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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

  โรงเรียนนครสวรรค์  ตั้งอยู่เลขที ่ 173  ต าบลปากน้ าโพ  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีบุคลากรสายบริหาร 
จ านวน 5 คน และมีบุคลากรคร ูพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ จ านวน 195 คน 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

 ค่าเป้าหมาย ค่าความส าเร็จ 

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

         1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ยอดเยี่ยม  
(ระดับ 5) 

ยอดเยี่ยม  
(ระดับ 5) 

   มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ยอดเยี่ยม  
(ระดับ 5) 

ยอดเยี่ยม  
(ระดับ 5) 

   

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
ยอดเยี่ยม  
(ระดับ 5) 

ยอดเยี่ยม  
(ระดับ 5) 

 

2. วิธีการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้ 

 

2.1 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1) กระบวนการพัฒนา 
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนนครสวรรค์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  “โรงเรียนนครสวรรค์ ก้าวล้ าน าหน้าสู่สากล” มุ่งพัฒนานักเรียน
เป็น SMART STUDENT โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล (World 
Class Standard School) ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School Based Management) ตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียนและผู้มีส่วน นักเรียนไดเ้รียนรู้จากวิธีการที่หลากหลาย ในรูปแบบ Active Learning สะเต็ม
ศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดท าโครงงาน IS พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ และการประกวดโครงงาน  ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
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สัญญาณ Wifi  ได้ทุกที่ทุกเวลา  มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มี ROMSAK TV ONLINE   DLTV  DLIT   มีแหล่งสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
หลากหลาย กว้างขวาง  ได้แก่  ห้องเรียนคุณภาพ Smart Classroom  Google App for Education  Apple 
App for Education  ห้องสมุดที่ทันสมัย  ศูนย์สืบค้นข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Searching Information Center) 
เครื่อง iPad  เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีกลับด้าน (Flipped Classroom) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย นักเรียนมีกระบวนการทดสอบวัดและประเมิน
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ  Pre-GAT   Pre O-net   SME Test และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของนักเรียนตามความถนัด ความสนใจ   
ได้แก่  กิจกรรมเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลูกม่วงขาวเป็นผู้น า ล้ าหน้าทาง
ความคิด ค่ายดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และอัจฉริยะภาพนักเรียนสู่
มาตรฐานสากล (Smart Student) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน  ลูกม่วงขาวเก่ง
ภาษา เก่งสร้างสรรค์ และเข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education 
Hub) Multilingual Program (MP) ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสประกวด แข่งขันทุก
เวทีทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  และจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสร้าง
ขวัญและก าลังใจโดยการสนับสนุนของเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

2) ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา  และจากการด าเนินงานดังกล่าวท าให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ และ
ระดับประเทศมากมายจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง Thailand New Gen 
Inventors Award ในงานวันนักประดิษฐ์  จาก Citizen Innovation ประเทศสิงคโปร์   รางวัลเหรียญทอง (Gold 
Medal) การประกวด “International Invention & Innovation in Canada 2019” (iCAN 2019) จากสมาคม 
TISIAS  ประเทศแคนาดา  และรางวัลพิเศษผลงานยอดเยี่ยม  (Certificate of Excellence) การประกวด 
“International Invention & Innovation in Canada 2019” (iCAN 2019) จากสมาคม TISIAS ประเทศ
แคนาดา   รางวัลเหรียญทอง (Gold Award) การแข่งขันงาน International Young Inventor Award (IYIA 
2019)  จาก INNOPA ประเทศอินโดนีเซีย   รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ม.1-ม.3  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 รางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ผ่าน
การคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 
ค่าย 2  ประจ าปีการศึกษา 2562 รวมจ านวน 37 คน ประกอบด้วย สาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน สาขาฟิสิกส์ 
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จ านวน 9 คน สาขาเคมี จ านวน 6 คน สาขาชีววิทยา จ านวน 8 คน สาขาคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน สาขาดารา
ศาสตร์ ม.ต้น จ านวน 6 คน สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย   จ านวน 4 คน   ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนจึงอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโดยสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ทุกรายการ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนนครสวรรค์   ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์  โดยยึด 
หลักคนเก่งต้องเป็นรองคนดี จึงได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  ได้แก่ กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว เพ่ือให้นักเรียนใหม่ของโรงเรียนนครสวรรค์ระดับ ชั้นม.1 
และม.4 ได้มีการรู้จักกับบริบทของโรงเรียนนครสวรรค์ และได้ท าความคุ้นเคยกับเพ่ือนในระดับ  ชั้นเดียวกันซึ่งมา
จากต่างสถานศึกษาท าให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนๆ และโรงเรียนนครสวรรค์   กิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนตระหนักถึงโทษของ
ยาเสพติดเพ่ือให้ผู้เรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มีคณะกรรมการสภา
นักเรียน  เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน โดยเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตย การหาเสียง และ
การลงคะแนนเสียง  กิจกรรมส่งเสริมเด็ก และเยาวชนดีเด่น เป็นการช่วยสนับสนุนนักเรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ให้ประสบความส าเร็จ  กิจกรรมงานปกครองนักเรียน มีหน้าที่ดูแลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์  มีการประกวดสวดมนต์สรภัญญะ  การบรรยายธรรม  กิจกรรมต้นกล้านาบุญ เป็นการท าบุญวันพระใน
โรงเรียน กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ การสอบธรรมศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีไทย ได้แก่ ลอยกระทง  แห่เทียนจ าน าพรรษา  ไหว้ครู  และตรุษจีน   กิจกรรมคนดีศรีม่วงขาว  ที่ช่วย
สนับสนุนและพัฒนานักเรียนด้วยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีขวัญและก าลังใจในการท าความดี   
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านชมหอ ที่จะช่วยให้ครูประจ าชั้นได้ท าความรู้จักนักเรียนได้ดี และยังน าไปสู่การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในด้านอ่ืนๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งกับครูประจ าชั้น ผู้ปกครอง และนักเรียน   กิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกิจกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียนจะได้บ าเพ็ญประโยชน์ หรือท ากิจกรรมจิตอาสาแก่ส่วนรวม  
นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินโครงการคนดี มีคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยให้แก่นักเรียน   และจัดท าโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ า และ
คาร์บอนต่ าสู่ชุมชน  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในโรงเรียนและในบ้านของนักเรียน 
  2) ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนนครสวรรค์   ไดร้ับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ   ดีเยี่ยม   โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน  
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา "การพัฒนาตามแนวทางศาสตร์
พระราชา"  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงาน



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 
 

จ 

 

 

คุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ มัธยมศึกษา 
ประเภททีมหญิงล้วน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ชั้นม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
 

2.2 มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนนครสวรรค์  มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ภายใต้วงจรคุณภาพ  (PDCA)   

ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ  (RBM : Result Based Management) เป็นการ
กระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา จัดการ
ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน ก าหนดเป้าหมายในการจัดศึกษาเพ่ือให้ประสิทธิภาพมากขึ้น  ให้ความส าคัญ
กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  จัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มบริหาร และทุกกลุ่มบริหารมี
นวัตกรรมการท างานที่ดีเป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  ได้แก่  กลุ่มบริหารวิชาการ  มีนวัตกรรม 
Quality Classroom  กลุ่มบริหารงบประมาณ  สินทรัพย์และบุคคล  มีนวัตกรรม D-Star Plus Model  กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน  มีนวัตกรรม SMART SERVICE  และกลุ่มบริหารทั่วไป มีนวัตกรรม SMART SERVICE   
นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้บุคลากรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผลให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง  จัดบุคลากรประจ ากลุ่มบริหารอย่างชัดเจนเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ มีการนิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีการรายงานคุณภาพการศึกษาทุกภาคส่วน
ในรูปแบบ T-SAR ของครูผู้สอน  D-SAR ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  A-SAR ของกลุ่มบริหาร  เพ่ือสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน และพัฒนางานทุกด้านในทุกภาคส่วนในโรงเรียน 
  2) ผลการพัฒนา 
  โรงเรียนนครสวรรค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่เข้มแข็ง นวัตกรรมของทุกกลุ่มบริหารเป็น
แบบอย่างในการด าเนินงานที่ดีมีคุณภาพ  ครอบคลุมทุกภารกิจของโรงเรียน  บุคลากรได้รับการพัฒ นา
ประสิทธิภาพในการท างาน  โรงเรียนมีทรัพยากรที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีงบประมาณและ
บุคลากรเพียงพอ ท าให้โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา  
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล  IQA AWARD  สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา 2562  จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เป็นปีที่ 2  ติดต่อกัน  

2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1) กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนนครสวรรค์ไดด้ าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน 
(Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนรู้แนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชา
เพ่ิมเติมทีต่รงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
สาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การสอน
แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  สนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพศึกษา  ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนแบบ 5 Steps ได้แก่ Learning by Question  Learning 
by Searching  Learning by Construction  Learning by Communication และ Learning by Serving  
สนับสนุนให้ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน  ให้ครูได้พัฒนาตนเองเองอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  และสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2) ผลการพัฒนา 
  การด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ได้  โดยมีสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อมัลติมีเดีย  ICT การสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต   ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนได้อย่างหลากหลาย  ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์  ห้อง Smart  Classroom ห้องอาเซียน ระบบคลัง
ความรู้ online (KM)  ห้องธรณีวิทยา ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ห้องท้องฟ้าจ าลอง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
นอกจากนี้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังมีห้องปฏิบัติการที่รองรับให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะปฏิบัติ    ครูผู้สอน
ทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง 
ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกโดยให้ก าลังใจนักเรียน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
สร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  ครูได้รับรางวัลอันเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ได้แก่   นางสุรีย์  จันทร์เปีย  รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    นางสาวสุพรรณี 
อภิชัยเอนก  รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นางสมพิศ สะบายแท้  รับรางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
ร่วมกับ  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด
นครสวรรค์    ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียนสนับสนุน
ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  และน านวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์  โรงเรียนนครสวรรค์จึงมีบุคคลและหน่วยงานทางราชการ
และเอกชน มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนมากมาย  ได้แก่  โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด  
โรงเรียนชลราษฎร์อ ารุงจังหวัดชลบุรี  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
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เตรียมอุดมศึกษาสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  โรงเรียนดีบุกพังงา
วิทยาคม จังหวัดพังงา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร  
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช    โรงเรียน
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ   จังหวัดนครศรีธรรมราช   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โรงเรียนท่า
ศาลาประสิทธิ์ศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

3. จุดเด่น   
3.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน  มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ  และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี  พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ใฝ่เรียนรู้  เป็นพลเมืองที่ดีและ
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21   

3.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนนครสวรรค์ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐและต้นสังกัด 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด าเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

3.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจ
ในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา    สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ เรียนในยุค  Thailand 4.0  เพ่ือมุ่ง
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ   

4. จุดที่ควรพัฒนา  
4.1  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ   และนานาชาติมากขึ้น      เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียนตามมาตรฐานสากล  พัฒนากระบวนการคิดการฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหา  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมเติม   พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

4.2  มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน   เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยง
บนฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน   
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4.3  มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย  และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR 

5. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
5.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก 
5.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

 5.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
การนิเทศการสอนและงานวิจัย 

5.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามกรอบ CEFR 
5.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น 

และความเป็นไทย 
 5.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้ง
โรงเรียน 

5.7 แผนปฏิบัติงานที่ 7  พัฒนาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ 
ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัด
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนนครสวรรค์ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น  อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล  แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment 
Report : SAR)  ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  ในปีการศึกษา 2563  ต่อไป 
 
 
 
       (นายพันศักดิ ์ ศรีทอง) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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ส่วนที ่1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ  โรงเรียนนครสวรรค์   ทีต่ั้ง  เลขที่ 173  ถนนมาตุลี  ต าบลปากน้ าโพ  อ าเภอเมืองนครสวรรค์    
 จังหวัดนครสวรรค์    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42    โทร 0-5622-1151   

  โทรสาร 0-5623-1812   e-mail nssc@nssc.go.th  website  www.nssc.go.th  
  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
  เนื้อท่ี  38  ไร่ 2 งาน  78  ตารางวา   
  เขตพ้ืนที่บริการ ในเขตเทศบาลนครสวรรค์  ยกเว้นฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา 
 
 
  แผนที่โรงเรียน 
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ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  

  
     

มีลักษณะเป็นรูปวิมานลอยสีม่วงบนพื้นสีขาว มีค าว่า โรงเรียนนครสวรรค์ อยู่ด้านล่าง 
 
คติพจน์   

สุโขปญฺฺญา  ปฏิลาโภ   ปัญญา คือ ลาภให้เกิดสุข 
 
ปรัชญาโรงเรียน  

 อันอ านาจใดใดในโลกนี้ ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษา 
สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา  ขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มี 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

โรงเรียนนครสวรรค์  ก้าวล้ าน าหน้าสู่สากล 
(Nakhonsawan School Exceeds the Universal Standard) 

 
พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ และมีความสามารถเฉพาะทาง เหมาะสมตามศักยภาพ
นักเรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับศักยภาพของนักเรียน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสากล และศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและก้าวสู่ 
Thailand 4.0 

6. สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นเลิศด้านความสามารถเฉพาะทางเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
4. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
5. ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานสากลบน

พ้ืนฐานการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ Thailand 4.0 
6. เครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน 

 

 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     2.1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมท้ังหมด 

จ านวน 5 165 8 6 16 200 

 2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จ านวน 0 95 103 2 200 

 2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (รายงานเฉพาะครูผู้สอน) 

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

1. บริหารการศึกษา 5 0 

2. ภาษาไทย 15 19 

3. คณิตศาสตร ์ 27 19 

4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 48 17 

5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 16 19 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 11 17 

7. ศิลปะ 9 19 

8. การงานอาชีพ 11 15 

9. ภาษาต่างประเทศ 23 18 

10. สนับสนุนการสอน 5 18 

รวม 170 159 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 17.60 
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  ของปีการศึกษา  2562) 

 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 2,499 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  3,291 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   
ตารางท่ี 1.1  แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 12 219 240 459 

38.66 ม.2 12 214 242 456 

ม.3 12 205 272 477 

รวม 36 638 754 1,392  

ม.4 15 249 358 607 

42.20 ม.5 15 246 357 603 

ม.6 15 270 419 689 

รวม 45 765 1,134 1,899  

รวมท้ังหมด 81 1,403 1,888 3,291  

 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 19.95 
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แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนนครสวรรค์ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 
 

5 

 

 

ตารางท่ี 1.2  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2560-2562 
 

 
 
         

ตารางท่ี 1.3  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6  ปีการศึกษา 2560-2562 
 

 
 
 

ตารางท่ี 1.4  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
ที่ ประเภทของนักเรียน จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ สสส. 3,113 94.59 
2 นักเรียนที่มีน้ าหนกัสว่นสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามยั 2,860 86.90 
3 นักเรียนพิการทางการศึกษา 0 0.00 
4 นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   0 0.00 
5 นักเรียนปัญญาเลิศ 0 0.00 
6 นักเรียนต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ    0 0.00 
7 นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 0 0.00 
8 สถิติการขาดเรียน 0 0.00 
9 นักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 0 0.00 
10 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 477 100.00 
11 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 6 685 99.42 
12 นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ   3,291 100.00 
13 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 3,291 100.00 
14 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนกัเรียนที่ดีของโรงเรียน 3,291 100.00 
15 นักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนต์่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 3,291 100.00 
16 นักเรียนที่มีบันทกึการเรียนรู้จากการอา่นและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งสม่ าเสมอ 3,291 100.00 
17 นักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   3,291 100.00 
18 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนด 

ในหลักสูตรสถานศึกษา      
3,291 100.00 
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ระดับชั้น/ 
ปีการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

2560 477 480 479 723 705 693 
2561 455 478 479 620 704 672 
2562 459 456 477 607 603 689 
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4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
ตารางที่ 1.5  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
 

วิชา/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม 
ภาษาไทย 96.30 87.62 88.68 97.51 81.55 94.03 90.43 
สังคมศึกษาฯ 76.31 90.24 91.84 87.55 93.90 95.20 89.74 
ภาษาอังกฤษ 67.54 90.57 77.62 81.91 69.69 86.61 79.21 
คณิตศาสตร์ 85.40 76.97 88.08 96.05 57.50 79.62 80.24 
วิทยาศาสตร์ 95.75 86.62 80.54 74.58 79.28 85.59 83.46 
สุขศึกษา 98.04 99.34 97.28 97.53 95.72 96.22 97.21 
ศิลปะ 78.65 94.30 98.74 98.36 95.72 92.58 93.00 
การงานฯ 99.35 94.08 94.98 99.18 0.00 99.71 98.00 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
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 4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 
ตารางที่ 1.6  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

วิชา/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม 
ภาษาไทย 95.64 93.64 89.31 93.66 87.99 91.08 91.74 
สังคมศึกษาฯ 94.49 93.75 90.20 89.18 94.68 91.18 82.14 
ภาษาอังกฤษ 84.10 94.08 79.87 87.85 96.05 86.11 88.13 
คณิตศาสตร์ 83.44 93.42 81.97 78.20 66.38 55.26 74.69 
วิทยาศาสตร์ 95.42 94.08 88.47 85.39 92.95 83.72 89.65 
สุขศึกษา 97.17 99.12 96.23 98.67 99.49 84.36 95.31 
ศิลปะ 86.06 97.59 98.32 96.84 94.34 87.72 92.88 
การงานฯ 99.56 91.23 95.91 97.17 0.00 96.05 96.07 
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ผลการเรียน 3 ขึน้ไป 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
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 4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2562 

 
ตารางที่ 1.7  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2562 
 
 

วิชา/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม 
ภาษาไทย 95.97 90.63 88.99 95.58 84.77 96.55 91.08 
สังคมศึกษาฯ 85.40 91.99 91.02 88.36 94.29 93.19 95.94 
ภาษาอังกฤษ 75.82 92.32 78.74 84.88 82.87 86.36 83.67 
คณิตศาสตร์ 84.42 85.19 85.02 87.12 61.94 97.44 77.46 
วิทยาศาสตร์ 95.58 90.35 84.50 79.98 86.11 84.65 86.55 
สุขศึกษา 97.60 99.23 96.75 98.10 97.60 90.29 96.26 
ศิลปะ 82.35 95.94 98.53 97.60 95.03 90.15 92.94 
การงานฯ 99.45 92.65 95.44 98.17 0.00 97.88 97.03 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2562 
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4.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
ตารางที่ 1.8  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 76.71 64.82 43.01 63.30 

ค่าเฉลี่ยระดับจงัหวัด 53.69 26.03 29.65 32.06 

ค่าเฉลี่ยระดับสงักัด สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 
 
 

 
 
 
 

4.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
ตารางที่ 1.9  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 60.49 46.49 52.98 43.97 51.36 

ค่าเฉลี่ยระดับจงัหวัด 41.10 35.21 25.14 29.14 28.31 

ค่าเฉลี่ยระดับสงักัด สพฐ. 43.02 36.10 25.62 29.40 28.97 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 35.70 25.41 29.20 29.20 
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แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
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 4.6  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560-2562 
 
ตารางที่ 1.10  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)   
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560-2562 

 
ปีการศึกษา / วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

2560 70.60 66.35 51.07 52.67 

2561 79.01 68.89 55.82 53.79 

2562 76.71 64.82 43.01 63.30 
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แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

แผนภูมิเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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 4.7  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560-2562 
 
ตารางที่ 1.11  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)   
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560-2562 

ปีการศึกษา / วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

2560 65.53 45.44 48.81 44.12 48.37 

2561 65.37 43.97 59.46 44.28 52.40 

2562 60.49 46.49 52.98 43.97 51.36 

 
 
 

 

 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 โรงเรียนมีอาคารทั้งสิ้น  19  หลัง  แบ่งออกเป็นอาคารเรียน  10  หลัง  อาคารประกอบ   
9  หลัง  ห้องน้ า  5 หลัง  และพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่   

  -  สนามฟุตบอล           1  สนาม 
  -  สนามบาสเกตบอล          2  สนาม 
  -  สระว่ายน้ า           1  หลัง 
  -  สนามตะกร้อ           1  สนาม 
  -  สนามวอลเลย์บอล          2  สนาม 
  -  สนามเปตอง           2  สนาม 
  -  สนามแบดมินตัน          1  สนาม 
  -  โต๊ะ- เก้าอ้ีพักผ่อน                200  ชุด 
  -  ลานอเนกประสงค์            4  แห่ง 
  -  อาคารศูนย์อาเซียน           1  หลัง 
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แผนภูมิเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 6.1 ห้องสมุดมีขนาด  224   ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 42,000 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน   เฉลี่ย 2,545  คนต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ  68.71  ของนักเรียนทั้งหมด 

6.2 ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน   14 ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน       3 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน จ านวน  10 ห้อง 
  ห้องสมุด    จ านวน             2 ห้อง 
  ห้องส านักงาน/ห้องพักครู  จ านวน   17 ห้อง 
  ห้องประชุมย่อย   จ านวน       5 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการดนตรี  จ านวน        3 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการศิลปะ/นาฏศิลป์ จ านวน        4 ห้อง 
 6.3 คอมพิวเตอร์ จ านวน  700  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  165  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   700  เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2562 เฉลี่ย  3,291  คนต่อวัน   
   คิดเป็นร้อยละ  100  ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพือ่การบริหารจัดการ   250   เครื่อง 
 6.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ตารางที่ 1.12  แสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ชื่อแหล่งเรยีนรู ้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 

ห้องสมุดคอวนิช คณะ/มหาวิทยาลัย/วิทยากรแนะแนวการศึกษา 10 
ห้องปฏิบัติการแนะแนว โควตาต่าง ๆ 15 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 7 
ห้องออกก าลังกาย การออกก าลังกาย 300 
สนามกีฬา(สนามฟุตบอล,ฟุตซอล,วอลเลย์บอล,
บาสเกตบอล,สระวา่ยน้ า) 

การออกก าลังกายและเล่นกีฬา 2000 

ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 120 
ห้องเรียนโยธวาทิตโรงเรียนนครสวรรค์ เครื่องดนตรีสากล 8 
ห้องเรียนโยธวาทิตโรงเรียนนครสวรรค์ วงดนตรีสากล 8 
ห้องวาดภาพ 1 บอร์ดนิทรรศการมุมศิลป์ งานจิตรกรรม 40  
ห้องปฏิบัติการศิลปะ 2 (1036) ปฏิบัติงานการวาดภาพระบายสี 150  
ห้องเรียนคีย์บอร์ด การปฏิบัติคีย์บอร์ด 100 
ห้องปฏิบัติการดุริยางค์สากล เทคนิคการเล่นดนตรี 120 
ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ การอ่าน 4 
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ชื่อแหล่งเรยีนรู ้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 

ห้องนาฏศิลป์โรงเรียนนครสวรรค์ นาฏศิลป์ 365 
ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนนครสวรรค์ คอมพิวเตอร์ 3 
สื่อ CAI  ห้องนาฏศิลป์ สื่อ CAI   365 
ห้องสมุดคอวนิช ประวัติการแสดง 2 
ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ รายวิชาที่ศึกษา 86  
ห้องจริยธรรม  การปฏิบัติสมาธิ 84  
ห้อง Smart   Classroom การสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 36  
ระบบคลังความรู้ online (KM) การสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 24  
อินเตอร์เน็ต เศรษฐกิจพอเพียง 15  
ลานพระวิษณุ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เร่ือง เง่ือนเชือก 12  
ห้องหิน หมวดวิทยาศาสตร์ หมู่หิน 15  
ห้องเรียน Smart classroom 25 – 30  ครั้ง / ปี 24  
ห้องอาเซียน อาเซียนศึกษา 16  
ห้อง IC ห้องสมุดคอวนิช  สืบค้นเนื้อหาในการเรียนการสอน 120 
ห้อง Smart Classroom (ห้อง Apple) สืบค้นเนื้อหาในการเรียนการสอน 

การน าเสนอโดยใช้ App Keynote, Pages 
24 

อาคารฝึกงาน Shop 2/1 ฝึกทักษะคหกรรม 120 
อาคารฝึกงาน Shop 2/2 ฝึกทักษะงานประดิษฐ์ 120 
อาคารฝึกงาน Shop 2/3 ฝึกทักษะทางช่าง 120 
อาคารฝึกงาน Shop 2/4 ฝึกทักษะทางเกษตร 120 
KM NSSC JAITHIP การศึกษาค้นควา้และการสร้างองค์ความรู้ 

รูปแบบการเขยีนโครงงาร 
50 

อินเตอร์เน็ต Internet Browser เศรษฐกิจพอเพียง/สืบค้นเนื้อหาในการเรียนการสอน 15 
บริเวณสถานที่สวนหย่อมในโรงเรียน ศึกษาไม้ประดับที่ใช้ในการการจัดสวน 2  
อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร พันธุ์ไม้ในอุทยาน 1  
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ - การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 

- คลื่นกล,  แสงเชิงคลื่น,  แสงเชิงรังสี 
36 

ห้องเรียน Smart class room - แสงเชิงคลื่น 6 
สนามฟุตบอล - แสงเชิงรังสี 3 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทาง DNA 4 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) การทดลองฟิสิกส ์ 40  
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ เนื้อหาวิชาฟิสิกส ์ 20 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ระบบภูมิคุ้มกัน 5 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระบบนิเวศ และโครงสร้างหน้าที่ของพืช 1 
ห้อง Smart classroom สืบค้นข้อมูลและน าเสนองาน animation เร่ืองกลไก 

การป้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกาย 
6 

ห้องท้องฟ้าจ าลอง ดวงดาวบนท้องฟา้ 5 
สวนพฤกษศาสตร์ ระบบนิเวศ 4 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ระบบภูมิคุ้มกัน 4 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 10 
ห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรมค้นคว้าเพิ่มเติม 6 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ พารามีเซียม 5 
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ชื่อแหล่งเรยีนรู ้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ โรติเฟอร์ 5 
ห้องปฏิบัติการ 837 การทดลองปฏิบัติการ 15 
ห้องท้องฟ้าจ าลอง กลุ่มดาว 5 
ห้องเรียน Smart class room - แสงเชิงคลื่น 6 
ลานอเนกประสงค์ - แสงเชิงรังสี 3 
ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ การเรียน วิชา ฟิสิกส์ 40 
ห้องโครงงาน การท าโครงงาน 15 
สวนพฤกษศาสตร์ ส ารวจระบบนิเวศ 5 
สวนพฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 15 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น การทดลอง 30 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ 10 
ห้องสมุดคอวานิช เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ 5 
ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ พันธุศาสตร์และววิัฒนาการ 5 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ หนังสือชีววิทยา สอวน. Biology Textbook 10 
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ Biodiversity , Taxonomy classification 10 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - แก๊ส, อัตราการเกิดปฏกิิริยา, สมดุลเคมี, กรด-เบส 20 
ห้องปฏิบัติการเคมี การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 20 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 10 
สวนพฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์โรงเรียนนครสวรรค์ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 5 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 10 
ห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรมค้นคว้าเพิ่มเติม 6 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์โรงเรียนนครสวรรค์ เร่ืองไฟฟ้า 8 
ห้อง Smart Classroom - เคมีอินทรีย์, สมดุลเคมี 20 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - ไฟฟ้าเคมี,  แก๊ส, อัตราการเกิดปฏิกิรยิา, สมดุลเคมี, กรด-เบส 20 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 5 
สวนพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ 5 
ห้องสมุดคอวณิช ประชากร 2 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 15  
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ บรรยากาศ ความร้อน  อะตอม 5 
ห้องสมุดคอวณิช หน่วยของสิ่งมีชีวิต 5 
สวนพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ชวีิตพืช 10 
บริเวณโรงเรียน ศึกษาองค์ประกอบทางลมฟ้าอากาศ 9 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม 5 
ห้องสมุดคอวณิช ปฏิกิริยานิวเคลียร ์ 5 
ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ การเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 40 
ห้องโครงงาน การท าโครงงาน 15 
สวนพฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 15 
ห้องธรณี หินและแร ่ 3 
ห้องดาราศาสตร์ ดาวฤกษ ์ 3 
ห้องปฏิบัติการเคมี การท าการทดลองเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  แก๊ส  สมดุล

เคมี  กรดเบส  ไฟฟ้าเคม ี
25 

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี 2 
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ชื่อแหล่งเรยีนรู ้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 

ห้องสมุดคอวนิช PAT2 2 
ห้อง smart classroom เคมีอินทรีย์ , สารเนื้อเดียวสารเนื้อผสม 8 
โรงเรียนนครสวรรค์ การศึกษาลกัษณะของสิ่งมีชีวิต 3 
โรงเรียนนครสวรรค์ ระบบนิเวศภายในโรงเรียน 2 
สวนพฤกษาศาสตร์ อาณาจักรพืช 2 
โรงเรียนนครสวรรค์ ความหลากหลายทางชีวภาพ 2 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม 5 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร ์ 5 
ห้อง smart classroom พันธะเคมี 2 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การใช้เครื่องมือทางเคมีโครงสร้างอะตอมพันธะเคมี 10 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม 5 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร ์ 5 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 5 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ความหลากหลายทางชีวภาพอาณาจกัรพืช 5 
ห้อง Smart classroom สร้างแอนิเมชั่น ระบบยอ่ยอาหาร 4 
ห้องธรณีวิทยา ดิน หิน แร ่ 8 
ห้องท้องฟ้าจ าลอง ดาวฤกษ ์ 8 
ห้อง smart classroom การน าเสนองาน เร่ือง โครงสร้างโลก 8 
ห้องปฏิบัติการเคมี กรดเบส 25 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงสร้างของเซลล์ 3 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ระบบย่อยอาหารของกบ,โครงสร้างปอด หัวใจ ไต,การแบ่งเซลล์ 9 
Scimath ระบบนิเวศ 6 
สวนพฤกษศาสตร์ อาณาจักรพืช 5 
ห้อง Smart classroom ความรู้เบื้องต้นกับการสร้างเว็บไซต์ 8 
ห้องคอมพิวเตอร์ 933 การใช้โปรแกรม flash8 เบื้องต้น 8 
YouTube flash8,Dreamweaver8 ตัวอย่าง การ์ตูนแอนิเมชั่น 2D 4 
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 941 เศรษฐกิจพอเพียง 15 
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 944 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ + Qr code 7 
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 944 5W1H 7 
ใชบ้ริการสืบค้นที่ห้อง 944 พรบ.คอมพิวเตอร์ 7 
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 944 การสร้างเกม ด้วย Scratch 14 
https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=preview 
(watermelon) 

การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 7 

https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=preview(
watermelon) 

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 7 

https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=preview(
watermelon) 

การเขียนผังงาน 7 

https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=preview(
watermelon) 

การออกแบบเชิงวิศวกรรม 7 

YouTube การสร้างเกมด้วย Scratch 7 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ หลักการแก้ปัญหา , การเขียนโปรแกรมภาษาซี 272 
ห้อง Smart classroom ค าสั่งล าลอง , ผังงาน 12 

https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=preview
https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=preview
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ชื่อแหล่งเรยีนรู ้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 

ห้องสมุดโรงเรียน หลักการแก้ปัญหา , การเขียนโปรแกรมภาษาซี 12 
Browser Internet หลักการแก้ปัญหา , ค าสั่งล าลอง , ผังงาน , การเขียนโปรแกรม

ภาษาซี 
526 

ศูนย์สืบค้นข้อมูลอัตโนมัต ิ การใช้คอมพิวเตอร์, ไอแพต และการแนะแนว 250 
หลังอาคาร 4  กิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 
ห้องเรียน Smart Classroom  (Apple Room A, B) ทดสอบออนไลน์ โดยใช้ แอพลิเคชั่น eClickers 8 
ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  8 
สนามฟุตบอลโรงเรียนนครสวรรค์ การคาดคะเนน้ าหนัก ระยะทางและความสูง (วิชาลูกเสือ) 12 
ห้องสมุดกลางโรงเรียนนครสวรรค์ Reading and Writing 16 
ห้อง ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ Reading and Writing 15 
Computer/ Projector ในห้องเรียน Reading and Writing 13 
Cambridge Dictionary Online Reading and Writing 24 
Echo Application Reading and Writing 16 
ห้องเรียน I-pad Reading and Writing 15 
ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ บทความ  ข้อสอบ GAT 12 
Newspaper English news 20 
ห้องสมุดไอที คอวานิช Study Habits 480 
ห้องสมุดไอที คอวานิช Shopping 400 
ห้องสมุดไอที คอวานิช Smartphone 360 
ห้องสมุดไอที คอวานิช Travel 520 
ห้องสมุดโรงเรียน Wedding Traditions 2 
1.ห้องเรียนSmart Classroom การใช้ Application keynote 32 
ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ บทความวารสารภาษาอังกฤษ 20 
ห้อง  Smart  Classroom  การตอบปัญหา 2 
แหล่งเรียนรู้ Google Entertainment, Education 

World Record Holders 
10 

สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว Family and Relationship 1 
YouTube Channel สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 67 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ Reading in the Library 2 
ห้องเรียน Smart Classroom English for Communication via iPad 30 
ห้อง Smart classroom A Factual detail 2 
ห้อง Smart classroom A Do and Don’t in Thailand 2 
ห้อง Smart classroom B Writing Test ผ่าน Class123 application 1 
ห้องเรียน Smart Classroom (Apple Room A, B) ทดสอบออนไลน์ โดยใช้ แอพลิเคชั่น eClickers 8 
ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ สืบค้นข้อมูลการท า Mini Project เร่ือง Past Simple Tense 8 
ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  8 
สนามฟุตบอลโรงเรียนนครสวรรค์ การคาดคะแนนน้ าหนัก ระยะทางและความสูง (วิชาลกูเสือ) 12 
Chula MOOC เตรียมสอบ 1 
ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ Informative Speech  2 
ห้องเรียน Smart Classroom Information Literacy  1 
ห้องภาพยนตร์อาคาร 5 ขั้น 2 NATURAL ATTRACK 1 
ห้องเรียน Smart Class Room Green Screen , Gerund and infinitive, job  20 
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ชื่อแหล่งเรยีนรู ้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 

ห้องสมุดคอวนิช Reading comprehension 8 
สถานที่ส าคัญในโรงเรียน  Travelling , past simple tense 8 
English Breaking News News 5 
ห้องเรียน  SMART CLASSROOM   น าเสนองานเรื่อง “พระอภยัมณี” 3 
หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ กิจกรรมวันสุนทรภู ่/อบรมอจัฉริยภาพ ทักษะภาษาไทย 3 
ห้องสมุดภาพยนตร์ ประวัติและผลงานของสุนทรภู ่ 3 

 
 6.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
ตารางที่ 1.13  แสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเสริม 
         ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 
สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ การเล่นกีฬาและการออกก าลังกายต่างๆ 15 
โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ การเล่นกีฬาและการออกก าลังกายต่างๆ 20 
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ประกวดดนตรีไทย 2 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศไทย และอนุสรณ์สถาน ประวัติศาสตร์ไทยและการบินองทัพอากาศไทย  1 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัดและระดับชาติ การสร้างสรรค์งานศิลป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด

และระดับชาติ 
2 

งานวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับภาค งานวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับภาค 1 
นิทรรศการศิลปะนครสวรรค์  
ณ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด ์

นิทรรศการศิลปะนครสวรรค์ ณ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด ์ 1 

งานตรุษจีน ปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์  ประเพณีท้องถิ่น 2  
พิพิธภัณฑ์จันเสน  อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6  
สวนนกชัยนาท  อ.เมือง จ.ชัยนาท ศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 3  
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองก าแพงเพชร ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 4  
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 2  
ค่ายลูกเสือภูมิรพีแคมป์ หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1  
วัดวรนาถบรรพต  พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ  กิจกรรมพุทธปฏิบัติ   1  
อนุสรณ์สถานศึกษา บรรพบุรุษ ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3  
วัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวง แสดงตนเป็นพุทธมามกะ , ท าบุญ-เวียนเทียนวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
12  

การท าน้ าตาลจากต้นโตนด ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท าน้ าตาลจากต้นโตนด 1 

สวนสนุกดรีมเวิลด ์ ทัศนศึกษา 3 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร 1  
พิพิธภัณฑ์ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา ศึกษาระบบนิเวศน์ /ของสะสมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  2 
พพิิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จ.ปทุมธานี ศึกษาประวัติความเป็นมา/วิวัฒนาการของกองทัพอากาศไทย  4 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ศึกษาระบบชลประทาน 1 
วัดพระพุทธบาทสระบุรี ศึกษาแหล่งโบราณสถานและสักการะรอยพระพุทธบาท 2 
อุทยานแห่งชาติลานสาง (นศท 40 นาย) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมศึกษาระบบนิเวศน์ 1 
วัดในชุมชนของนักเรียนที่อาศัยอยู่ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 1 
อินเตอร์เน็ต/Google ดูวิดีโอ สาธิตการจับจบีผ้าแบบต่างๆ 10 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 
อินเตอร์เน็ต/Google หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 
อินเตอร์เน็ต/Google หลักการท างานทางช่าง/5 ส./การมาตรฐาน 3 
อินเตอร์เน็ต/Google หลักการฉายภาพการเขยีนภาพฉายในระบบมุมที่ 1 และมุมที่ 3 5 
สวนสนุกดรีมเวิลด ์ การศึกษาค้นควา้อิสระ 1 
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 
อุทยานนกน้ า บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาระบบนิเวศและดูดาว 1 
ฟาร์มโชคชัย จ. นครราชสีมา การทัศนศึกษาภายนอกโรงเรียน 5 
กองพันทหารราบที ่3 กรมทหารราบที ่1 กองพลนาวิก
โยธินค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า จ.ชลบุรี 

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 

ค่ายภูมิระพ ีจังหวัดนครสวรรค์ ลูกเสือ–เนตรนาร ี 1 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร 1 
พานักศึกษาวิชาทหารเข้าค่าย การทัศนศึกษาภายนอกโรงเรียน 1 
ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 
อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดก าแพงเพชร โลกและการเปลี่ยนแปลง 1 
นิทรรศการ ค่าย อย.น้อย โรงแรมรอยอลฮิลล์ กอร์ฟ  
รีสอร์ท แอนสปาร ์

มหกรรม อย.นอ้ย ปี 2562 1 

กองทัพอากาศ และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1 
 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ เคมี 10 
กองพันทหารราบที ่3 กรมทหารราบที ่1 กองพลนาวิก
โยธิน ค่ายมหาเจษฎาราชเจา้ จ.ชลบุร ี

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 

ค่ายภูมิระพ ีจังหวัดนครสวรรค์  ลูกเสือ-เนตรนารี 1 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร 1 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย นิทรรศการเกาะและทะเลไทย 1 
ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที ่1     
กองพลนาวกิโยธิน จังหวัดชลบุร ี

ค่ายวิทยาศาสตร์ 1 

สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุร ี สวนพฤกษศาสตร์ สวนหิน สวนไดโนเสาร์ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค การแสดงช้าง 

1 

เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร จังหวัดชลบุร ี ภารกิจการดูแลและอนุรักษ์นา่นน้ าไทย 1 
ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล หนว่ยบัญชาการต่อสู้และรักษาฝั่ง  
จงัหวัดชลบุร ี

การอนุรักษ์เต่าทะเล 1 

สวนสนุกดรีมเวิร์ล จังหวัดปทุมธาน ี ทัศนศึกษา 1 
ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดชลบุร ี ค่ายวิทยาศาสตร์ 1 
พื้นที่นา ต าบล วัดไทร โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 
งานวันนักประดิษฐ์ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา  ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ 1 
ค่าย MWT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 
พิพิธภัณฑ์จันเสน จงัหวัดนครสวรรค์ วิถีชีวิต 2 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแหง่ชาติ ประวัติการใช้เครื่องบินในประเทศไทย 1 
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิ ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย 1 
สวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World)  จงัหวัดปทุมธาน ี ทฤษฎีการเคลื่อนที่ต่างๆ 1 
อุทยานประวัติศาสตร์ ก าแพงเพชร เมืองเก่า และวัดในประวัติศาสตร์ 1 
สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15ป ีมัธยมศึกษาตอนต้น 1 
ค่ายลูกเสือ เพชรรัตน์ จังหวัดสระบุร ี เข้าค่ายลูกเสือ มธัยมศึกษาที ่3 3 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์จังหวัดลพบุร ี ระบบนิเวศ 3 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ประวัติศาสตร์ไทย 1 
ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ความเป็นมา/วธิีการเลี้ยงสัตว์ 1 
พิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ ประวัติศาสตร์ไทย 1 
ค่ายลูกเสือภูมิระพีแคมป ์จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 1 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กทม. ทัศนศึกษา 1 
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ หาความรู้เพิ่มเติม 2 
Teaching English-British Council Website Reading and writing 2 
K5 Learning Website Reading and writing 5 
E reading Worksheets Website Reading and writing 7 
A Game Based Learning Platform:  
Online Kahoot: Master in English Vocabulary 

Reading and writing 200 

British Councils Website Basic Writing Practice Level A1-C2 200 
เว็บไซต ์ KM Anothai English online 20 
พิพิธภัณฑ์จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ประวัติศาสตร์ของเมืองจันเสน 2 
ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 1 
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

เศรษฐกิจพอเพียง 1 

อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ประวัติความเป็นมา 1 
ค่ายลูกเสือเพชรรัตน์ ในพระอุประถัมภ์ การเข้าค่ายพักแรมลกูเสือเนตรนารีระดับชั้น ม. 3 1 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุร ี One day special ทัศนศึกษา ม. 3 1 
สนามแข่งขัน crossword  ทักษะสนามแข่งขัน crossword 3 
แหล่งเรียนรู้ Google Smart Home My Lucky Number 18 
สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว Fingernails and Health 1 
Website/Online English for Reading 20 
พพิิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ความเป็นไทย 1 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1 
วัดวรนาถบรรพต จังหวัดนครสวรรค์ ธรรมยาตรา วันมาฆบูชา 1 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ประวัติและความเป็นมา จ.ก าแพงเพชร 1 
ค่ายภูมิรพีแคมป์ จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 1 
ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 1 
สวนน้ ารามเกียรต์ิ พัทยา จังหวัดชลบุรี ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 1 
เดอะ ไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี ทัศนศึกษาห้องเรียนพหภุาษา 1 
โรงเรียน La Farge School รัฐวิสคอนซิน USA  การแลกเปลี่ยนดา้นการศึกษาและวัฒนธรรมไทย วิสคอนซิน  1 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 1 
ค่ายเพชราวุธ จังหวัดสระบุรี ค่ายลูกเสือ  1 
ดรีมเวิรด์ จังหวัดปทุมธานี ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 1 
พิพิธภัณฑ์จันเสน ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ป ี 1 
สวนนกชัยนาท ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 1 
อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ค่ายลูกเสือ  1 
วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 1 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ป ี 1 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จ านวนครั้ง 
จงัหวัดก าแพงเพชร 
กองทัพบก  กรุงเทพมหานคร ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 1 
พิพิธภัณฑ์ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 1 
วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 1 

 
 6.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 1.14  แสดงการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน 

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หรือที่อยู่ เรื่องท่ีให้ความรู้ จ านวนครั้ง 
คณะศิษย์เก่าเตรียมทหาร โรงเรียนรวมเหล่า การเตรียมตัวสอบเขา้ 2 
คณะศิษย์เก่า พี ่6 - วิธีการเตรียมตัวสอบและเลือกคณะ 10 
เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาล 
ปากน้ าโพ 

โรงพยาบาลปากน้ าโพ CPR 
5 

เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาล 
ศรีสวรรค์ 

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ การปฐมพยาบาล 
5 

น.อ.ต ประทีป นพกิจ ดุริยางค์ทหารอากาศ เทคนิคการเล่นเครื่องดนตรี 1 
นายมติภัทร วงษ์ศิลาธนาธิป วิทยากรท้องถิ่น การปรับและควบคุมเสียงดนตรี 1 
นายธีรพงศ์ โตสงคราม โรงเรียนเขาทอง จังหวะ 1 
นายวันชนะ กิตกิุล 214/76 หมู่ 1 ต.สากเหล็ก จ.พิจิตร หน้าทับ 1 
นางสุภัทรา คุ้มเมือง ต าบลเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ การท าน้ าตาลจากต้นโตนด 1 
น.ส.มณีรัตน์  แก้วศรี ต าบลจันเสน อ าเภอตาคล ี การทอผ้า 1 
ดร.วิมลทิพย์  สิงห์เถื่อน - ธรณีวิทยา 1 
คณะสงฆ์ 5 รูป วัดวรนาถบรรพต อ.เมืองฯ  

จ.นครสวรรค์ 
เทศนาหลักธรรมค าสอนเชื่อมโยงการ
ด าเนินชีวิตในชีวิตประจ าวัน 

12 

เจ้าอธกิารชูเกียรติ ชุตินธฺโร วัดแก่งป่าสกั อ.แก่งคอย  
จ.สระบุรี 
 

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ 

2 

ดร.รุ่งนภา ธีฑะพร โรงเรียนอินทร์บุรี อ.อินทร์บุร ี  
จ.สิงห์บุร ี

การวิจยั ส่งเสริมการผลิตส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

1 

นายธนาวิทย์  สุวรรณไตรย์  
วิศวกรโยธาช านาญงาน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ 

มาตรฐานและเทคนิคการคุมงาน และการ
ตรวจรับงานก่อสร้างเสาธงโรงเรียน 

6 

นายชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ 
วิศวกรโยธาช านาญงาน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ 

มาตรฐานและเทคนิคการคุมงาน และการ
ตรวจรับงานก่อสร้างเสาธงโรงเรียน 

6 

คุณนพนธ์ เท่ียงธรรม นักเขียนอิสระ 
 

สร้างแรงบันดาลใจในการเขียน 
1 

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

ปทุมธาน ี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1 

กองพันทหารราบที ่3  ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุร ี

สวนสมุนไพร ระบบนิเวศทะเล 
การอนุรักษ์เต่าทะเล 

1 

นายณัฐพล ภู่ตระกูล โรงเรียนเขาทองพิทยา โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 2 
นายปยิศักดิ์ โพธิ์น้อย ปราชญ์ชาวบ้าน การเกี่ยวข้าว 2 
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ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หรือที่อยู่ เรื่องท่ีให้ความรู้ จ านวนครั้ง 
ร.ท.จรญั ไทยเจริญและคณะ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน

เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร  
ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล  
หน่วยบญัชาการต่อสู้และรักษาฝั่ง 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
ภารกิจการดูแลและอนุรักษ์นา่นน้ าไทย
การอนุรักษ์เต่าทะเล 

3 

นายปริญญา สุขโต วิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค์ เครื่องแยกขยะอัจฉริยะโดยใช้เลเซอร์
ตรวจจับ 

5 

นายประเสริฐ อนันตอาจ ค่ายภูมิรพีแคมป ์ วิทยากรอบรมลูกเสือ 1 
คณะศิษย์เก่าเตรียมทหาร โรงเรียนรวมเหล่า การเตรียมตัวสอบเขา้ 1 
ศิษย์เก่าก าเนิดวิทย ์ โรงเรียนก าเนิดวิทย ์ การเตรียมตัวเข้าเรียน4 1 
จนท.จาก รพ.สวรรค์ประชารักษ ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์ ไวรัสโคโรน่า 1 
อาจารย์วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน มหาวิทยาลัยมหิดล การแนะแนวการศึกษาต่อ 1 
นายนิพนธ์ เท่ียงธรรม นักเขียนอิสระ การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน 1 
นายธนนคร จันดาแก้ว และ 
น.ส.พิชากร เทพประสิทธิ ์

AFS การเตรียมพร้อมเพื่อเป็นนักเรียน
แลกเปลี่ยนทุนต่างประเทศ 

3 

อาจารย์วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน   มหาวิทยาลัยมหิดล แนะแนวการศึกษาต่อ 1 
อาจารย์โสภณ  
วณิชพรประเสริฐ 

โรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด ์ วิชาเคมี 1 

อาจารย์เศรษฐกาณต์  
ปิติไชยเจริญ 

โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า วิชาคณิตศาสตร์ 1 

อาจารย์ดรัณ รักอาชพี วิชาสังคมศึกษา วิชาแกทเชื่อมโยง โรงเรียนกวดวิชา Soci-Thai 2 
อาจารย์ชวลิต กุลกีรติการ วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนกวดวิชา We By The Brain 1 
อาจารย์ชนิตร์นันทน์ พรมมา โรงเรียนกวดวิชาชวีวิทยาง่ายๆ  

by ครูฝ้าย 
วิชาชีววิทยา 1 

อาจารย์เสนะวัต เอีย้งส าอาง โรงเรียนกวดวิชา Strong Academy วิชาภาษาอังกฤษ 1 
อาจารย์วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ InterPass วิชาภาษาอังกฤษ 1 
อาจารย์ภัทรพล ขาวสอาด โรงเรียนกวดวิชาบิ๊กซ์คิด วิชาภาษาไทย 1 
อาจารย์นิธิโรจน์ สุวัชรธีรนิล จากเวทแีบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ GAT เช่ือมโยง 1 
อาจารย์วุฒิภัทร ผ่องแผ้ว โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ดิอาวซกูล 

 
วิชาภาษาอังกฤษ 1 

อาจารย์วิเศษ กี่สุขพันธ ์ โรงเรียนกวดวิชา  
WE BY THE BRAIN 

คณิตศาสตร์ 1 

อาจารย์มคธ ทพิย์ชยัเชษฐา โรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด ์ คณิตศาสตร์ 1 
อาจารย์สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า โรงเรียนกวดวิชาWE BY THE BRAIN ภาษาไทย 1 
อาจารย์นิธิโรจน์ สุวัชรธีรนิล แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ วิชาภาษาไทย 1 
อาจารย์ศราวุฒิ สมบูรณ์ โรงเรียนพัฒนาวิชาการเชียงใหม ่ วิทยาศาสตร์ 1 
นายนิติกรณ์ ตั้งหลัก ข้าราชการครู   โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง 

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  
พูด-เขียนเปลี่ยนชีวิต 

1 

นายมนตรี บุญสอน ข้าราชการครู   
 

โรงเรียนบ้านท่าจันทน์  
ต.โคกหม้อ  อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 

พูด-เขียนเปลี่ยนชีวิต 
1 

นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ 
ข้าราชการครู   

โรงเรียนหัวดงราชพรหมา-ภรณ์ 
อ าเภอเกา้เล้ียว  จังหวัดนครสวรรค์  

หลักและการใช้ภาษาไทย 
1 

พระครูวัดวรนารถบรรพรต วัดวรนารถบรรพรต เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 1 
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ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หรือที่อยู่ เรื่องท่ีให้ความรู้ จ านวนครั้ง 
คณะละครคนท าคนดู คณะละครคนท าคนดู 

 
ราชาธิราช  รามเกยีรต์ิ ตอน นารายณ์
ปราบนนทก พระมหาคศ.2 นิทานเวตาล  
มัทนะพาธาค าฉันท ์ สามัคคีเภทค าฉันท์ 

6 

พระมหาชุเกษม สนติกโร วัดบ้านมะเกลอื อ.เก้าเล้ียว  
จ.นครสวรรค์ 

เทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัทร ี
1 

พระปลัดกฤษฎา สภุาจาโร วัดวรนาถบรรพต อ.เมือง   
จ.นครสวรรค์ 

เทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัทร ี
1 

 
7. ข้อมูลงบประมาณ 
ตารางท่ี 1.15  แสดงข้อมูลงบประมาณรายรับรายจ่ายของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 106,228,410.64 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 109,611,085.70 

เงินนอกงบประมาณ 51,176,780.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 51,488,756.87 

เงินอื่นๆ(ระบุ) 3,694,651.93 งบอื่นๆ(ระบุ) 0.00 

รวมรายรบั 161,099,842.57 รวมรายจา่ย 161,099,842.57 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  68.04  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   31.96  ของรายรับ 
 

8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
8.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ย่านธุรกิจการค้า ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค์ ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีจ านวนครัวเรือน 19,387  ครัวเรือน มี
ประชากรประมาณ 90,931 คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนโดยรอบได้แก่ ส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา  ศาลหลักเมือง อาชีพหลักของชุมชนได้แก่ พ่อค้า 
ข้าราชการ ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตั ว  เนื่องจากอยู่ ในย่านตัวเมือง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักทั่วไป คือ ประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ 
 8.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการ ศึกษาระดับปริญญาตรี    อาชีพหลักคือรับราชการ ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี   40,000  บาท    จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครวั 4  คน 

8.3 จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเมือง มีความพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม   ฐานะทาง 

เศรษฐกิจค่อนข้างดี ชุมชนให้การยอมรับในการเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการศึกษา  ส่งผลให้มีการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุก ๆ ด้าน และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีในชุมชนเมือง ก่อให้เกิดผลดี
ต่อการวางแผนบริหาร และจัดการศึกษา ผู้เรียนมีโอกาสน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายได้ดี การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูง  ท าให้สามารถสนับสนุนบุตรหลานใน
ด้านการศึกษาได้  สืบเนื่องจากความเจริญด้านเทคโนโลยีและด้านวัตถุ ท าให้วัฒนธรรมไทยเสื่อมลง ชุมชนมี
วัฒนธรรมและค่านิยมใหม่มากขึ้น มีอิสระในการคิดและการด าเนินชีวิตซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยง 
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9. การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
โรงเรียนนครสวรรค์ได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ครอบคลุม 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551   โรงเรียนนครสวรรค์จัดหลักสูตรเพ่ือสร้างนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่เป็นความต้องการของ
ประเทศในด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์   มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรชั้นน าและเป็นสากลมีการสร้าง
เครือข่ายด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถในระดับต่างๆ 
โดยพัฒนาด้านวิชาการและสังคมตามศักยภาพของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  สร้างจิตส านึกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น โดยน ามาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล ได้แก่ สาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ ( Independent Study)  สาระเศรษฐกิจพอเพียง และสาระ
อาเซียนศึกษาซึ่งนักเรียนต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์การจบการศึกษาของหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
จ าแนกเป็น  2 ระดับชั้น คือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย   

1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ห้อง 1-5   
2) แผนการเรียน ห้องเรียนทั่วไป ห้อง 6-12   

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย   
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ห้อง 1-5     
2) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ โครงการ พสวท. สมทบ ห้อง 6-9    
3) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ห้อง 10-12 

     4) แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  ห้อง 13    
   5) แผนการเรียน ห้องพิเศษโครงการ Multilingual Program (MP) ห้อง 14    
  6) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

   ห้อง 15     
 โดยน าความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผลสอบเข้าศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายละเอียด
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที ่ QR Code ต่อไปนี้ 

     
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ 

                ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                            ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ส่วนที ่2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

   โรงเรียนนครสวรรค์ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

 มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

          1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 

ตารางท่ี 2.1  แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาท้ัง 3 มาตรฐาน 

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ           77.50 92.72 สูงกว่าเปา้หมาย 

1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียนภาษาไทย อยู่
ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

76.00 91.49 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการส่ือสาร ในระดับดีมาก 

76.00 95.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3 นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การน าเสนอผลงาน
ได ้ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

1.4 นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร ภาษาอังกฤษ  ใน
ระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

71.00 93.42 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ       อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

71.00 77.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.6 นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร    ภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 /ภาษาจีน ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

71.00 98.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย 
     แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 

81.00 96.77 สูงกว่าเปา้หมาย 

1.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 

81.00 90.64  สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

81.00 100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการคิดในระดับดีเยี่ยม 

81.00 99.67  สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       3.1  นักเรียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
              ในระดับ ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       3.2  นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์  และ 
             สามารถอธบิายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหา 
             อุปสรรคของการท างานได้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       3.3  นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       3.4  นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้   
              และมีการเผยแพร ่

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ การส่ือสาร 90.67 95.89 สูงกว่าเปา้หมาย 

       4.1  นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล จากอินเตอร์เน็ต  
 และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างองิแหล่งข้อมูลที่ได้จาก 
 การสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ ์
 ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

      4.2  นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีในระดับดีเยี่ยม 

91.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

       4.3  นักเรียนมีทักษะดา้น Digital Literacy ในการเรียนรู้ อยา่งมี 
 ประสิทธิภาพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

81.00 87.69 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 71.00 88.75 สูงกว่าเปา้หมาย 

       5.1  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 ระดับ 3 ขึ้นไป 

71.00 91.49 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.2  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ระดับ 3 ขึ้นไป 

71.00 77.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.3  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 ระดับ 3 ขึ้นไป 

71.00 82.16 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.4  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 ระดับ 3 ขึ้นไป 

71.00 90.48 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.5  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 71.00 92.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.6  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา 
 ระดับ 3 ขึ้นไป 

71.00 95.78 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   การงานอาชีพและเทคโนโลย ีระดับ 3 ขึ้นไป 

71.00 96.59 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.8  นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
 (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          
 
 

71.00 83.23 สูงกว่าเป้าหมาย 
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6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 95.25 100.00 ตามเป้าหมาย 

        6.1  นักเรียน มีความรู ้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ  
 ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

81.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

        6.2  นกัเรียน ม ีID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ 
 ประกอบอาชีพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑข์องสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

        6.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และ 6 มคีวามพร้อมที่จะ 
              ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมิน 
 ของสถานศึกษา 

100.00 100.00  ตามเป้าหมาย 

       6.5  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และ 6  มคีวามพร้อม 
   ในการท างาน และประกอบอาชีพในระดบัดีขึ้นไป ตามเกณฑ ์
 การประเมินของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที ่1.1 85.90 95.68 สูงกว่าเปา้หมาย 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 93.66 96.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ในระดับดีเยี่ยม 

81.00 88.42 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินยั มภีาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
 ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       1.3  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดแีละเป็นแบบอย่างได้ 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 100.00 94.47 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

       2.1  นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญและท้องถิ่น  
 อย่างน้อย 4 คร้ังต่อป ี

100.00 85.00 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

       2.2  นักเรียน มีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
 ของชาติ ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 92.85 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

       2.3  นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
 พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในระดับดมีาก  ตามเกณฑ์ของ 
 สถานศึกษา 

100.00 94.53 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

       2.4  นักเรียน มีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความ 
 เป็นไทย ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       2.5  นักเรียน มีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี 
 วัฒนธรรมและในระดับดีมาก  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
    หลากหลาย 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       3.1  นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกตา่งทาง 
 วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง ในระดับดีมาก  ตามเกณฑ ์
 ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       3.2  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลกัคิดที่ถูกต้อง และเป็น 
 พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
 จริยธรรมในระดับดีมาก  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
 
 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 
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4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 93.28 94.65 สูงกว่าเปา้หมาย 

       4.1  นักเรียน มีน้ าหนกั สว่นสูง และพัฒนาการทางร่างกาย 
 เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง 
 สาธารณสุขในระดับผ่าน 

81.00 86.90 สูงกกว่าเป้าหมาย 

       4.2  นักเรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
 ของกรมพลศึกษา หรือส านกังานกองทนุสนับสนุนการสร้าง 
 เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผา่น 

91.00 94.60 สูงกว่าเป้าหมาย 

       4.3  นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ 
 ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสขุบญัญัติ 10 ประการ  
 ในระดับผ่านตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       4.4  นักเรียน หลีกเล่ียงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ 
 วิวาท และอบายมุขทุกชนิด ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของ 
 สถานศึกษา  

100.00 92.43 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

       4.5  นักเรียน  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภยัคุกคาม 
 รูปแบบใหม ่ ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 93.95 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

       4.6  นักเรียน มีพฤตกิรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตร 
 กับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ  ในระดับดีมาก  ตามเกณฑ ์
 ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       4.7  นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต ในระดับดีเยี่ยม 

81.00 94.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที ่1.2 96.73 96.31 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของผู้เรียน 

90.23 95.93 
สูงกว่าเปา้หมาย 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   

2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
      สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
      คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนด 
      ค่าเปา้หมายความส าเร็จไว ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ 
      เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
      และการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที ่ 2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
ตามเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
     และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวติได้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด 
และให้ผู้เรียนฝึกปฏบิัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 
      ตอ่การเรียนรู ้

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ มี application     

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช ้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น บูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

1) ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก 
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและ 
      น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

1) ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธกีารประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับ 
      เพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

1) ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกีย่วขอ้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที ่3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา 93.49 97.29 

สูงกว่าเปา้หมาย 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

จากตารางที่ 2.1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ในภาพรวมพบว่า  มีผลการประเมินร้อยละ  97.29 สูงกว่าค่าเป้ าหมายที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 93.49  มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  รายละเอียดดังข้อมูลที่จะน าเสนอเป็นรายมาตรฐาน 
ต่อไปนี้ 
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มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 1.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนนครสวรรค์   ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการอย่างหลากหลาย  ได้แก่  โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้
ตามแนว PISA  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม คือ จัดการอบรม GAT เชื่อมโยง  
จัดแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย   ค่ายต้นกล้าภาษาไทย   นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน  
ยอดนักอ่าน สารคดีน่ารู้ 5 นาที สุขาอ่านได้  หนังสือตามสั่ง  หนังสือเล่มเล็ก และโชคดีของนักอ่าน  Lucky 
Reader  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทย   จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และอัจฉริยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล (Smart Student)  ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยะ
ภาพทางคณิตศาสตร์ของเยาวชน (JMT) พัฒนาการสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ (TEDET) ของ 
สสวท.  การจัดการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ การใช้สื่อเทคโนโลยี GSP  กิจกรรมทักษะการคิดเลขเร็ว  
กิจกรรม A-MATH  ซูโดกุ  เวทคณิต  คลินิกคณิตพาคิดพาท า  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการคิดค านวณ  และจัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาและพัฒนาอัจริยะภาพนักเรียนสู่สากล  
โครงการสนามทักษะทางภาษา  เพ่ือพัฒนาความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการสอดแทรกทักษะการคิด วิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)  เช่น โครงการวิทยาศาสตร์  
โครงงานคณิตศาสตร์  และโครงงานอาชีพ  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 5 Steps ได้แก่ 1) Learning by 
Question  2) Learning by Searching  3) Learning by Construction  4) Learning by Communication 
และ 5) Learning by Serving    นอกจากนี้ยังมกีารฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  การน าเสนอและการอภิปรายผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์  การ
รายงานผลการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้และแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์  สามารถใช้วิจารณญาณ  ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมด้วย
ตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  จัดให้มีการประกวดโครงงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้นักเรียนพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  นักเรียนได้ฝึกการน าเสนอผลงาน  ในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้าน
เทคโนโลยีนั้น  โรงเรียนนครสวรรค์ได้ด าเนินการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไฟเบอร์ออฟติก (Fiber 
Optic) กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน  พร้อมทั้งวางระบบการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตแบบยืนยันตัวตน (Log in) เพ่ือสอดส่องดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนให้อยู่ในความ
เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และเพ่ือความสะดวกในการบันทึก
สถิติข้อมูลการใช้งาน  และยังรองรับการเรียนการสอนแบบ Application for Education  ได้แก่  Google 
Classroom  Apple Application และ ห้องเรียน Smart Classroom  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อและ
บทเรียนออนไลน์และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ในด้านกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษานั้น  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการท า MOU 
ร่วมกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ว่านักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 71  จะต้องมีผลการเรียน
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แต่ละรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป  โดยจะให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
และธรรมชาติของผู้เรียน  มีการให้ข้อมูลผลการเรียนสะท้อนกับแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน  เพ่ือ
ร่วมกันชื่นชม หรือแก้ไขปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน  และอีกส่วนที่ส าคัญที่โรงเรียนนครสวรรค์ด าเนินการคือ  
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ในโครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ  
โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง  มีกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ  และจัดให้มี
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพในโรงเรียนทุกปีการศึกษา เพ่ือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ประกอบการ  นอกจากนี้
งานแนะแนวยังก าหนดให้นักเรียนจัดท า ID PLAN และ PORT FOLIO รายบุคคล เพ่ือเก็บรวบรวมประวัติและ
ผลงานส าหรับใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

  
1.2 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โรงเรียนนครสวรรค์ ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน ดังนี้  

โครงการส่งเสริมลักษณะอันพึงประสงค์  และโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในทุกด้าน  จัดท า โครงการ
คนดีมีคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้นักเรียนด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  โครงการรักความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  แสดงออกถึงการร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีผ่านกิจกรรมการแห่
เทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมกรรม Chinese New Year  กิจกรรม ต้นกล้านาบุญ ที่ท าบุญภายในโรงเรียนทุกวัน
พระ   จัดท าโครงการค่ายอาสาปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ   โครงการสภา
นักเรียนเข้มข้น นักเรียนแข็งแกร่ง โรงเรียนเข้มแข็ง เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นผู้น า  ความเป็น
ประชาธิปไตย  ความรับผิดชอบ ความมีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา  จัดท าโครงการครูรักเด็ก เด็กรักครู  
โครงการสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน  กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  กิจกรรมวันคริสต์มาส  และกิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เกิดเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  นอกจากนี้ยังได้
จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพนักเรียนของนักเรียนทั้งด้านดนตรีและกีฬา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีดี  ได้แก่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในร่มสักเกมส์  กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือคัดครอง สรุปผลและช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพ   
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2. ผลการด าเนินงาน 
      โรงเรียนนครสวรรค์ ขอรายงานผลการประเมินตนเองใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 
2 ประเด็นพิจารณา ดังนี้  

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

       ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานที ่1  

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ           77.50 92.72 สูงกว่าเปา้หมาย 

1.7 นักเรียนมีความสามารถในการอา่น การเขียนภาษาไทย อยู่
ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

76.00 91.49 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.8 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการส่ือสาร ในระดับดีมาก 

76.00 95.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.9 นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร การน าเสนอผลงาน
ได ้ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

1.10 นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร ภาษาอังกฤษ  ใน
ระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

71.00 93.42 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.11 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ       อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

71.00 77.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.12 นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร    ภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 /ภาษาจีน ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

71.00 98.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปราย 
     แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 

81.00 93.73 สูงกว่าเปา้หมาย 

1.4 นักเรียนผ่านการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 

81.00 90.64  สูงกว่าเป้าหมาย 

1.5 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

81.00 100.00  สูงกว่าเป้าหมาย 

1.6 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการคิดในระดับดีเยี่ยม 

81.00 90.55  สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       3.1  นักเรียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
              ในระดับ ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       3.2  นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์  และ 
             สามารถอธบิายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหา 
             อุปสรรคของการท างานได้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       3.3  นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       3.4  นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้   
              และมีการเผยแพร ่

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที ่1  
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
    การส่ือสาร 

90.67 95.79 สูงกว่าเปา้หมาย 

       4.1  นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล จากอินเตอร์เน็ต  
 และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างองิแหล่งข้อมูลที่ได้จาก 
 การสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ ์
 ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

      4.2  นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีในระดับดีเยี่ยม 

91.00 99.70 สูงกว่าเปา้หมาย 

       4.3  นักเรียนมีทักษะดา้น Digital Literacy ในการเรียนรู้ อยา่งมี 
 ประสิทธิภาพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

81.00 87.69 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 71.00 88.75 สูงกว่าเปา้หมาย 

       5.1  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 ระดับ 3 ขึ้นไป 

71.00 91.49 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.2  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ระดับ 3 ขึ้นไป 

71.00 77.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.3  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 ระดับ 3 ขึ้นไป 

71.00 82.16 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.4  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 ระดับ 3 ขึ้นไป 

71.00 90.48 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.5  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 71.00 92.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.6  นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา 
 ระดับ 3 ขึ้นไป 

71.00 95.78 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.7   นกัเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

71.00 96.59 สูงกว่าเป้าหมาย 

       5.8  นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
 (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          

71.00 83.23 สูงกว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 95.25 100.00 ตามเป้าหมาย 

        6.1  นักเรียน มีความรู ้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ  
 ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

81.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

        6.2  นกัเรียน ม ีID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ 
 ประกอบอาชีพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑข์องสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

        6.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 มีความพรอ้มที่ศึกษาต่อ  
 ในระดับที่สูงขึ้น 

100.00 100.00  ตามเป้าหมาย 

        6.4  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อม 
  ที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

100.00 100.00  ตามเป้าหมาย 

       6.5  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 มีความพรอ้มในการท างาน และ 
 ประกอบอาชีพ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       6.6  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 มีความพรอ้มในการท างาน 
  และประกอบอาชพี 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

85.90 95.68 สูงกว่าเปา้หมาย 
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 จากตารางที่ 2.2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 1 ประเด็นพิจารณา และสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน  5 ประเด็น เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ตารางท่ี 2.3  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
        ที่ 1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที ่1 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 93.67 96.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ในระดับดีเยี่ยม 

81.00 88.42 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินยั มภีาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
 ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       1.3  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดแีละเป็นแบบอย่างได้ 100.00 100.00 ตามเปา้หมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 100.00 94.47 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

       2.1  นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญและท้องถิ่น  
 อย่างน้อย 4 คร้ังต่อป ี

100.00 85.00 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

       2.2  นักเรียน มีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
 ของชาติ ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 92.85 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

       2.3  นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
 พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในระดับดมีาก  ตามเกณฑ์ของ 
 สถานศึกษา 

100.00 94.53 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

       2.4  นักเรียน มีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความ 
 เป็นไทย ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       2.5  นักเรียน มีพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี 
 วัฒนธรรมและในระดับดีมาก  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       3.1  นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกตา่งทาง 
 วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง ในระดับดีมาก  ตามเกณฑ ์
 ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       3.2  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลกัคิดที่ถูกต้อง และเป็น 
 พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
 จริยธรรมในระดับดีมาก  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 93.29 94.65 สูงกว่าเปา้หมาย 

       4.1  นักเรียน มีน้ าหนกั สว่นสูง และพัฒนาการทางร่างกาย 
 เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง 
 สาธารณสุข ในระดับผ่าน 

81.00 86.90 สูงกกว่าเป้าหมาย 

       4.2  นักเรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม 
 พลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ 
 (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผ่าน 

91.00 94.60 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที ่1 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

       4.3  นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ 
 ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสขุบญัญัติ 10 ประการ  
 ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       4.4  นักเรียน หลีกเล่ียงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ 
 วิวาท และอบายมุขทุกชนิดในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ 
 ของสถานศึกษา  

100.00 92.43 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

       4.5  นักเรียน  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภยัคุกคาม 
 รูปแบบใหม ่ ในระดับดีมาก ตามเกณฑข์องสถานศึกษา 

100.00 93.95 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

       4.6  นักเรียน มีพฤตกิรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
 สิ่งแวดล้อม และมจีิตสาธารณะ  ในระดับดีมาก  ตามเกณฑ ์
 ของสถานศึกษา 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

       4.7  นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้าน 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต ในระดับดีเยี่ยม 

81.00 94.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

96.73 96.31 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 จากตารางที่ 2.3  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  พบว่า  ผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  1  ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน  2 ประเด็น
พิจารณา และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน  1  ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว
เป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
 
ตารางท่ี 2.4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ด้านผลสัมฤทธิ์ 
        ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน   85.90 95.68 สูงกว่าเปา้หมาย 

     1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด 
         ค านวณ           

77.50 92.72 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภปิราย  
         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกป้ัญหา 

81.00 96.77 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 90.67 95.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 71.00 88.75 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 95.25 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 98.73 96.31 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษาก าหนด 93.66 96.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 100.00 94.47 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

     3)  การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

     4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 93.28 94.64 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 90.23 95.93 สูงกว่าเปา้หมาย 

จากตารางที่ 2.4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  พบว่า ผลการ 
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  2  
ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน  7 ประเด็นพิจารณา และ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน  1 ประเด็น
พิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 

95.68 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 85.90 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย  หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.71 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 71.00  
นักเรียนมีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.47  ซึ่งส่วนใหญ่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่
ผ่านมา  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.64 สูง
กว่าค่าเป้าหมาย  ซึ่งก าหนดไว้ร้อยละ 81.00  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนด  และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ ปีที่ 6  สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา   
 
 

ตารางท่ี 2.5  ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562   
 
 

วิชา/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผลเฉลี่ยรวม ค่าเป้าหมาย 
ภาษาไทย 95.97 90.63 88.99 95.58 84.77 96.55 91.08 71.00 
สังคมศึกษาฯ 85.40 91.99 91.02 88.36 94.29 93.19 95.94 71.00 
ภาษาอังกฤษ 75.82 92.32 78.74 84.88 82.87 86.36 83.67 71.00 
คณิตศาสตร์ 84.42 85.19 85.02 87.12 61.94 97.44 77.46 71.00 
วิทยาศาสตร์ 95.58 90.35 84.50 79.98 86.11 84.65 86.55 71.00 
สุขศึกษา 97.60 99.23 96.75 98.10 97.60 90.29 96.26 71.00 
ศิลปะ 82.35 95.94 98.53 97.60 95.03 90.15 92.94 71.00 
การงานฯ 99.45 92.65 95.44 98.17 0.00 97.88 97.03 71.00 

ผลการเรียนเฉลีย่ 88.71 71.00 
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ตารางท่ี 2.6  ตารางแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

 

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 16.19 99.85 100.00 
สังคมศึกษาฯ 46.13 100.00 28.14 
ภาษาอังกฤษ 21.70 5.81 60.04 
คณิตศาสตร์ 15.88 99.30 73.05 
วิทยาศาสตร์ 26.71 100.00 99.03 
สุขศึกษา 5.96 17.02 12.28 
ศิลปะ 19.76 99.71 98.97 
การงานฯ 6.89 100 92.26 

เฉลี่ยรวม 19.90 63.08 70.47 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2562 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา 2560 - 2562 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 
 

37 

 

 

ตารางท่ี 2.7  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดเียี่ยม 
   กับค่าเป้าหมาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 81.00 91.72 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 81.00 80.48 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 81.00 94.34 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 81.00 94.07 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 81.00 87.89 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 81.00 93.47 

เฉลี่ยรวม 81.00 90.64 
 
 
 
 
 

 
 

 
ตารางท่ี 2.8  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการสื่อสาร 
   กับค่าเป้าหมาย  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 76.00 82.35 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 76.00 90.57 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 76.00 77.57 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 76.00 81.71 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 76.00 60.36 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 76.00 78.96 

เฉลี่ยรวม 76.00 78.58 
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ผลปีการศึกษา 2562 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขยีนของนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 2.9  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการคิด 
   กับค่าเป้าหมาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 
 
 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 81.00 95.21 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 81.00 92.54 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 81.00 90.36 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 81.00 92.26 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 81.00 99.83 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 81.00 76.63 

เฉลี่ยรวม 81.00 91.13 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการประเมินสมรรถนะส าคญัดา้นความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการประเมินสมรรถนะส าคญัด้านความสามารถในการคิดของนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 2.10  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
    กับค่าเป้าหมาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 
 
 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 81.00 87.15 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 81.00 87.94 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 81.00 88.05 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 81.00 91.60 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 81.00 96.02 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 81.00 93.47 

เฉลี่ยรวม 81.00 91.16 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี 2.11  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    กับค่าเป้าหมาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  91.00  100.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 91.00 99.12 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 91.00 98.74 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 91.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 91.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 91.00 100.00 

เฉลี่ยรวม 91.00 99.70 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการประเมินสมรรถนะส าคญัดา้นความสามารถในการแกป้ัญหาของนักเรียน  ปกีารศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 2.12  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ปีการศึกษา 2562  

 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 76.71 64.82 43.01 63.30 

ค่าเฉลี่ยระดับจงัหวัด 53.69 26.03 29.65 32.06 

ค่าเฉลี่ยระดับสงักัด สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
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ค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ 

แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการประเมินสมรรถนะส าคญัดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 
 

41 

 

 

ตารางท่ี 2.13  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    ปีการศึกษา 2562  

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 60.49 46.49 52.98 43.97 51.36 

ค่าเฉลี่ยระดับจงัหวัด 41.10 35.21 25.14 29.14 28.31 

ค่าเฉลี่ยระดับสงักัด สพฐ. 43.02 36.10 25.62 29.40 28.97 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 35.70 25.41 29.20 29.20 
 

 
 

 
 

ตารางท่ี 2.14  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 - 2562  
 

 

ปีการศึกษา / วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

2560 70.60 66.35 51.07 52.67 

2561 79.01 68.89 55.82 53.79 

2562 76.71 64.82 43.01 63.30 
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แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

แผนภูมิเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ตารางที่ 2.15  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 - 2562  

 
 

ปีการศึกษา / วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

2560 65.53 45.44 48.81 44.12 48.37 

2561 65.37 43.97 59.46 44.28 52.40 

2562 60.49 46.49 52.98 43.97 51.36 
 

 
 
 

 
 
ตารางท่ี 2.16 ตารางรางวัล/ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

ที่ ผลงาน/รางวัลนักเรยีน หน่วยงานที่มอบ 

1 เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนสวัสดิ์  รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ครั้งที่ 17 ปี 2562 ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 

2 เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ฯ ครั้งที่ 17 ปี 2562 ประเภทบุคคล  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 

3 นายศิรชัช  ชมบริสุทธิ์ รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีโครงการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธบิายทางคณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฎันครสวรรค์ 

4 นายภูริช  ธีระโกศล เป็นตวัแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(ISEF2019)  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สมาคมวิทยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
5 เด็กหญิงชญาดา ภาคภูมกิมลเลิศ  เด็กชายชนาธิป สจัสันตินุกูล  และเด็กหญิงณิชารีย์ ดีจักรวาล   

รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ที่ ผลงาน/รางวัลนักเรยีน หน่วยงานที่มอบ 
6 นายสุกฤษฎิ์ รกุขชาต ินางสาวชณินชญา อุ่นจิตตว์รรธนะและนางสาวโสภณัฐ จิตรเอก รับรางวัลที่ 3 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ 
สมาคมคณิตศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
7 เด็กหญิงบุรพร เรืองแจ่ม รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ (SASMO) 2019 สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
8 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล รางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการ

และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
9 ด.ญ.นวิยา  ดีจักรวาล รางวัลเหรียญเงิน รอบ All Star Intelligent Contest TEDET สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
10 เด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนสวัสดิ ์ เหรยีญเงิน ระดับนานาชาติ  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ ประจ าป ี2562 South African International Mathematics Competition 2019 ณ 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

11 นายสพล  ไม้สน  เหรียญทองแดง ระดบันานาชาต ิ  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ 
ประจ าป ี2562 South African International Mathematics Competition 2019   
ณ ประเทศจีน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

12 เด็กหญิงปรีชาญา  วิมลอนันต ์และเด็กหญิงภูริชญา  ศรีพูล  แข่งขันGSP  
ชนะเลิศรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

13 นายเฌอชล  อภัย  นายธรรศ  ธารทองวงศ์  และนายสรวิชญ์  เหรียญทอง  เหรียญเงินระดับชาติ
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

14 เด็กชายภูริ  ศิวสิริการุณย์  เด็กหญิงการต์สิรี ธารทองวงศ์ และเด็กหญิงธัญญพรรษ มะระ
ประเสริฐศักดิ์ รางวัลเหรียญเงินระดับชาติโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

15 นายศิรชัช   ชมบริสุทธิ์ นางสาวตะวันวาด    บุญเกิน และนางสาวธารินี    พวงทอง 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์  ม.4-6 ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

16 นายเฌอชล  อภัย  นายสรวิชญ์  เหรียญทอง และนายธรรศ ธารทองวงศ์ 
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้  ม.4-6 ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

17 นายศิรชัช    ชมบริสุทธิ์ นางสาวตะวันวาด    บุญเกิน และนางสาวธารินี    พวงทอง 
รางวัลเหรียญทอง การประกวดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ม.4-6 ระดับประเทศ  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

18 นายสุกฤษฏิ์ รุกขชาติ นางสาวญณินชญา อุ่นจิตวรรธนะและนางสาวโสภณัฐ  จิตรเอก 
รางวัลเหรียญทอง การประกวดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ม.4-6 ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

19 นายชุติพนธ์  กล้ากสกิิจ นายธีระพันธุ์  พันธุ์วรรธนะสิน รางวัลระดับเหรยีญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

20 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพูล เด็กหญิงปรีชญา วิมลอนันต์   รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

21 นายศิรชัช ชมบริสุทธิ์ นางสาวตะวันวาด บุญเกิน และนางสาวธารินี พวงทอง 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทาง คณิตศาสตร์ ม.4-6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

22 เด็กชายภูริ ศิวสิริการุณย์  เด็กหญิงกานต์สิรี ธารทองวงศ์ และเด็กหญิงธัญญพรรษ มะระ
ประเสริฐศักดิ์ รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี
หรือค าอธิบายทาง คณิตศาสตร์ ม.1-3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

23 นายทิวัตถ ์โอภาส รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1–ม.3 ภาคเหนือ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ที่ ผลงาน/รางวัลนักเรยีน หน่วยงานที่มอบ 
24 นายชุติพนธ์ กลา้กสิกจิ นายธีระพันธุ ์พนัธุ์วรรธนะสิน รับรางวัลเหรียญทอง  กจิกรรมการแข่งขัน

สร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  ระดับชั้นม.4–ม.6 ภาคเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
25 นายณัฐวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์  รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
26 นางสาวจิดาภา  กุลฉัตรศิริ รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันคิดเลขเร็ว ศิลปหัตถกรรม 

ระดับชาติ ระดับ ม.ปลาย 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
27 เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 พร้อม

เงินรางวัล 2,500  บาท 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

28 นายศิรชัช  ชมบริสุทธิ์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ 
ระดับภาค 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

29 เด็กชายภูริ ศิวสิริการุณย์  เด็กหญิงกานต์สิรี ธารทองวงศ์ และเด็กหญิงธัญญพรรษ มะระ
ประเสริฐศักดิ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 เหรียญเงิน ระดับภาค การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีหรือค าอธิบายทาง คณิตศาสตร์ ม.1-3 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ครั้งที่ 30 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

30 เด็กชายธนาธิป สัจสันตินุกูล เด็กชายยศพนธ์  แฝงพงษ์ รางวัลชมเชย การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

31 นางสาวจิดาภา  กุลฉัตรศิริ รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันคิดเลขเร็ว ชงิโล่จากผู้วา่ราชการ
จังหวัดลพบุรี ระดับ ม.ปลาย  

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
จังหวัดลพบุร ี

32 นายคณิศร ประทุมานนท์  นายภูริณัฐ จันทร์เสรีวัฒน์ และนายคณาวุฒิ ชวนะรานนท์ 
รับรางวัล Young Innovator Award ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562 

Citizen Innovation  
ประเทศสิงคโปร์ 

33 นายคณิศร ประทุมานนท์ นายภูริณัฐ จนัทร์เสรีวัฒน์ และนายคณาวุฒิ ชวนะรานนท์ 
รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) การประกวด “International Invention & Innovation in 
Canada 2019” (iCAN 2019) 

สมาคม TISIAS 
ประเทศแคนาดา 

34 นายคณิศร ประทุมานนท์ นายภูริณัฐ จนัทร์เสรีวัฒน์ และนายคณาวุฒิ ชวนะรานนท์ 
รับรางวัลพิเศษผลงานยอดเยี่ยม (Certificate of Excellence)การประกวด “International 
Invention & Innovation in Canada 2019” (iCAN 2019) 

สมาคม TISIAS 
ประเทศแคนาดา 

35 นายคณิศร ประทุมานนท์  นายภูริณัฐ จันทร์เสรีวัฒน์ นางสาวกฤตศยา นทีมณฑล 
และนางสาวศิรภัสสร โพธิ์ทยั รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Award) การแข่งขันงาน International 
Young Inventor Award (IYIA 2019) 

INNOPA 
ประเทศอินโดนีเซีย 

36 เด็กชายรพิพงศ์  วงศ์ปิ่นแกว้ เด็กหญิงชนาภา  สดุดี และเด็กหญิงฐิติภรณ์  พูลทอง      
รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

37 เด็กหญิงปุญญิศา คุ้มคูณ เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีแจ่ม และเด็กหญิงอลีนา ขยันเขตกรณ์ 
รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ต้น การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

38 นายเมธาสิทธิ์  ทองขาว นายศุภชยั  วัดเมือง และนางสาวอรณิชา  แก้วทองดี 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ปลาย การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

39 นายเปรม เชื้อจีน นายระพีพัฒน์ ฉัตรชัยรัตนเวช และนายเธยีร พงษ์สวุิเชษศักดิ์ 
รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ งานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

40 เด็กหญิงเปมิกา ศุภลกัษณ์ เด็กหญิงณิชารีย์ ดีจกัรวาล เด็กหญิงสรัลชณา คมวัชรพงศ์  
รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ที่ ผลงาน/รางวัลนักเรยีน หน่วยงานที่มอบ 
41 นายปารินทร์  คงอินทร์ นายวงศธร  สนุทรสุริยวงศ์ และนางสาวแพรวาว ทัศนีย์ประภากร รับรางวัล

ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ระดับชั้น 
ม.4-ม.6  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

42 เด็กหญิงณิชารีย์ ดีจักรวาล เด็กหญิงเปมิกา ศุภลกัษณ์ และเด็กหญิงสรัลชนา คมวัชรพงศ์รับรางวัล
รองชนะเลิศเหรียญทองแดง/แข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ  

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

43 นายปารินทร์ คงอินทร์ เหรยีญทองคะแนนสูงสุดวิชาฟิสิกส์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ Mahidol Quiz 2019 คณะแพทยศาสตร์    

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

44 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจกัรวาล เด็กหญิงสรัลชนา คมวัชรพงศ์ รางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันตอบปญัหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

45 นางสาวพรนภัส อินปนาม รับรางวัลเหรยีญทอง การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

46 เด็กหญิงปราชวรรณ์ ปรัชญาพันธ์ รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

47 นางสาวนลินทร ชาตินลิน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
48 นางสาวฐิตารีย์ สกุาวิระ นางสาวตะวันวาด บุญเกิน และนายพิทยุตม์ รกัษาจันทร์ 

รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ เหรยีญทอง การแข่งขันการใช้กล้องจุลทรรศน์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

49 เด็กหญิงเปมิกา ศุภลกัษณ์ เด็กหญิงณิชารีย์ ดีจกัรวาล เด็กหญิงสรัลชณา คมวัชรพงศ์ 
รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ม.ต้น ทักษะการปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

50 เด็กหญิงเปมิกา ศุภลกัษณ์ เด็กหญิงณิชารีย์ ดีจกัรวาล และนายภูริ ศิวสิริการุณย์       
รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

51 เด็กชายธนธร  งานสจุริต เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์ เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ 
รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

52 นางสาวนฤมล  วิชาพร รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

53 นายปารินทร์  คงอินทร์ นายเศรษฐ  เอกเศรษฐสกุล รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดบัชั้น ม.4-ม.6 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏพบิูลสงคราม 
54 เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ภู่แพ รับรางวัลเหรยีญทอง กิจกรรมพินจิวรรณคดี ม.ต้น  งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน  ครั้งที่ 69  ระดับชาต ิ
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
55 เด็กหญิงดลยา   ศรีพระจันทร์ รับรางวลัเหรียญทอง  การแข่งขันเรียงร้อยถอ้ยความ 

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
56 นางสาวนนท์นภัส ประมายะยัง รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6  

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69  ระดับชาต ิ
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
57 เด็กหญิงกานติมา ชอบประดิถ รับรางวลัเหรียญเงินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69  ระดับชาต ิ
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
58 นายณชพล จาตุรงคโชค รับรางวัลชนะเลิศ ตัวแทนประเทศไทยการแข่งขัน AEON English 

Speech Contest 2019 โปรแกรม “Asia Youth Leaders 201 9” ณ กรุงฮานอย  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวา่งวันที 17 - 24 สิงหาคม 2562 

มูลนิธิอิออน 
1% คลับ 

 
59 เด็กชายวริศ อินทรีย์วงศ์ รับรางวัลเหรยีญเงิน การประกวดการกลา่วสุนทรพจน ์มัธยมศึกษาตอนต้น 

คนที่ 1 (อังกฤษ) งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3  
ณ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ที่ ผลงาน/รางวัลนักเรยีน หน่วยงานที่มอบ 
60 Miss Pornchanok Sukharom Mr. Peranat Osathanond Mr. Saphon Tititannachit 

The 12th World Peace Ethics Contest (World-PEC) for Young People,  :  
เขียนสมุดบันทึกความด ี30 วัน สอบข้อสอบจ านวน 101 ข้อ อัตนัย 100 ข้อ ขอ้เขียน 1 ขอ้ 

World Peace Ethics Contest 
(World-PEC) Dhammakaya 

Foundation and World 
Peace Ethics Club 

61 เด็กชายศิวกร พิสุทธิธ์นิตพงษ์ เด็กหญิงปราชญ์วรรณ ปรัชญาพันธ์ เด็กหญิงพิชญธิดา จุ้ยด้วง 
เด็กหญิงปภพ เข็มเงิน เด็กหญิงนันทพรรณ แก่นพันธ ์ด.ญ.วรรณภา จิระรัตนรังสี 
รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดน าเสนอผลงาน “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (IS)” 
ประเภทภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1-3 เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาต ิ
(World-Class Standard School Symposium) ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยา
คม จังหวัดพิษณุโลก  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

62 เด็กหญิงศินพร แย้มฉาย และเด็กหญิงรนิลดา พึ่งผล  รับรางวัลเหรยีญทอง  
การแข่งขันร้องเพลงสากล (World Class  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

63 นายคณัสนันท์ เช้ือวีระชน  เด็กชายกิตติพิชญ์ เรืองมาลัย  รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันหมากกระดาน ระดับ ม.ต้น 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

64 เด็กหญิงเจล่า ดวงแกว้ รับรางวัลเหรียญเงิน การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World Class 
Standard School Symposium) ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
65 นางสาวปรัษฐา  เรียมศรีสกุล รับรางวัลเหรียญเงิน World Class ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
66 เด็กชายณัฐพัชร์  จันทร รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม การแข่งขันเล่านิทาน  story 

telling  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
67 นายฉัตริน เอีย่มสงคราม และนายปารเมศ ศุภโชคพุฒิกูล รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสะกด

ค าศัพท์ Spelling Bee Contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันสะกดค าศัพท ์Spelling Bee Contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยราชภฎันครสวรรค์ 

68 นายฉัตริน เอีย่มสงคราม นางสาวครองขวัญ เจริญศิลป์ และนายพีร์นิธ ิบุญแท ้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันตอบค าถามภาษาอังกฤษ CU on the Road  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

69 นายปารินทร์ คงอินทร ์นายฉัตริน เอี่ยมสงคราม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  
การแข่งขันตอบค าถามภาษาอังกฤษ PTTEP English Quiz 2019  

ปตท. ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

70 นางสาวเพ็ญประภา พานิชย์ นางสาวธารีรัตน์ ส้มอินทร์ และนางสาวธรรญพร ผึ้งสีใส 
รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ เร่ือง สุคนธบ าบัด ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ตารางท่ี 2.17 ตารางรางวัล/ผลงานนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ที่ ผลงาน/รางวัลนักเรยีน หน่วยงานที่มอบ 

1 นางสาวธันย์ชนก  แสนทวีสุข และ นายวงศพัทธ์ นิโรจน ์รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กจิกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ณ  จังหวัดสุโขทัย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2 เด็กหญิงกานต์มณี  คุ้มนวล  เด็กหญิงรตัน์ชนก  ฉัตรแก้ว เด็กหญิงรินรดา  พึ่งผล  เด็กหญิงสาธกิา 
วงศ์เวศ  เด็กหญิงสุพิชชา สขุจิตต์  รับรางวัล ระดับเหรียญทองกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับ ม.1 – ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 นางสาวธันย์ชนก แสนทวีสุข และนายวงศพัทธ์ นิโรจน์ รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดบัชั้น ม.4- ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ที่ ผลงาน/รางวัลนักเรยีน หน่วยงานที่มอบ 
4 เด็กหญิงบุณยพร เอี่ยมปฐม เด็กหญิอจลญา จิระศิริโชติ เด็กหญิปานวาด พานชิศุภผล 

เด็กหญิสายทองแท ้เรืองทรัพย์ เด็กหญวิิมลิน ปั้นนาค เด็กหญิพิมพว์ลัญช์ พุทธรัตน์ 
นางสาวจุฑารัตน์ ใยเย็น นางสาวตาวัน วงษ์หงษ์ นางสาววยิะดาวรรณ กล้ากสกิิจ 
และนางสาวญาดา  บวัเทศ รับระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวด 
สวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1- ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทยั 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5 เด็กหญิงรัตน์ชนก ฉัตรแกว้  เด็กหญิงรันรดา พึ่งผล เด็กหญิงสาธกิา  วงศ์เวศ  เด็กหญิงสุพิชชา  
สุขจิตต ์เด็กหญิงกานต์มณี คุ้มนวล รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิ ครั้งที่  ๖๙  

ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6 เด็กหญิงปัญญาดา บุญยิ้ม ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ มูลนิธิร่มฉัตร 
7 นางสาวครองขวัญ  เจริญศิลป์ และนางสาวแพรวาว  ทัศนยี์ประภากร รับรางวลัชมเชย การแข่งขัน

ตอบปัญหาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ 
มูลนิธิร่มฉัตร 

8 นางสาวครองขวัญ  เจรญิศิลป์ และ นางสาวแพรวาว  ทัศนีย์ประภากร รับรางวัลชนะเลิศการตอบ
ปัญหา วิชาประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฎันครสวรรค์ 

9 นางสาวธารินี   พวงทอง รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาหวัข้อ "การพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา" ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ในงานครบรอบ 97 ปี  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

10 นางสาวรัตนาวล ี สิงห์เวียง รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปญัหาหัวขอ้ "การพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา" ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ในงานครบรอบ 97 ปี  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

11 เด็กชายต้นรัก วงค์รอด รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปญัหาธรรมะ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

12 นายภูผา ภู่พัฒนะกุล นางสาวชนญัชิดา  สุวรรณะ และนางสาวธีร์สุดา  ข้อโนนแดง 
รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

ศาลเยาวชนและครอบครัว
นครสวรรค์ 

13 เด็กชายนิติพล  ม่วงเปีย รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก   
ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ  จ.สุโขทัย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

14 นายวิทวัส   ศรีพุทธ รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่   
ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ  จ.สุโขทัย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

15 เด็กหญิงศิริขวัญ   เทศเขียว รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเด่ียว  ขิม 7 หยอ่ง   
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ  จ.สุโขทัย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

16 นางสาวศิรภัสสร  พัสสร รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเด่ียว   ขิม 7 หย่อง  
ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ  จ.สุโขทัย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

17 เด็กหญิงชนิดาภา  อินทร์ฉ่ า รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน  เด่ียวจะเข้      
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ  จ.สุโขทยั 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

18 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม  
ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ จ.สุโขทยั 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

19 เด็กชายนนทพัทธ์   ศรีวงษา  นางสาวศิรภัสสร    โพธิ์ทัย  นายวิทวัส    ศรีพุทธ  
นางสาวนันทวภิา  แก้วพินจิ เด็กหญิงจารุณี    แกว้พินิจ  นางสาวทิพาพรรณ เป้กลาง 
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชูพงษ ์ นางสาวกรชนก  บวัผัน  เด็กชายกีรติ    คงคาสวรรค์ 
นางสาวปัทมา  สุทธิมาศ  เด็กหญิงศิริขวัญ   เทศเขียว เด็กชายนิตพิล  มว่งเปีย  
นายประดิพัทธ์    อินทร์ฉ่ า เด็กชายสิรวิชญ์    แก้วเขยีว เด็กหญิงปรวีร์  เวชกรณ์ 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเด่ียว ม.1-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ จ.สุโขทัย 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ที่ ผลงาน/รางวัลนักเรยีน หน่วยงานที่มอบ 
20 นางสาวพรนภัส ติณะมาศ นางสาวจิรัชญา จันทราภิรมย ์นางสาวทองบงกช เปลื่องชนะ 

นางสาวธนธรณ์  ปลาทอง   นางสาวธนธรณ์  ปลาทอง  นางสาวธนาภรณ์   วิทยา 
นางสาวพัชร์สิตา วัชรพงศ์ภักด ี นางสาวพิชญาภัค  ขนกสิกรรม นายภูผา  ค าภาพัท 
นายเจษฏากร  บุญสูง  นางสาวณิชนันทน์  วิวัฒนไพศาล  นายปุณณพัฒน์  สบืวงศ์ลี 
นางสาวประภัสสร  สกุณา  นายรัชพล  ดั่นคุ้ม  นางสาวพัทธนันท ์ เกตุสาคร 
รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและเหรยีญเงินระดับชาติการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

21 เด็กหญิงชิตชนก  รอดสัมฤทธิ์ รับรางวลัเหรียญทองขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง  
ม.ต้น ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

22 เด็กชายศุภณัฐ  ยศประดับ รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ชาย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ จ. สุโขทยั 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

23 นายสุวสันต์ จันทระ รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือจ. สุโขทยั 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

24 เด็กหญิงกัญญาวีร ์ห่านสวุรรณกูล  เด็กหญิงตฤณภรณ ์ทองภูสวรรค์  เด็กหญิงฐิติกานต์ ตระกูลพันธ์ 
เด็กหญิงนริศา สิทธิธูรณ์  เด็กหญิงพิมพม์าดา กันทวงศ์ เด็กหญิงชลีรัตน์ สิสาริกร  
เด็กหญิงณิชรัตน์  ศรีอรุณพรรณรา  เด็กหญิงดรุณรัตน ์ ชูหมื่นไวย ์  เด็กหญิงดาราวดี พรมเวียง  
เด็กหญิงนฎกร พุคยาภรณ์  เด็กหญิงพมิพ์นารา  จิตรราช  เด็กหญิงภัทราภรณ์  คุ้มชาติ   
เด็กหญิงรวิสุดา เลิศลักษมีพันธ ์ เด็กหญิงหทัยพัชร์ วจีสัจจะ  เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปั้นทอง   
เด็กหญิงเพชรรต ี ปวุตตานนท ์ รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขนันาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

25 นางสาวนฤมล  วิชาพร รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ1พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท   
ประกวดวาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับ ภาคเหนือตอนล่าง 

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

26 เด็กหญิงศรุดา  ศรีวรรณะ รับเหรียญทอง การรางวัลแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ม.4- ม.6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  จ.สุโขทยั 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

27 นางสาวนฤมล  วิชาพร รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันวาดลายเส้นม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  จ.สุโขทัย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

28 นางสาวทิพาพรรณ เป้กลาง เด็กหญิงฐติาภรณ์  ชูพงษ ์นางสาวกรชนก  บัวผัน  เด็กชายกีรติ     
คงคาสวรรค์ นางสาวปัทมา  สุทธิมาศ เด็กหญิงศิริขวัญ   เทศเขียว  เด็กชายนิตพิล   มว่งเปีย  
นายประดิพัทธ์    อินทร์ฉ่ า เด็กชายสิรวิชญ์  แกว้เขียว  เด็กหญิงปรวีร์  เวชกรณ์ นางสาวอนัญญา  
จันผ่อง  รับรางวัลระดับเหรยีญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเด่ียว  
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 ระดับชาต ิภาคเหนอื   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

29 นางสาวอนัญญา  จันผ่อง รับเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 4 - 6 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

30 นางสาวบุณยาพร  มกรธวัช  ม.5/1 และ นายพิทยุตม ์ รักษาจันทร์ ม.5/15 
รับรางวัลอันดับที่ 6 เหรียญทอง ตอบปญัหาสุขศึกษาพลศึกษา ม.4-6 ภาคเหนอื 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

31 เด็กหญิงพิชญธิดา  จุย้ด้วง   ม.3/1 และ เด็กชายพสธร  วบิูลย์วัฒนกิจ ม.3/2 
รับรางวัลอันดับที่ 9 เหรียญทองตอบปญัหาสุขศึกษาพลศึกษา ม.1-3 ภาคเหนอื 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

32 นางสาวพนัสกร  สวนอาษา   ม.4/14 รับรางวัลอันดับที่ 3 เทนนิสทีมหญิง 
กีฬานักเรียน นกัศึกษา แห่งชาต ิครั้งที่ 41 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
 

กรมพลศึกษา 
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3. จุดเด่น 
  จุดเด่นในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  คือ  นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้รับการ
พัฒนาอย่างรอบด้าน  มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ  และมีความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี  พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ใฝ่เรียนรู้  เป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21  ส่งผลให้มี
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็น ดังนี้  

1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีพัฒนาทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
และผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย      

3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย     

4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการปฏิบัติเป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

5.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยู่ในระดับดีเยี่ยม และ  
ผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย   

6.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และ 
ผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

7.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และ 
ผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
4. จุดควรพัฒนา 
 จุดที่ควรพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ได้แก่ 

1. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป   
  2.  พัฒนากระบวนการคิดการฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา   
  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม เพ่ิมเติม 
    4.  พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
  5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  1.  แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก 

2.  แผนปฏิบัติงานที่ 2  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
3.  แผนปฏิบัติงานที่ 3 เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามกรอบ CEFR 
4.  แผนปฏิบัติงานที่ 4 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น 

และความเปน็ไทย 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนนครสวรรค์  มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ภายใต้วงจรคุณภาพ  (PDCA)   

ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ  (RBM : Result Based Management) เป็นการ
กระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา จัดการ
ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน ก าหนดเป้าหมายในการจัดศึกษาเพ่ือให้ประสิทธิภาพมากขึ้น  ให้ความส าคัญ
กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร   

โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4  กลุ่มบริหาร    และทุกกลุ่มบริหารมีนวัตกรรม 
การท างานที่ดีเป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  ได้แก่  กลุ่มบริหารวิชาการ  มีนวัตกรรม Quality 
Classroom  กลุ่มบริหารงบประมาณ  สินทรัพย์และบุคคล  มีนวัตกรรม D-Star Plus Model  กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน  มีนวัตกรรม SMART SERVICE  และกลุ่มบริหารทั่วไป มีนวัตกรรม SMART SERVICE   จัด
บุคลากรประจ ากลุ่มบริหารอย่างชัดเจนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการนิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด  จัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ให้มีการรายงานคุณภาพการศึกษาทุกภาคส่วนในรูปแบบ T-SAR ของครูผู้สอน  D-SAR ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  A-SAR ของกลุ่มบริหาร  เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงาน และพัฒนางานทุกด้านในทุกภาค
ส่วนในโรงเรียน  

ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจาก 
การจัดการเรียนการสอน  โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง  น าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มทุกเป้าหมาย   
     นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดท า
โครงการพัฒนาบุคลากรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง  จัดอบรม  สัมมนาศึกษาดูงานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกกลุ่มบริหาร ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   
ให้บุคลากรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง   
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตาม ID-PLAN  แผนพัฒนาตนเองแต่ละบุคคล  การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ  การจัดท าผลงานทางวิชาการ  และเข้า
ร่วมประกวดผลงาน  รางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ    
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  ในการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ด้วยโครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  กิจกรรมห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21   โครงการ
เทคโนโยลีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีอาคารเอนกประสงค์  หอประชุม ที่มีความพร้อมสะดวกสบายเอ้ือต่อ 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ   บริเวณโรงเรียนสะอาดสวยงาม ปลอดภัยและร่มรื่น  มีส่วนหย่อมให้นักเรียนพักผ่อน  มีที่
นั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มตามศักยภาพ   
  โรงเรียนนครสวรรค์  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ โดยมีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
สัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  จัดให้มีห้องเรียนคุณภาพ (Smart Classroom)  ส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้ง  Apple Application for Education  และ Google 
Application  มีการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์  ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ส่งเสริมให้ครูทุกคน
จัดท า KM  (knowledge Management) รายบุคคลจัดเก็บในเว็บไซด์ KM NSSC  เพ่ือสื่อสารและอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียน   
 

2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนนครสวรรค์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ 

การจัดการ  ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  2.18  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562  
มาตรฐานที ่2  

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
      สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ 
      การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม มาตรฐานของสถานศึกษา 
      ที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเรจ็ไว้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 
      ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด 
      การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
      จัดการและการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที ่ 2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับยอดเยีย่ม 

    
จากตารางที่ 2.18  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ปีการศึกษา 2562  พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน   6  ประเด็น
พิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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 จากการที่โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ส่งผลให้การบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน  สามารถอภิปรายผลการประเมินได้ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา  สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาได้จริง  และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ   ดังนั้นโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ สามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีร่องรอยหลักฐานการด าเนินงานที่ชัดเจน 

2. สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุก 
กลุ่มบริหารโดยยึดหลักการกระจายอ านาจและหลักธรรมาภิบาล  พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของ
บุคลากรแต่ละกลุ่มบริหารอย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา  

3. สถานศึกษามุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21 ให้แก่ผู้เรียน  จัดหลักสูตรที่สนองนโยบายของรัฐ  ได้แก่  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  รายวิชา
ค้นคว้าอิสระ (IS)  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและเกิดบรรยากาศใหม่ๆ ในการเรียนรู้ 

4. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง  ได้แก่  การศึกษาต่อ  การท าผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือให้เลื่อนหรือมีวิทยฐานะสูงข้ึน  การอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในสายงาน  ส่งผลให้ครู
และบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  5.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียนคุณภาพ (Smart Classroom) 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่
อยู่เสมอ ทั้งประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์  และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
นครสวรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
  6.  โรงเรียนได้จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า เข้าถึง
แหล่งข้อมูลความรู้ได้อย่างทั่วถึงและบุคลากรสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว
และทันสมัย 

ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล  IQA AWARD  สถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม  ประจ าปีการศึกษา 2562  จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นปีที่ 2  ติดต่อกัน  
 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนนครสวรรค์ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ 
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐและต้นสังกัด 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด าเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 
4. จุดควรพัฒนา 

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน   เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยง
บนฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน   
 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  1.  แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการ 
เรียนรู้ การนิเทศการสอนและงานวิจัย 
  2.  แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยง
กันทั้งโรงเรียน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ     ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนนครสวรรค์ไดด้ าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน 
(Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนรู้แนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชา
เพ่ิมเติมทีต่รงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
สาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การสอน
แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  สนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพศึกษา  ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนแบบ 5 Steps ได้แก่ Learning by Question  Learning 
by Searching  Learning by Construction  Learning by Communication และ Learning by Serving  
สนับสนุนให้ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน  ให้ครูได้พัฒนาตนเองเองอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  และสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
      โรงเรียนนครสวรรค์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ 

สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 
ตารางท่ี 2.19  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน   
                   ที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
     และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวติได้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด 
และให้ผู้เรียนฝึกปฏบิัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

4) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 
      ตอ่การเรียนรู ้

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

4) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

5) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ มี application     

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

6) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช ้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น บูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

2) ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก 
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและ 
      น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3) ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

4) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธกีารประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับ 
      เพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

2) ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกีย่วขอ้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที ่3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ยอดเยี่ยม 
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จากตารางที่ 2.19  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  5 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วผล
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็น  และอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  โดยประเมินจากประเด็นพิจารณา
ตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าการวิเคราะห์หลักสูตร  โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระ  และหัวหน้ากลุ่มสาระกับรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
และผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับ  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ประเมินได้จากการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู้ของทุกรายวิชา  มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  
ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยสร้างความตระหนักและให้ความรู้ผ่านกระบวนการ
ประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษาก าหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน  นอกจากนี้  ครูได้เผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  ผ่านช่องทาง  KM NSSC   iTunes U Course   Web Page  และ Website ของโรงเรียนนครสวรรค์ 
เป็นการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

2. การใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ครูทุกกลุ่มสาระ 
เรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการใช้ Application for Education ทั้งในส่วนของ Apple 
Application และ Google Application  ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็น
ห้องเรียนคุณภาพ (Smart Classroom) ของโรงเรียนนครสวรรค์  ที่ติดตั้ง Apple TV  ในทุกห้องเรียน  ซึ่งในปี
การศึกษา 2562 นี้ครูผู้สอนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยากหลากหลาย  สามารถดู
เพ่ิมเติมได้ที ่ QR Code ต่อไปนี้ 

 

 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ภายในโรงเรียนนครสวรรค ์

 

 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ภายนอกโรงเรียนนครสวรรค์ 

 

 
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โรงเรียนนครสวรรค ์
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  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ครูจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความสุข  ส่งผลให้นักเรียนนักการเรียนรู้  โดยครู
เตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพ่ิมแรงจูงใจระหว่างเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนไว้อย่างดี  มีความ
สะดวกสบายอย่างมาก และอุปกรณ์ด้าน ICT ครบครัน  รวมถึงการด าเนินงานของงานแนะแนว ที่ให้ค าปรึกษา
และช่วยเหลือผู้เรียนทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม   มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน    มีโครงการคนดีศรี
ม่วงขาว เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณธรรม  และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน  นอกจากนี้ยังมีการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
  4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน  
และน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน  ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน  อีกทั้งยังมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาการเรียนจัดการเรียนการสอน  สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของครูใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
หาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  เช่น  โครงการบูรณาการลดภาระงานของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น  การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียน  นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามจากเพ่ือนครูและฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ครูมีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงส าหรับจัดกิจกรรมชุมชน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 

ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียน 
 สนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  การเปิดโอกาสให้ครูน านวัตกรรมไป
เผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  จึงเป็นสถานศึกษาที่มี
บุคคลและหน่วยงานทางราชการและเอกชน มาศึกษาดูงาน ดังนี้ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนชล
ราษฎร์อ ารุงจังหวัดชลบุรี  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาคม จังหวัด
พังงา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร โรงเรียนหล่ม
สักวิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้    จังหวัดนครศรีธรรมราช    โรงเรียนท่า
นครญวณวโรภาสอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช   
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2. จุดเด่น 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจ
ในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 เพ่ือมุ่ง
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ   

3. จุดที่ควรพัฒนา  
  การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย  และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR 
 

4. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
5.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
โรงเรียนนครสวรรค์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  
 

ตารางที่ 3.1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ 
สรุป 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา  
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

77.50 92.72 สูงกว่าเปา้หมาย 

     1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ           76.00 91.49 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

76.00 95.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

5) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 71.00 93.42 สูงกว่าเป้าหมาย 

6) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 71.00 77.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

7) มีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 71.00 98.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา  
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 93.67 96.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 100.00 94.47 ต่ ากวา่เป้าหมาย 

3) การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 93.29 94.65 สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ 
      บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏบิัติได้จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
      การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเปา้หมาย 
      ความส าเร็จไว ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ ต่อการจัดการเรียนรู ้
      อยา่งมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ร้อยละ/ระดบัคุณภาพ 
สรุป 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
      การจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไป 
      ประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู ้

100.00 100.00 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

  
จาก ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562  พบว่า  มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   และมาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  13  ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย จ านวน  7  ประเด็นพิจารณา และ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน  1  ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 

1. จุดเด่น 
1.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน  มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ  และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี  พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ใฝ่เรียนรู้  เป็นพลเมืองที่ดีและ
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21   

1.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนนครสวรรค์ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐและต้นสังกัด 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด าเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
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1.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์  มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจ
ในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 เพ่ือมุ่ง
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ   

 

2. จุดที่ควรพัฒนา  
2.1  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ   และนานาชาติมากขึ้น      เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียนตามมาตรฐานสากล  พัฒนากระบวนการคิดการฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหา  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมเติม   พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

2.2  มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน   เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยง
บนฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน   

2.3  มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย  และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR 
 
3. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก 
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

 3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  
การนิเทศการสอนและงานวิจัย 

3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามกรอบ CEFR 
3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น 

และความเป็นไทย 
 3.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้ง
โรงเรียน 

3.7 แผนปฏิบัติงานที่ 7  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 

 ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
และการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

 ค าสั่งโรงเรียนนครสวรรค์ ที่ 125/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนนครสวรรค์ 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนนครสวรรค์   
ปีการศึกษา 2562 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียน
นครสวรรค์  ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียน
นครสวรรค์  ปีการศึกษา 2560 -2562 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนนครสวรรค์   
ปีการศึกษา 2562 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
โรงเรียนนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
โรงเรียนนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2560 -2562 

 แบบบันทึกตารางวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2562 

 รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน  D-SAR (Department Self-Assessment 
Report) 

 รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มบริหาร  A-SAR (Administration Self-Assessment Report) 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561) 

 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ 

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2562 

 

 
     
 

  รายชื่อนักเรียนสอบได้ 100 คะแนนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศกึษา 2561 และ 2562 

 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศกึษา 2560 - 2562 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนนครสวรรค์ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศกึษา 2561 และ 2562 

 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศกึษา 2560 - 2562 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 วิชา ได้แก่ วิชา
สังคมศึกษาฯ และมนีักเรียนที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จ านวน 10 คน 

ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับประเทศ  18.07 
ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับประเทศ  18.71 

ผลการพัฒนา ปีการศึกษา 2562  คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561  
มีค่าเท่ากับ  0.64 
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แบบบันทึกตารางวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนนครสวรรค์  ปีการศกึษา 2562 
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รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มบริหาร A-SAR (Administration Self-Assessment Report) 

 
 
 
 

 

 

แนะแนว 

 

 
 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

 

ห้องสมุด 

 

 

ภาษาไทย 

 

 

คณิตศาสตร์ 

 

 

วทิยาศาสตร์ 

 

 
ภาษาต่างประเทศ 

 

 

ศิลปะ 

 

 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 

 

 

แนะแนว 

 

 

การงานอาชีพฯ 

 

 

สังคมศึกษา 

 

 

วชิาการ 

 

 

กจิการนักเรียน 

 

 

ทัว่ไป 

 

 

งบประมาณ 

 

 
ผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา 
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ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2561 

 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน/
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

         1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

         ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

ผลการประเมินโดยรวม 
ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

 

 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน   
  จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา    ค่าเป้าหมาย     ระดับคุณภาพ   ดี (3)   

ผลการด าเนินงาน   ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม (5) 
1.1 ประเด็นการพิจารณาดา้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จ านวน  6  ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา 
ปีการศึกษา 2561 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ           
     1.1  นักเรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการอ่าน การเขยีนภาษาไทยอยู่ในระดับดีเยี่ยม   
       ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 1.2 นักเรียนร้อยละ 75 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
      ด้านความสามารถในการส่ือสาร ในระดับดีมาก  

1.3 นักเรียนร้อยละ 100  มีผลการประเมินความสามารถการส่ือสาร การน าเสนอผลงานในระดับผ่าน  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

1.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ 
การประเมินของสถานศึกษา  

1.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการคิดค านวณ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ 
การประเมินของสถานศึกษา 

 
75.00 

 
75.00 

 
100.00 

 
70.00 

 
70.00 

 
89.29 

 
98.44 

 
98.44 

 
52.46 

 
76.78 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็นและแก้ปญัหา 
          2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผา่นการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
          2.2 นักเรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA   
   ในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
80.00 
85.00 

 

 
99.68 
97.33 
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81 

 

 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
 2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ด้านความสามารถในการคิด  
       ในระดับดีเยีย่ม    

80.00 83.31 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          3.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลกัการ  
   แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ ในระดับดีขึ้นไป   
   ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
100.00 

 
100.00 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
          4.1 นักเรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้   
       ได้ด้วยตนเอง และอา้งอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับดีขึ้นไป  
       ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

4.2 นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยี ในระดับดีเยี่ยม 

4.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้  อย่างมีประสทิธิภาพ 
ในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
100.00 

 
 

90.00 
 

80.00 

 
100.00 

 
 

97.62 
 

100.00 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
        5.1 นักเรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลกัสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ 3.0 ขึ้นไป 

 
70.00 

 
87.80 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
      6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต้องานอาชีพ  ในระดับดีขึ้นไป   
      ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
      6.2 นักเรียนร้อยละ 100 ม ีID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ   
       ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
80.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 

1.2 ประเด็นการพิจารณาดา้นคณุลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน   จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยี่ยม 
1.2 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมจีิตอาสา  ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์

การประเมินของสถานศึกษา 

 
80.00 
100.00 

 
94.24 
100.00 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
              2.1  นักเรียนร้อยละ 100 รว่มกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น อย่างน้อย 4 กจิกรรมต่อป ี

2.2 นักเรียน 100 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถงึความรักในสถาบันหลักของชาติ และยดึมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระดับดีมาก ตามเกณฑก์ารประเมิน 
ของสถานศึกษา 

2.3 นักเรียน 100 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถงึความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณี วัฒนธรรม 
และท้องถิ่น  ในระดับดีมาก  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 
 
 

 
100.00 
100.00 

 
 

100.00 

 
100.00 
100.00 

 
 

100.00 
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ประเด็นพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
3) การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

      3.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกในการอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุขบนความแตกตา่ง   
      ทางวัฒนธรรมและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ในระดับดีมาก  ตามเกณฑ์การประเมิน 
      ของสถานศึกษา 
      3.2 นักเรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
      เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม  ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ 
      การประเมินของสถานศึกษา 

 
100.00 

 
 

100.00 

 
100.00 

 
 

100.00 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ในระดับผ่าน 
4.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือส านกังานกองทุน 
 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผา่น 
4.3 นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน   
 ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  ในระดับผ่าน  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา   
4.4 นักเรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจและหลกีเล่ียงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทาง 
 เพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทกุชนิดในระดับดีมาก  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
4.5 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภยัคุกคามรูปแบบใหม่ในระดับดีมาก   
 ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
4.6 นักเรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกในการด าเนินชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมจีิตสาธารณะ  
 ในระดับดีมาก  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
4.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ    ในการใช้ทักษะชวีิต  
     ในระดับดีเยีย่ม 

 
80.00 

 
90.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
80.00 

 
61.77 

    
85.24 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
97.94 

 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
จ านวน  6 ประเด็นการพิจารณา   ค่าเป้าหมาย     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ (4)   

ผลการด าเนินงาน   ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม (5) 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
2.1  สถานศึกษามีเปา้หมายวิสยัทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง 
      กับบริบทของสถานศึกษา ตามความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา 
      แห่งชาติ  เป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2.2  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
      ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยความรว่มมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2.3  สถานศึกษามกีารด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชวีิตจริง 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ตรงตามความ 
     ต้องการของครู และสถานศึกษา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
     อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภยั 
 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
2.6 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการ 
     และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
จ านวน  5 ประเด็นการพิจารณา   ค่าเป้าหมาย     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ (4)   

ผลการด าเนินงาน   ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม (5) 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลกัสูตรสถานศึกษา  
      มแีผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
        1) ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
     ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มแีผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ 
     น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 
 

100.00 

 
 
 

100.00 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1) ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 

100.00 

 
 

100.00 
3.3  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธกีารวัดและประเมินผล ที่เหมาะสม 
      กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1) ครูร้อยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มขีั้นตอน และให้ข้อมูลยอ้นกลับ  
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

2) ครูร้อยละ 100 มีเครื่องมือวัดและวธิีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

 
 

100.00 
 

100.00 

 
 

100.00 
 

100.00 
3.4  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1) ครูร้อยละ 100 มกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ ์เชิงบวกส่งผลให้นักเรียน  รักการ 
เรียนรู ้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
100.00 

 
100.00 

3.5  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
        1)  ครูร้อยละ 100 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
100.00 

 
100.00 
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