
ทันท่วงทีและทันต่อการใช้งาน โดยมีการวัด
ประเมินจากกลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้วยการใช้เครื่องมือและวิธีการเก็บรวมรวม
ข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ การใช้โทรศัพท์ ระบบเครือข่าย
ออนไลน์ แอปพลิเคชัน LINE เว็บไซต์ของ

-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
 
 



52 
 

 

ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

โรงเรียนและการประชุมปรึกษาร่วมกันเพ่ือนำ
ผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง/พัฒนาให้ได้
ตรงตามต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมากที่สุด              

12.อธิบายการดำเนินการสร้าง
ความตระหนักและชี้แจงแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียน 
มาตรฐานสากลให้แก่ครู บุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้อง  
 

มีการให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด
โรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งครูจะต้องมีการ
พัฒนากระบวนการดำเนินงานของกลุ่มสาระ/
ฝ่าย ชัดเจน มีการดำเนินการสอนในรูปแบบ
ของโครงงานอย่างชัดเจน ในรายวิชา IS ให้ครูมี
การใช้หนังสือ/ตำราต่างประเทศประกอบการ
จัดการเรียนรู้ มี 4 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

13.อธิบายการดำเนินการทบทวน 
ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียน มาตรฐานสากล 
 

โรงเรียนมีการปรับโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะพึงประสงค์ เป็นพลโลก ตาม
จุดหมายของหลักสูตรโรงเรียน เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

หลักสูตรสถานศึกษาและ
แผนการสอนบูรณาการ 

14.อธิบายการดำเนินการพัฒนา
ครูและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียน 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย มี
การออกแบบผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ โรงเรียน  
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้แก่ 
โรงเรียนกระจายอำนาจให้กลุ่มบริหารทั้ง 4
ฝ่าย ช่วยกำกับดูแลงานตามโครงสร้าง  
ที่ตกลงร่วมกันและจัดทำขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละงานไว้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์ของ
โรงเรียน โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 
 1.โรงเรียนออกแบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ตามโครงร่างองค์กร 
 2. สำรวจบุคลากรโดยจำแนกตามวุฒิ
การศึกษา วิชาเอก และความสามารถพิเศษ
ของบุคลากร ภายในโรงเรียน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำลัง 
 4. จัดทำแผนอัตรากำลังรายปี 

-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
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ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

 5. บรรจุแต่งตั้ง พัฒนาบุคลาการตาม
ระยะเวลาของ ก.ค.ศ กำหนดการอบรมครู
ผู้ช่วย แนะนำวัฒนธรรมองค์กรด้วยวิธี ยิ้มไหว้ 
ทักทาย กันทุกวัน เคารพตามอาวุโส  สร้างขวัญ
กำลังใจ ด้วยวิธีการมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ
บุคลากรที่บรรจุหรือมีการย้าย แสดงความยินดี
กับบุคลากรที่ได้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น   
และ มอบของขวัญให้กับบุคลากรที่บุตรแรก
เกิด เยี่ยมบุคลากรและครอบครัวในกรณีที่
เจ็บป่วย ร่วมแสดงความเสียใจกรณีที่บุคลากร
ได้สูญเสียสมาชิกในครอบครัว มอบของขวัญ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรทุกคน   
ฝ่ายบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้มอบ
ขวัญปีใหม่ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

15.อธิบายการดำเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนากับโรงเรียนร่วม
พัฒนา ภาคีเครือข่ายทั้งภายใน 
และต่างประเทศ 

มีการประสานกับสถาบันการศึกษาภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ PIM (ภายในประเทศ) เพ่ือร่วม
พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนในแขนงวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาอังกฤษ เพ่ือต่อยอดทางด้านการประกอบ
ธุรกิจ รวมไปถึงอยู่ในช่วงการประสานความ
ร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาครูกับสถาบัน
พัฒนาการจัดการแห่งสิงคโปร์ (ต่างประเทศ ) 

-ผู้บริหารและตัวแทนครูไป
ดูงานและเข้าร่วมการ
ประชุมที่สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 
-ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียน
มาตรฐานสากลและตัวแทน
ครูเดินทางไปที่สถาบันเพื่อ
เจราจาความร่วมมือทาง
วิชาการ ณ ประเทศ
สิงคโปร์ 

16.อธิบายการดำเนินการรายงาน
ผลการประเมินโครงการ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ 

สถานศึกษาได้กำหนดช่วงเวลาในการติดตามผล
การดำเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏบิัติการประจำปี และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560– 2562)  คือ 
ติดตามผลการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมที่เสร็จ
สิ้นในภาคเรียนที่ 1  และการตดิตามผลการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เสร็จสิ้นในภาค
เรียนที่ 2  โดยมีการนำเสนอในที่ประชุม ถา้พบว่า
การดำเนินการไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ของ
โครงการที่วางไว้   

-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
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ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

17.อธิบายการดำเนินการศึกษา
ทำความเข้าใจนโยบายการ
ดำเนินงานของหลักสูตรและการ 
จัดการเรียนการสอน  

1. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ 
NBR  Model, ค่านิยม SMILE ผ่านวงจร
คุณภาพ PDCA 
2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม 
3. พัฒนานักเรียนรอบด้าน 
4. นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
5. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอน 
6. การนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
7. การประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ  

-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
 
 

18.อธิบายการดำเนินการ ประชุม
ชี้แจงทำความเข้าใจกับ บุคลากร
ถึงแนวทางการดำเนินงาน 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 

1.วิเคราะห์ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 
3. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
4. ขอความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียน 
5. นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
6. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
7. ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดย
ฝ่ายบริหาร คณะครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
8. นำผลการประเมินหลักสูตร ความต้องการ
ของนักเรียน ชุมชน มาร่วมกันวางแผนในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  

-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
 
 

19.อธิบายการดำเนินการ
กระบวนการเรียนการ สอน การ
วัดผลการประเมินผลตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียน
มาตรฐานสากล  

มีการบูรณาการทักษะของหลักสูตรมาตรฐาน 
สากลลงในรายวิชาพ้ืนฐาน ของ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยปรับการวัดผลให้เน้นกระบวน 
การคิด การเขียนตอบและวัดผลการปฏิบัติจริง
มากขึ้น 

หลักสูตรสถานศึกษา และ
แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการข้ามกลุ่มสาระฯ 

20.อธิบายการดำเนินการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สนับสนุนสนับสนุนให้ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนรู้ เช่น Google Classroom 

-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
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ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

Google Site ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ มีการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตให้แก่ครูบุคลากรนักเรียน โดยการจัด
แหล่งสืบค้นข้อมูลในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และ
ห้องสมุด ซึ่งเป็นองค์ความรู้เพ่ือช่วยให้ครูและ
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเองและ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานใน
โรงเรียน โดยมีการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ของบุคลากรผ่านการประชุมผ่าน
กระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 

 

21.อธิบายการดำเนินการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับ คุณภาพ
และตัวชี้วัดด้านคุณภาพของครู  

มีการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
ซึ่งได้มีการสร้างทีมกำหนดแนวทางการนำ
องค์กร โดยสร้างทีมงานเป็นทีมนำ ทีมทำและ
ทีมประสาน โรงเรียนมีการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาร้อยละ 80 มีการขับเคลื่อนและ
ผลักดันครูให้พัฒนาทักษะด้านการสอนใน
รายวิชาต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาหาความรูใ้หม่
ให้กับตนเอง เช่น คุณครูจรัมพร จิตต์ชื่น ที่
ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนภาษา ณ วิทยาลัย 
Kaplan International Language:London 
Covent Garden เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
(เมษายน 2566, ปีหน้า ) 

-ข้อมูลสารสนเทศทั้ง 8 
กลุ่มสาระฯ 
-สาระสนเทศโรงเรียน 

22.อธิบายการดำเนินการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงาน ทาง
การศึกษาและหน่วยงาน อ่ืน ๆ ใน
ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ เอกชน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน  

การทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้าน
วิชาการ และอาชีพอีกท้ังมีการประสานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัดมาให้
ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนา
ด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง 

-บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 
(MOU)  
-ภาพการเข้าร่วมการพัฒนา
ทางวิชาการและอาชีพของ
นักเรียน 
-การอบรมพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือการสอนแบบบูรณาการ 

23.อธิบายการดำเนินการวิจัย 
พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบ การ
สอน รายงาน ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร ่

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยจัดให้
มีการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนและวิธี
ปฏิบัติ ที่เป็นเลิศของแต่ละหน่วยงานใน
โรงเรียนต่อครูและบุคลากรในโรงเรียน  

-แผนปฏิบัติการ
ปงีบประมาณ 2562 -
2565 
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ประเด็นการติดตาม 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

/อธิบายการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง นอกจากการถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนดังกล่าว ยังมีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างและ
แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ซึ่งกันและกันด้วย ทั้งนี้
ทางโรงเรียนได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ และ
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ผ่านสื่อช่องทางต่าง 
ๆ ซึ่งจัดเก็บและเผยแพร่โดยการจัดทำเว็บไซต์
ของโรงเรียน (http://www.nbr.ac.th) ป้าย
นิเทศ ป้ายประกาศ  สื่อประชาสัมพันธ์ 
วารสารบึงพระยา คู่มือนักเรียน เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ผู้ส่งมอบ  พันธมิตร และผู้ให้ความ
ร่วมมือ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและเป็น
ประโยชน์ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  

 

24.แสดงผลลัพท์ที่เกิดจากการ
ดำเนินการโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียน 

-ทุกห้องเรียนพร้อมใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพ
การสอน 
-ทุกห้องเรียนได้เรียนภาษาที่ 2 กับครูเจ้าของ
ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ 
-นักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจได้เรียน
ภาษาท่ี 3 เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงชุมนุมภาษาอาหรับ 
-นักเรียนทุกคนได้เรียนโครงงานค้นคว้าอิสระ 
-นักเรียนในโครงการ Mini English Program 
ได้เข้าทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR  
ทุกคน 
-นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้า
ทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CEFR  
ทุกคน 

- รายงานสรุปกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
(การทดสอบวัดระดับภาษา 
CEFR) 
- รายงานสรุปกิจกรรม 
เรียนภาษาอังกฤษกับครู
ต่างชาติ 
- เอกสารรายงานการ
ค้นคว้าอิสระของนักเรียน 
 

25.ความประสงค์ในการขอรับการ
ประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
ในระดับท่ีสูงขึ้น ระบุระยะเวลา 

กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพใน
ระดับท่ีสูงขึ้น โดยนำข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการมาร่วมกันวางแผนในการพัฒนา
งาน 
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2. การดำเนินการของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 

2.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS-1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and  
Knowledge Formation) ระดับชั้น ม.ต้น สอนในระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2   
2.2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS-2 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and 
Presentation) ระดับชั้น ม.ต้น สอนในระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีที่ 2   
2.3 ครูผู้สอนรายวิชา IS-1 และ IS-2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ  นางสาวอัญชลี สารนา  
นางสาวประกายดาว จันทรา  นางเขมจิรา วิไลเลิศ        
2.4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS-1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and 
Knowledge Formation)  ระดับชั้น ม.ปลาย สอนในระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 5  
2.5 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS-2 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and 
Presentation)  ระดับชั้น ม.ปลาย สอนในระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 5   
2.6 ครูผู้สอนรายวิชา IS-1 และ IS-2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ  นางสาวอัญชลี  สารนา  
นางสาวประกายดาว จันทรา          
2.7 โรงเรียนมีการวางแผนจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาIS-1   
IS-2  และ IS-3 อย่างไร จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชา IS ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 
ในทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง          
2.8 โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา / โครงสร้างรายวิชาIS-1  IS-2  และ IS-3 หรือไม่ อย่างไร
 มีแผนการจัดการเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชา       
2.9 โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาIS-1  IS-2  และ IS-3 ของโรงเรียน หรือไม่ 
 มีเอกสารประกอบการสอน เช่น คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย    
2.10 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม PLC ในรายวิชาIS-1  IS-2  และ IS-3 อย่างไรอธิบาย มีการ
นิเทศการสอนและ PLC ทั้ง2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 รายวิชา IS-1 ภาคเรียนที่ 2 รายวิชา IS-2 
จากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระและเพ่ือนครู         
2.11 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้นำองค์ความรู้จากรายวิชา IS ไปสู่การบริการสังคม 
อย่างไรบ้าง เน้นให้นักเรียนศึกษาปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนรอบโรงเรียน 
เพ่ือนำมาศึกษาและจัดทำในรายวิชา IS แลว้นำไปปรับใช้กับชุมชน      
2.12 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้นำองค์ความรู้จากรายวิชา IS เผยแพร่สู่สาธารณะชน 
ทั่วไป อย่างไรบ้าง           
 

3. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ของโรงเรียน  

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียน ตามหลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล ตอบข้อมูลตามความเป็นจริง 

3.1 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในรูปแบบใดบ้าง รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมชุมนุม /

ดำเนินการทั้งสองรูปแบบ ในระดับ ม.ต้น มีการเปิดสอนภาษาจีน( รายวิชาเพ่ิมเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 

และห้องเรียนพิเศษพิเศษภาษาจีน(มัธยมศึกษาปีที่1/8 รายวิชาเพิ่มเติม) มีกิจกรรมชุมนุมภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส

และภาษาอาหรับ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) มีวิชาภาษาญี่ปุ่น (เลือกเสรี)     
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3.2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาใดบ้าง ระบุ

ภาษาจีน (รายวิชาเพ่ิมเติม) ภาษาญี่ปุ่น (เลือกเสรี) ภาษาจีนและภาษาอาหรับ (กิจกรรมชุมนุม)    

3.3 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในรูปแบบใดบ้าง รายวิชาเพิ่มเติม/ กิจกรรมชุมนุม /

ดำเนินการทั้งสองรูปแบบ ในระดับ ม.ปลาย มีการเปิดสอนภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาญี่ปุ่น (รายวิชา

เพิ ่มเติม) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4-6และมีกิจกรรมชุมนุมภาษาจีนและภาษาญี ่ปุ ่น (ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย)  

3.4 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาใดบ้าง ระบุ

ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศสและภาษาญี่ปุ่น         

3.5 โรงเรียนมีการทดสอบความรู้ ทักษะ ของภาษาต่างประเทศที่ 2 จากหน่วยงานภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ 

อะไรบ้าง ระบุ มีการพานักเรียนไปทดสอบความรู้ ทักษะ ภาษาฝรั่งเศส ที่เรียกว่า DELF Scolaire จัดโดยสมาคม

ฝรั่งเศส Alliance Fraçaise สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยทุกๆปี 

4. ประเด็นในการดำเนนิการเพือ่พัฒนาและคงสภาพอย่างต่อเนื่อง 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2 คือความไม่แน่นอนของ

จำนวนนักเรียนที่สนใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2 ในแต่ละปี เช่น บางปีมีนักเรียนสนใจภาษาจีน

มาก บางปีมีนักเรียนสนใจน้อย เช่นเดียวกับภาษาฝรั่งเศสที่มีนักเรียนสนใจน้อยลงทุกๆปี ส่งผลต่อการได้ผลผลิตที่

มีคุณภาพ เพราะว่าท้ายที่สุดก็จะต้องรับนักเรียนเก่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2 

เป็นลำดับที่ 3-4 จากการที่มีสิทธิ์เลือกแผนการเรียนที่ต้องการเรียนตามลำดับ 1-4 

แนวทางในการแก้ปัญหา 

มีการปรับเกณฑ์และคุณสมบัติของนักเรียนที่จะเลือกเข้าเรียนในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ให้สูงขึ้น 

ปิดแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2566 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการบริหารคุณภาพ  

ความไม่แน่นอนของจำนวนนักเรียนที่สนใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2 ในแต่ละปี และระบบการ

เกลี่ยนักเรียนม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4 ที่ไม่สามารถเลี่ยงจะไม่รับนักเรียนได้ ท้ายที่สุดก็จะได้นักเรียนเต็มห้อง แต่จะ

เป็นนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติและสนใจอยากเข้าเรียนแผนการเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2 อยู่แค่

ร้อยละ 40 

แนวทางในการแก้ปัญหา 

ทางฝ่ายแนะแนวทำการสำรวจความสนใจของนักเรียนในการเลือกแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 เพ่ือทราบจำนวนนักเรียนที่สนใจในแต่ละแผนการเรียนเป็นเช่นไร ซึ่งก็จัช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้

กำหนดเกณฑ์การเข้าเรียนต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นความต้องการในการพัฒนา  

ต้องการปรับรายวิชาให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความชำนาญด้านการจัดการสอนเพ่ิม

มากขึ้น 
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ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตอบประเด็นการนิเทศ ตามแบบติดตาม ในระบบ Google Form ตามลิ้ง

ที่ระบุ  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ศึกษานิเทศก์ที่

รับผิดชอบ นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ โทร. 0989932289  

แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

World Class Standard School และการคง
สภาพการดำเนินการของโรงเรียน 

Google form  
Link : https://qr.page/g/4xiC4brcfro 
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ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เพ่ือการมีงานท า

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ครูแนะแนวส ารวจอาชีพทีน่ักเรียนสนใจ
ของแต่ละระดับชัน้ได้ผลอย่างไร

ระดับชั้น
อาชีพท่ีนักเรียนสนใจ

ล าดับท่ี 1 คิดเป็น
ร้อยละ

ล าดับท่ี
2

คิดเป็นร้อยละ ล าดับท่ี 3 คิดเป็นร้อย
ละ

ล าดับท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ ล าดับท่ี 5 คิดเป็น
ร้อยละ

ม. 1 ยูทูบเบอร์ 21.97 ศิลปิน 16.41 นักธุรกิจ 8.59 โปรแกรม 
เมอร์

8.59 แพทย์ 7.32

ม. 2 แพทย์ 16.20 โปรแกรม 
เมอร์

13.41 ยูทูบเบอร์ 12.85 นักธุรกิจ 11.73 ศิลปิน 10.61

ม. 3 แพทย์ 19.70 นักธุรกิจ 15.15 ศิลปิน 11.36 วิศวกร 9.47 โปรแกรมเมอ
ร์

7.58

ม. 4 นักธุรกิจ 21.43 แพทย์ 14.64 ศิลปิน 13.93 โปรแกรม
เมอร์

6.79 ยูทูบเบอร์ 6.07

ม. 5 นักธุรกิจ 18.18 ศิลปิน 11.11 แพทย์ 9.60 ยูทูบเบอร์ 9.09 โปรแกรมเมอ
ร์

8.59

ม. 6 นักธุรกิจ 26.29 แพทย์ 12.89 ศิลปิน 8.25 โปรแกรม
เมอร์

6.70 ยูทูบเบอร์ 6.70



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนน าข้อมูลข้อ ๒ มาพัฒนาหลักสูตรทีโ่ดดเด่น
ได้เป็นนวัตกรรม/โมเดลอะไร

มีการจัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต” ในทุกปีการศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลในการศึกษาต่อและการวางแผนอาชีพในอนาคต



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนน าข้อมูลข้อ ๒ มาพัฒนาหลักสูตรทีโ่ดดเด่น
ไดเ้ป็นนวัตกรรม/โมเดลอะไร

มีการน านักเรียนไปรว่มกิจกรรม work shop ภายนอกโรงเรียนเก่ียวกับอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรยีน



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนน าข้อมูลข้อ ๒ มาพัฒนาหลักสูตรทีโ่ดดเด่น
ไดเ้ป็นนวัตกรรม/โมเดลอะไร

มีการแบ่งกลุ่มนักเรยีนชั้น ม.๖ เพ่ือจัดกิจกรรมติว TGAT/TPAT ตามคณะและสาขาท่ีนักเรียนได้เลือกไว้



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ด้วย PLC

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ตอนที ่1 จุดเน้นการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ครูมีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการเรียนรู้ โดยน านวัตกรรม/เทคโนโลยี
มาเป็นฐานในการขับเคลือ่น (การเรียนรู้รอบด้านอย่างมีความสุข…มีภาวะผู้น า 
เตรียมพร้อมสู่อาชีพ… เป็นพลเมืองดีในสังคม)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ตอนที ่1 จุดเน้นการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
มีการบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์เข้ากับการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงโดยผ่านสือ่ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย



ย

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ตอนที ่1 จุดเน้นการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย การจัดการ
เรียนรู้และทักษะ การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ตอนที ่1 จุดเน้นการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมส าหรับการมีอาชีพ การมีงานท า 
โดยมีการเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ตอนที่ 2 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ Active Learning
จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี และคุณธรรม STAEM) ข้ามกลุมสาระการเรียนรู้ 
แยกเป็นระดับชัน้ ทุกระดับชัน้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ตอนที่ 2 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ Active Learning
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการน าเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ มาใช้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะและความสามารถตามสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
กระบวนการตามธรรมชาติวิชา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ตอนที่ 2 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ Active Learning
มีการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด และสาระการเรียนรู้
โดยเมือ่สิน้ปีการศึกษา มีการประเมิน สรุป ทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือตรวจสอบและหาแนวทางในการพัฒนา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ตอนที่ 2 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ Active Learning
มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และเข้ารับการอบรมพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ตอนที่ 2 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ Active Learning
มีการตรวจสอบองค์ประกอบหน่วยการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
โดยรับการนิเทศจากฝา่ยบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และเพ่ือนครู

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ตอนที่ 2 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ Active Learning
จัดกิจกรรมเชิงรุก(Active Learning) ทีเ่น้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพทางสมอง
พัฒนาทักษะการคิดขัน้สูง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร้วมในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติทีห่ลากหลายรูปแบบ
รูปแบบ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ตอนที่ 2 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ Active Learning
มีการวางแผนการวัดวัดและประเมินผล โดยให้ครูผู้สอนจัดท า 
Course Syllabus ทุกรายวิชา ก่อนเปิดภาคเรียน มีการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง มีการออกแบบเกณฑ์การวัดและประเมินผล (Rubic)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้Active Learning ด้วย PLC
โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย

มีการด าเนินกิจกรรม PLC ทีด่ าเนินการตามกระบวนการ 
PDCA เพ่ือแก้ปัญหาในชัน้เรียน โดยมีการบันทึกใน
รูปแบบของเอกสาร PLC ตามรูปแบบของโรงเรียน



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การด าเนินการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรม  
และการจัดการศึกษาทางไกล DLIT

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 
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โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์นโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี และมีคณะกรรมการด าเนินการตามค าสัง่
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โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

www.nbr.ac.th/learn
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โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต์โรงเรียน เป็นต้น ฯลฯ
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โรงเรียนส่งเสริมใช้โปรแกรมกราฟกิ
ในการสร้างสือ่การเรียนการสอน 
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โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครู และนักเรียนใช้โปรแกรมบันทึกภาพ
และเสียงจากคอมพิวเตอร์ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
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โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนน าเสนอผลงาน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
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โรงเรียนมีกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ในการติดต่อสือ่สาร
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน  และระหว่างครูกับนักเรียน
ในการแลกเปลีย่นเรียนรู้
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โรงเรียนมีกระบวนการจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ และ
มีถ่ายโอนข้อมูลรูปแบบต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อืน่ๆ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ เพ่ือการเผยแพร่และการน าข้อมูลไปใช้
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นักเรียนสามารถใช้ Internet ในการสืบค้นข้อมูล
เพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การด าเนินการตดิตาม
การนิเทศภายในโรงเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบนิเทศ ติดตาม การนิเทศภายในโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน โดยใช้รูปแบบนิเทศแบบ
ชีแ้นะและการเป็นพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) ผ่าน PLC
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “บ้านนีม้ีความสุข”

วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึน้
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน
3. มีระบบการบริหารจัดการทีเ่น้นคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. ครูและบุคลาการทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้

เปา้หมาย
1 ด้านปริมาณ
1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัยทุกคนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการนิเทศ

2 ด้านคุณภาพ
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการปฏิบัติงานทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกีย่วข้องมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
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โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน โดยใช้รูปแบบนิเทศแบบ
ชีแ้นะและการเป็นพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) ผ่าน PLC
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “บ้านนีม้ีความสุข”

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการนิเทศ

1. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
2. บันทึกการจัดการเรียนรู้แบบชีแ้นะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)
3. แบบประเมินสื่อ/นวัตกรรม
4. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะ
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
6. บันทึกการนิเทศทั่วไปโดยฝา่ยบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สรุปกระบวนการนิเทศภายในโรงเรยีน
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โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน โดยใช้รูปแบบนิเทศ
แบบชีแ้นะและการเป็นพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring)
ผ่าน PLC ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “บ้านนีมี้ความสุข”
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ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย

การขับเคลือ่นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญมราชาลัย สหวิทยาเขตนวมินทร์

ชื่อ นางสาวนุสรา นามสกุล จูไข่

E-mail : nuchsara8310@gmail.com

เบอร์โทร 08-9811-9076

หวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนท่ัวไป 

โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย

ตอนท่ี 2 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาหรือท่ีควรส่งเสริมของแต่ละมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผูเ้รียน
จุดเด่น

1.1 ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน
ผูเ้รียนเป็นผู้ทีใ่ฝรู้่ใฝเ่รียน มีความรู้ความสามรถในการ สร้างนวัตกรรม มีความสามารถ

ในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้

และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ เป็นผู้ทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและ

ค่านิยมตามทีส่ถานศึกษาก าหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย การยอมรับทีจ่ะ

อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ น ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีจิตใจทีด่ีและมีสุนทรียภาพ

มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง

การขับเคลือ่นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ตอนท่ี 2 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาหรือท่ีควรส่งเสริมของแต่ละมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผูเ้รียน
จุดเด่น

1.2 คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน

โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสังคม จิตส านึกและค่านิยมทีดี่ตามทีส่ถานศึกษา

ก าหนด นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ผ่านการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ขึน้ไป

การขับเคลือ่นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ตอนท่ี 2 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาหรือท่ีควรส่งเสริมของแต่ละมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผูเ้รียน
จุดควรพัฒนา

ในด้านคุณภาพผู้เรียนนัน้ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังต ่ากว่าค่าเปา้หมาย ซึ่งทางโรงเรียนต้องหาแนวทางในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่อไป เช่น พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การใช้สือ่นวัตกรรมฯ ส่วนในด้านคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ซึ่งพบว่ามีผู้เรียนบางส่วนให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีจนเกินไปท าให้ขาดความสนใจในการเรียน อีกทัง้สภาพสังคมใน

ปัจจุบันท าให้นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและคนรอบข้าง รวมทัง้ผู้เรียนบางส่วนยังละเลยต่อระเบียบวินัยและขาดจิตสาธารณะ จึง

ควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนให้มากขึน้ จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นนิสัยรักการอ่านทุกทีทุ่กเวลา จากสื่อต่าง ๆ รอบตัว

และน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

การขับเคลือ่นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ตอนท่ี 2 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาหรือท่ีควรส่งเสริมของแต่ละมาตรฐาน

มาตรฐานท่ี 2 :  กระบวนการบริหารและการจดัการ
จุดเด่น

การขับเคลือ่นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมทีห่ลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้

ทุกฝา่ยมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้หมาย ทีช่ัดเจน การจัดประชุมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือท าโครงการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรทีม่ีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 เพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพมากขึน้
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ตอนท่ี 2 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาหรือท่ีควรส่งเสริมของแต่ละมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 :  กระบวนการบริหารและการจดัการ
จุดควรพัฒนา

การขับเคลือ่นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

1) การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนในการช่วยพัฒนา

หลักสูตร

2) การประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกีย่วข้องในการ จัดการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลือ่นคุณภาพการจัดการศึกษา

3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยัง่ยืนและบริการแก่ชุมชน

4) ควรมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมินผลการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม และแจ้งผลการประเมิน ให้ผู้มีส่วน

เกีย่วข้องทราบ

5) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบพร้อมใช้ และจัดเก็บไว้ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็ปไซต์โรงเรียน เพจงานประชาสัมพันธ์ หรือในไดร์ฟ
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ตอนท่ี 2 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาหรือท่ีควรส่งเสริมของแต่ละมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ
จุดเด่น

การขับเคลือ่นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

• การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
• มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
• การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
• การจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ทีห่ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
• การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดอบรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเทคนิค วิธีการสอน

• มีการพัฒนาสือ่และเทคโนโลยีเพ่ือใช้ ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนือ่ง 

• การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่าง ๆ

• มีกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้อย่างเป็น รูปแบบ และ
ส่งเสริมให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้มีบทบาทเป็นผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศในกลุ่มของตนเอง
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ตอนท่ี 2 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาหรือท่ีควรส่งเสริมของแต่ละมาตรฐาน

จุดควรพัฒนา

การขับเคลือ่นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ

ทางโรงเรียนควรมีการพัฒนาทีมช่วยเหลือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนของการวัดและประเมินผลนัน้ ถึงแม้จะมีการแจ้งผลการวัดและประเมินผล

อย่างเป็นระยะ แต่พบว่ามีนักเรียนบางส่วนที ่ยัง ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่องตนเอง มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และไม่

ติดต่อขอแก้ไข ผลการเรียน ส่งผลให้มีนักเรียนบางส่วนทีมี่ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และส่งผลให้เมือ่ถึงระดับชัน้มัธยมศึกษา ปีที ่3 และ

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6 นักเรียนกลุ่มดังกล่าวจบการศึกษาตามหลักสูตรไม่พร้อมรุ่นมีจ านวนพอสมควร ซึง่ควรมีการพัฒนาและแก้ปัญหา

ดังกล่าวนี้
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ตอนท่ี 3 ผลการปฏิบัติระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

การขับเคลือ่นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

1. สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3. สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

4. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

5. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

6. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทีป่ระกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึน้ทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน

7. สถานศึกษาจัดท าและเผยแพร่รายงานประจ าปี (SAR) สาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

8. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 

ผลการปฏิบัติ ✓ ด าเนินการต่อเน่ือง
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
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การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



การวดัและประเมินผล 8 กลุม่สาระการเรียนรู ้

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนได้จัดท าระเบียบว่าดว้ยการวัดและประเมินผลการเรียน
ของสถานศึกษา และด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้



การวดัและประเมินผล 8 กลุม่สาระการเรียนรู ้

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย

- การวัดและประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- การประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน
- การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- โรงเรียนมีแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน
เข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
- โรงเรียนจัดท ารายงานผลการเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้



การวดัและประเมินผล 8 กลุม่สาระการเรียนรู ้

ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย

- การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ในโรงเรียนทีเ่กีย่วกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
และการเทียบโอน

- ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 
เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินการพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินการพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

เน้นให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามกรอบ CEFR

โดยใช้ CEFR เป็นกรอบก าหนดเปา้หมายในการพัฒนาครูน าไปใช้วิเคราะห์ความสามารถทางภาษา
ของครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินการพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมที ่1 จัดท าและพัฒนาแบบทดสอบเทียบเคียง CEFR
กิจกรรมที ่2 SkillFututre For Reading&Thinking Analysis
กิจกรรมที ่3 พัฒนาศักยภาพการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมที ่4 พัฒนาครูสู่ยุค disruption
กิจกรรมที ่5 Language on Air

โดยใช้ CEFR เป็นกรอบก าหนดเปา้หมายในการพัฒนาครนู าไปใช้วิเคราะห์ความสามารถ
ทางภาษาของครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินการพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการจัดครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้ารับการทดสอบวัดระดบัความสามารถทางภาษา

• อยู่ในช่วงระหวา่งเตรียมด าเนินการจัดสอบ CEFR ทัง้ 4 ทักษะ ฟงั พูด อ่าน เขียน 
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศกึษา

• ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาที ่2 – 3 อืน่ๆ ได้เข้าสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
ณ ศูนย์ HCEMC-สพฐ โรงเรียนบางกะปิ รวมไปถึงช่องทางอืน่ๆ



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินการพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

จัดสภาพแวดล้อม กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ กระตุ้นให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินการพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

จัดสภาพแวดล้อม กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ กระตุ้นให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินการพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คุณครูจรัมพร จิตต์ชืน่ 
ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนภาษา 
ณ วิทยาลัย Kaplan International Language : 
London Covent Garden ประเทศอังกฤษ 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน (เดือน เมษายน 2566)

มีการขับเคลื่อนและผลักดันครูให้พัฒนาทักษะด้านการสอนในรายวิชาต่างๆ
รวมไปถึงการพัฒนาหาความรู้ใหม่ให้กับตนเอง



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ตามกระบวนการพัฒนา 6 ขัน้ตอน

1. การสร้างการรับรู้และการยอมรับ
2. การสร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า

3. การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

4. วิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

5. ลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปา้หมายการเปลี่ยนแปลง

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม 
ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ตามกระบวนการพัฒนา 6 ขัน้ตอน

1. การสร้างการรับรู้และการยอมรับ

2. การสร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า
3. การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

4. วิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

5. ลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปา้หมายการเปลี่ยนแปลง

6. สร้างกลไกการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูแกนน าในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 14 พ.ค. 65

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนแกนน าในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 11 มิ.ย. 65

แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

1. การสร้างการรับรู้และการยอมรับ

2. การสร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า

3. การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
4. วิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

5. ลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปา้หมายการเปลี่ยนแปลง

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

คุณธรรมอตัลักษณ์
ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย

ปีการศึกษา 2565

ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ตามกระบวนการพัฒนา 6 ขัน้ตอน

แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

1. การสร้างการรับรู้และการยอมรับ

2. การสร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า

3. การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

4. วิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน

5. ลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปา้หมายการเปลี่ยนแปลง

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

ตัวอย่าง
การจัดท าโครงงานคุณธรรม

การเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกนั
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
และบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้

ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ตามกระบวนการพัฒนา 6 ขัน้ตอน

แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย



ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

1. การสร้างการรับรู้และการยอมรับ

2. การสร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า

3. การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

4. วิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

5. ลงมือปฏิบัติ
เพ่ือบรรลุเปา้หมายการเปลีย่นแปลง

6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

ตัวอย่าง
ผลงานนักเรียน

ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ตามกระบวนการพัฒนา 6 ขัน้ตอน

แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย
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ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไป 

1. การสร้างการรับรู้และการยอมรับ

2. การสร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า

3. การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

4. วิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

5. ลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปา้หมายการเปลี่ยนแปลง

6. สร้างกลไก
การขับเคลือ่นโรงเรียนคุณธรรม

ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ตามกระบวนการพัฒนา 6 ขัน้ตอน

แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลัย
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การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
World Class Standard School 
และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๒

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School 
และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรียน

• โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

• สหวิทยาเขต นวมินทร์

• สถานะของโรงเรียน ✓ OBECQA

ผู้อ านวยการโรงเรยีน นายจนัทร เท่ียงภักดิ์

จ านวนรองผู้อ านวยการโรงเรยีน 4 คน

จ านวนครู (ข้าราชการ) 116 คน

จ านวนครู (อัตราจ้าง พนักงานราชการ) 11 คน

จ านวนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ 5 คน

จ านวนนักเรียนท้ังหมด 2,586 คน

จ านวนห้องเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตมอนต้น 39 ห้อง 

จ านวนห้องเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 27 ห้อง
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โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School 
และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
• ชือ่-สกุล  นายชาคริต  หะซัน 
• เบอร์โทรศัพท์ 087-6135768
• ต าแหน่ง หัวหน้ามาตรฐานสากล

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย
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ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล

1. โครงร่างองค์กรของโรงเรียนทีก่ าหนดบริบท ก าหนดกรอบทีโ่รงเรียนด าเนินการเป็นอย่างไร 

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝา่ยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิใ์ห้ผู้เรียนรู้จักพ่ึงพาตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรงจาก

กิจกรรม ปลูกฝังวิธีการคิด เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที ่21 มีวิธีการปฏิบัติงานทีดี่เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนอย่างยั่งยืน ทัง้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยี ตามอัตลักษณ์โรงเรียน 

“ลูกพระราชินี มีวินัย ใฝเ่รียนรู้ เชิดชูสถาบัน”

• โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา 

• โรงเรียนดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

• โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง 

• โรงเรียนแข่งขันสูง 

• โรงเรียนมาตรฐานสากล

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย
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2. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
“มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีทักษะ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ธ ารงความเป็นไทย 

ใฝเ่รียนรู้ คู่คุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

3. พันธกิจของโรงเรียน

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับสากลตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

และยึดหลักธรรมาภิบาล

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้

และพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ศตวรรษที ่21

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย
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4. ค่านิยมของโรงเรยีน
S = Sufficiency ความพอเพียง

M = Morality มีคุณธรรม

I = Intelligence ความเป็นเลิศ

L = Local ชุมชน / ท้องถิน่

E = Effectiveness ประสิทธิผล

5. โรงเรียนคู่แข่งขัน คู่เปรียบเทียบ 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน สพม. เขต 2 จ านวน 52 โรงเรียน คู่เทียบด้านการแข่งขัน คือ โรงเรียนสิริรัตนาธร (ส.ร.ธ) 
ซึง่เป็นโรงเรียนทีม่ีบริบท สภาพแวดล้อม และจ านวนนักเรียนใกล้เคียงกัน

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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6. ค่าเปา้หมายในการพัฒนา 

พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ของโรงเรียน “ลูกพระราชินี  มีวินัย ใฝเ่รียนรู้ เชิดชูสถาบัน” และสามารถเข้า

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขด้วยกระบวนการคิด

และลงมือปฏิบัติจริง น าเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูและบุคลากร

ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย นักเรียนศึกษา 

ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที ่21 มีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยให้กับนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ NBR Model ค่านิยม SMILE 

ผ่านวงจรคุณภาพ PDCA และการมีส่วนร่วมน าไปสู่การพัฒนานักเรียนสู่สมรรถนะหลักของโรงเรียนต่อไป

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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7. โรงเรียนมีวิธีการใดในการ สร้างกลยุทธ์ในการด าเนินงานของโรงเรียน

แผนกลยุทธ์แผนพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย การใช้ NBR MODEL และขับเคลือ่นด้วย SMILE และ PDCA โดยวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ของสถานศึกษา และการใช้ SWOT Analysis เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน

เกีย่วข้องทุกฝา่ย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาในการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของสถานศึกษาเพ่ือประมวลผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ

สถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับก าหนดทิศทางเพ่ือการพัฒนาคุณภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 -2562) โดยมีการด าเนินการ อย่างเป็นล าดับขัน้ตอน

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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8. โรงเรียนมีกลยุทธ์ใดทีใ่ช้ในการด าเนินงานของโรงเรียน

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและมาตรฐานระดับสากล มีความรู้คู่คุณธรรมโดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 5 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพร้อมเข้าสู่
การเรียนรู้ศตวรรษที ่21

กลยุทธ์ท่ี 6 สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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9. โรงเรียนมีวิธีการใดในการน ากลยุทธ์ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงานของโรงเรียน

การปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับอัตราก าลังสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยการกระจายอ านาจ

ให้กลุ่มบริหารเป็นผู้พิจารณางาน/โครงการ/กิจกรรม ทัง้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานทีอ่ยู่ในสังกัดทีจั่ดท าขึน้ โดยจัดท างาน/

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทีต่่อเนื่องจากปีทีผ่่านมาและจัดท างาน/โครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงความ

ต้องการในอนาคต ผลส าเร็จในแผนปฏิบัติการจะบรรลุตามเปา้หมายที่วางไว้ได้ มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 48 โครงการ

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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10. อธิบายกระบวนการทีโ่รงเรียนใช้ในการรับฟงันักเรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 
โดยมีเปา้หมาย เพ่ือเสาะหาสารสนเทศทีมี่คุณค่าเพ่ือท าให้เหนือกว่าความคาดหวัง ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รับฟงัผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมูลย้อนกลับ รวมถึง

สารสนเทศทีน่ าไปปฏิบัติได้ และเป็นข้อมูลปอ้นกลับเกีย่วกับหลักสูตรสถานศึกษา

ทีส่่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาอืน่ ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การจัด

ประชุม การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินผลการด าเนินการโครงการ/

งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน กลุ่มไลน์บุคลากรในโรงเรียน กลุ่มไลน์

ครูทีป่รึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือรวบรวมและ

วิเคราะห์  ข้อร้องเรียน แล้วน ามาประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้และปรับแนวทางการ

ปฏิบัติงานจากข้อร้องเรียนตามความเหมาะสม

/

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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11. อธิบายวิธีการทีโ่รงเรียนใช้ในการเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการวัดผล การด าเนินการ การวิเคราะห์ 
และการทบทวน เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและการปรับปรุงการด าเนินการของโรงเรียน
 การทบทวนการด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมตามด้านกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี รับผิดชอบโดยงานนโยบายและแผน 

และงานสารสนเทศโรงเรียน 

 ด้านกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการได้ด าเนินการทบทวนปีละ 2 ครัง้ คือ ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงานเมือ่สิน้สุด
ภาคเรียนที ่1 และภาคเรียนที ่2 

 ด้านมาตรฐานการศึกษาได้ทบทวนการด าเนินงานตามมาตรฐานปีละ 2 ครัง้ โดยภาคเรียนที ่1 ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการ
จัดการศึกษา ภาคเรียนที ่2 ประเมินคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานของรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 

 การวัดประเมินจากกลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการใช้เครือ่งมือและวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลทีห่ลากหลาย ได้แก่ การใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การใช้โทรศัพท์ ระบบเครือข่ายออนไลน์ แอปพลิเคชัน LINE เว็บไซต์ของโรงเรียนและการประชุม
ปรึกษาร่วมกันเพ่ือน าผลการประเมินทีไ่ด้มาปรับปรุง/พัฒนาให้ได้ตรงตามต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากทีสุ่ด

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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12. อธิบายการด าเนินการสร้างความตระหนักและชีแ้จงแนวทางการพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานสากลให้แก่ครู บุคลากร และผู้เกีย่วข้อง 

 มีการให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสากลซึง่ครูจะต้องมีการพัฒนากระบวนการด าเนินงานของกลุ่มสาระ/

ฝา่ยชัดเจน

 มีการด าเนินการสอนในรูปแบบของโครงงานอย่างชัดเจนในรายวิชา IS 

 มีการใช้หนังสือ/ต าราต่างประเทศประกอบการจัดการเรียนรู้ มี 4 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ

13. อธิบายการด าเนินการทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาทีส่ามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์เป็นพลโลกตามจุดหมาย

ของหลักสูตรโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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14. อธิบายการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีด ความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีเ่พ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียน
1. โรงเรียนออกแบบการปฏิบัติงานทีชั่ดเจนตามโครงร่างองค์กร

2. ส ารวจบุคลากรโดยจ าแนกตามวุฒิการศึกษา วิชาเอก และ ความสามารถพิเศษของบุคลากร ภายในโรงเรียน

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลัง

4. จัดท าแผนอัตราก าลังรายปี

5. บรรจุแต่งตัง้ พัฒนาบุคลาการ ตามระยะเวลาของ ก.ค.ศ ก าหนดการอบรมครูผู้ช่วย แนะน าวัฒนธรรมองค์กรด้วยวิธี ยิม้ไหว้ ทักทาย

กันทุกวัน เคารพตามอาวุโส  สร้างขวัญก าลังใจ ด้วยวิธีการมอบช่อดอกไม้ต้อนรับบุคลากรทีบ่รรจุหรือมีการย้าย ฯลฯ

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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15. อธิบายการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนากับโรงเรียนร่วมพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ

การประสานความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาครู

กับสถาบันพัฒนาการจัดการแห่งสิงคโปร์

(ต่างประเทศ)

การประสานกับสถาบันการศึกษาภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ PIM (ภายในประเทศ) เพ่ือร่วมพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาด้านการเรียนการ

สอนในแขนงวิชาภาษาจีน ภาษาญีปุ่น่ ภาษาอังกฤษ เพ่ือต่อยอดทางด้านการประกอบธุรกิจ

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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16. อธิบายการด าเนินการรายงานผลการประเมินโครงการ พร้อมทัง้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
สถานศึกษาได้ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามผลการด าเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) คือ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เสร็จ

สิน้ในภาคเรียนที ่1 และการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เสร็จสิน้ในภาคเรียนที ่2 โดยมีการน าเสนอในที่

ประชุม ถ้าพบว่าการด าเนินการไม่บรรลุตามเปา้ประสงค์ของโครงการที่วางไว้

17. อธิบายการด าเนินการศึกษาท าความเข้าใจนโยบายการด าเนินงานของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ NBR Model,

ค่านิยม SMILE ผ่านวงจรคุณภาพ PDCA

2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม

3. พัฒนานักเรียนรอบด้าน

4. น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

6. การนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนือ่ง

7. การประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างสม ่าเสมอ 

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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18. อธิบายการด าเนินการ ประชุมชีแ้จงท าความเข้าใจกับ บุคลากรถึงแนวทางการด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา

วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ขอความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน

น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยฝา่ยบริหาร 
คณะครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

น าผลการประเมินหลักสูตรมาร่วมกันวางแผน

ในการปรับปรุงหลักสูตร 

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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19. อธิบายการด าเนินการกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการประเมินผลตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีการบูรณาการทักษะของหลักสูตรมาตรฐานสากลลงในรายวิชาพ้ืนฐานของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โดยปรับการวัดผลให้เน้นกระบวนการคิด การเขียนตอบ และวัดผลการปฏิบัติจริงมากขึน้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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20. อธิบายการด าเนินการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยี ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สนับสนุนสนับสนุนให้ใช้สือ่เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เช่น Google

Classroom, Google Site ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิตให้แก่ครู
บุคลากรนักเรียน โดยการจัดแหล่งสืบค้นข้อมูลในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และห้องสมุด ซึง่เป็นองค์ความรู้เพ่ือช่วยให้ครูและ
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเองและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกหน่วยงานในโรงเรียน โดยมีการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ
ทีเ่ป็นประโยชน์ของบุคลากรผ่านการประชุมผ่านกระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (PLC)

21. อธิบายการด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ คุณภาพและตัวชีว้ัดด้านคุณภาพของครู 
การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพซึง่ได้มีการสร้างทีมก าหนดแนวทางการน าองค์กร โดยสร้างทีมงานเป็นทีมน า

ทีมท าและทีมประสาน โรงเรียนมีการด าเนินการตามแผนพัฒนาร้อยละ 80 มีการขับเคลือ่นและผลักดันครูให้พัฒนาทักษะด้านการ
สอนในรายวิชาต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาหาความรู้ใหม่ให้กับตนเอง เช่น คุณครู จรัมพร จิตต์ชืน่ ทีไ่ด้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนภาษา
ณ วิทยาลัย Kaplan International Language : London Covent Garden เป็นระยะเวลา 1 เดือน (เมษายน 2566, ปีหน้า)

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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22. อธิบายการด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอืน่ ๆ ในท้องถิน่ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

การท าบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนด้านวิชาการ และอาชีพอีกทัง้มีการ

ประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัดมาให้ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาด้านการสอนอย่างต่อเนือ่ง

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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23. อธิบายการด าเนินการวิจัย พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอน รายงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จัดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยในชัน้เรียนและวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศของแต่ละ

หน่วยงานในโรงเรียนต่อครูและบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง นอกจากการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรในโรงเรียนดังกล่าว ยังมีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพ่ือสร้างและแลกเปลีย่นความรู้ใหม่ซึง่กันและ

กันด้วย ทัง้นีท้างโรงเรียนได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศผ่านสือ่ช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจัดเก็บและเผยแพร่

โดยการจัดท าเว็บไซต์ของโรงเรียน (http://www.nbr.ac.th) ปา้ยนิเทศ ปา้ยประกาศ สือ่ประชาสัมพันธ์ วารสารบึงพระยา คู่มือ

นักเรียน เพ่ือถ่ายทอดความรู้ระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ น าไปสู่การ

สร้างนวัตกรรมและเป็นประโยชน์ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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24. แสดงผลลัพธ์ทีเ่กิดจากการด าเนินการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
 ทุกห้องเรียนพร้อมใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 

 ทุกห้องเรียนได้เรียนภาษาที ่2 กับครูเจ้าของภาษา คือ ภาษาอังกฤษ

 นักเรียนทีม่ีความถนัดและความสนใจได้เรียนภาษาที ่3 เช่น ภาษาฝรัง่เศส ภาษาจีน ภาษาญีปุ่น่ รวมถึงชุมนุมภาษาอาหรับ

 นักเรียนทุกคนได้เรียนโครงงานค้นคว้าอิสระ

 นักเรียนในโครงการ Mini English Program ได้เข้าทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ทุกคน

 นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6 ได้เข้าทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CEFR ทุกคน

25. ความประสงค์ในการขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพในระดับทีสู่งขึน้ ระบุระยะเวลา
ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพในระดับทีสู่งขึน้ โดยน าข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการมาร่วมกันวางแผนในการพัฒนางาน

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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24. แสดงผลลัพธ์ทีเ่กิดจากการด าเนินการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
 ทุกห้องเรียนพร้อมใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 

 ทุกห้องเรียนได้เรียนภาษาที ่2 กับครูเจ้าของภาษา คือ ภาษาอังกฤษ

 นักเรียนทีม่ีความถนัดและความสนใจได้เรียนภาษาที ่3 เช่น ภาษาฝรัง่เศส ภาษาจีน ภาษาญีปุ่น่ รวมถึงชุมนุมภาษาอาหรับ

 นักเรียนทุกคนได้เรียนโครงงานค้นคว้าอิสระ

 นักเรียนในโครงการ Mini English Program ได้เข้าทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ทุกคน

 นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6 ได้เข้าทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CEFR ทุกคน

25. ความประสงค์ในการขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพในระดับทีสู่งขึน้ ระบุระยะเวลา
ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพในระดับทีสู่งขึน้ โดยน าข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการมาร่วมกันวางแผนในการพัฒนางาน

แบบนิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล
World Class Standard School และการคงสภาพการด าเนินการของโรงเรยีน  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เบญจมราชาลัย

ด าเนินการของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล


