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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนนครสวรรค์ 
ต้าบลปากน้้าโพ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
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ค้าน้า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR) โรงเรียนนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้น
สังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่กํากับดูแล และสาธารณซนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนนครสวรรค์  ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ  และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น
กว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ   อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้  คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 

 

               (นายพันศักดิ์  ศรีทอง) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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สารบัญ 

ค้าน้า 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลทั่วไป         9 
ข้อมูลครูและบุคลากร        9 
ข้อมูลนักเรียน         10 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     13 
ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      14 
ข้อมูลอาคารสถานที่        15 
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น   16 
ข้อมูลงบประมาณ        23 
ข้อมูลสภาพชุมซนโดยรวม       24 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา       24 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพซองผู้เรียน       26 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการซองผู้บริหารสถานศึกษา  27 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  29 

ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
จุดเด่น          31 
จุดควรพัฒนา         33 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น       33 
ความต้องการการช่วยเหลือ       34 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
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บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จําแนกตามมาตรฐานดังนี้ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรยีน 
  1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

          1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเย่ียม (ระดับ 5) 
 

 
วิธีการและผลที่เกิดจากการพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนนครสวรรค์กําหนดพันธกิจของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนานักเรียนสู่ 
ความเป็นเลิศและมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมตามศักยภาพ โดยได้กําหนดให้มีข้อตกลงร่วมกันในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ระหว่างครูผู้สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้กับกลุ่มบริหารวิชาการ  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝ๎งให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนเก่งและคนดี ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย   เพ่ือให้นักเรียนลูกม่วงขาวเป็น 
Smart Student อย่างสมบูรณ์ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนนครสวรรค์มีการบริหารคุณภาพด้วยวงจร 

คุณภาพในทุกระดับอย่างเป็นระบบ  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็น Smart 
School  โดยนําแผนไปสู่การปฏิบัติในกิจกรรม/โครงการ มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน    มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาหลักสูตร  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือให้
ผู้เรียนเป็น Smart Student  อีกทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากร  จัดให้มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้ครูเป็น Smart Teacher  ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ทําให้โรงเรียนนครสวรรค์ มี 
Smart Classroom  มีความปลอดภัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน 
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   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนนครสวรรค์มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา  โดยครูผู้สอนทุกคนต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครูและ
ผู้เรียน  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนนําผลมา
พัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประสบการณ์  (PLC) ระหว่างครูด้วยกัน เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ส่งผลให้ครูโรงเรียนนครสวรรค์ทุกคนเป็น Smart Teacher  และเป็นแบบอย่างได้ 
 
จุดอ่อน/ปัญหา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. พัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน 
2. พัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านการคิดให้แก่นักเรียน 
3. ผู้เรียนบางส่วนยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการมีจิตสาธารณะ และการ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
1. โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. แหล่งรู้ด้านเทคโนโลยีในส่วนของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
การเข้าใช้ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
1. ควรพัฒนาครูในด้านเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2.   ควรส่งเสริมครูให้มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตามแนวคิดท่ีว่าครูรักเด็กเด็กรักครู 

 
จุดเด่น/จุดแข็ง 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์  สูงกว่าค่าเปูาหมายที่
กําหนดทุกรายวิชา   
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2. ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา 

3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กําหนด 
4. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กําหนด 
5. ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ

นักเรียน ปีการศึกษา 2561  ครั้งที่ 68  ระดับเขตพ้ืนที่  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จํานวน 
136 รายการ  เหรียญเงิน จํานวน 39 รายการ และเหรียญทองแดง จํานวน 23 รายการ 

6. ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561  ครั้งที่ 68 ระดับชาติ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จํานวน 36 
รายการ  เหรียญเงิน  จํานวน 12 รายการ  และเหรียญทองแดง จํานวน 5 รายการ 

 
ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนนครสวรรค์มีการบริหารคุณภาพด้วยวงจร 

คุณภาพในทุกระดับ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   

ดําเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาหลักสูตร  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพื่อให้ผู้เรียนเป็น Smart Student  อีกท้ังยังส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูและ
บุคลากร  จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้ครูเป็น Smart Teacher  ตลอดจนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้  ทําให้โรงเรียนนครสวรรค์ มี Smart Classroom  มีความปลอดภัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย  สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน  
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. รับมอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ รางวัล IQA AWARD สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่าง
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ยอดเยี่ยม   จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประจําปี 2561 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

3. ได้รับโล่รางวัลระดับดี  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด   ดําเนินงาน
ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จ ประจําปี 2561  จาก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสายสามัญศึกษาการประกวดธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมส่งเสริม
การออม  ประจําปีการศึกษา 2561  จาก ธนาคารออมสิน  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  โรงเรียนนครสวรรค์มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา  ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนและพัฒนาตนเอง  มีการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับชั้นเรียน  ซึ่งกําหนดค่าเปูาหมายในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา ให้อยู่ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ซึ่งผลการจัดการเรียนรู้ในปี
การศึกษา 2561 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 87.79  ซึ่งสูงกว่าค่าเปูาหมายที่กําหนด   
นอกจากนี้มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า
ระดับประเทศทุกรายวิชา 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1   พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการสะเต็มศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งที่
เป็นคนดี รับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
 
ด้านกระบวนการและการบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติงานที่ 1   สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2   นําผลการดําเนินกิจกรรมและการดําเนินโครงการและกิจกรรม เพ่ือนําไปเป็น
แนวทาง ปรับปรุง พัฒนาในการดําเนินงานครั้งต่อไป  

แผนปฏิบัติงานที่ 3   พัฒนาแหล่งรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการเข้าใช้ครู นักเรียน ตลอดจนผู้
มาใช้บริการในโรงเรียน  และปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

แผนปฏิบัติงานที่ 1   จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

แผนปฏิบัติงานที่ 2   ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตามแนวคิดที่ว่าครูรักเด็ก เด็กรักครู 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนนครสวรรค์  เลขที่ 173  ถนนมาตุลี  ตําบลปากน้ําโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42    โทร 0-5622-1151   
โทรสาร 0-2622-2711   e-mail nssc@nssc.go.th  website  www.nssc.go.th  
เปิดสอนระดับชั้นมะยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อท่ี  38  ไร่ 2 งาน  78  ตารางวา   
เขตพ้ืนที่บริการ ในเขตเทศบาลนครสวรรค์  ยกเว้นฝ๎่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา 
 

แผนที่โรงเรียนนครสวรรค ์

 
 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     2.1) จ้านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการคร ู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวมทั้งหมด 

จ้านวน 5 161 17 15 198 

 2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 

บุคลากร จ้านวน 

ต่้ากว่าปริญญาตร ี 1 

ปริญญาตร ี 79 

ปริญญาโท 117 

ปริญญาเอก 1 

รวมทั้งสิ้น 198 

3. ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่ 10  ธันวาคม 2561 ของปีการศึกษา 2561)  

ตารางและแผนภูมิแสดงการเปรยีบเทยีบวุมิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

 1) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 2,472  คน 
 2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  3,408  คน  จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ระดับชั้นเรียน จ้านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 12 217 238 455 

39.22 ม.2 12 207 271 478 

ม.3 12 205 274 479 

รวม 36 629 783 1412  

ม.4 15 260 360 620 

44.35 ม.5 15 285 419 704 

ม.6 15 285 387 672 

รวม 45 830 1166 1996  

รวมทั้งหมด 81 1459 1949 3408  
 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   อัตราส่วนครู : นักเรียน   =   1 : 18.12 
 

 3) เปรียบเทียบจํานวนนักเรียน ปี 2559-2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4)  จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน 

ตารางและแผนภูมิแสดงการเปรยีบเทยีบจ้านวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2559-2561 

 

ระดับชั้น/ 
ปีการศึกษา 

ม.1 ม.4 

2559 482 714 
2560 477 723 
2561 455 620 

 
 

ระดับชั้น/ 
ปีการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

2559 482 480 602 714 718 708 
2560 477 480 479 723 705 693 
2561 455 478 479 620 704 672 

 

ตารางและแผนภูมิแสดงการเปรยีบเทยีบจ้านวนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6  ปีการศึกษา 2559-2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

      สนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)  2,905  คน    คิดเป็นร้อยละ  85.24 
 5)  จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  2,105  คน คิดเป็นร้อยละ  61.77 
 6)  จํานวนนักเรียนพิการทางการศึกษา  0  คน       คิดเป็นร้อยละ  0.00  
 7) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  0  คน       คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 8) จํานวนนักเรียนป๎ญญาเลิศ  0  คน        คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 9) จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  0  คน     คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 10) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ป๎จจุบัน)   1  คน      คิดเป็นร้อยละ  0.28 
 11) สถิติการขาดเรียน   770  คน        คิดเป็นร้อยละ  22.59 
 12) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น  0  คน        คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 13) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.3    จํานวน  479 คน         คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   ม.6    จํานวน 660 คน        คิดเป็นร้อยละ 98.21   
 14) จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  3,408 คน   
                         คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 15) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง    3,408  คน      คิดเป็นร้อยละ   100.00 
 16) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   3,408  คน        คิดเป็นร้อยละ   100.00  
 17) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  3,408  คน   
                            คิดเป็นร้อยละ  100.00  
 18) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง 
  สม่ําเสมอ 3,408 คน                คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 19) จํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
       3,408 คน                 คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 20) จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กําหนด 
  ในหลักสูตรสถานศึกษา 3,408  คน              คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

4. ข้อมูลงบประมาณ 
รายรับ จ้านวน/บาท รายจ่าย จ้านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 106,228,410.64 งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 112,439,024.69 
เงินนอกงบประมาณ 53,364,506.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 49,279,141.95 
เงินอื่นๆ (ระบุ) 2,125,250.00 งบอื่นๆ (ระบุ) 0.00 

รวมรายรบั 161,718166.64 รวมรายจา่ย 161,718,166.64 
 

 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ 69.53 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ 30.47 ของรายรับ 
5. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
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 5.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ย่านธุรกิจการค้า ต้ังอยู่ในเขต อําเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  มีประชากรประมาณ  158,845 คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนโดยรอบ
ได้แก่ สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา  
ศาลหลักเมือง อาชีพหลักของชุมชนได้แก่ พ่อค้า ข้าราชการ ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว  เนื่องจากอยู่ในย่านตัวเมือง 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักทั่วไป คือ ประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ 
 5.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการ ศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักคือรับราชการ ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี   40,000 บาท  จํานวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 4  คน 

5.3 โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเมือง มีความพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมฐานะทาง 

เศรษฐกิจค่อนข้างดี ชุมชนให้การยอมรับในการเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการศึกษา  ส่งผลให้มีการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุก ๆ ด้าน และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีในชุมชนเมือง ก่อให้เกิด
ผลดีต่อการวางแผนบริหาร และจัดการศึกษา ผู้เรียนมีโอกาสนําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายได้ดี การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูง  ทําให้สามารถสนับสนุน
บุตรหลานในด้านการศึกษาได้  สืบเนื่องจากความเจริญด้านเทคโนโลยีและด้านวัตถุ   ทําให้วัฒนธรรมไทย
เสื่อมลง ชุมชนมีวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่มากขึ้น มีอิสระในการคิดและการดําเนินชีวิตซึ่งอาจก่อให้เกิดป๎ญหา
และพฤติกรรมเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 - 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครสวรรค ์

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

          1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 
มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเยี่ยม (ระดบั 5) 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 

1. ข้อมูล หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
โรงเรียนนครสวรรค์กําหนดพันธกิจ ในการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศและมีความสามารถ 

เฉพาะทาง เหมาะสมตามศักยภาพนักเรียน  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ปลูกฝ๎งให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย   โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น  SMART STUDENT   ซึ่งการดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าค่าเปูาหมายที่โรงเรียนกําหนด  ดังปรากฏจากผล
การประเมินในด้านตา่ง ๆ ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
1.  

 

วิชา/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม 
ภาษาไทย 78.02 99.37 91.02 94.52 77.56 84.08 86.94 
สังคมศึกษาฯ 87.25 89.54 94.36 78.71 90.20 87.80 87.73 
ภาษาอังกฤษ 76.70 81.17 91.23 66.29 73.15 73.81 76.17 
คณิตศาสตร์ 63.96 76.57 78.08 83.71 74.86 74.40 75.62 
วิทยาศาสตร์ 97.36 85.56 87.68 65.65 81.39 66.52 79.20 
สุขศึกษา 99.12 98.95 97.08 95.81 98.86 94.94 97.33 
ศิลปะ 80.66 98.33 96.24 89.84 100.00 95.68 93.96 
การงานฯ 100.00 98.33 99.37 100.00 100.00 93.01 98.30 

 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 

2.  
 

วิชา/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม 
ภาษาไทย 89.45 97.28 95.82 94.19 83.95 91.82 91.64 
สังคมศึกษาฯ 86.81 92.89 97.08 85.48 83.66 91.96 89.23 
ภาษาอังกฤษ 90.11 73.22 77.87 75.97 74.86 81.25 78.55 
คณิตศาสตร์ 81.98 84.73 81.63 73.87 82.53 66.67 77.93 
วิทยาศาสตร์ 95.38 90.59 91.86 75.81 79.97 77.83 84.01 
สุขศึกษา 97.80 99.79 97.70 96.77 94.18 99.26 97.42 
ศิลปะ 75.60 96.86 99.16 87.58 96.45 91.52 91.52 
การงานฯ 100.00 98.95 99.16 99.52 97.87 100.00 99.21 

 
 

 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 
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 3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 
 
 

วิชา/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม 
ภาษาไทย 83.73 98.32 93.42 94.35 80.75 87.95 89.75 
สังคมศึกษาฯ 87.03 91.21 95.72 82.09 86.93 89.88 88.81 
ภาษาอังกฤษ 83.40 77.19 84.55 71.13 74.01 77.53 77.96 
คณิตศาสตร์ 72.97 80.65 79.85 78.79 78.69 70.53 76.91 
วิทยาศาสตร์ 96.37 88.07 89.77 70.73 80.68 72.17 82.96 
สุขศึกษา 98.46 99.37 97.39 96.30 96.52 97.10 97.52 
ศิลปะ 78.13 97.59 97.70 88.70 98.22 93.60 92.32 
การงานฯ 100.00 98.64 99.26 99.80 98.93 96.50 98.85 

เฉลี่ยรวม 87.51 91.38 92.20 85.23 86.84 85.65 88.135 
 
 
 

 

 
 
 
 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 79.01 68.89 55.82 53.79 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.62 29.07 35.23 28.58 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.10 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 
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 2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 65.37 59.46 44.28 43.97 52.40 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 46.28 30.42 30.69 34.86 30.10 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 

 
 
 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  ปกีารศึกษา 2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2569-2561 
 

 

ปีการศึกษา/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2559 62.98 62.12 53.27 55.50 
2560 70.60 66.35 51.07 52.67 
2561 79.01 68.89 55.82 53.79 

 
 
 

 
 

4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559-2561 
 
 

ปีการศึกษา/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
2559 68.47 44.02 40.53 45.18 43.54 
2560 65.53 48.81 44.12 45.44 48.37 
2561 65.37 59.46 44.28 43.97 52.40 

 
 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2559-2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2559-2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบผลทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2559-2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2559-2561   
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

 1.3 ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียนจ้าแนกตามระดับคุณภาพ   
      ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2561 
 
 

ชั้น/ระดบั
คุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 90.11 8.13 1.76 0.00 
ม.2 90.17 7.32 2.51 0.00 
ม.3 92.28 6.05 1.67 0.00 
ม.4 93.55 4.84 1.61 0.00 
ม.5 95.17 4.12 0.71 0.00 
ม.6 90.63 8.04 1.34 0.00 

รวมทั้งสิ้น 91.99 6.42 1.60 0.00 

 

 

 
 
 

ชั้น/ระดบัคุณภาพ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ม.1 44.84 35.38 17.58 2.20 
ม.2 47.28 37.87 13.60 1.26 
ม.3 50.10 40.08 7.72 2.09 
ม.4 45.48 32.42 16.29 5.81 
ม.5 54.69 27.13 17.05 1.14 
ม.6 55.21 30.51 11.46 2.83 

รวมทั้งสิ้น 49.60 33.89 13.95 2.56 

 

ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการสื่อสาร ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1-6  ปีการศึกษา 2561 
 

ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการคดิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

 

 

 
 

ชั้น/ระดบัคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ม.1 90.33 5.05 4.62 0.00 
ม.2 89.75 6.49 3.77 0.00 
ม.3 90.40 6.05 3.55 0.00 
ม.4 90.81 6.77 2.42 0.00 
ม.5 95.60 3.84 0.57 0.00 
ม.6 95.24 2.38 2.38 0.00 

รวมทั้งสิ้น 92.02 5.09 2.59 0.00 
 

 
 
 
 

 

ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการแก้ปญัหา ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1-6  ปีการศึกษา 2561 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6  ปีการศึกษา 2561 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการแกป้ัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

 
 
ชั้น/ระดบัคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 92.97 5.05 1.98 0.00 
ม.2 90.79 5.86 3.35 0.00 
ม.3 91.65 6.47 1.88 0.00 
ม.4 95.65 3.06 1.29 0.00 
ม.5 91.48 5.97 2.56 0.00 
ม.6 93.01 5.51 1.49 0.00 

รวมทั้งสิ้น 92.59 5.32 2.09 0.00 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ชั้น/ระดบัคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 90.11 6.59 3.30 0.00 
ม.2 90.17 5.65 4.18 0.00 
ม.3 90.81 6.68 2.51 0.00 
ม.4 95.81 3.06 1.13 0.00 
ม.5 92.90 5.11 1.99 0.00 
ม.6 91.96 6.10 1.93 0.00 

รวมทั้งสิ้น 91.96 5.53 2.51 0.00 

 

ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6  ปีการศึกษา 2561 
 

ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6  ปีการศึกษา 2561 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใชท้ักษะชวีิต ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

จากผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561  
ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินระดับดีมากขึ้นไป  ด้านความสามารถในการสื่อสาร ร้อยละ 92.19  ซึ่งสูง
กว่าเปูาหมายที่กําหนด คือร้อยละ 75  ด้านความสามารถในการแก้ป๎ญหา ร้อยละ 92.40   ซึ่งสูงกว่าเปูาหมาย
ที่กําหนด คือร้อยละ 85  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ร้อยละ 92.66  ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่กําหนด คือ
ร้อยละ 80  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ร้อยละ 92.19  ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่กําหนด คือร้อยละ 
90  ส่วนการประเมินความสามารถในการคิด  ได้ผลการประเมินร้อยละ 50.12 ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่
กําหนด คือ ร้อยละ 80  
 

 1.4 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2561 
 
 

ชั้น/ระดบัคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 92.53 7.47 0.00 0.00 
ม.2 90.79 9.21 0.00 0.00 
ม.3 91.65 8.35 0.00 0.00 
ม.4 95.00 4.35 0.65 0.00 
ม.5 94.46 4.83 0.71 0.00 
ม.6 91.52 8.18 0.30 0.00 

รวมทั้งสิ้น 92.66 7.07 0.27 0.00 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561 
 

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6  ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

 

 
 

จากผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561  ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยมขึ้นไป  ร้อยละ 
92.66  ซึ่งสูงกว่าเปูาหมายที่กําหนด คือร้อยละ 85 
 

 1.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2561 
 
 

ชั้น/ระดบัคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 92.09 7.03 0.88 0.00 
ม.2 91.00 5.58 0.42 0.00 
ม.3 90.19 9.19 0.63 0.00 
ม.4 93.55 5.48 0.97 0.00 
ม.5 91.76 7.24 0.99 0.00 
ม.6 92.56 6.85 0.60 0.00 

รวมทั้งสิ้น 91.86 6.89 0.75 0.00 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6  ปีการศึกษา 2561 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันถึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561 
 



- 22 - 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   
ปีการศึกษา 2561  ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยมขึ้นไป  ร้อยละ 91.86  ซึ่งสูงกว่าเปูาหมาย
ที่กําหนด คือร้อยละ 80 
 
 1.6 ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ปีการศึกษา 2561 
 
 

ชั้น/ระดบัคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 87.03 12.97 
ม.2 85.98 14.02 
ม.3 89.35 10.65 
ม.4 84.68 15.32 
ม.5 81.68 18.32 
ม.6 84.82 15.18 

รวมทั้งสิ้น 85.59 14.41 

 

 

 

 

 

จากผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา  ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561  ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมิน ร้อยละ 85.59  ซึ่ง ไม่เป็นไป
ตามเปูาหมายที่กําหนด คือร้อยละ 90 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปกีารศึกษา 2561 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6  ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

  นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่แสดงถึงความ
เป็นผู้นําด้านวิชาการ  มีผลงานดีเด่นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร  สามารถ
นําเสนอผลงานในเวทีศักยภาพซึ่งเป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็นมาตรฐานสากล  และได้รับรางวัลใน
ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ  ดังรายการต่อไปนี้ 
 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/3  
จํานวน 20  คน 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรมการประกวดละครคุณธรรม  
ระดับชั้น ม.1-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายณภนต์   เพิ่มความประเสริฐ        
นางสาวธนภรณ์ เลาหะโรจนพันธ ์    
นางสาวนวชาต์  เหลก็กล้า    
นางสาวพรนภัส    ติณะมาศ             
นายรัชพล  ดั่นคุ้ม                    

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/3  
จํานวน 20  คน 

รางวัลเหรียญทอง กจิกรรมการประกวดละครคุณธรรม  ระดับชั้น  
ม.1-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดบัชาติ  ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา  
ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายณภนต์    เพิ่มความประเสริฐ        
นางสาวธนภรณ์    เลาหะโรจนพันธ์     
นางสาวนวชาต์  เหลก็กล้า    
นางสาวพรนภัส     ติณะมาศ             
นายรัชพล  ดั่นคุ้ม                    

รางวัลเหรียญทอง กจิกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น  
ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดบัชาติ  ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา  
ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวครองขวัญ      เจริญศิลป์ 
นางสาวแพรวาว  ทัศนยี์ประภากร 

รางวัลผ่านเกณฑ์ การแข่งขันตอบป๎ญหาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ 
ครั้งที่ 11 

มูลนิธิร่มฉัตร 

ด.ญ.กมลวรรณ ธารารัตนสุวรรณ 
เด็กหญิงชนิภา  ศรีบุญ 
เด็กหญิงนภสร แจ่มฟาู 
เด็กหญิงนาลิสา แซ่เตีย 
เด็กหญิงวิมลิน  ป๎้นนาค 
ด.ญ.สายทองแท้    เรืองทรัพย ์
นางสาวจุฑารัตน์  ใยเย็น 
นางสาวภูตาวัน  วงษ์หงษ์ 
นางสาวญาดา บวัเทศ 
น.ส.วิยะดาวรรณ กล้ากสิกิจ 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ กจิกรรม สวดมนต์แปลอังกฤษ  
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ  ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา  
ปีการศึกษา 2561 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวงศพัทธ ์นิโรจน ์
นางสาวธันย์ชนก  แสนทวีสุข 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้น  
ม.4 – ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปกีารศึกษา 2561 
 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายวงศพัทธ ์นิโรจน ์
นางสาวธันย์ชนก  แสนทวีสุข 

รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติกิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับ 
ชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดบัชาติ  ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ปี
การศึกษา 2561 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงรุ่งระวี  อินทร์เอม 
 

รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1  กจิกรรมเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวจุฑารัตน์  ใยเย็น 
น.ส.วิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ 
นางสาวภูตาวัน  วงษ์หงส ์
นางสาวปทิตตา  พรมเขียว 
เด็กหญิงวิมลิน  ป๎้นนาค 

รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ
ประเภททีมหญิงล้วน ชั้นมธัยมศึกษา ระดับจังหวัด 

สํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ 

นางสาววรรณพร  ชาญเวชศาสตร์ 
 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย สํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค์ 

นางสาวปานตา  ทวีแหลม 
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้น ม.ต้น สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 

นางสาวนฤวรรณ  ลิมพะสูตร รางวัลชมเชยการประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 

เด็กหญิงกิรณา วิมลลักษณ์ 
 

รางวัลชมเชยการประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้น ม.ปลาย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 

นางสาวปานตา  ทวีแหลม รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ศพอ.จังหวัดนครสวรรค์ 
ด.ญ.กมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ 
เด็กหญิงชนิภา  ศรีบุญ 
เด็กหญิงนภสร แจ่มฟาู 
เด็กหญิงนาลิสา แซ่เตีย 
เด็กหญิงวิมลิน  ป๎้นนาค 
ด.ญ.สายทองแท ้ เรืองทรพัย ์
นางสาวจุฑารัตน์  ใยเย็น 
นางสาวภูตาวัน  วงษ์หงส ์
นางสาวญาดา บวัเทศ 
น.ส.วยิะดาวรรณ  กลา้กสกิิจ 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ระดับเขต กิจกรรม สวดมนตแ์ปลอังกฤษ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.6  
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
 

นายวงศพัทธ ์นิโรจน ์
นางสาวธันย์ชนก  แสนทวีสุข 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  ระดับเขต กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทยระดับชั้น ม.4 – ม.6 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด,ญ,กมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ 
เด็กหญิงชนิภา   ศรีบุญ 
เด็กหญิงนภสร แจ่มฟาู 
เด็กหญิงนาลิสา แซ่เตีย 
เด็กหญิงวิมลิน  ป๎้นนาค 
เด็กหญิงสายทองแท้  เรืองทรัพย ์
นางสาวจุฑารัตน์  ใยเย็น 
นางสาวภูตาวัน  วงษ์หงส ์

รางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ ระดับชาติ กจิกรรมสวดมนต์แปลอังกฤษ 
ระดับชั้น ม.1–ม.6  
 

สํานักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวญาดา บวัเทศ 
น.ส.วยิะดาวรรณ  กลา้กสกิิจ 

  

นายวงศพัทธ ์นิโรจน ์
นางสาวธนัย์ชนก  แสนทวีสุข 

รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติกิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับ 
ชั้น ม.4 – ม.6 

สํานักงานคณะกรรการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายชุติพนธ์ บุญมาก 
น.ส.ชนัญชิดา  สุวรรณะ 
น.ส.ธีร์สุดา  ข้อโนนแดง 

ชนะเลิศ แข่งขันตอบป๎ญหากฎหมาย ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครสวรรค์ 

น.ส.ธารินี  พวงทอง 
น.ส.รัตนาวลี สิงห์เวียง 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบป๎ญหาหวัข้อ "การพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา" ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในงานครบรอบ 96 ป ี 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

นายนราธิป สังข์ทอง 
นายติณห์ธร  นราพิสุทธิ ์

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบป๎ญหาหัวข้อ "การพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา" ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ในงานครบรอบ 96 ปี  
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

น.ส.แพรวา สันติภาพจันทรา 
น.ส.ภัคจิรา  ใหญย่ิ่ง 
 

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบป๎ญหาหัวข้อ "การพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา" ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ในงานครบรอบ 96 ปี  
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

ด.ช.โยธิน ลักษณาการ 
ด.ญ.รัตนากร  วิสิทธิ์พานิช 
 

รางวัลเหรยีญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมการการประกวด
มารยาทไทย ระดับ ชั้น ม.1- ม.3งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวธีรยา จันทร์เชย 
นางสาวเบญจรัตน์ รุ่งน้อย 
นางสาวเกศภิญญา ศรีสวัสดิ์โชคชัย 
นางสาวธนัชพร  มาสสุข 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กจิกรรมประกวดร้องเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.4-6 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

น.ส.ธารินี  พวงทอง 
น.ส.รัตนาวลี สิงห์เวียง 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบป๎ญหาหวัข้อ "การพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา" ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ในงานครบรอบ 96 ปี  
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

นายนราธิป สังข์ทอง 
นายติณห์ธร  นราพิสุทธิ ์

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบป๎ญหาหัวข้อ "การพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา"ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในงานครบรอบ 96 ป ี 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

น.ส.แพรวา    สันตภิาพจันทรา 
น.ส.ภัคจิรา  ใหญย่ิ่ง 
 

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบป๎ญหาหัวข้อ "การพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา" ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ในงานครบรอบ 96 ปี  
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/3  
จํานวน 20  คน 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรมการประกวดละครคุณธรรม
ระดับชั้น ม.1-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายณภนต์   เพิ่มความประเสริฐ          
นางสาวธนภรณ์  เลาหะโรจนพันธ์     
นางสาวนวชาต์  เหลก็กล้า 
นางสาวพรนภัส  ติณะมาศ                              
นายรัชพล  ดั่นคุ้ม                          

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  
ระดับชั้น ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 



- 26 - 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/3  
จํานวน 20  คน 

รางวัลเหรียญทอง กจิกรรมการประกวดละครคุณธรรม  ระดับชั้น  
ม.1-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาต ิ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา  
ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายณภนต์   เพิ่มความประเสริฐ          
นางสาวธนภรณ์  เลาหะโรจนพันธ์     
นางสาวนวชาต์  เหลก็กล้า 
นางสาวพรนภัส  ติณะมาศ                             
นายรัชพล  ดั่นคุ้ม                          

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  
ระดับชั้น ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ  ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา  
ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวศิริลดา  จงกล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.4-6 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

นายธราเทพ  เขตอนันต์
นางสาวชญานิน พัฒนวรรณนากร 

รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันการตอบป๎ญหาทางวิชาการ คร้ังที่ 16 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

นายภูริช ธีระโกศล รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบป๎ญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 

ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 

นายภูริช   ธีระโกศล 
นายศิร์ณรัณ   นิ่มพานิชย ์
น.ส.พิมพ์วิชญา    คงชาญแพทย์ 

ชนะเลิศแข่งขันเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โครงการ NU Young Economic Challenge 2018 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก 

น.ส.ธนัชพร มาศสุข 
น.ส.ธัญพิชชา เขยีวยิ่ง 
น.ส.ธีรยา จันทร์เชย 
น.ส.เกญภิญญา  ศรีสวัสดิ์โชคชัย 
น.ส.เบญจรัตน์ รุ่งน้อย 

รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1  
กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ธัญญมงคลชัย 
เด็กหญิงบุญราศี    ปิยสมบุญ 
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กันทวงศ์ 
เด็กหญิงอจลญา   จิระศิริโชติ 
เด็กหญิงเกตา  ไตรเดชาพงศ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1–ม.3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 
 

เด็กชายอภิวิชญ ์ บุญฤทธิ ์
เด็กชายปยิวุฒิ  บุญเจริญ 
เด็กชายปวริศ  ศรฤทธิ ์
เด็กหญิงณิชา  ตุงคะเตชะ 
เด็กหญิงศศิวิมล เทียนทอง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ปราชญ์อรรณ  ปรัชญาพันธ์
ด.ช.ธนภณ  พงษ์สาล ี
ด.ช.ทรงโปรด  อ่องศรี 
ด.ช.ศิริพงศ์  จุลกลับ   
ด.ญ.กชมน  กุลถวายพร 
 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียนเข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 

มูลนิธิร่มฉัตร 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายอภิวิชญ ์ บุญฤทธิ ์
เด็กชายปยิวุฒิ  บุญเจริญ 
เด็กชายปวริศ  ศรฤทธิ ์
เด็กหญิงณิชา  ตุงคะเตชะ 
เด็กหญิงศศิวิมล เทียนทอง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ 
ชั้น ม.1-3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

สภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เหรียญทองรองชนะเลิศ  แข่งขันสภานกัเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

นางสาวเสาวลกัษณ์ อินเดช เหรียญทอง กิจกรรมประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 

เด็กหญิงรุจรดา จงเจริญ 
เด็กหญิงอริษา งามด ี
เด็กหญิงณัชมล ชินวงษ์ทัน 
นาย.ภวูดล  อินทรกุล 
นาย.ชนวีร์ ปนามโกสา 

เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้น ม.1-3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41 
 

เด็กหญิงเกวลิน  ปรางทับทิม 
เด็กหญิงวิภานัน  ปพีูน   
เด็กหญิงวรัชยา  จันตะนาเจต 
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขอร่าม 

การประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้น  ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญเงิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 
 

ด.ญ.รุ่งระวี อิ่มเอม รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

เด็กชายโยธิน  ลักษณาการ
เด็กหญิงรัตนากร วิสิทธิ์พานิช 

เกียรติบัตรเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ระดบั ม.ต้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

เด็กหญิงปทิตตา บุญศิร ิ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) 
ระดับชั้นม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด.ญ.กมลวรรณ ธารา-รัตนสุวรรณ 
เด็กหญิงสายทองแท้ เรืองทรัพย ์
เด็กหญิงวิมลิน ป๎้นนาค 
เด็กหญิงนภสร แจ่มฟาู 
เด็กหญิงนลิสา แซ่เตี๋ย 
เด็กหญิงชนิภา ศรีบุญ 
นางสาวจุฑารัตน์ ใยเย็น 
นางสาวญาดา บวัเทศ 
นางสาวภูตาวัน วงษ์หงส ์
นางสาววยิะดาวรรณ  กล้ากสิกจิ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ 
ระดับชั้นม.1 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-
ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ระดับชาต ิปีการศึกษา2561 ณ จังหวัดพะเยา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขัน Multi Skills 
Competition ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจําปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวสุธิดา ทวีสิทธิโชคชัย 
นางสาวกัญญว์รา  ยาวิชยั 
นางสาวจิรัชญา 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รายการโตว้าที English Debateระดับกลุ่ม
จังหวัด Provincial Cluster OBEC English Debate Competition 
2018 รอบ knockout  ได้เหรียญทอง ประเภทห้องเรียนพิเศษ  
(Special Program ) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวสุธิดา ทวีสิทธิโชคชัย 
นางสาวกัญญว์รา  ยาวิชยั 
นางสาวจิรัชญา 

รางวัลชมเชย  รายการโต้วาที English Debateระดับภูมิภาค ภาคกลาง 
OBEC English Debate Competition 2018 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
(Special Program ) 

สํานักงานพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา 

นายกิตติพงษ ์ครุฑเผือก  
 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
Story Telling ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับชาต ิ ปี
การศึกษา 2561 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายกิตติพงษ ์ครุฑเผือก  
 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
Story Telling ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ปกีารศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
42 

นางสาวปริชมน โอประเสริฐสวัสดิ์  
 

ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันภาษาองักฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

มูลนิธิร่มฉัตร 

นายฉัตริน เอีย่มสงคราม 
 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสะกดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling Bee 
Contest (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 
เข้ารอบ 25 คนเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ การแข่งขันสะกดคําศัพท์
ภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21( NJ Spelling Bee 
2018) 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
นครสวรรค์ 
บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่น
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด 
(มหาชน) 

นายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสะกดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ Spelling Bee 
Contest (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) 
เข้ารอบ 100 คน การแข่งขันระดับภาคเหนือ การแข่งขันสะกดคําศัพท์
ภาษาอังกฤษ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21( NJ Spelling Bee 2018) 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ บริษัท เนช่ัน 
อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเท
นเมนท์ จํากัด 
(มหาชน) 

นางสาวกมลชนม์ เขยีนประเสริฐ ระดับเหรียญทองการแข่ง crossword สพม.เขต 42 
น.ส.ณิชาภัทร สุวจนกรณ์ 
น.ส.ชนากานต์ บุญทรงสันติกุล 
น.ส.ณัฐชนิกานต์ โชติพิศาล 
น.ส.ภคนันท์ บุญเชื้อ 
นายเปรม เชื้อจีน 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

นายปารินทร์  คงอินทร ์ ช 
นายเอกธนัช  โอภาสทิพากร  
นายกษิดิส  บุญญะโสภิต             

รางวัลรองชนะเลิศระดับภาค การแข่งขนัตอบป๎ญหาภาษาอังกฤษ 
รายการ “CU on the road”  
ณ ที่มนตรีสตูดิโอ ลาดพร้าว 101 กรุงเทพฯ 23-25 มิ.ย.2561 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายณชพล จตุรงคโชค รางวัลเหรียญทอง กจิกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 68 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายฉัตริน เอีย่มสงคราม 
นายณชพล จตุรงคโชค 
นายวฤทธิ์ วงค์อินทรีย ์

The Provincial Cluster OBEC English Debate Competition 
2018 as Gold Medalist General Program Division 4-5 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



- 29 - 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงเจล่า    ดวงแก้ว รองชนะเลิศอันดับที่ 1  ระดับชาต ิการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงเจล่า  ดวงแก้ว ชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 สพม.42 
เด็กหญิงเกศกัญญา  โพธิ์สฤษดิ ์
เด็กหญิงศศิภาวรรณ   บรรณวัฒน ์
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์กระจ่าง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.1-ม.3 

สพม.42 

นางสาวพิชญา ทวีสิทธิโชคชัย รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปกีารศึกษา 2561 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวพิชญา ทวีสิทธิโชคชัย รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นม.4 – ม.6 ปีการศึกษา 2561 

สักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42  

นายปารินทร์  คงอินทร์   
นายเอกธนัช  โอภาสทิพากร   
นายกษิดิส  บุญญะโสภิต   

การแข่งขันตอบปญ๎หาภาษาอังกฤษรายการ CU on the Road  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ด.ญ.ศุภิศรา พึ่งเจียม 
ด.ช.คณัสนันท์ เช้ือวีระชน 

เหรียญทองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่/การแข่งขันการต่อคําศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

สพม.เขต 42 

ด.ญ.ศุภิศรา พึ่งเจียม 
ด.ช.คณัสนันท์ เช้ือวีระชน 

เหรียญทองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่/การแข่งขันการต่อคําศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ช.ณัฐพัชร์ จันทร 
ด.ช.ภูริ  ศิวสิริการุณย ์
ด.ญ.นารา นามธนาสิทธิ ์
ด.ญ.ฐาธิญา กันธิยะ 
ด.ช.กฤศนรัตน์ นะวะมวัฒน ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันศิลปหตัถกรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ศุภิศรา พึ่งเจียม 
ด.ช.คณัสนันท์ เช้ือวีระชน 

รางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันการต่อคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น 
ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปกีารศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ศุภิศรา พึ่งเจียม 
ด.ช.คณัสนันท์ เช้ือวีระชน 

รางวัลเหรียญทองระดับชาต ิ
การแข่งขันการต่อคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวณัฐณิชา ชื่นกลิ่น รางวัลชนะเลิศ  เดี่ยวซออู้ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทย
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ม.นเรศวร 

เด็กชายนิติพล   ม่วงเปีย รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.
1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 



- 30 - 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายนนทพัทธ ์ ศรีวงษา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม   ม.1-ม.3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายวิทวัส   ศรีพุทธ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่   ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงศิรภัสสร  พัสสร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   การแข่งขันเด่ียวขิม 7 หย่อง        ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 42 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 
 

 เด็กหญิงจารุณี  แกว้พินิจ รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา   เขต 42 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 
 

นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 

สพม. 42 

นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง 
 
 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายนนทพัทธ์   ศรีวงษา 
นางสาวศิรภัสสร    โพธิ์ทยั 
นายวิทวัส    ศรีพุทธ  
นางสาวนันทวภิา  แก้วพินจิ 
เด็กหญิงจารุณี    แก้วพินจิ 
เด็กหญิงทิพาพรรณ เปูกลาง 
นายเขมฉัฑต์เพ็ศ    เพ็ชรคง 
นางสาวศวรรยา   ศรีจุลฮาต 
เด็กชายกีรติ    คงคาสวรรค์ 
นายกฤษฎ ์   คําภาเมือง 
เด็กหญิงศิริขวัญ   เทศเขียว 
เด็กชายนิติพล    ม่วงเปีย  
นายประดิพัทธ์    อินทร์ฉ่ํา 
เด็กชายสิรวิชญ ์   แก้วเขียว 
เด็กชายอธิป พิริยศักดิ์มนตรี 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 

 

นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง         การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ จ.พะเยา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายวิทวัส   ศรีพุทธ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน        ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ    จ.
พะเยา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นายเขมฉัฑต์เพ็ศ    เพ็ชรคง รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง  อันดับ 2 การแข่งขันเด่ียวจะเข้      ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ    จ.
พะเยา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายนนทพัทธ ์ ศรีวงษา รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3          งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ  จ.พะเยา 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เด็กหญิงศิรภัสสร  พัสสร รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ จ.พะเยา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เด็กชายนนทพัทธ์   ศรีวงษา 
นางสาวศิรภัสสร    โพธิ์ทยั 
นายวิทวัส    ศรีพุทธ  
นางสาวนันทวภิา  แก้วพินจิ 
เด็กหญิงจารุณี    แก้วพินจิ 
เด็กหญิงทิพาพรรณ เปูกลาง 
นายเขมฉัฑต์เพ็ศ    เพ็ชรคง 
นางสาวศวรรยา   ศรีจุลฮาต 
เด็กชายกีรติ    คงคาสวรรค์ 
นายกฤษฎ ์   คําภาเมือง 
เด็กหญิงศิริขวัญ   เทศเขียว 
เด็กชายนิติพล    ม่วงเปีย  
นายประดิพัทธ์    อินทร์ฉ่ํา 
เด็กชายสิรวิชญ ์   แก้วเขียว 
เด็กชายอธิป พิริยศักดิ์มนตรี 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่อง
เดี่ยว ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ 
ภาคเหนือ จ.พะเยา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด.ช.อภิสิทธ์ บุญรกัษา เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ช. ภาสศุทธิ บญุศิริ เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวนฤมล  วิชาพร โล่รองรางวัลชนะเลิศอันดับ1พร้อมทุนการศึกษา 2,000บาท  ประกวด
วาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับ ภาคเหนือตอนลา่ง 

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก 

เด็กหญิงศรุดา  ศรีวรรณะ เกียรติบัตรรางวัลชมเชยประกวดวาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ระดับ ภาคเหนือตอนล่าง 

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

จังหวัดพิษณุโลก 

นางสาวนฤมล  วิชาพร รางวัลชนะเลิศ  ประกวดวาดภาพโครงการเวทีสร้างสรรค์ศักยภาพทาง

ศิลปะของเด็กและเยาวชน พรอ้มทุนการศึกษา 3,000 บาท 

ศาลเยาวชนและครอบครัว 

จังหวัดนครสวรรค์ 

เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญรักษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดวาดภาพโครงการเวทีสร้างสรรค์ศักยภาพทาง 

ศิลปะของเด็กและเยาวชน พรอ้มทุนการศึกษา 1,500 บาท 

ศาลเยาวชนและครอบครัว 

จังหวัดนครสวรรค์ 

เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ รางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพ โครงการเวทีสร้างสรรค์ศักยภาพ 

ทางศิลปะของเด็กและเยาวชน  พร้อมทนุการศึกษา 1,000 บาท 

ศาลเยาวชนและครอบครัว 

จังหวัดนครสวรรค์ 

เด็กหญิงศรุดา   ศรีวรรณะ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1- ม.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา  เขต 42 

เด็กชายดาน ุ  บุญมาก รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1- ม.-3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวนฤมล  วิชาพร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4- ม.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงศรุดา  ศรีวรรณะ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสีม.1- ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 68 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เด็กชายดาน ุ  บุญมาก รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน วาดภาพลายเส้น ม.1- ม.-3 

งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ 

เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาต ิครั้งที่ 68 จ.พะเยา 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวนฤมล   วิชาพร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน วาดภาพลายเส้น ม.4 - ม.-6 

งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 

และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ 68  จ.พะเยา 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญรักษา รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที1่ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.
1- ม.3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายพชรพล  สุกใส รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที1่ จิตรกรรมไทยประเพณี      ม.

1- ม.3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 42 

เด็กชายภาส์ศุทธิ  บุญศิริ รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที1่ จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์      

ม.1- ม.3  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวลลิตา    ซาบุตร รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที1่ จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  

ม.4 - ม.6  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

 รางวัลครูผู้ฝึกสอนรองชนะเลิศกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์  ม.4-ม.6    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

 รางวัลครูผู้ฝึกสอนรองชนะเลิศกิจกรรม จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.1 - ม.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 87 ระดับเขต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

 รางวัลครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเด่ียว  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวปุณยวีย ์  อานภุาพภราดร เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปกีารศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวปุณยวีย ์  อานภุาพภราดร เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง 
ระดับชั้น  ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2561   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวชลิตา   คุ้มบุญ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ปกีารศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

นายสิรวิชญ ์ เทียนเพชร เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลย ีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ปกีารศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวธนัญยา  สายทอง เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประเภทหญิง ระดับชั้น  ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลย ีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  ปกีารศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

นายภูร ิ พรมสุ่น เหรียญทองการแข่งขันขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.
4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขต พื้นที่การศึกษา ปกีารศึกษา 2561 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  สมศรี เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

ด.ช.อภิรักษ์  ชมประเสริฐ เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

ด.ช.สิงหภูมิ  หนูพุ่ม เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

ด.ช.ธนพงษ์  มากบุญ เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

ด.ญ.ณัฐณิชา  พวงสุวรรณ เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

ด.ญ.ณตะวัน  บุญส่ง เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

ด.ช.เจษฏาภรณ์  เจเรเมียร์ อาล
เวส 

เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

ด.ช.สิทธิศักดิ์  สุขสําราญ เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

ด.ช.บัญญัติ  กิริณี เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

ด.ญ.วรรณพร ผลสิทธิ์ เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

ด.ช.วรลภย์  แย้มเกสร เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

ด.ช.ธีรภัทร์   สระทองวาท เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

นาย ภูมินทร์ อนุชน เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

น.ส.กัญญาพัชร มะลินันท ์ เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

นาย จิราย ุคงคร้าม เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

นาย พัฒนกร โนรี  เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

น.ส.สุภาภรณ์ แจ้งนิลรัตน์  เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 
 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 



- 34 - 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นาย อธิคม  เครือษา เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 

ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 
สพม.เขต 42 
สพฐ. 

นายอิศวัชร ์ อินทร์โพธิ ์ เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

นายบุรัสกร คงสมบูรณ์ เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

นายเกียรติศักดิ ์พุ่มพวง เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

นายอัมรินทร์  อินตา เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

น.ส.ธัญญลักษณ์ ภกัด ี เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

นายปริญญา  สีรอด เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม ระดับเขต เหรียญทอง/เครื่องเปุาลม 
ระดับประเทศ(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
สพฐ. 

ด.ช.ธีรภัทร์   สระทองวาท ชนะเลิศเหรียญทองวงดนตรีสตริง ม.ต้น ระดับเขต  
รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทองวงสตริง ม.ต้น ระดับประเทศ 
(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
 
สพฐ. 

ด.ช.เจษฏาภรณ์ เจเรเมียร์ อาลเวส ชนะเลิศเหรียญทองวงดนตรีสตริง ม.ต้น ระดับเขต 
รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทองวงสตริง ม.ต้น ระดับประเทศ 
(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
 
สพฐ. 

ด.ช.พิษณุ  พุทธเษม ชนะเลิศเหรียญทองวงดนตรีสตริง ม.ต้น ระดับเขต 
รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทองวงสตริง ม.ต้น ระดับประเทศ 
(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
 
สพฐ. 

ด.ช.กชธนณัฏฐ์  คํามาพล ชนะเลิศเหรียญทองวงดนตรีสตริง ม.ต้น ระดับเขต 
รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทองวงสตริง ม.ต้น ระดับประเทศ 
(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
 
สพฐ. 

ด.ญ.ป๎ณฑารีย์  บํารุง ชนะเลิศเหรียญทองวงดนตรีสตริง ม.ต้น ระดับเขต  
รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทองวงสตริง ม.ต้น ระดับประเทศ 
(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
 
สพฐ. 

ด.ญ.ชิตชนก  รอดสัมฤทธิ ์ ชนะเลิศเหรียญทองวงดนตรีสตริง ม.ต้น ระดับเขต 
รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทองวงสตริง ม.ต้น ระดับประเทศ 
(ภาคเหนือ) 

สพม.เขต 42 
 
สพฐ. 

นาย ภูมินทร์ อนุชน เหรียญทองวงดนตรีสตริง ม.ปลาย  ระดับเขต สพม.42 
น.ส.กัญญาพัชร มะลินันท ์ เหรียญทองวงดนตรีสตริง ม.ปลาย  ระดับเขต สพม.42 
น.ส.วิชญาพร  บุญหนุน เหรียญทองวงดนตรีสตริง ม.ปลาย  ระดับเขต สพม.42 

นายพีร์รภัทร  พงษ์พรต เหรียญทองวงดนตรีสตริง ม.ปลาย  ระดับเขต สพม.42 
นายกานต์ชนกต์ ปานทรัพย ์ เหรียญทองวงดนตรีสตริง ม.ปลาย  ระดับเขต สพม.42 
นายนภัสกร     กวางทอง               เหรียญทองวงดนตรีสตริง ม.ปลาย  ระดับเขต สพม.42 
ด.ญ.ป๎ณฑารีย์  บํารุง รองชนะเลิศเหรียญทองขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์หญิง ม.ต้น  

ระดับเขต 
 

สพม.เขต 42 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ชิตชนก  รอดสัมฤทธิ ์ ชนะเลิศเหรียญทองขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ม.ต้น ระดับเขต สพม.เขต 42 
นายกฤษฎ ์ บาํรุงศรี 

นายอธิวัฒน์เฮงประดิษฐ์ 

นายณัฐชนน วัฒนสุข 

นายทนุธรรมปงเมืองมูล 

นายภูริณัฐ   จันทร์เสรีวัฒน ์

นายศิริวัฒน์  ส่งวัฒนา 

นางสาวกุลธิดา   พงศ์ภาณุกุล 

นางสาวพรรษชล  สายคุณากร 

นางสาวกฤตศยา    นทีมณฑล 

นางสาวณัฏฐณิชา  สุขแช่ม 

นางสาวมิลันดา  ดาวัลย ์

นางสาวจุฑาภัทร์  ร่มพยอม 

นางสาววีนัสรา  สมหวัง 

นางสาวจิตตา   ผวิผ่อง 

นางสาวชญานิษฐ ์ พันธุเขตต์การณ์ 

นางสาวชนัญชิดา  สุวรรณะ 

นางสาวนันท์นภัส  กุลรัตน์เขมวัน 

นางสาวดวงกมล   เปาูชัง 

นางสาววนมารินทร์ แดงทองดี 

นางสาวศศิกานต์   สนธิรกัษ ์

ชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขันละครคุณธรรมเหรียญทองอันดับ 4 
ระดับชาติ  การแข่งขันละครคุณธรรม 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาววรัญญา  คําเอก รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันขบัร้องเพลงสากล  ม.1-ม.3                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ  จ.พะเยา 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวพิชาณกิา  สุราภา รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันขบัร้องเพลงไทยสากล(ลูกกรุง)  ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ    จ.พะเยา 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เด็กหญิงญาสุมินทร์ เทพสิงห์ 
เด็กหญิงอติกานต์ พลศรี 
เด็กหญิงอรญา เรืองจุติโพธ์พาน 

รางวัล เหรียญเงิน /การประกวดโครงงานอาชีพ ระดบัชั้น ม.1-3 สพม.42 

เด็กชายนนทวัฒน ์ยังยืน 
เด็กชายปฤณฉัตร ฉัตรมานพ 

เหรียญเงินระดับชาติการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-3 

สพม.42 

เด็กชายนนทวัฒน ์ ยังยืน 
เด็กชายปฤณฉัตร ฉัตรมานพ 

เหรียญเงินระดับชาติการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-3 

สพม.42 

นายจตุพงศ์ อบอุ่น 
นายปยินนท์ เจริญพูนพาณิชย ์

เหรียญเงินระดับชาติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
ม.4-6 

สพม.42 

 ครูต้นแบบการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนด้วย iTunes U รุ่นที่ 3 สพม.42 
ด.ญ.อติกานต์  พลตรี 
ด.ญ.อรญา  เรืองจุติโพธิ์พาน 
ด.ญ.ญาสุมินทร์  เทพสิงห์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  สพม.42 
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                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงญาสุมินทร์ เทพสิงห์ 
เด็กหญิงอติกานต์ พลศรี 
เด็กหญิงอรญา เรืองจุติโพธ์พาน 

รางวัล เหรียญทอง  ชนะเลิศ/การประกวดโครงงานอาชีพ  
ระดับชั้น ม.1-3 

สพม.42 

ด.ญ.อติกานต์  พลตรี 
ด.ญ.อรญา  เรืองจุติโพธิ์พาน 
ด.ญ.ญาสุมินทร์  เทพสิงห์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สพม.42 

ดช.สัญชัย ศรีสุวรรณ 
ดญ.กัญชพร อู๋สูงเนิน 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ม.ต้น 

สพม.42 

นส.วลัยทิพย ์ทัตธนแสงเย็น 
นายวริศ โอภาส 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ม.ปลาย 

สพม.42 

เด็กชายกันตภณ ชูเฉลิม 
เด็กหญิงขวัญกมล โลหะศิรภากรณ์ 

เหรียญทองระดับเขตพื้นที ่
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web 
editor ม.ต้น 

สพม.42 

เด็กหญิงนภัทร พงษ์สุวิเชษศักดิ ์
เด็กหญิงนัสมนต์ ผิวรัตนกุล 

เหรียญทองระดับเขตพื้นที ่
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (comic 
strip) ม.ต้น 

สพม.42 

เด็กชายกันตภณ ชูเฉลิม 
เด็กหญิงขวัญกมล โลหะศิรภากรณ์ 

เหรียญทองระดับเขตพื้นที ่
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web 
editor ม.ต้น 

สพม.42 

เด็กชายชาญชยั สุขทนต ์
นายเกียรติภูมิ เลิศไกรชัยพร 

เหรียญทองระดับเขตพื้นที ่
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้าง web Application มปลาย 

สพม.42 

เด็กหญิงณภัทร พงษ์สุวิเชษศักดิ ์
เด็กหญิงนัสมนต์ ผิวรัตนกุล 

เหรียญทองระดับเขตพื้นที่ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเร่ืองสั้น (comic strip) ม.ต้น 

สพม.42 

 ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ระดับจังหวัดระดับชั้น ม.1 – ม.3 

สพม.42 

ด.ญ.ณัฐมน  แก้วแสงทองเจริญ 
ด.ญ.ลักษณารีย์  มีนาภา 
ด.ญ.ปิยาพัชร  เพ็ชร์สุกใส 

ชนะเลิศ เหรียญทองกิจกรรมประกวดยวุบรรณารักษ์ส่งเสริม             
การอ่าน ระดับจังหวัด  ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

สพม.42 

นส.วราภรณ์ แหวเมือง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ดีที่สุด ประเภทสตรี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
นส.รุ่งนภา ป๎นเมนท์ รางวัล Best Lady รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีการแข่งขันหมากรุกไทย

ศึกเซียนประจัญบาน ตักกะศิลาดินแดง ครั้งที่ 4  
ชมรมหมากรุก 
ตักกะศิลาดินแดง 

นส.วราภรณ์ แหวเมือง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ดีที่สุด ประเภทสตรี รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
นส.รุ่งนภา ป๎นเมนท์ รางวัล Best Lady รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีการแข่งขันหมากรุกไทย

ศึกเซียนประจัญบาน ตักกะศิลาดินแดง ครั้งที่ 4  
ชมรมหมากรุก 
ตักกะศิลาดินแดง 

ด.ญ.กฤติกา   ไกรนิตย ์ ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลระดับเข้าร่วมกจิกรรม แต่งกลอนสภุาพ สพม.42 
น.ส.ธุวพร  มโีพธิ ์
น.ส.สุกัลญา สุวรรณชะนะ 

รอบชิงชนะเลิศ  การประกวดแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทย  สําหรับ
เยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๐     

สพม.42 

นางสาวปิญาดา  วัดตูม อ่านทํานองเสนาะเหรยีญทอง  ระดบัจังหวัด สพม.42 
เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ภู่แพ การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ในงานมหกรรมความ 

สามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ และระดับชาต ิ(จังหวัดพะเยา)  ประจําปกีารศึกษา 2561 
 

สพม.42 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวกชพร  คงสมบัติ   รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ระดับจังหวัด สพม.42 
เด็กหญิงณัชชา  ศิริโก รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ สพม.42 
เด็กหญิงดลยา   ศรีพระจันทร ์ รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 – 3 ระดับภาคเหนือ และระดบัชาติ (จังหวัดพะเยา) ประจาํปี
การศึกษา 2561 

สพม.42 

เด็กหญิงคุณัญญา  เขตรวิทย ์
เด็กชายกฤศนรัตน ์นะวะมวัฒน ์
เด็กชายธีระพันธุ ์ พันธุ์ธวรรธนะสิน 

นักเรียนได้รับรางวัลระดับชนะเลิศ  กิจกรรม แข่งขันตอบคําถาม
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
เมื่อ18 สิงหาคม 2561 

สพม.42 

น.ส.ธุวพร  มโีพธิ ์
น.ส.สุกัลญา  สุวรรณชะนะ 

1.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขัน
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (4 บท) ระดับชั้น ม.4 - 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
2.นักเรียนได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  การประกวดแต่งบทกลอนใน
สารานุกรมไทย  สําหรับเยาวชนฯ   ครัง้ที่ 10 ณ  สํานักวิทยบรกิาร 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  จังหวดันครสวรรค์  เมื่อวันที่ 24  
พฤศจิกายน  2561 

สพม.42 

นายนิทัศน์ เท่ียงนิล นักเรียนได้รับรางวัลระดับยอดเยีย่ม  กจิกรรม เรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.4 – 6  การแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะดา้น
ภาษาไทย ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  เนือ่งในวันภาษาไทยแห่งชาต ิ  
ปีการศึกษา 2561  ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรม เรียงร้อยถอ้ยความ ระดับชั้น ม.4 – 6  การแข่งขันสมรรถนะ
ความสามารถทกัษะด้านภาษาไทย  ระดับประเทศ เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ  ปกีารศึกษา 2561 เมื่อวันที ่23 กรกฎาคม 2561 

สพม.42 

น.ส.นันทัชพร  เสือกะ นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม 
การแข่งขันคัดลายมอืสื่อภาษาไทยระดบัชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ประจําปกีารศึกษา 2561 

สพม.42 

น.ส.กมลนัทธ์ สุขเสือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

สพม.42 

น.ส.อารยา  เข็มงาม นักเรียนได้รับรางวัลระดับ  เหรียญทอง กิจกรรม คําคม ระดับชั้นม.4–6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดบัภาคเหนือและระดับชาต ิครั้งที่ 68  
ประจําปกีารศึกษา 2561 ณ จังหวัดพะเยา 
รางวัลส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสําเร็จ
ระดับ  ดีเด่น  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

สพม.42 

เด็กหญิงจิรนันท์   อินทรมงคล นักเรียนได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน
ทํานองเสนาะ ระดับชั่น ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา  

สพม.42 

น.ส.บุณยาพร  มกรธวัช          
น.ส.นิรชา  หงส์ยิ้ม                

การแข่งขันตอบปญ๎หาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ  
(เหรียญทอง) 

สพฐ 

น.ส.บุณยาพร  มกรธวัช          
น.ส.นิรชา  หงส์ยิ้ม         

การแข่งขันตอบปญ๎หาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ 
(เหรียญทอง) 

สพฐ 

ด.ช.ณทัต  อันประนิตย ์
ด.ช.จิรพัชร์  ชินคํา 

การแข่งขันตอบปญ๎หาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประเทศ 

 (เหรียญเงิน) 
 

สพฐ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายณภัต  อันประนิตย ์        
นายจิณณพัต  จิตบุณยเกษม  
นายณัชพล  ฉัตรปุญญานนท ์ 
นายบดินทร์  ศรีจุลฮาต        
 นายคุณากร  แช่มเกต ุ       
นายชญานิน  ขันกสิกรรม     
นายชนาธิป  เรือศรีจันทร์     
นายเอกสิทธิ์  วานะรินทร์     
นายภัทรพิทาน  พวงทอง     
นายทศพร  วิลาศ       

อันดับที่ 1 บาสเกตบอล 18 ปีชายกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 
ภาค 6 (20 – 22  ส.ค.  2561) 

ธนาคารออมสิน ภาค 6 

นายภาคสัณห์   จันทร์เปีย  
นายภฉูาย  ฉายเพ็ชร   
นางสาวพิชญ์ดนยา  จริตงาม   

เหรียญทอง ระดับประเทศ  การแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดบัชั้น ม.4-ม.6 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ช.วณัฐ ศรีฟูา                 
ด.ญ.ณัฐวรรณ สุนทรเลขา     
ด.ญ.ฐิติรัตน์ ตั้งประเสริฐ       

การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ต้น 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยราชภฎั
กําแพงเพชร 

ด.ช.สิรภพ จันทร์เกษมสัตย ์  
ด.ญ.ปุณณภา ทองทรงกฤษณ์    
ด.ช.สิรินทร์ พึ่งกัน              

การแข่งขันตอบปญ๎หาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนะเลิศ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภฎั
กําแพงเพชร 

นางสาวนฤมล วิชาพร        การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ด.ช.สิรภพ จันทร์เกษมสัตย ์
ด.ช.ทรงโปรด อ่องศรี 
ด.ญ.ชมพูนุท โสมภีร ์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  ชนะเลิศ สพม 42 

ด.ช.ทรงโปรด อ่องศรี 
ด.ช.สรภพ จันทร์เกษมสัตย ์
ด.ญ.ชมพูนุท โสมภีร ์

เหรียญทอง ชนะเลิศ สพม.42 

ด.ช.เอกอมร  ศรีจอมขวัญ 
ด.ช.คณรมย์ วิชนี 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายธนกฤต  กัลป์พันธุ ์
นายแทนไท  ทองเปรม 
นางสาวภวรัญชน์   โตมณีพิทักษ์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาต ิ ปีการศึกษา 2561 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวจณิสตา คําแกว้ 
นางสาวพรรวินท ์ภู่ตระกูล 
นายธนกฤต กัลพันธุ ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญเงิน การแข่งขันทกัษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
กําแพงเพชร 

กรณัฐ ฤดีเจริญ 
พริมธีรา หินแกว้ 

เหรียญเงิน ระดับประเทศ การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ สพฐ. 

1.น.ส.เพ็ญพิชชา จูเทศ   
2.น.ส.ภูริชญา โพธพิันธ ์   
3.น.ส.รพีภัทร ไทยยานันท์  
 

ชนะเลิศ “การแข่งขันทักษะความรู้ทางการแพทย์” ในวันเบาหวานโลก 
เงินรางวัล 10,000 บาท 

โรงพยาบาล พริ้น ปากน้าํโพ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายสพล  ไม้สนธิ ์
เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภีร ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันตอบปญ๎หาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นาย ธนกฤต สวามวิัสดุ ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันแลปกริ๊งทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

นางสาวนลินา ภัททาจาระ 
นางสาว ธ ธฤตา ศุภศดิศ 
นางสาว นพรัตน ์เกตุกําเหนิด 

รองชนะเลิศโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2019) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ
NECTEC 

ด.ช.ปวริศร์ จันทรังสีวรกุล 
ด.ช.ศรัณย์ภัค ชูกร 

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับชาต ิปี
การศึกษา 2561 

สพฐ. 

นายกิตติ หมอยาด ี
นายศุภณัฐ เนียรภาค 
นายจิระพงษ์ ชาติพจน ์

รางวัลโรงเรียนต่อยอดยอดเยี่ยม (Best Practice Reward) 
ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน ระดับประเทศ 

กฟผ. 

นางสาวกัญญาณัฐ ฉิมพล ี
นางสาวโปรดปราน จันแปงเงิน 

ระดับเหรียญเงิน ระดับประเทศกิจกรรมการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. 

นายคณิศร ประทุมานนท ์
นายภูริณัฐ จันทร์เสรีวัฒน ์
นายคณาวุฒิ ชวนะรานนท ์

รางวัล “Young Innovator Award” 
 

หน่วยงาน Citizen 
Innovation 
ประเทศสิงคโปร์ 

นายอธิราช ทองลอย 
น.ส.ญาณิศา   จันทร์ศรีดีชัย 
น.ส. ภาสินี รักพานิชมณี  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2561 (ส่วนภูมภิาค)  

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ 

น.ส.ญณินชญา   อุ่นจิตต์วรรธนะ 
นายสุกฤษฏิ์    รุกขชาต ิ 
น.ส.โสภณัฐ   จิตรเอก  

รางวัลรองชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) 
ชื่อผลงาน.การศึกษาวงก้นหอย และเกลยีวเหลี่ยมก้นหอยจากการหมุน
ด้ายเส้นหนึ่งรอบหลอดด้ายปริซึมฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าไปใช้ใน
การพับเก็บย่อขยาย 

การแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการ ระดับภาคเหนือ 
ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ณ 
หอประชุม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ระหวา่ง
วันที่   2   สิงหาคม 2561 

นายปารินทร์   คงอินทร ์
นายเศรษฐ์  เอกเศรษฐ์สกุล 
นายปารเมศ   ศุภโชคพุฒกิุล 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คําอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6)  ชื่อ
ผลงาน.การศึกษารูปแบบทั่วไปของการหาจํานวนและความยาวของเส้น
ทแยงมุมทั้งหมดที่มีความยาวไม่เท่ากันของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า
โดยใช้วงกลมแนบนอกและกฏของโคไซน์ 

การแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการ ระดับภาคเหนือ 
ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ณ 
หอประชุม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ระหวา่ง
วันที่   2   สิงหาคม 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายปินอธิษฐ์   โฆษิตวานิชย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน  A-Math   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

การแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการ ระดับภาคเหนือ 
ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ณ 
หอประชุม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ระหวา่ง
วันที่   2   สิงหาคม 2561 

นางสาวนรรัตน์   ธีระรังสิกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน  A-Math                           
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

การแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการ ระดับภาคเหนือ 
ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยระราชทาน 
สมเด็จพระเทพฯ 
ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
วันที่  2  สิงหาคม 2561 

1.เด็กหญิงปภังกร  เหล่าเขต 
2.เด็กหญิงกมลนิตย์ เกตุภู่พงษ์ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง     การแข่งขัน ซูโดก ุระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการ ระดับภาคเหนือ 
ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยระราชทาน 
สมเด็จพระเทพ ฯ ณ 
หอประชุม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ วันที ่  2   
สิงหาคม 2561 

เด็กหญิงจิดาภา  กุลฉัตรสิริ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2                
ารแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจําป ี2561   ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี   จ.ลพบุร ี 
ระหว่างวันที ่16-18 
สิงหาคม 2561 

นายภูริช  ธีระโกศล ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก  ประจําปี
การศึกษา 2561 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจําปี 
2561  ระหว่างวันที ่                      
16-19  สิงหาคม พ.ศ.2561 

นายชานนท ์ วิมลเฉลา 
นายธนกฤต  กัลพันธุ ์

รับรางวัลชนะเลิศ  พร้อมโล่และเงินรางวัล 2,000 บาท 
การแข่งขันตอบปญ๎หาทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก  ประจําปี
การศึกษา 2561 งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจําปี 
2561  ระหว่างวันที ่16-19   
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
  สิงหาคม พ.ศ.2561 
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุนทรเลขา 
เด็กหญิงวิรัลพัชร์   คําคม 

รับรางวัลชนะเลิศ 
พร้อม ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท 
การแข่งขันตอบปญ๎หาทางคณิตศาสตร์  ม.ต้น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก  ประจําปี
การศึกษา 2561 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจําปี 
2561  ระหว่างวันที ่16-19  
สิงหาคม พ.ศ.2561 

เด็กชายณภัทร   สินจินดาวงศ์ 
เด็กหญิงพิชามญชุ์   จริตงาม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท 
การแข่งขันตอบปญ๎หาทางคณิตศาสตร์  ม.ต้น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก  ประจําปี
การศึกษา 2561 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจําปี 
2561  ระหว่างวันที ่16-19  
สิงหาคม พ.ศ.2561 

นางสาวศิรภัสสร  เตชาพิสุทธิ์ 
นายภูริช     ธีระโกศล 

รางวัลชนะเลิศ 
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท 
ผลการแข่งขันตอบป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก  ประจําปี
การศึกษา 2561 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจําปี 
2561  ระหว่างวันที ่16-19  
สิงหาคม พ.ศ.2561 

นายธนกฤต    กัลป์พันธุ ์
นายชานนท ์ วิมลเฉลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาทผลการแข่งขันตอบป๎ญหา
ทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก  ประจําปี
การศึกษา 2561 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจําปี 
2561  ระหว่างวันที ่16-19  
สิงหาคม พ.ศ.2561 

นายภูร ิ       พรมสุ่น การแข่งขันคิดเลขเร็วได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ม.ปลาย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก  ประจําปี
การศึกษา 2561  งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจําปี 
2561  ระหว่างวันที ่16-19  
สิงหาคม พ.ศ.2561 

นายเฌอชล    อภยั   
นางสาวปุญญิศา    ชานนท ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 16,000 บาท การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับประเทศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นประจาํปีการศึกษา 2560 และเข้ารับพระราชทานโล่
รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 
ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ชื่อ
โครงงาน  “การศึกษาการเข้ามุมของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า โดยใช ้

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ 
ระดับประเทศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นประจาํปี
การศึกษา 2560 และเข้ารับ
พระราชทานโล่รางวัลจาก 



- 42 - 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 การหารลงตัวและวิธีเรียงสับเปลี่ยน และการออกแบบลายในการปู

กระเบื้องหรืออิฐหัวหนอนปูทางเท้า” 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา 

1.เด็กหญิงชญาดา   ภาคภูมิกมล
เลิศ 
 

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ จากงาน WIMO 2018 – 
World International Mathematical Olympiad 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง           (ขาดไป 1 คะแนน จะได้เหรียญ
เงิน) 

การแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกนานาชาต ิจากงาน 
WIMO 2018 – World 
International 
Mathematicalที่กรุง
จาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที ่29-30 
ธันวาคม 2561 

1.นายภูริช    ธีระโกศล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ในโครงการค่าย”เวที
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวแ์ห่งชาติ ครั้งที่ 14” ประจําปกีารศึกษา 2561 
ระดับประเทศ ในวันที่ 25-28 ตุลาคม ณ องค์การพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
(อพวช) (ได้ไปร่วมประกวดระดับนานาชาติ ณ เมืองฟีนิกซ์ สหรัฐอเมริกา 
ระหว่างวันที ่12-17 พฤษภาคม 2562)ชื่อโครงงาน “การศึกษาโมเมนต์
ความเฉื่อยของทรงหลายหนา้ใดๆ โดยใช้หลักการโปรเจคชั่นมวลของ
ทรงหลายหน้าใดๆ” 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ 
ในโครงการค่าย”เวที
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
แห่งชาติ ครั้งที่ 14” 
ประจําปกีารศึกษา 2561 
ระดับประเทศ             ใน
วันที่ 25-28  ตุลาคม ณ 
องค์การพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
(อพวช) 

นางสาวญณินชญา อุ่นจิตต์วรรธนะ                     
นายสุกฤษฎิ์     รุกชาติ    
นางสาวโสภณัฐ   จิตรเอก 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019)  ในวันที่ 
21  มกราคม 2562 ชื่อโครงงาน “เกลียววงก้นหอย และเกลียวเหลี่ยม
ก้นหอยที่เกิดจากวันพันหลัก หรือหมุนด้ายเส้นหนึ่งรอบหลอดด้าย” 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว ์ครั้งที่ 
21 (YSC 2019)  ในวันที่ 21  
มกราคม 2562 จัดโดยศูนย์
เทคโน โลยีอิเล็กทรอนกิส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เด็กหญิงชญาดา   ภาคภูมิกมลเลิศ 
เด็กหญิงบุรพร    เรืองแจ่ม 
 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน   ม.ต้น 
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกโอลิมปกิระหวา่งประเทศ  AMO – 
American Mathematics Olympiad 2018 
(ไปแข่งขันต่อ ภายในปี 2019)  
ที่ประเทศสิงคโปร์ 

การแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ  
AMO – American 
Mathematics Olympiad 
2018  ที่ห้องประชุมแม่จัน
หอม โรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 6  
ตุลาคม 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายสพล  ไม้สนธิ ์
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปะหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประจําปกีารศึกษา 
2561  ไปแข่งขันระหว่าง
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2561                        
ณ จังหวัดพะเยา 

นายชานนท ์  วิมลเฉลา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปะหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2561  ไปแข่งขัน
ระหว่างวันที ่20-23 
ธันวาคม 2561                        
ณ จังหวัดพะเยา 

เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจกัรวาล 
เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์ 
เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธบิายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปะหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2561  ไปแข่งขัน
ระหว่างวันที ่20-23 
ธันวาคม 2561                        
ณ จังหวัดพะเยา 

นางสาวญณินชญา อุ่นจิตต์วรรธนะ 
นายสุกฤษฎิ์  รุกขชาต ิ
นางสาวโสภณัฐ  จิตรเอก 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธบิายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปะหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2561  ไปแข่งขัน
ระหว่างวันที ่20-23 
ธันวาคม 2561                 
ณ จังหวัดพะเยา 

เด็กชายกิตตภิัฏ  ยืนหยัดชยั 
เด็กหญิงธนกร  โชติกราม 
เด็กชายรัชพล  พยฆัวิเชียร 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปะหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2561  ไปแข่งขัน
ระหว่างวันที ่20-23  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
  ธันวาคม 2561                        

ณ จังหวัดพะเยา 
นายคุณานนท์  ทรพัย์มามูล 
นางสาวญาณิศา  ดั่นเจริญ 
นายณภัทรัก  เหมือนเตย 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปะหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2561  ไปแข่งขัน
ระหว่างวันที ่20-23 
ธันวาคม 2561                        
ณ จังหวัดพะเยา 

นายภูริช  ธีระโกศล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปะหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2561  ไปแข่งขัน
ระหว่างวันที ่20-23 
ธันวาคม 2561                        
ณ จังหวัดพะเยา 

เด็กหญิงจิดาภา  กุลฉัตรศิริ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ม.1-ม.3 การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปะหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2561  ไปแข่งขัน
ระหว่างวันที ่20-23 
ธันวาคม 2561                        
ณ จังหวัดพะเยา 

นางสาวศรัณยภัทร เรือนเงิน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ม.4-ม.6 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปะหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2561  ไปแข่งขัน
ระหว่างวันที ่20-23 
ธันวาคม 2561                        
ณ จังหวัดพะเยา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายปิ่นอธิษฐ์  โฆษิตวานิชย์ 
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอ
แม็ท) ม.1-ม.3 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปะหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2561  ไปแข่งขัน
ระหว่างวันที ่20-23 
ธันวาคม 2561                        
ณ จังหวัดพะเยา 

1.เด็กชายทิวัตถ์  โอภาส ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   
การแข่งขันเวทคณิต   ม.1-ม.3 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปะหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2561  ไปแข่งขัน
ระหว่างวันที ่20-23 
ธันวาคม 2561                        
ณ จังหวัดพะเยา 

เด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ ์ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดบัมัธยมศึกษา ประจําป ีพ.ศ.2562 
เป็นคณะผู้แทนนักเรียนไทย วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

การแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา 
ประจําป ีพ.ศ.2562 Hanoi 
Open  Mathematics 
Competition 2019 
(HOMC 2019)  
ณ ประเทศเวียดนาม   

เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ ์
เด็กชายสพล   ไม้สนธิ ์

รางวัลที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 
รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
 

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ 
ประจําปกีารศึกษา 2561 
ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ระดับภูมิภาค 
วันที่ 25 พฤศจกิายน 2561           
จ.พิษณุโลก 

เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ ์
เด็กหญิงณิชารีย์   ดีจักรวาล 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 10,000  บาท  ระดับประเทศ   
 

สสวท.ร่วมกับธนาคารออม
สิน (TDET) จัดสอบให้กับ
นักเรียน มัธยมศึกษา
ตอนต้นระหว่างวันที ่2 
กันยายน 2561     
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ ์
เด็กชายสพล   ไม้สนธิ ์
เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ 
เด็กชายสพล    ไม้สนธิ ์
เด็กหญิงชมพูนุท   โสมภีร ์
เด็กชายธัชชยั  เสาวภาคยภ์ูษิต 
 
นายชานนท ์  วิมลเฉลา 
นายธนกฤต    กัลป์พันธุ ์
นายภูริช    ธีระโกศล 
นายพีรพล    เกตุกิจ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ได้รับเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ได้รับเกียรติบัตร 
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ได้รับเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ได้รับเกียรติบัตร 

การสอบแข่งขัน
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี คร้ังที่ 16 ปี
การศึกษา 2561 
ระดับภูมิภาค    วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2561    จ.
เชียงใหม่ 

เด็กหญิงบุรพร    เรืองแจ่ม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ  
Southeast  Asian  
Mathematical  
Olympiad (SEAMO) 2018 
ประเทศสิงคโปร์ 

เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ ์
เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ 
 
เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ ์
 
 
 
เด็กหญิงชญาดา    ภาคภูมกิมลเลิศ 
 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทองการสอบแข่งขันประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการสอบแขง่ขันประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ 
 
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการคิดและการแกป้๎ญหาคณิตศาสตร์   
 
 
 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงแข่งขันการคิดและการแกป้๎ญหาคณิตศาสตร์   

การสอบแข่งขันประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ครั้งที่ 16    ปี
การศึกษา 2561  
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระ
นคร    และในการแข่งขัน
การคิดและการแก้ป๎ญหาณิต
ศาสตร์ ครั้งที่ 19  ปี
การศึกษา 2561  
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระ
นคร  เมื่อวันที่ 6  มกราคม 
2562    
 

เด็กชายสพล   ไม้สนธิ ์  
 
 
เด็กชายสิรณัฏฐ์   สิงหทัศน์  
 
 
เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ  
เด็กชายชนาธิป    สัจสันตินุกูล   
เด็กหญิงณิชารีย์    ดีจกัรวาล   
เด็กชายเอกอมร       ศรีจอมขวัญ   
เด็กหญิงวิรัลพัชร์     คําคม  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
 
 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
 
 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
 
 

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ 
ASMO Science & 
Mathematics 
COMPETITION  2018      
(ASMO THAI)    ปี
การศึกษา 2561    
เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

2. แผนงาน/แนวทางพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1   พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการสะเต็มศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งที่
เป็นคนดี รับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 
ผลจากการบริหารและการจัดการ  เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ 

คุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้ระบบการนําองค์กรและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการในทุกกลุ่ม
บริหาร  มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ  มีการกระจายอํานาจและมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนนครสวรรค์  มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหาร และระดับโรงเรียน  ดําเนินงานโดยใช้
วงจรคุณภาพ (PDCA)  มีการนิเทศภายใน  นําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนใน
การวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในสถานศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัลด้านการบริหาร
จัดการ  ดังนี้ 

1. รับมอบโล่และเกียรติบัตรเพ่ือเชิดชูเกียรติ รางวัล IQA AWARD  สถานศึกษาที่เป็น
แบบอย่างด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ยอดเยี่ยม   จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประจําปี 2561 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
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ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

3. ได้รับโล่รางวัลระดับดี  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด   ดําเนินงาน
ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จ ประจําปี 2561   
จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสายสามัญศึกษาการประกวดธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมส่งเสริม
การออม  ประจําปีการศึกษา 2561  จาก ธนาคารออมสิน  

  

2. แผนงาน/แนวทางพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 1   สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2   นําผลการดําเนินกิจกรรมและการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สะท้อนสภาพ
ป๎ญหาและอุปสรรค เพ่ือนําไปเป็นแนวทาง ปรับปรุง พัฒนาในการดําเนินงานครั้งต่อไป  

แผนปฏิบัติงานที่ 3   พัฒนาแหล่งรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการเข้าใช้ครู นักเรียน ตลอดจนผู้
มาใช้บริการในโรงเรียน  และปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 
1. ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
   ผลจากการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียน
การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ดําเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
   หลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่และผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนของครู  มีดังนี้ 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู  มีผลการประเมินใน
ระดับดีเด่น ร้อยละ 100 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูมืออาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพ  มีผลการประเมินโครงการ
คิดเป็น ร้อยละ 100 

3. โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี      มีผลการประเมินโครงการ
คิดเป็น ร้อยละ 100 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีผลการ
ประเมินโครงการคิดเป็น ร้อยละ 100 

5. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ และรายงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
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6. ครูมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคิดเป็น  ร้อยละ 100 
7. ครูสอนตรงวิชาเอกและความถนัด  คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

สาขาวชิา จ้านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวชิา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 5 0.00 
2. ภาษาไทย 14 19.21 
3. คณิตศาสตร ์ 27 17.74 
4. วิทยาศาสตร ์ 40 17.67 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 16.70 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 10 18.40 
7. ศิลปะ 9 19.00 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 13.58 
9. ภาษาต่างประเทศ 22 18.45 
10. สนับสนุนการสอน 5 16.20 

รวม 166 17.44 
 

 
 

 
 

ตารางสาขาวชิาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนของครู 
 

แผนภูมิแสดงภาระงานสอนของครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช ้จ้านวนคร้ัง/ปี 
ห้องสมุดอคอวนิช 439 
ห้องจริยศึกษา 90 
ห้องอาเซียนศึกษา 20 
ห้อง Smart  Classroom 300 
ห้องพยาบาลโรงเรียนนครสวรรค์ 50 
ธนาคารโรงเรียน 956 
ลานพระวิษณ ุ 10 
Computer/ Projector ในห้องเรียน 20,000 
Cambridge Dictionary Online 120 
Echo Application 120 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย  120 
ห้องวาดภาพ 1 บอร์ดนิทรรศการมุมศิลป์ 50 
ห้องนาฏศิลป์โรงเรียนนครสวรรค์ 365 
ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนครสวรรค์ 400 
สื่อ CAI  ห้องนาฏศิลป์ 365 
ห้องเรียนคีย์บอร์ด 1014 120 
ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 120 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ 330 
Shop 2 60 
ตัวอย่างชิ้นงานการปฏิบัติงานอ่านแบบ เขียนแบบ ที่ห้อง S 1/4 10 
ห้องสมุดภาพยนตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ 5 
ห้องออกกําลังกาย 356 
สนามกีฬา (สนามฟุตบอล,ฟุตซอล,วอลเลย์บอล,แบดมินตัน, บาสเกตบอล,สระว่ายน้ํา) 2,000 
KM NSSC 120,000 

  
 

ชื่อแหล่งเรยีนรู ้ สถิติการใช ้จ้านวนครั้ง/ป ี
เมืองโบราณ  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2 
สะพานข้ามแม่น้ําแคว  จังหวัดกาญจนบุรี 1 
งานตรุษจีน ปากน้ําโพ  จังหวัดนครสวรรค์ 2 
บึงฉวาก  จังหวัดสุพรรณบุรี 1 
ค่ายลูกเสือภูมิรพี  จังหวัดนครสวรรค์ 1 
ค่ายลูกเสือพงษ์รัตน์ 1 
เครื่องป๎้นดินเผาบ้านมอญ ตําบลบ้านแก่ง จังหวัดนครสวรรค์ 6 
ตะกร้าเชือกมัดฟาง กลุ่มจักสานปอปุานบ้านกัลยารัตน์ 4 
หลี  ลูกชิ้นปลา 59ถนนมาตุลี ต.ปากน้ําโพ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 2 
ยาสีฟ๎นสมุนไพร วัดพระนอน ต. พระนอน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 2 
ขนมไทยแม่ทิพย์ 88/8 ต.นครสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2 

ตารางการใช้แหลง่เรียนรูภ้ายในโรงเรยีน 
 

ตารางการใช้แหลง่เรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 
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ชื่อแหล่งเรยีนรู ้ สถิติการใช ้จ้านวนครั้ง/ป ี
ไม้กวาดดอกหญ้า หมู่บ้านเนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 2 
จักสานบ้านกลางแดด41หมู่4 ต.กลางแดด อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรลูกประคบ บ้านผาแดง  ต.หนองกรด  อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2 
นาบัว  ตําบลพระนอน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2 
กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านดอนโม่ 65/29 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์ 2  
กลุ่มรักษาเครือเถาวัลย์ หมู่ 5 อ.บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 2 
หุ่นกระบอก ช. เจริญศิลป์ เทศบาลตําบลท่าน้ําอ้อยม่วงหัก  จ.นครสวรรค์ 4 
พิพิธภัณฑ์จันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 
สวนนกชัยนาท อําเภอเมืองฯ  จังหวัดชัยนาท 1 
ดรีมเวิลด์ (Dreamworld)    อําเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี 1 
วัดวรนาถบรรพต(วัดกบ)  พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ 4 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 
กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 2 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 31 30 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 1 
วัดโพธาราม พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์ 5 
โรงถ่ายทําภาพยนตร์ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1 
Teaching English-British Council Website 16 
K5 Learning Website 15 
E reading Worksheets Website 13 
A Game Based Learning Platform: Online Kahoot: Master in English Vocabulary 24 
English Camp 2018 1 
กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 ปีการศึกษา 2561 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมแกรนด์
สิริรีสอร์ท เขาใหญ่ 

1 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 1 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 1 
เรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ 20 

การสร้างสรรค์งานศิลป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัดและระดับชาติ 2 
งานวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับภาค 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 
บ้านไร่ลําพูรีสอร์ท 1 
หมู่บ้านกลองยาวเขาทอง 1 
ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศไทย 1 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 1 
แผนก-กิจกรรม ดนตรีสากลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 
ค่ายลูกเสือภูมิรพี จังหวัดนครสวรรค์ 1 
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1 
พิพิธภัณฑ์จันเสน นครสวรรค์ 4 
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ชื่อแหล่งเรยีนรู ้ สถิติการใช ้จ้านวนครั้ง/ป ี
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 2 
บึงฉวาก สุพรรณบุรี 3 
สวนสัตว์ สุพรรณบุร ี 1 
อุทยานผัก สุพรรณบุรี 1 
ตลาดร้อยปี สุพรรณบุรี 3 
สวนนกชัยนาท 4 
โรงถ่ายละครตลาดน้ํากองถ่าย ค่ายสุรสิห์ กาญจนบุรี 3 
ค่ายลูกเสือเอกชน 3 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 2 
สวนสนุก ดรีมเวิร์ลด ์ 2 
นักเรียนถ่ายทําภาพยนตร์นอกสถานศึกษา 30 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนระบบ WIFI ระบบอินเทอร์เน็ต 10 
มาตรฐานการปฏิบัติงานการอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพสามมิติ 10 
ความปลอดภัยในการทํางาน บนระบบ WIFI ระบบอินเทอร์เน็ต 5 
พิพิธภัณฑ์จันเสน  1 
ค่ายต้นกล้าภาษาไทย  1 
สวนนกชัยนาท  1 
บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี  1 
ค่าย “ต้นกล้าภาษาไทย” ณ สวนน้ําธนาธร 1 
โรงถ่ายภาพยนตร์พร้อมมิตรสตูดิโอ 1 
อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ี 1 
อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 1 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 1 
สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ 15 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 20 
สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  จ.นครราชสีมา 1 
บึงฉวาก  จ.สุพรรณบุรี 1 
ค่ายลูกเสือภูมิระพี  จ.นครสวรรค์ 1 
สวนสนุกดรีมเวิร์ล 1 
ห้องสมุดประชาชน 20 
บึงบอระเพ็ด 1 
โรงถ่ายละครประวัติศาสตร์  จังหวัดกาญจนบุรี 1 
วังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 1 
สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 
วัดจันทร์เสน อ.ตากฟูา 1 
เขื่อนภูมิพล จ. ตาก 1 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 1 
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 1 
สวนสาธารณะหนองสมบูรณ์ 1 
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ชื่อ-สกุล หน่วยงาน เรื่องที่ให้ความรู ้
สถิติการใช ้

จ้านวนครั้ง/ป ี
นายปรีชา กองโภค อดีตผู้แทน ก.ค.ศ. ใน  

อ.ก.ค.ศ. สพม.42 
วินัยของขา้ราชการครู 
และบุคลากร 

1 

ดร.วรรณา ทองแบน เจ้าหน้าที่งานบุคคล 
ศึกษาธกิารจังหวัดนครสวรรค์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ logbook 
Teacher / PLC 
และความเข้าใจในการประเมินวิทย
ฐานะ ว21/2560 

1 

พระภิกษุสงฆ ์ วัดนครสวรรค์ การสอบธรรมศึกษา 1 
นายวรกฤติ  วรรณรัตน์ ศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดนครสวรรค์ 
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล 

1 

นายทัสสํุช์  กลุศิทธิชัยยา ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครสวรรค์ 

กระบวนการพิจารณาคดีในศาล 
1 

นางภัทรสิริ จุฑาภรณ์ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครสวรรค์ 

กระบวนการพิจารณาคดีในศาล 
1 

คุณปูาเปูา  เล้ียงสุข เครื่องป๎้นดินเผาบ้านมอญ การทําเครื่องป๎้นดินเผา 6 
นางพัชรี  บุญเนียม กลุ่มจักสานปอปุานบ้านกัลยา

รัตน์ 
การทําตะกร้าเชือกมัดฟาง 

4 

นางประภา  พพิัฒนวนารมย ์ ร้านหลี  ลูกชิ้นปลา การทําลูกชิ้นปลากราย 2 
นางพิมพ์ทกานปวรัณ คล้ายโต สัมมาชีพตําบลพระนอน การทํายาสีฟ๎นสมุนไพร 2 
นางพันธ์ทิพย์  สุขใจ กลุ่มทําข้าวแต๋น น้าํแตงโม การทําขา้วแต๋น น้ําแตงโม  2 
นางพะเยาว์  ศรีอาํพร กลุ่มจักสานบา้นกลางแดด การทําเครื่องจักสาน 2 
นายละมุน  หมื่นเทพ บ้านนายละมุน  หมื่นเทพ การทําสมุนไพร ลูกประคบ 2 
นายสมบูรณ์  สังข์เหม บ้านนายสมบูรณ์  สังข์เหม การทํานาบัว 2 
กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านดอนโม ่ กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านดอนโม ่ การทําพรมเช็ดเท้า 2 
นายสุทธ ี กุดแถลง กลุ่มกระเช้าเถาวัลย ์ การทํากระเชา้เถาวัลย ์ 2 
หุ่นกระบอก ช.เจริญศิลป ์ หุ่นกระบอก ช. เจริญศิลป ์ การทําหุ่นกระบอก ช.เจริญศิลป ์ 4 
สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาต ิ

ที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 
สภากาชาดไทย 

บริจาคโลหิต 
2 

โรงพยาบาลปรินซ์ โรงพยาบาลปรินซ์ ปากน้าํโพ 
และกู้ภยันครสวรรค์ 

การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้
เครื่องกระตุ้นหัวใจ 

2 

พระครูประทีป ธรรมวิมล วัดจันทารามวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร 

การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยทํานองสรภัญญะ 

3 

อาจารย์นิทัศน์ ยศสาร  - เตรียมความพร้อมในการสอบวิชา 
GAT-เช่ือมโยง  

1 

อาจารย์ภัทรพล ขาวสอาด  - เตรียมความพร้อมในการสอบวิชา 
ภาษาไทย 
 

1 

ตารางแสดงการเชิญปราชญช์าวบ้าน/ภูมิปญัญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีส่ถานศึกษาเชิญมาให้ความรูแ้ก่ครู นักเรียน 
    ในปีการศึกษา 2561 
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ชื่อ-สกุล หน่วยงาน เรื่องที่ให้ความรู ้
สถิติการใช ้

จ้านวนครั้ง/ป ี
อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ สถาบัน Davance  เตรียมความพร้อมในการสอบวิชา 

สังคมศึกษา  
1 

อาจารย์คณาธิป สุนทรรักษ์  สถาบัน Angriz  เตรียมความพร้อมในการสอบวิชา 
ภาษาอังกฤษ  

1 

อาจารย์ชวลิต กุลกีรติกาล สถาบัน The Brain  เตรียมความพร้อมในการสอบวิชา 
คณิตศาสตร์  

1 

อาจารย์ณัชพนธ์ ช่องกลาง สถาบัน Interstella  เตรียมความพร้อมในการสอบวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

1 

อาจารย์อริสรา ธนาปกิจ สถาบัน Enconcept  เตรียมความพร้อมในการสอบวิชา 
ภาษาอังกฤษ  

1 

นายสมบัติ  ศรีวงษา โรงเรียนโกรกพระ การปรับวงดนตรีไทย 3 
นายกุมภา   จิตรักญาต ิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวะหน้าทับ 2 
น.อ.ต ประทีป  นพกิจ ดุริยางค์ทหารอากาศ เทคนิคการเล่นเครื่องดนตรี 1  
นายมติภัทร วงษ์ศิลาธนาธิป วิทยากรท้องถิ่น การปรับและควบคุมเสียงดนตรี 1  
นายประเสริฐ อนันตอาจ ค่ายภูมิรพีแคมป์ วิทยากรอบรมนายหมู่ลูกเสือ 2 
คณะดําเนินงานการจัดมหกรรม
หนังสือเด็กและเยาวชน 

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิ
มหกรรมหนังสือเด็กและเยาวชน 

แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ
เยาวชน 

1 

คณะละครคนทําคนด ู คณะละครคนทําคนดู วรรณคดีไทย 1 
วิทยากรพิพิธภัณฑ์จันเสน พิพิธภัณฑ์จันเสน ฐานทอผ้า 1 
พระครูวัดวรนารถบรรพรต วัดวรนารถบรรพรต เทศน์มหาชาติ 1 
นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โปรแกรม Photoshop 1 
เจ้าหน้าที่พยาบาลปากน้ําโพ ร.พ.ปากน้ําโพ CPR 2 
เจ้าหน้าที่พยาบาลศรีสวรรค์ ร.พ.ศรีสวรรค์ การปฐมพยาล 5 
ผศ.ถิรายุ  ปิ่นทอง มหาวิทยาลัยราชภฎันครสวรรค์ เทอร์โมอิเล็กทริกส์ 5 
ผศ.วีระชาติ  จริตงาม มหาวิทยาลัยราชภฎันครสวรรค์ อุณหพลศาสตร์ 3 

นายธนศร  สุขะนันท ์
โรงงานผลิตถ่าน 
อัดแท่งธนภัณฑ์ อาํเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

กระบวนการทําถา่นอัดแท่งจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

3 

นายจกัรกฤษ  ศรีหาเปีย้ 
ช่างโรงงานกลึงเหล็ก อําเภอ
ชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ 

กระบวนการออกแบบและทําเครื่อง
อัดถ่านจากวัสดธุรรมชาต ิ

5 

นายณัฐพล ภู่ตระกูล โรงเรียนเขาทองพิทยา โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 2 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

  โรงเรียนนครสวรรค์มีการกําหนดโครงสร้างและการบริหารบุคลากรโดยวิเคราะห์จากข้อมูล
พ้ืนฐาน การศึกษา ทักษะ ความสนใจ และความต้องการของแต่ละบุคคล  แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็น 4  กลุ่มบริหารที่สอดคล้องกับบริบทภาระงาน  โดยกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรในคําสั่งปฏิบัติหน้าที่สอนและคําสั่งปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ  จัดประชุมสร้างความเข้าใจและ
ให้ความรู้เพ่ือนําไปปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และภาระงาน มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ผู้นําระดับสูงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน แล้วรายงานผลการประเมินเพ่ือนําไปปรั บปรุงและ
พัฒนาเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ตามวัฒนธรรมองค์กรที่ว่า  “เรารักเกียรติ 
รักศักดิ์ รักโรงเรียน เราพากเพียรมุ่งมาดปรารถนา จรรโลงให้นครสวรรค์ อันโสภา เป็นสถาบันเด่นดั่งดวง
เดือน”  ซึ่งได้มาจากกรอบแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนานประกอบด้วย  1) ความศรัทธา ได้แก่ 
ความศรัทธาเรื่องความสําเร็จในอดีตและป๎จจุบัน  การเสริมแรงจูงใจ การมีต้นแบบที่ดี  ความเชื่อมั่นใน
คุณภาพ  การประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  2) การปลูกฝ๎ง   ได้แก่ปลูกฝ๎งในเรื่อง
การส่งเสริมความเป็นเลิศ  การสร้างสังคมแห่งการ  การใฝุรู้ใฝุเรียน  ความเป็นเจ้าของ  และความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์   3) ความมุ่งมั่น  ได้แก่ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สร้างภาวะผู้นํา  การมีส่วนร่วม  การกระจาย
อํานาจ  4) การเกื้อกูล  ได้แก่  การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานสัมพันธ์  เป็นกัลยาณมิตร  ส่งผลให้โรงเรียน
นครสวรรค์คงความเป็นเลิศอย่างมีเอกลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้  

จุดเด่น 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนนครสวรรค์กําหนดพันธกิจของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนานักเรียนสู่ 
ความเป็นเลิศและมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมตามศักยภาพ โดยได้กําหนดให้มีข้อตกลงร่วมกันในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ระหว่างครูผู้สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้กับกลุ่มบริหารวิชาการ  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝ๎งให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนเก่งและคนดี ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย   เพ่ือให้นักเรียนลูกม่วงขาวเป็น 
Smart Student อย่างสมบูรณ์  ผลการดําเนินงานที่เป็นจุดเด่นมีดังนี้ 

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์  สูงกว่าค่าเปูาหมายที่
กําหนดทุกรายวิชา   

2. ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา 
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3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กําหนด 
4. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สูงกว่าค่าเปูาหมายที่กําหนด 
5. ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ

นักเรียน ปีการศึกษา 2561  ครั้งที่ 68  ระดับเขตพ้ืนที่  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จํานวน 
136 รายการ  เหรียญเงิน จํานวน 39 รายการ และเหรียญทองแดง จํานวน 23 รายการ 

6. ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561  ครั้งที่ 68 ระดับชาติ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  จํานวน 36 
รายการ  เหรียญเงิน  จํานวน 12 รายการ  และเหรียญทองแดง จํานวน 5 รายการ 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนนครสวรรค์มีการบริหารคุณภาพด้วยวงจร 

คุณภาพในทุกระดับอย่างเป็นระบบ  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็น Smart 
School  โดยนําแผนไปสู่การปฏิบัติในกิจกรรม/โครงการ มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน    มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาหลักสูตร  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือให้
ผู้เรียนเป็น Smart Student  อีกทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากร  จัดให้มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้ครูเป็น Smart Teacher  ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ทําให้โรงเรียนนครสวรรค์ มี 
Smart Classroom  มีความปลอดภัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน  ผลการดําเนินงานที่เป็นจุดเด่นมี
ดังนี้ 

1. รับมอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ รางวัล IQA AWARD สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่าง
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ยอดเยี่ยม   จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประจําปี 2561 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

3. ได้รับโล่รางวัลระดับดี  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด   ดําเนินงาน
ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสําเร็จ ประจําปี 2561  จาก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสายสามัญศึกษาการประกวดธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมส่งเสริม
การออม  ประจําปีการศึกษา 2561  จาก ธนาคารออมสิน  
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จุดเด่นมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
   จุดเด่นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  โรงเรียนนครสวรรค์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษา  โดยครูผู้สอนทุกคนต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างครูและผู้เรียน  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
ตลอดจนนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และประสบการณ์  (PLC) ระหว่างครู
ด้วยกัน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ส่งผลให้ครูโรงเรียนนครสวรรค์ทุกคนเป็น Smart Teacher  
และเป็นแบบอย่างได้  จุดเด่นการดําเนินงานด้านกระบวนการจัดกาเรียนการสอนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
คือ  ผู้เรียนมีคุณภาพ มีผลงานด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 
 

จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
2. จัดกิจกรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 

ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะ    ในศตวรรษที่ 21  
       ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการสะเต็มศึกษา 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  ที่เป็นคนดี 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ 
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  

2. ส่งเสริมให้บุคลากรนําผลการดําเนินกิจกรรมและการดําเนินโครงการที่สะท้อนผล 
ที่แท้จริงเพื่อนําไปเป็น แนวทาง ปรับปรุง พัฒนาในการดําเนินงานครั้งต่อไป  

3. พัฒนาแหล่งรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการเข้าใช้ครู นักเรียน  ตลอดจนผู้มาใช้
บริการในโรงเรียน  และปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส้าคัญ 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ครุมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตามแนวคิดที่ว่า 

ครูรักเด็ก เด็กรักครู 
 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1   พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
         อย่างต่อเนื่อง 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะ 
        ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการสะเต็มศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง 
        ที่เป็นคนดี รับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

แผนปฏิบัติงานที่ 1   สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ในการจัดการศึกษาของ 
        โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ 

      การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2   นําผลการดําเนินกิจกรรมและการดําเนินโครงการและกิจกรรม เพ่ือนําไปเป็น 
         แนวทาง ปรับปรุง พัฒนาในการดําเนินงานครั้งต่อไป  

แผนปฏิบัติงานที่ 3   พัฒนาแหล่งรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการเข้าใช้ครู นักเรียน ตลอดจน 
      ผู้มาใช้บริการในโรงเรียน  และปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 

3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

แผนปฏิบัติงานที่ 1   จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
        เป็นสําคัญ 
แผนปฏิบัติงานที่ 2   ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตามแนวคิดที่ว่าครูรักเด็ก เด็กรักครู 
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ความต้องการความช่วยเหลือ 
             โรงเรียนนครสวรรค์ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน  อาคารเรียนและอาคารประกอบส่วนใหญ่มีอายุการ
ใช้งานกว่า  50 ปี สมควรได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟูา ซ่อมแซมอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม  
ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานการกล่าว 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 

 ข้อมูลบุคลากร 

 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ 

 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

 ผลการประเมินน้ําหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

 ผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 
 



- 61 - 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ข้อมูลบุคลากร 
 

ผู้บริหาร 
 2.1  ผู้อํานวยการโรงเรียน   ชื่อ-สกุล    นายพันศักดิ์  ศรีทอง   
       โทรศัพท ์ 081-2833596    e-mail  pansak_sr@hotmail.com 
       วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.บ.)  สาขา  บริหารการศึกษา 
       ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   28  ตุลาคม  2559  จนถึงป๎จจุบัน  
 2.2 รองผู้อํานวยการโรงเรียน  4  คน  ได้แก่ 

1) นายบุญจันทร์  คําภิรานนท์  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต 
  โทรศัพท์  081-379-5021    e-mail  nssc_humen@hotmail.com     
  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล 

2) นายอร่าม  ใจการุณ     วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต 
  โทรศัพท์  081-283-5395     e-mail  aramnb@hotmail.com     
  รับผิดชอบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

3) นางนิราพร  ตันพงษ ์    วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต  
         โทรศัพท์  083-165-8936     e-mail  niraporn50@gmail.com     

       รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 
4) นางธิชาพร  ยอดกัณหา    วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต  

         โทรศัพท์  085-272-0850     e-mail  techapol_16@hotmail.com     
       รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ครูประจ้าการ 

ที่ ชื่อ–ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต้าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ สอนวิชา ชั้น 

ชั่วโมงสอน 
ต่อสัปดาห ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นางสมจินตนา เทียมวิไล 60 39 คศ.3 ป.ตรี ภาษาไทย ม.6 20 
2 นางลักษิกา เหลืองทอง 59 26 คศ.3 ป.ตรี ภาษาไทย ม.2 21 
3 นางณัฐกานต์ ติยะสัญ 57 34 คศ.3 ป.โท ภาษาไทย ม.3 12 
4 นางกาญจนา พรหมนาค  54 26 คศ.3 ป.โท ภาษาไทย ม.2 20 
5 นางอัจฉรา เมณฑ์กูล 53 28 คศ.3 ป.โท ภาษาไทย ม.4 12 
6 นางสัมพันธ์ สมพงษ ์ 50 25 คศ.3 ป.ตรี ภาษาไทย ม.5 21 
7 นางพรนภัส ทองชุบ 39 11 คศ.3 ป.โท ภาษาไทย ม.3,4 21 
8 นางสาวสุนันวดี ทองแจ่ม 49 25 คศ.3 ป.ตรี ภาษาไทย ม.5 19 
9 น.ส.อรลักษณ์บุรัญบุญดา 44 9 คศ.2 ป.โท ภาษาไทย ม.1,3 21 
10 นางสาวจรรยา พูลเกษม 53 26 คศ.3 ป.โท ภาษาไทย ม.1 22 
11 นางสาวณัฐิกา อุณหันต ์ 27 27 คศ.1 ป.ตรี ภาษาไทย ม.1 20 
12 นางปิยะนุช ชยัขันธ ์ 52 26 คศ.3 ป.โท ภาษาไทย ม.6 20 

mailto:nssc_humen@hotmail.com
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ที่ ชื่อ–ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต้าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ สอนวิชา ชั้น 

ชั่วโมงสอน 
ต่อสัปดาห ์

13 นางอังคณา เส็งเอี่ยม 51 26 คศ.3 ป.ตรี ภาษาไทย ม.4 20 
14 นางเสาวรส  แขวงนคร 34 10 คศ.2 ป.ตรี ภาษาไทย ม.2,3 20 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
1 นายบุญทอม วุฒกิมลปรีดา 55 32 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.2 10 
2 ว่าที่ ร.ต.สุรพล ชาญสมร 60 39 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.64 18 
3 นายทัศนัย ชาํนาญเพชร 39 13 คศ.3 วท.ม. คณิตศาสตร์ ม.1 17 
4 ว่าที่ ร.ต.รัตพล กอ้มน้อย 39 15 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.3 19 
5 นายเชาว ์    ภู่จาํรูญ 52 27 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.1 20 
6 นายสมัย    จันทร์เหลือง 42 18 คศ.4 กศ.บ. คณิตศาสตร์ ม.4 14 
7 นายสวัสดิ์   จันทา 60 36 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.4 20 
8 นายสุชาติ    อิ่มอยู ่ 43 21 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.5 20 
9 นายชุมพล    นัยพรม 47 24 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.6 20 
10 นายธรธร   เพ็งผจญ 40 17 คศ.2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ ม.5 18 
11 นายณัฏฐปิญชาน์  พิชญาชมชื่น 29 2 ครูผู้ช่วย กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.5 18 
12 นางสุวรรณี   คําจริง 58 35 คศ.3 วท.บ. คณิตศาสตร์ ม.2 21 
13 นางเตือนใจ เก่งกิตติภัทร 59 38 คศ.3 กศ.บ. คณิตศาสตร์ ม.1 18 
14 นางอรกญัญา คุม้นาคนพคุณ 56 37 คศ.3 ศษ.ม. คณิตศาสตร์ ม.2 15 
15 นางวิไลพร  มงคลป๎ญญา 56 34 คศ.3 กศ.บ. คณิตศาสตร์ ม.2 20 
16 นางวิลาวรรณ์    ศรีทอง 60  คศ.2 วท.บ คณิตศาสตร์ ม.2 18 
17 นางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดช 47 24 คศ.2 กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.2 18 
18 นางพิมพ์ลดา  ก้อมนอ้ย 33 10 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.3 15 
19 นางพนารัตน์ จวิสืบพงษ์ 55 28 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.4 20 
20 นางฉัตรนลิน ชาตินรินทร์ 52 28 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.4 20 
21 นางสุภาพร    พะยิ้ม 42 17 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.5 20 
22 น.ส.สุพรรณี อภิชัยเอนก 36 12 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.5 20 
23 นางอัญชัญ    เรียนมงคล 58 39 คศ.3 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ม.1 21 
24 นางศศิธร   เกิดทอง 45 23 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.4,6 18 
25 นางสาวกัญญารัตน์  ฉิมดี 27 4 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.4,6 20 
26 นางสนอง  ชนิดสะ 56 33 คศ.3 กศ.บ. คณิตศาสตร์ ม.3,4 12 
27 นางวัชรา ญาณป๎ญญา 39 16 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ ม.3,4 9 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
1 น.ส.กิตติญา พรมพรสวรรค์ 39 9 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.5,6 16 
2 น.ส.สุชาริณี ป๎นก้อน 29 6 - ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.2,4,6 23 
3 นายพัลลภ  เพ็ชรรุ่ง 40 6 - ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.1,6 16 
4 นางสําฤทธิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา 46 23 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.6 14 
5 นางอุษา  พงษ์ชัยสิทธิ ์ 58 36 คศ.2 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.1,2 16 
6 นางเพชรา   บัวเทศ 41 16 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.4,6 21 
7 นายทองหล่อ จันทร์เปีย 56 33 คศ.2 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.5 16 
8 น.ส.เกษศิรินทร์ เซ็นบัว 34 10 คศ.2 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.2,3,5 15 
9 นายปรีชา ชิโนเรศโยธิน   คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.4 19 
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10 นางสุรีย์ จันทร์เปีย 56 32 คศ.2 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.3,4,5 15 
11 น.ส.ศรัญญา  เกษชนก 38 8 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.4,6 19 
12 นายสามารถ สุขเกษม 39 10 คศ.2 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.4,5 20 
13 นายศรัณย์พจน ์ทรัพย์ขาํ 35 9 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.3,6 15 
14 น.ส.อาภาภรณ์  ปานม ี 28 3 - ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.5 21 
15 น.ส.อรุณรัตน ์โพธิ์อ่อง 45 9 คศ.2 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.6 19 
16 นายคณิศร์ ฤทธิรักษ ์ 28 6 - ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.5,6 14 
17 นายนิสิต  ชาํนาญเพขร 28 1 - ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.4,6 22 
18 นางแฟรี่  ธีระวัฒนสิงห ์ 59 36 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.1 19 
19 น.ส.กัลยารัตน์  รักภูธร 39 3 - ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.2,4 19 
20 นางสาวอารยา ควัฒน์กุล 28 3 - ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.4 21 
21 น.ส.จารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ 40 16 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.1,4 19 
22 นายมานพ  ทองเกษม 35 11 คศ.2 ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ม.4,5 37 
23 นางพิมพ์หทัย  อยู่สนิท 28 1 - ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.5,6 15 
24 นายสุรินทร์ ดํารงโภวรรณ 55 24 คศ.2 ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ม.1 21 
25 นางมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช 47 24 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.4,6 16 
26 นายสมาน สุขสุ่ม 45 22 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.5 9 
27 น.ส.จริญญา แสงประเสริฐ 42 20 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.5 20 
28 นางปิยรัตน์ ต่วนชะเอม 51 22 คศ.3 ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ม.4,6 18 
29 นางเบญจมาศ อินทสิทธิ ์ 47 25 คศ.3 ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ม.4,5 17 
30 นายธนพงศ์  หมีทอง 28 3 - ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.1 16 
31 นางสมพิศ สิทธิพิสัย 52 28 คศ.2 ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ม.2 17 
32 นางกนกพร ภู่ตะกูล 33 10 คศ.2 ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ม.4 17 
33 นางนาฏยา ฉายเพ็ชร 50 26 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.4 18 
34 นายบัณฑิต กาละภกัด ี 39 15 คศ.2 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.4 19 
35 นางปราณ ีดิษเจริญ 57 35 คศ.3 ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ม.3 18 
36 น.ส.กาญจน์เกศ ศรีแกว้ 40 - - ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ม.6 16 
37 นางสาวสมัชญา พานรอด 43 10 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.2 19 
38 นายวิชชา  ยศอ่อน 34 9 คศ.3 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.3 17 
39 น.ส.ณัฐิดา  วงษ์สายตา 47 23 คศ.2 ป.โท วิทยาศาสตร์ ม.2,4,6 20 
40 นายพัชรพงษ์ เพ็งผจญ 24 6 ด. - ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ม.2,4,5 18 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 นางวรพรรณ เจริญศรีวนะกิจ 58 29 คศ.3 ป.โท สังคมศึกษา ม.4 11 
2 นางธนพร  ยมรัตน ์ 50 28 คศ.3 ป.โท สังคมศึกษา ม.1 15 
3 นายอนวุัตร  วินัยพานิช 54 28 คศ.3 ป.ตรี สังคมศึกษา ม.2 12 
4 นายธนิต  ภู่มณี 54 31 คศ.3 ป.ตรี สังคมศึกษา ม.6 16 
5 นางสิริขวัญนภา อุตมโชต ิ 54 14 คศ.2 ป.ตรี สังคมศึกษา ม.5 17 
6 นายพงษ์ประพันธ์ ตยิะสัญ 59 39 คศ.2 ป.โท สังคมศึกษา ม.5 17 
7 นางณฐนันท์ หล่อสมฤดี 57 28 คศ.4 ป.ตรี สังคมศึกษา ม.1 30 
8 น.ส.เบญญาภา คูณสระน้อย 34 9 คศ.2 ป.โท สังคมศึกษา ม.3,4 18 
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9 นางญานี  อนันตอาจ 49 23 คศ.2 ป.โท สังคมศึกษา ม.2 15 
10 นางกนกวรรณ ตันวิสุทธิ ์ 50 26 คศ.3 ป.ตรี สังคมศึกษา ม.4 18 
11 นางชุลีภรณ์  กลิ่นชื่น 50 25 คศ.3 ป.ตรี สังคมศึกษา ม.3 15 
12 นายป๎ญญพจน์  รัตนวิบูลย์เลิศ 53 23 คศ.2 ป.โท สังคมศึกษา ม.4 20 
13 นางทิวา  เกษมศุภกุล 56 31 คศ.3 ป.ตรี สังคมศึกษา ม.3 15 
14 นายอาํนาจ  จันทร์อิ่ม 52 25 คศ.3 ป.โท สังคมศึกษา ม. 6 17 
15 นางสาวสุวรรณี  เนินทอง 32 9 คศ.2 ป.โท สังคมศึกษา ม.1,2 16 
16 นายยศธน  ทองรุ่ง 36 2 - ป.ตรี สังคมศึกษา ม.3,6 16 
17 นายกฤตนัน ลักษณานันท ์ 32 3 - ป.ตรี สังคมศึกษา ม.3 16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นายนครชัย  บุญเป็ง 55 32 คศ.3 ป.ตรี พลศึกษา ม.2 16 
2 นายปณต  หมีทอง 57 32 คศ.3 ป.ตรี พลศึกษา ม.6 18 
3 นายกอ้ง  ดิษเจริญ 59 36 คศ.3 ป.ตรี พลศึกษา ม.5 18 
4 นายสุพจน ์อนุตรพงศ์ 53 27 คศ.3 ป.ตรี พลศึกษา ม.6 17 
5 นางสุวรรณา  ภมรพบิูลย ์ 56 25 คศ.3 ป.โท พลศึกษา ม.2 17 
6 สิบเอกจเร  สิงห์น้อย 42 22 คศ.3 ป.ตรี พลศึกษา ม.3 20 
7 น.ส.สุภัทรา  ชะรัดรัมย ์ 54 24 คศ.3 ป.โท พลศึกษา ม.3 20 
8 นายธิตพิงศ์  มาส ี 42 15 คศ.2 ป.ตรี พลศึกษา ม.5 20 
9 นายพันธนันท์ มว่งสุวรรณ์ 39 8 คศ.2 ป.ตรี พลศึกษา ม.4 20 
10 นายสมจิตร  ใจยพรหม 42 8 คศ.2 ป.ตรี พลศึกษา ม.4 18 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1 นายป๎ญญา    จันทร์รักษ ์ 59 32 คศ.3 ป.ตรี ศิลปะ ม.3 20 
2 นางกฤษณา   พุทธชาต ิ 53 31 คศ.3 ป.โท ศิลปะ ม.4 17 
3 นายราชันย์  ชยัศุภสกุล 54 32 คศ.3 ป.ตรี ศิลปะ ม.1 23 
4 นายสําราญ อินทร์ประสิทธิ ์ 57 36 คศ.2 ป.โท ศิลปะ ม.3 16 
5 นายมีทวน  สมบัติป๎ญญา 56 30 คศ.2 ป.ตรี ศิลปะ ม.2,5 17 
6 นายวัชรพงษ ์แกว้วัชระรังษ ี 54 31 คศ.3 ป.ตรี ศิลปะ ม.1,4 24 
7 นายดนัย   เช้ือสกุล 57 29 คศ.2 ป.โท ศิลปะ ม.5,6 20 
8 นางอมรมาต  แสงดอกไม้ 57 37 คศ.3 ป.โท ศิลปะ ม.5 18 
9 น.ส.สุภัทรสินี  ทิพรังศรี 33 7 คศ.3 ป.โท ศิลปะ ม.2 16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1 นางกุศล  กลั่นด้วง 58 35 คศ.2 ป.โท การงานอาชพีฯ ม.3 13 
2 นายธงทอง  ล้วนเหล่าอังกูร 60 37 คศ.3 ป.โท การงานอาชพีฯ ม.6 11 
3 นายวสันต ์ วิสิทธิ ์ 58 38 คศ.3 ป.โท การงานอาชพีฯ ม.4 8 
4 นายชูเกียรติ  สุราภา 55 31 คศ.3 ป.ตรี การงานอาชพีฯ ม.2,3 13 
5 นายอุทยั  ปานกรด 59 35 คศ.3 ป.โท การงานอาชพีฯ ม.4,6 17 
6 นางพรพรรณ  จิตราทร 59 37 คศ.2 ป.โท การงานอาชพีฯ ม.2,6 15 
7 นายวีระศกัดิ์  ดิษเจริญ 59 36 คศ.3 ป.ตรี การงานอาชพีฯ ม.1 12 
8 นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง 58 34 คศ.2 ป.โท การงานอาชพีฯ ม.1,2,4 17 
9 นางจิตนา  สมศิลป ์ 57 25 คศ.3 ป.โท การงานอาชพีฯ ม.1,5 16 



- 65 - 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ที่ ชื่อ–ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต้าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ สอนวิชา ชั้น 

ชั่วโมงสอน 
ต่อสัปดาห ์

10 นายสถาพร  อินทร์บรรลือ 57 35 คศ.2 ป.โท การงานอาชพีฯ ม.1,4 11 
11 น.ส.จิดาภา สกักายะกรมงคล 55 32 คศ.2 ป.ตรี การงานอาชพีฯ ม.3 19 
12 นางใจทิพย์  ภู่พุ่ม 54 32 คศ.3 ป.โท การงานอาชพีฯ ม.5,6 18 
13 นางมะลิวรรณ์  มัญจาวงษ์ 52 31 คศ.2 ป.ตรี การงานอาชพีฯ ม.2,3 13 
14 นายทววีัฒน์  อุดมพรวัฒนะ 50 27 คศ.2 ป.ตรี การงานอาชพีฯ ม.4,5 14 
15 นายภัทรกร  มิ่งขวญั 39 6 คศ.2 ป.โท การงานอาชพีฯ ม.2,3,5 8 
16 นางสาวนิพาดา  วิสิทธิเขตร์ 39 10 คศ.2 ป.โท การงานอาชพีฯ ม.2,5 9 
17 นางสาวสายฝน  เชียงสา 37 8 คศ.2 ป.โท การงานอาชพีฯ ม.3,5 17 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
1 นางสาวอโณทยั สินธุรัตน ์ 58 35 คศ.2 ป.โท ภาษาอังกฤษ ม.6 12 
2 นางพูลสุข   กฤชเฟื่องฟ ู 59 37 คศ.3 ป.โท ภาษาอังกฤษ ม.6 18 
3 นางศศิวรรณ    เสือแกว้ 59 37 คศ.2 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ม.6 18 
4 นางปริศนา    ชูพินิจ 59 32 คศ.3 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ม.6 18 
5 นายชาติชาย เกียรติพิริยะ 60 40 คศ.2 ป.โท ภาษาอังกฤษ ม.2 12 
6 นางจุฑามาศ แสงประทีปทอง 58 35 คศ.2 ป.โท ภาษาอังกฤษ ม.4 17 
7 นางอาทิตยา   พรหมแก้ว 55 30 คศ.2 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ม.1,5 20 
8 นางสาวชมพูนุท อ่อนเลิศ 54 30 คศ.3 ป.โท ภาษาอังกฤษ ม.5 19 
9 นางแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา 55 28 คศ.3 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ม.4 19 
10 นางรัชน ี  บุญค้ํา 54 33 คศ.2 ป.โท ภาษาอังกฤษ ม.1 20 
11 นางสาววราภรณ์ คงหอม 54 29 คศ.3 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ม.3,6 20 
12 นางนิตยา   หมั่นกิจ 53 27 คศ.3 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ม.2,5 20 
13 นางสมพิศ   สะบายแท ้ 47 24 คศ.2 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ม.1,2 20 
14 นางนงลักษณ์   แพงเรือน 47 24 คศ.3 ป.เอก ภาษาอังกฤษ ม.3,4 20 
15 นางวราภรณ์   ศรีดาวงษ์ 49 26 คศ.3 ป.โท ภาษาอังกฤษ ม.3,4 19 
16 นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมณ์ 40 14 คศ.2 ป.โท ภาษาอังกฤษ ม.1,4 19 
17 นางสาวกฤษณา  บุญชื่น 38 14 คศ.2 ป.โท ภาษาอังกฤษ ม.4,5 19 
18 นางปนิดา   นามโสวรรณ์ 36 14 คศ.2 ป.โท ภาษาอังกฤษ ม.2,5 19 
19 น.ส.สุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์ 33 10 คศ.2 ป.โท ภาษาอังกฤษ ม.5 19 
20 นายวิทยา   โกวิโท 34 10 คศ.3 ป.โท ภาษาอังกฤษ ม.6 19 
21 นางสาวอาจรีย์   โพพา 29 5 คศ.1 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ม.2,5 19 
22 น.ส.ปุญชรัสมิ ์สนธิรักษ ์ 25 2 คศ.1 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ม.2,3 20 
งานสนับสนุนการสอน 
1 นางภภัสสร  เสืออุดม 57 34 ค.ศ.3 ป.โท แนะแนว ม.6 18 

2 นางดาระณี  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 58 33 ค.ศ.3 ป.โท แนะแนว ม.4 18 

3 นางพัชรนิทร์ ทิพย์เมืองพรหม 57 25 ค.ศ.3 ป.ตรี แนะแนว ม.2,3 19 

4 นางสาวมณินาถ  บุญเกิด 55 25 ค.ศ.3 ป.โท แนะแนว ม.5 18 

5 นางสุธิดา  อภยัภกัดิ ์ 54 31 ค.ศ.2 ป.โท แนะแนว ม.1,2 19 

 จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    161  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด   11  คน  คิดเป็นร้อยละ    6.83 
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   พนักงานราชการ  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

1 น.ส.นิภาภรณ์  เรืองอยู ่ 42 0 ป.ตรี คุรุศาสตรแ์ละนติิศาสตร ์ - เงิน สพฐ. 
2 นางสาววรรณวิไล  สิงเส 32 0 ป.โท เคมี - เงิน สพม.42 
3 น.ส.กัญจนพร  เขื่อนเกา้ 34 0 ป.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ - เงิน สพม.42 
4 น.ส.วราภรณ์  จันทหอม 34 5 ป.ตรี ชีววิทยาประยุกต ์ - เงิน สพม.42 
5 น.ส.วรัญญา  สุนันต๊ะ 25 0 ป.ตรี เคมีอุตสาหกรรม - เงิน สพม.42 
6 นางสาวลักษกิา ศรลัมพ ์ 24 0 ป.ตรี ชีววิทยา - เงิน สพม.42 
7 น.ส.ธาริณี ธรรมเนียมเปลี่ยน 28 0 ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรม - รายได้สถานศึกษา 
8 นายสมเกียรต์ิ  ทับทิม   27 4 ป.ตรี ชีววิทยา - เงิน สพม.42 
9 นางสาวกรกช  บวัแดง 29 0 ป.ตรี ประชาสัมพันธ ์ - รายได้สถานศึกษา 
10 น.ส.กุลนภา  สมานพันธุ ์ 32 0 ป.ตรี การท่องเท่ียว - รายได้สถานศึกษา 
11 นางสาวดวงกมล พลพัฒน ์ 27 1 ปวส. การบัญช ี - รายได้สถานศึกษา 

12 น.ส.สมิตานันท์ รอดเนียม 27 2 ป.ตรี การจัดการ - รายได้สถานศึกษา 

13 น.ส.พิมพ์รัตน์ งามเมือง 33 6 ป.ตรี การจัดการ - รายได้สถานศึกษา 

14 นางสาวภาพิมล ทิมรอด 34 3 ป.ตรี การจัดการ - รายได้สถานศึกษา 

15 น.ส.เกษศิรินทร์ เจียมประกอบกุล 40 3 ป.ตรี - - รายได้สถานศึกษา 

16 น.ส.กนกพัฒน์  ดลใจ 36 12 ป.ตรี - - รายได้สถานศึกษา 

17 น.ส.กฤชสุภา  แสนชุ่มชื่น 30 4 ป.ตรี - - รายได้สถานศึกษา 

 
ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 
Miss Sarah Elisabeth  
Schefers 

36 10 Bachelor Arts ภาษาอังกฤษ 
เงินนอก
งบประมาณ 

2 Mr. David  Israelsson 32 10 Bachelor Arts ภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 

3 
Chitapanya  
Ongvisetpaiboon 

24 1 Bachelor 
Human 
Resources 
Management 

ภาษาอังกฤษ 
เงินนอก
งบประมาณ 

4 Mr. Lucius  Kenedy 53 14 Bachelor Business ภาษาอังกฤษ 
เงินนอก
งบประมาณ 

5 Miss Zhong  Wei 23 1 Bachelor 
Chinese 
Teaching 

ภาษาจีน 
เงินนอก
งบประมาณ 

6 Miss Zheng Wei 24 1 Bachelor English ภาษาจีน 
เงินนอก
งบประมาณ 

7 Mr.Kollawat Kasemchok 30 2 Bachelor Japanese ภาษาญี่ปุุน 
เงินนอก
งบประมาณ 

8 Mr.Brian  Kurtz 52 8 Bachelor Art ภาษาอังกฤษ 
เงินนอก
งบประมาณ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

9 Mr.Christopher Arnold 50 1 Bachelor Laws ภาษาอังกฤษ 
เงินนอก
งบประมาณ 

10 น.ส.วรางคณางค์  รัตนวรสทิธิ ์ 45 4 
ป.ตรี 

พัฒนาชุมชน หน้าที่พลเมือง 
เงิน สพม.(ครู

วิกฤต) 

11 น.ส.มนันสนันท์  แรงเขตร์การ 37 3 
ป.ตรี 

สังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง  
เงิน สพม.(ครู

วิกฤต) 

12 นางสาวรัตนา  วงค์ถาติบ 26 3 
ป.ตรี 

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
เงิน สพม.(ครู

วิกฤต) 

13 นางสาวธัชชา  พุทธากรณ์ 38 14 ป.โท วิจัยและ

ประเมินผล 

การงานอาชพี เงิน สพม.42 

14 นายพัชรศักดิ์  พรหมมาศ 37 10 ป.โท บริหาร

การศึกษา 

การงานอาชพี เงิน สพม.42 

15 นายธันยาณัฐ  รังสิยานนท์ 42 10 ป.ตรี คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

การงานอาชพี เงิน สพม.42 
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โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส้าเร็จ 
 

ที ่
ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด้าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

1 ส่งเสริมสุขภาวะและ
สุนทรียภาพของ
นักเรียน 
 

1. นักเรียนร้อยละ 96 มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและการออก
กําลังกาย สมํ่าเสมอ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 96 มีนํ้าหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 96 ปูองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
หลีกเลี่ยงตนเองจากภาวะเสี่ยง 
ต่อความรุนแรง โรค ภัย  
อุบัติเหตุ และป๎ญหาทางเพศ อยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 96 เห็น
คุณค่าของตนเอง มีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
5. นักเรียนร้อยละ 95 มีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น อยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
6. นักเรียนร้อยละ 96 สร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ  อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
 

ทุกกลุ่มงาน 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 97.03 มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและการ
ออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 96.48 มี
นํ้าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 97.21 
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษ หลีกเลี่ยงตนเองจากภาวะ
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และป๎ญหาทางเพศ อยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 96.28 เห็น
คุณค่าของตนเอง มีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
5. นักเรียนร้อยละ 98.00 มี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
6. นักเรียนร้อยละ 100.00 สร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ  อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 

2 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ของ
นักเรียนและทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 

1. นักเรียนร้อยละ 97 มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร อยู่ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 97 มีความ
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญํูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ 

1. นักเรียนร้อยละ 99.24 มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร อยู่ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม 

2. นักเรียนร้อยละ 99.24 มี
ความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญํู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด้าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

  3. นักเรียนร้อยละ 95 ยอมรับ
ความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างได้อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 97 ตระหนัก 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม 

บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

3. นักเรียนร้อยละ 96.86 
ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างได้อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 100.00 
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

3 ส่งเสริมทักษะในการ
แสวงหาความรู้ การ
รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.  นักเรียนร้อยละ 95 มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้  อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีทักษะ
ในการอ่าน ฟ๎ง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคําถาม เพื่อค้นคว้าความรู้
เพิ่มเติม อยู่ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 95  รู้จัก
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 94 สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นําเสนอผลงานได้ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1.  นักเรียนร้อยละ 100.00 มี
นิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 95.48  มี
ทักษะในการ อ่าน ฟ๎ง ดู พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติม อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 96.87  รู้จัก
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 97.62
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และนําเสนอผลงานได้ อยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

4 ส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ 
สร้างสรรค์  และ
ตัดสินใจได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 

1. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟ๎ง 
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถ
นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ป๎ญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเองอยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 
 

1. นักเรียนร้อยละ 98.44 
สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟ๎ง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 83.31
สามารถนําเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ป๎ญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเองอยู่ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ที ่
ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด้าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

  3. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถ
กําหนดเปูาหมาย คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ป๎ญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ อยู่ในระดับ 
คุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 95 มี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  อยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 3. นักเรียนร้อยละ 97.33 
สามารถกําหนดเปูาหมาย 
คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ป๎ญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 96.31 มี
ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  อยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ อยู่ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 95 มี ผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงกว่า
ขีดจํากัดล่างอยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 89.29 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ อยู่ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 100.00 มีผล
การประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 99.68 มีผล
การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ อยู่ในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม 
4. นักเรียนร้อยละ 92.48 มีผล
การทดสอบระดับชาติสูงกว่า
ขีดจํากัดล่างอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก 

6 พัฒนาและส่งเสริม
ทักษะในการทํางาน
และมีเจตคติท่ีดีต่อ
การทํางานของ
นักเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถ
วางแผนการดําเนินงานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 95  
สามารถทํางานอย่างมี 
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของ 
ตนเอง อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 95.62  
สามารถวางแผนการดําเนินงาน
และดําเนินการจนสําเร็จ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 98.00
สามารถทํางานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
3. นักเรียนร้อยละ 96.49  
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ที ่
ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด้าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

  4. นักเรียนร้อยละ 95  มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 4. นักเรียนร้อยละ 100.00 มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

7 ส่งเสริมแลพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
97  มีการกําหนดเปูาหมาย
คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ 
ทักษะ ระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
95  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
95 ออกแบบและจัดกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการด้าน
สติป๎ญญา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
95 ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ผนวกกับนําบริบท
และภูมิป๎ญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
100  มีการวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
100.00  มีการกําหนดเปูาหมาย
คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
100.00  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
100.00  ออกแบบและจัด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการด้านสติป๎ญญา อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
100.00  ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ผนวกกับนําบริบท
และภูมิป๎ญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนร้อยละ 100.00   
มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด้าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
100  ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา
และแก้ไขป๎ญหาให้แก่ผู้เรียนท้ัง
ด้านการเรียน และคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค อยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์ ร้อยละ 
96 มีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ี
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน อยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
100  ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์   
ร้อยละ 100  จัดการเรียนการ
สอนตามวิชาชีพท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถอยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 

 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
100.00  ให้คําแนะนํา ให้
คําปรึกษาและแก้ไขป๎ญหาให้แก่
ผู้เรียนท้ังด้านการเรียน และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
100.00  มีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ี
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอนอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
100.00  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนนครสวรรค์  ร้อยละ 
100.00  จัดการเรียนการสอน
ตามวิชาชีพท่ีได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา และเต็มความสามารถ
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

8 ส่งเสริมการผลิตและ
การใช้ส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย 

1. ครูร้อยละ 95 ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และใช้
สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้  อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
2. ครูร้อยละ 96 ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ
การนําบริบทและภูมิป๎ญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1. ครูร้อยละ 100.00  ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้  อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
2. ครูร้อยละ 100.00  ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ
การนําบริบทและภูมิป๎ญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ที ่
ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด้าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

  3. ครูร้อยละ 96 มีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน  อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

 3. ครูร้อยละ 100.00  มี
การศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาชีพท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

9 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน 

1. ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและ
การจัดการทุกประเด็น อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามท่ีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการทุกประเด็นอยู่ใน 
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอํานาจ ทุกประเด็น
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ร้อยละ 85 ขึ้นไปพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา  
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1. ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและ
การจัดการทุกประเด็น อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามท่ีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการทุกประเด็นอยู่ใน 
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอํานาจ ทุกประเด็น
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
4. นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนร้อยละ 100.00  ขึ้นไปพึง
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

10 ส่งเสริมองค์กร
นักเรียนเครือข่าย
ผู้ปกครอง องค์กร/ 
ชุมชน เครือข่ายร่วม
พัฒนาให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสู่สากล 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ
กําหนด อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามเปูาหมายร้อยละ 89  
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ
กําหนด อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเยี่ยม 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามเปูาหมายร้อยละ 100.00   
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ที ่
ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด้าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

  3. ผู้ปกครองและชุมชน 
ร้อยละ 87 มีความพึงพอใจผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

 3. ผู้ปกครองและชุมชน 
ร้อยละ 100.00  มีความพึง
พอใจผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก 

11 พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น มีคุณลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณา อย่างน้อย 4 ข้อ 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2.โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
อย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน อย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียน 
รู้ที่ใหผู้้เรียนลงมือปฏิบัตจิริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยอย่างน้อย 4 
ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
5. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน 
กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียน 
การสอน อย่างสม่ําเสมออย่าง
น้อย 3 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์การ
พิจารณา อย่างน้อย 4 ข้อ  
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2. โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ
อย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน อย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยอย่างน้อย 4 ข้อ อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
5. โรงเรียนมีการนิเทศภายใน 
กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียน 
การสอน อย่างสม่ําเสมออย่าง
น้อย 3 ข้อ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
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ที ่
ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด้าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

12 ส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.  นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา
ด้วยความเสมอภาคอย่างทั่วถึง 
และต่อเนื่องอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม 
2.  นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
3.  นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริมและ 
พัฒนาตามความถนัด  ความ
สนใจ และความพร้อมของแต่ละ
คนอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
4.  นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริมและพัฒนาให้
มีภูมิคุ้มกันจากภาวะเสี่ยง ต่อสิ่ง
เสพติด อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
5.  นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริม และพัฒนา
ให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1.  นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา
ด้วยความเสมอภาคอย่างทั่วถึง 
และต่อเนื่องอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม 
2.  นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
3.  นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริมและพัฒนา
ตามความถนัด  ความสนใจ และ
ความพร้อมของแต่ละคนอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
4.  นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริมและพัฒนาให้
มีภูมิคุ้มกันจากภาวะเสี่ยง ต่อสิ่ง
เสพติด อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 
5.  นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริม และพัฒนา
ให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

13 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานท่ีให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

1. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรียนมีความสะอาดและ
ปลอดภัย  มีส่ิงอํานวยความ
สะดวก  พร้อมแหล่งเรียนรู้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ทุกอาคาร
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2.  ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยและมี
ความปลอดภัยอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3.  ห้องสมุดสามารถให้บริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1. ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรียนมีความสะอาดและ
ปลอดภัย  มีส่ิงอํานวยความ
สะดวก  พร้อมแหล่งเรียนรู้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ทุกอาคาร
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2.  ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยและมี
ความปลอดภัยอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
3.  ห้องสมุดสามารถให้บริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด้าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

14 ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

1. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม 
ในการกําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม 
2. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม 
3. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สาระสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม 
4. บุคลากรในโรงเรียน มีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
5. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
6. โรงเรียนได้จัดทํารายงาน
ประจําปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม 
ในการกําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม 
2. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม 
3. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สาระสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม 
4. บุคลากรในโรงเรียน มีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
5. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
6. โรงเรียนได้จัดทํารายงาน
ประจําปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
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ที ่
ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด้าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 
(จ้านวน/ร้อยละ) 

15 
 

ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนรู้จักเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ 

1. โรงเรียน มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีความ
ทันสมัย ใช้การได้อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
2.  บุคลากรภายในสถานศึกษามี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับคุณภาพดี
มาก 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1. โรงเรียน มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีความ
ทันสมัย ใช้การได้อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 
2. บุคลากรภายในสถานศึกษามี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับคุณภาพดี
มาก 

16 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
และอัจฉริยภาพ
นักเรียนสู้สากล 

1. โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ 100  
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เปูาหมายวิสัยทัศน์  ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2. ผู้เรียนร้อยละ  100  
 มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุตาม
เปูาหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา อยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดย 
 

1. โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรม 
ร้อยละ 100.00   
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เปูาหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับคุณภาดีเยี่ยม 
2. ผู้เรียนร้อยละ  100.00  มีผล
การดําเนินงานท่ีบรรลุตาม
เปูาหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา อยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

17 ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปูาหมาย
ของสถานศึกษา  
(คติพจน์และปรัชญา) 

1.  โรงเรยีนมีโครงการ กิจกรรม
พิเศษท่ีสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ 94 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2.  โรงเรียนมีผลการดําเนินงาน
ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ
บรรลุเปูาหมายตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาร้อยละ 94  อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

งาน กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
และกลุ่มบริหาร 
ดําเนินการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการโดยความ
ร่วมมือจากบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายของ
โครงการ 

1.  โรงเรยีนมีโครงการ กิจกรรม
พิเศษท่ีสนองนโยบาย จุดเน้น 
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ 100.00  อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
2.  โรงเรียนมีผลการดําเนินงาน
ของโครงการ กิจกรรมพิเศษ
บรรลุเปูาหมายตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาร้อยละ 100.00  
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ 
ปีการศึกษา 2561 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรยีนที่ 1 จ้านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 455 0 20 30 40 10 56 151 148 355 78.02 
คณิตศาสตร ์ 455 2 19 30 49 64 40 132 119 291 63.96 
วิทยาศาสตร ์ 455 0 0 2 8 2 112 164 167 443 97.36 
สังคมศึกษา ฯ 455 0 0 20 25 13 104 163 130 397 87.25 
สุขศึกษาและพลศึกษา 455 0 0 0 0 4 132 197 122 451 99.12 
ศิลปะ 455 0 0 0 0 88 87 179 101 367 80.66 
การงานอาชีพฯ 455 0 0 0 0 0 132 195 128 455 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 455 0 30 25 30 21 99 128 122 349 76.70 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 จ้านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 455 0 0 11 20 17 59 148 200 407 89.45 
คณิตศาสตร ์ 455 0 23 24 15 20 120 130 123 373 81.98 
วิทยาศาสตร ์ 455 0 0 0 15 6 46 190 198 434 95.38 
สังคมศึกษา ฯ 455 0 0 0 23 37 110 154 131 395 86.81 
สุขศึกษาและพลศึกษา 455 0 0 0 0 10 142 165 138 445 97.80 
ศิลปะ 455 0 0 0 30 81 112 134 98 344 75.60 
การงานอาชีพฯ 455 0 0 0 0 0 134 168 143 455 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 455 0 0 0 26 19 65 156 189 410 90.11 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 1 จ้านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 478 0 0 0 0 3 215 128 132 475 99.37 
คณิตศาสตร ์ 478 2 20 29 32 29 126 156 84 366 76.57 
วิทยาศาสตร ์ 478 0 2 3 41 26 126 165 115 406 85.56 
สงัคมศึกษา ฯ 478 0 2 15 20 13 198 116 114 428 89.54 
สุขศึกษาและพลศึกษา 478 0 0 0 0 5 173 139 161 473 98.95 
ศิลปะ 478 0 0 0 0 8 127 156 187 470 98.33 
การงานอาชีพฯ 478 0 0 0 0 8 110 182 178 470 98.33 
ภาษาต่างประเทศ 478 0 3 15 42 30 98 123 167 388 81.17 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 จ้านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 478 0 0 2 6 5 203 119 143 465 97.28 
คณิตศาสตร ์ 478 0 0 12 17 44 164 129 112 405 84.73 
วิทยาศาสตร ์ 478 0 3 5 9 28 184 169 80 433 90.59 
สังคมศึกษา ฯ 478 0 0 0 0 34 180 162 102 444 92.89 
สุขศึกษาและพลศึกษา 478 0 0 0 0 1 176 142 159 477 99.79 
ศิลปะ 478 0 0 0 0 15 185 142 136 463 96.86 
การงานอาชีพฯ 478 0 0 0 0 5 135 146 92 473 98.95 
ภาษาต่างประเทศ 478 0 30 52 29 17 167 115 68 350 73.22 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรยีนที่ 1 จ้านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 479 0 3 15 12 13 123 156 157 436 91.02 
คณิตศาสตร ์ 479 6 15 20 49 15 115 121 138 374 78.08 
วิทยาศาสตร ์ 479 3 10 16 18 12 148 131 141 420 87.68 
สังคมศึกษา ฯ 479 0 0 3 20 4 156 144 152 452 94.36 
สุขศึกษาและพลศึกษา 479 0 0 0 0 14 221 154 90 465 97.08 
ศิลปะ 479 0 0 0 0 18 211 162 88 461 96.24 
การงานอาชีพฯ 479 0 0 0 0 3 198 167 111 476 99.37 
ภาษาต่างประเทศ 479 2 3 15 16 6 152 128 157 437 91.23 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 จ้านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 479 0 0 3 6 11 153 137 169 459 95.82 
คณิตศาสตร ์ 479 1 3 8 20 56 127 138 126 391 81.63 
วิทยาศาสตร ์ 479 0 0 16 18 5 184 154 102 440 91.86 
สังคมศึกษา ฯ 479 0 0 0 0 14 204 155 106 465 97.08 
สุขศึกษาและพลศึกษา 479 0 0 0 0 11 215 148 105 468 97.70 
ศิลปะ 479 0 0 0 0 4 188 162 125 475 99.16 
การงานอาชีพฯ 479 0 0 0 0 4 173 168 134 475 99.16 
ภาษาต่างประเทศ 479 3 20 35 24 24 102 150 121 373 77.87 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรยีนที่ 1 จ้านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 620 0 0 9 11 14 165 184 137 586 94.52 
คณิตศาสตร ์ 620 6 19 29 30 17 159 199 161 519 83.71 
วิทยาศาสตร ์ 620 11 30 58 67 47 140 162 105 407 65.65 
สังคมศึกษา ฯ 620 0 0 48 64 20 167 183 138 488 78.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 620 0 0 0 0 26 178 225 191 594 95.81 
ศิลปะ 620 0 0 0 24 39 193 198 166 557 89.84 
การงานอาชีพฯ 620 0 0 0 0 0 220 211 189 620 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 620 16 20 19 79 75 136 172 103 411 66.29 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 จ้านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 620 0 0 2 18 16 189 219 176 584 94.19 
คณิตศาสตร ์ 620 17 35 51 41 18 155 164 139 458 73.87 
วิทยาศาสตร ์ 620 10 11 59 37 33 157 180 133 470 75.81 
สังคมศึกษา ฯ 620 0 0 0 25 65 188 197 145 530 85.48 
สุขศึกษาและพลศึกษา 620 0 0 0 0 20 215 213 172 600 96.77 
ศิลปะ 620 0 0 0 0 77 197 198 148 543 87.58 
การงานอาชีพฯ 620 0 0 0 0 3 239 227 151 617 99.52 
ภาษาต่างประเทศ 620 6 27 20 38 58 179 188 104 471 75.97 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรยีนที่ 1 จ้านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 704 0 12 50 29 32 197 208 141 546 77.56 
คณิตศาสตร ์ 704 20 16 37 59 45 184 197 146 527 74.86 
วิทยาศาสตร ์ 704 16 20 18 20 57 189 246 138 573 81.39 
สังคมศึกษา ฯ 704 0 0 0 59 10 216 248 171 635 90.20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 704 0 0 0 0 8 256 251 189 696 98.86 
ศิลปะ 704 0 0 0 0 0 249 243 212 704 100.00 
การงานอาชีพฯ 704 0 0 0 0 0 270 264 170 704 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 704 8 16 58 43 64 187 199 129 515 73.15 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 จ้านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 704 0 0 23 31 59 209 235 147 591 83.95 
คณิตศาสตร ์ 704 6 15 12 47 43 206 210 165 581 82.53 
วิทยาศาสตร ์ 704 9 20 38 49 25 222 205 136 563 79.97 
สังคมศึกษา ฯ 704 0 0 34 29 52 197 232 160 589 83.66 
สุขศึกษาและพลศึกษา 704 0 0 0 4 37 264 233 166 663 94.18 
ศิลปะ 704 0 0 0 0 25 231 235 213 679 96.45 
การงานอาชีพฯ 704 0 0 0 0 15 265 279 145 689 97.87 
ภาษาต่างประเทศ 704 11 50 49 38 29 189 204 134 527 74.86 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรยีนที่ 1 จ้านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 672 3 16 29 49 10 236 226 103 565 84.08 
คณิตศาสตร ์ 672 11 20 56 34 51 220 199 81 500 74.40 
วิทยาศาสตร ์ 672 6 26 52 72 69 200 167 80 447 66.52 
สังคมศึกษา ฯ 672 0 12 23 31 16 239 246 105 590 87.80 
สุขศึกษาและพลศึกษา 672 0 2 9 15 8 213 204 121 638 94.94 
ศิลปะ 672 0 0 0 8 21 267 232 144 643 95.68 
การงานอาชีพฯ 672 0 0 0 0 47 268 239 118 625 93.01 
ภาษาต่างประเทศ 672 6 50 46 24 50 206 214 76 496 73.81 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 จ้านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ้านวน
นักเรียน 

จ้านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 672 0 2 14 32 7 244 265 108 617 91.82 
คณิตศาสตร ์ 672 16 30 50 87 41 206 146 96 448 66.67 
วิทยาศาสตร ์ 672 11 22 48 36 32 216 208 99 523 77.83 
สังคมศึกษา ฯ 672 0 0 25 20 9 242 254 122 618 91.96 
สุขศึกษาและพลศึกษา 672 0 0 0 0 5 264 246 157 667 99.26 
ศิลปะ 672 0 0 0 0 57 246 238 131 615 91.52 
การงานอาชีพฯ 672 0 0 0 0 0 267 248 157 672 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 672 6 19 28 49 24 231 218 97 546 81.25 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2561 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต้่าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย โรงเรียน 79.01 8.67 99.00 44.00 80.00 80.00 
 จ.นครสวรรค ์ 52.62 15.72 99.00 12..00 52.00 51.00 

 

สพม.42/เขต 54.68 15.91 99.00 12.00 54.00 57.00 
สังกัด 55.04 15.79 100.00 0.00 55.00 56.00 
ภาค 52.46 15.35 99.00 2.00 52.00 57.00 
ประเทศ 54.42 16.02 100.00 0.00 54.00 52.00 

 
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน 53.79 17.49 100.00 14.00 52.00 48.00 
(ภาษาอังกฤษ) จ.นครสวรรค ์ 28.58 10.47 100.00 4.00 26.00 26.00 
 สพม.42/เขต 29.20 11.34 100.00 4.00 28.00 24.00 

 

สังกัด 29.10 10.94 100.00 0.00 28.00 26.00 
ภาค 27.91 9.38 100.00 4.00 26.00 26.00 
ประเทศ 29.45 11.55 100.00 0.00 28.00 26.00 

 
คณิตศาสตร์ โรงเรียน 68.89 21.03 100.00 16.00 72.00 100.00 

จ.นครสวรรค ์ 29.07 16.03 100.00 0.00 24.00 24.00 
สพม.42/เขต 30.87 17.48 100.00 0.00 28.00 24.00 
สังกัด 30.28 16.02 100.00 0.00 28.00 24.00 
ภาค 28.46 14.56 100.00 0.00 24.00 24.00 

 ประเทศ 30.04 16.03 100.00 0.00 28.00 24.00 

 
วิทยาศาสตร์ โรงเรียน 55.82 12.72 96.00 10.00 54.00 54.00 
 จ.นครสวรรค ์ 35.23 11.03 96.00 6.00 34.00 30.00 

 

สพม.42/เขต 36.50 11.60 96.00 9.00 34.00 34.00 
สังกัด 36.43 10.99 100.00 0.00 36.00 34.00 
ภาค 35.03 10.42 96.00 6.00 34.00 30.00 
ประเทศ 36.10 11.01 100.00 0.00 34.00 34.00 

 
 
 



- 85 - 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต้่าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 
ภาษาไทย โรงเรียน 65.37 11.30 90.50 16.00 66.00 72.50 
 จ.นครสวรรค ์ 46.28 15.48 90.50 2.00 46.00 53.00 

 

สพม.42/เขต 46.76 15.44 90.50 6.50 46.50 48.00 
สังกัด 48.16 15.76 95.50 0.00 48.00 50.50 
ภาค 45.14 15.34 91.00 2.00 45.00 43.00 
ประเทศ 47.31 16.10 95.50 0.00 47.00 45.50 

 

สังคมศึกษา ศาสนา โรงเรียน 43.97 8.20 69.00 22.00 44.00 45.00 
และวัฒนธรรม จ.นครสวรรค ์ 34.86 7.78 69.00 9.00 34.00 34.00 

 

สพม.42/เขต 34.97 7.74 69.00 9.00 34.00 34.00 
สังกัด 35.48 7.82 85.00 1.00 35.00 34.00 
ภาค 34.00 7.35 69.00 5.00 34.00 30.00 
ประเทศ 35.16 7.96 85.00 0.00 35.00 33.00 

 

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน 52.40 16.53 92.50 13.75 51.25 48.75 
(ภาษาอังกฤษ) จ.นครสวรรค ์ 30.10 14.10 92.50 7.50 26.25 22.50 
 สพม.42/เขต 29.93 13.97 92.50 7.50 26.25 22.50 

 

สังกัด 31.15 14.71 100.00 2.50 26.25 22.50 
ภาค 28.29 12.34 92.50 6.25 25.00 22.50 
ประเทศ 31.41 15.30 100.00 2.05 26.25 22.50 

 

คณิตศาสตร์ โรงเรียน 59.46 24.95 100.00 5.00 60.00 30.00 

จ.นครสวรรค ์ 30.42 20.03 100.00 0.00 25.00 20.00 
สพม.42/เขต 30.57 20.10 100.00 0.00 25.00 17.50 
สังกัด 31.04 20.26 100.00 0.00 25.00 20.00 
ภาค 28.22 18.05 100.00 0.00 22.50 20.00 

 ประเทศ 30.72 20.49 100.00 0.00 25.00 20.00 
 

วิทยาศาสตร์ โรงเรียน 44.28 14.52 91.60 15.20 41.60 35.20 
 จ.นครสวรรค ์ 30.69 10.93 91.60 6.40 28.80 24.00 

 

สพม.42/เขต 30.85 10.87 91.60 5.60 29.20 27.20 
สังกัด 30.75 10.91 98.40 1.60 28.80 27.20 
ภาค 29.68 9.93 91.60 4.80 28.40 27.20 
ประเทศ 30.51 11.08 98.40 1.90 28.80 27.20 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ้านวน 
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ้านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 455 419 92.09 32 7.03 4 0.88 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 478 435 91.00 41 8.58 2 0.42 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 432 90.19 44 9.19 3 0.63 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 620 580 93.55 34 5.48 6 0.97 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 704 646 91.76 51 7.24 7 0.99 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 672 622 92.56 46 6.85 4 0.60 0 0.00 

รวม 3408 3134  248  26  0  
เฉลี่ยร้อยละ 100 91.96 7.28 0.76 0.00 

  
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ้านวน 
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ้านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 455 421 92.53 34 7.47 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 478 434 90.79 44 9.21 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 439 91.65 40 8.35 0 0.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 620 589 95.00 27 4.35 4 0.65 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 704 665 94.46 34 4.83 5 0.71 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 672 615 91.52 55 8.18 2 0.30 0 0.00 

รวม 3408 3163  234  11  0  
เฉลี่ยร้อยละ 100 92.81 6.87 0.32 0.00 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จ้านวน 
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ้านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 455 455 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 478 478 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 479 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 620 620 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 704 704 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 672 672 100.00 0 0.00 

รวม 3408 3408  0  
เฉลี่ยร้อยละ 100 100.00 0.00 

    

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 5 ดา้น 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับชั้น 
จ้านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ้านวน
คน 

ร้อยละ 
จ้านวน

คน 
ร้อยละ 

จ้านวน
คน 

ร้อยละ 
จ้านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 455 410 90.11 37 8.13 8 1.76 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 478 431 90.17 35 7.32 12 2.51 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 442 92.28 29 6.05 8 1.67 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 620 580 93.55 30 4.84 10 1.61 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 704 670 95.17 29 4.12 5 0.71 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 672 609 90.63 54 8.04 9 1.34 0 0.00 

รวม 3408 3142  214  52  0  
เฉลี่ยร้อยละ 92.19 6.28 1.53 0.00 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 
 

ระดับชั้น 
จ้านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ้านวน
คน 

ร้อยละ 
จ้านวน

คน 
ร้อยละ 

จ้านวน
คน 

ร้อยละ 
จ้านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 455 204 44.84 161 35.38 80 17.58 10 2.20 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 478 226 47.28 181 37.87 65 13.60 6 1.26 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 240 50.10 192 40.08 37 7.72 10 2.09 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 620 282 45.48 201 32.42 101 16.29 36 5.81 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 704 385 54.69 191 27.13 120 17.05 8 1.14 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 672 371 55.21 205 30.51 77 11.46 19 2.83 

รวม 3408 1708  1131  480  89  
เฉลี่ยร้อยละ 50.12 33.19 14.08 2.61 

 
 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

ระดับชั้น 
จ้านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ้านวน
คน 

ร้อยละ 
จ้านวน

คน 
ร้อยละ 

จ้านวน
คน 

ร้อยละ 
จ้านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 455 411 90.33 23 5.05 21 4.62 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 478 429 89.75 31 6.49 18 3.77 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 433 90.40 29 6.05 17 3.55 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 620 563 90.81 42 6.77 15 2.42 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 704 673 95.60 27 3.84 4 0.57 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 672 640 95.24 16 2.38 16 2.38 0 0.00 

รวม 3408 3149  168  91  0  
เฉลี่ยร้อยละ 92.40 4.93 2.67 0.00 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

ระดับชั้น 
จ้านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ้านวน
คน 

ร้อยละ 
จ้านวน

คน 
ร้อยละ 

จ้านวน
คน 

ร้อยละ 
จ้านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 455 423 92.97 23 5.05 9 1.98 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 478 434 90.79 28 5.86 16 3.35 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 439 91.65 31 6.47 9 1.88 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 620 593 95.65 19 3.06 8 1.29 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 704 644 91.48 42 5.97 18 2.56 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 672 625 93.01 37 5.51 10 1.49 0 0.00 

รวม 3408 3158  180  70  0  
เฉลี่ยร้อยละ 92.66 5.28 2.05 0.00 

 
ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

ระดับชั้น 
จ้านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ้านวน
คน 

ร้อยละ 
จ้านวน

คน 
ร้อยละ 

จ้านวน
คน 

ร้อยละ 
จ้านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 455 410 90.11 30 6.59 15 3.30 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 478 431 90.17 27 5.65 20 4.18 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 435 90.81 32 6.68 12 2.51 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 620 594 95.81 19 3.06 7 1.13 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 704 654 92.90 36 5.11 14 1.99 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 672 618 91.96 41 6.10 13 1.93 0 0.00 

รวม 3408 3142  185  81  0  
เฉลี่ยร้อยละ 92.19 5.43 2.38 0.00 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2561 
                                                โรงเรียนนครสวรรค์  ตําบลปากน้าํโพ  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  

 

ผลการประเมินน้้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 

ระดับชั้น 
จ้านวน 
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ้านวน/ร้อยละของนกัเรียน 
น้้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัยตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 455 263 57.80 193 42.42 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 478 271 56.69 206 43.10 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 301 62.84 178 37.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 620 390 62.90 230 37.10 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 704 449 63.78 255 36.22 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 672 431 64.14 242 36.01 

รวม 3408 2105  1304  
เฉลี่ยร้อยละ 100 61.77 38.26 

 

ผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือ  
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

ระดับชั้น 
จ้านวน 
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ้านวน/ร้อยละของนกัเรียนสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ ์
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 455 396 87.03 59 12.97 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 478 411 85.98 67 14.02 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 479 428 89.35 51 10.65 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 620 525 84.68 95 15.32 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 704 575 81.68 129 18.32 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 672 570 84.82 102 15.18 

รวม 3408 2905  503  
เฉลี่ยร้อยละ 100 85.24 14.76 

 


