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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 173 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีบุคลากรสายบริหาร
จำนวน 5 คน และมีบุคลากรครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ จำนวน 195 คน
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม

ระดับคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย

ค่าความสำเร็จ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

(ระดับ 5)

(ระดับ 5)

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

(ระดับ 5)

(ระดับ 5)

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

(ระดับ 5)

(ระดับ 5)

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

(ระดับ 5)

(ระดับ 5)

2. วิธีการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โรงเรีย นนครสวรรค์มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่
“โรงเรียนนครสวรรค์ ก้าวล้ำนำหน้าสู่สากล” มุ่งพัฒนานักเรียน เป็น SMART STUDENT โดยมุ่งเน้นส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ยึดโรงเรียนเป็น
ฐาน (SBM : School Based Management) ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง
ผู้ปกครองและชุมชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้
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สูงขึ้น โดยจัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิ ศทางวิชาการ โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ค่ายสะเต็มศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
นำความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดทำโครงงาน พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และการประกวด
โครงงาน พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้
ทุกที่ทุกเวลา โดยดำเนินการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) กระจาย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน พร้อมทั้งวางระบบการใช้งาน อินเทอร์เน็ตแบบ
ยืน ยัน ตัว ตน (Log in) เพื่อสอดส่ องดู แลการใช้ งานอิน เทอร์ เน็ต ของนั ก เรียนให้ อยู่ ในความเหมาะสมตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเพื่อความสะดวกในการบันทึก สถิติข้อมูล
การใช้ ง าน และยั ง รองรั บ การเรี ย นการสอนแบบ Application for Education ได้ แ ก่ Google Classroom
Apple Application และ ห้องเรียน Smart Classroom เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์
และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง มี ROMSAK TV ONLINE สำหรับถ่ายทอดสดในการจัดการ
เรียนการสอนหรือการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้ งทุกห้องเรียนยังสามารถถ่ายทอดสดและจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ได้ผ่าน Google Meet รวมทั้งมี iPAD สำหรับการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีกลับด้าน (Flipped Classroom) นอกจากนี้นักเรียนยังมีแหล่งสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
หลากหลาย กว้างขวาง ได้แก่ ห้องเรียนคุณภาพ Smart Classroom ห้องสมุดที่ทันสมัย ศูนย์สืบค้นข้ อ มูล
อัตโนมัติ (Auto Searching Information Center) และเครื่อง iPad เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธ ีการ
หลากหลาย นักเรียนมีกระบวนการทดสอบวัดและประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ Pre-GAT Pre O-net และนํา
ผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ ค่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลูกม่วงขาวเป็นผู้นำ ล้ำหน้าทางความคิด ค่ายดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และอัจฉริยะภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล (Smart Student) ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนลูกม่วงขาวเก่งภาษา เก่งสร้างสรรค์ สื่อและเทคโนโลยีทันสมัยกับครูยุค 4.0
และเข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) Multilingual
Program (MP) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึ กษาด้วยระบบเทคโนโลยี ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถได้มี
โอกาสประกวด แข่งขันทุกเวทีทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งการนำไปสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
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2) ผลการดำเนินงาน
นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีความรู้ความสามารถทั้งด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้
ให้ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้น พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีท ี่ 3 และระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง (Gold Award) 2020 Kaohsiung International Invention and Design
EXPO (KIDE)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) รางวัล
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานระดับประเทศ โครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ระดับ ม.ต้น และ เหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับ ประเทศ ระดับม.ปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16 สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพฯ รางวัลเหรียญเงิน การป ระกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Game 24 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครสวรรค์ รางวัลยอด
เยี่ยม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมยอดนักเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ English Superhero
Writing ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพั ฒ นามาตรฐานวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ศ ึ ก ษา (สอวน.) ค่ า ย 1-2 ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2563 รวม
จำนวน 51 คน ประกอบด้วย สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 คน สาขาฟิสิกส์ จำนวน 3 คน สาขาเคมี จำนวน 8 คน
สาขาชีววิทยา จำนวน 6 คน สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 17 คน สาขา
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย จำนวน 2 คน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนนครสวรรค์ดำเนินกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น โครงการคนดีมีคุณธรรมน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตตาม
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

ค

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน โครงการรักความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย กิจกรรมศาสนานำสุข “การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ”การเพาะกล้าคุณธรรมน้อมนำจิตอาสา การสอบธรรมศึกษา กิจกรรมพุทธปฏิบัติ โครงการพหุ
วัฒนธรรม เรียนรู้ อยู่ร่วม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหารจิตอาสา จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด เยาวชนเพื่อสันติภาพ จัดแบ่งเขตพื้นที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแล
รับผิดชอบรักษาความสะอาด ส่งเสริมภาวะผู้นำด้วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ด้วยโครงการเยาวชนส่งเสริมอนุรักษ์ภู มิปัญญา เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวัน
สำคัญต่าง ๆ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ -เนตรนารี
ส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนด้านดนตรี ด้า นทัศนศิลป์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับ
ผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทางโภชนาการทั้งขาดและเกิน ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษา นอกจากนี้ยังมีโครงการม่วงขาวร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนักเรียนจิตอาสาดำเนินการตรวจ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน และรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังมีการรณรงค์การ
ทิ้งขยะให้ถูกที่ รักษาความสะอาดของโรงเรียน และลดการใช้โฟม อีก ทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เป็น
การช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืองที่ดี เช่น การให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเป็น
หน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน โดยเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตย การหาเสียง และการลงคะแนน
เสียง ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานคณะสี รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมเด็ก และเยาวชนดีเด่น เป็นการ
ช่วยสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ
นักเรียน และกิจกรรมคนดีศรีม่วงขาวของโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนานักเรียน
ด้วยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำความดี
2) ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนนครสวรรค์ มีการพัฒนาคุณลักษณะอังพึงประสงค์อย่างหลากหลาย ทำให้มีคุณธรรม
จริยธรรม การเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 จนทำให้นักเรียนเข้ารับการประเมินโครงการ คนดี ศรี
สังคม ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ได้แก่นางสาวชวิศ สิทธิกรณ์ รางวัล
ชนะเลิศ นางสาววรินยุพา วาชิซาวา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 และนางสาวจิดาภา ฉัตรากุล รับเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 นอกจากนี้การดำเนินการของนักเรียนจิตอาสาทูตพลังงานในการรณรงค์ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัล
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
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ชนะเลิศระดับ ประเทศยอดเยี่ย มโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และรางวัลช นะเลิ ศ
ระดับประเทศโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งโรงเรียนนครสวรรค์
ได้รับรางวัลคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนต่อเนื่องมา 3 ปีการศึกษา
2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1) กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนนครสวรรค์ มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA
ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ (RBM : Result Based Management) เป็นการ
กระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ ผ่านมา จัดการ
ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดยดำเนินการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ ใน
การดำเนินงานของโรงเรียนนครสวรรค์มีนวัตกรรมการบริหารที่ มีคุณภาพทั้ง 4 กลุ่มบริหาร ได้แก่ กลุ่มบริการ
วิชาการ มีนวัตกรรม “6CIs ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศ” คือ เป็นมีกระบวนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์และต่อเนื่อง ใน 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร, 2) การจัดการเรียนการสอน, 3) การใช้แหล่ง
เรียนรู้, 4) สื่อการเรียนรู้, 5) กิจกรรมเสริมความรู้ และ 6) การจัดทำวิจัย เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้นักเรียนมีผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ สร้างชื่อเสียง ความเชื่อมั่นที่ดี และได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง สำหรับกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล มีนวัตกรรม D-star Model คือ D – Digital,
D – Service, D – Document และ D – Training เป็ น กระบวนการบริ ห ารที ่ ม ี แ นวปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ น
สนับสนุนให้การพัฒนานักเรียนสู่ ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ และกลุ่มบริหารทั่วไป มีนวัตกรรม Service Mind
คือ การบริหารจัดการที่เน้นการบริการที่เป็นกันเองและมีระบบที่เข้าถึงง่าย และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มี
นวัตกรรม 4s Model (Four Strong for Personnel Administration Group) เป็นกระบวนการดูแ ลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน สร้างเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนมีความฉลาดอย่างสง่างาม (SMART)
เป็นที่ยอมรับ นอกจากกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มจะมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพแล้ว ผู้อำนวยการก็มีนวัตกรรม
บริหารที่ช่วยเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียนคือ นวัตกรรม PPT การบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ได้แก่ Participation Performance Technique ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จัดโครงสร้างการบริหาร
จัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ขับเคลื่อนโดยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางกลยุทธ์การพัฒนา
รวมทั้งเทคนิคการโค้ชและพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ทำให้บุคลากรมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
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Practice) นอกจากนวัตกรรมการบริหารของผู้บริหารที่มีคุณภาพ โรงเรียนนครสวรรค์มีกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมีระบบ โดยมีการเก็บข้อมูลจากย่อยมาสู่หลักคือ มีการรายงานคุณภาพการศึกษาทุกภาค
ส่ว นโดยเริ่มจาก (T-SAR Teacher-SAR) เป็นรายงานการประเมินตนเองของครูผ ู้ส อนทุกคน เมื่อครูผ ู้สอน
ดำเนินการทำ T-SAR แล้วจะรวมข้อมูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ รวบรวมและสรุปข้อมูลในเรื่องเดียวกันและ
จัดทำเป็น D-SAR (Department-SAR) เป็นรายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน
ทั้งหมด 11 กลุ่ม แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 3 กลุ่มงาน จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลจาก D-SAR มาเป็น
A-SAR (Administration-SAR) ซึ่งเป็นรายงานการประเมินตนเองของกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่ม และจึงรวบรวม
ข้อมูล ทั้งหมดมาเป็น SAR โรงเรีย นนครสวรรค์ กลไกการประกันคุณภาพดัง กล่าวเป็ นการสะท้ อนผลการ
ดำเนินงาน และพัฒนางานทุกด้านในทุกภาคส่วนในโรงเรียน และทำให้ได้ข้อมูล ที่เป็นจริง มีความถูก ต้ อ ง
เพือ่ นำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2) ผลการพัฒนา
โรงเรียนนครสวรรค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่เข้มแข็ง นวัตกรรมของทุกกลุ่มบริหารเป็น
แบบอย่ า งในการดำเนิ น งานที ่ ด ี ม ี ค ุ ณ ภาพ ครอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ ของโรงเรี ย น บุ ค ลากรได้ ร ั บ การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการทำงาน โรงเรียนมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีงบประมาณและ
บุคลากรเพียงพอ ทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา
ส่งผลให้โรงเรีย นได้ร ับ รางวัล IQA AWARD สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562 จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รับเป็นสถานศึกษาแกนนำภายใต้โครงการส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายนวั ตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ( IQA 1 ช่วย4 ) โดยมีสถานศึกษาร่วมพัฒนา คือ โรงเรียน
นวมินทรชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนไพศาลีพิทยา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนนครสวรรค์ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่ง เสริมครูให้จัดกิจกรรมการ
เรีย นรู้ที่เน้น ผู้เรีย นเป็น สำคัญแบบ Active Learning ด้ว ยเทคนิควิธ ีที่ห ลากหลาย การสอนแบบโครงงาน
(Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การจัดการเรียนรู้แนว
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สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชา
เพิ่มเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
สาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การสอน
แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพศึกษา ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนแบบ 5 Steps ได้แก่ Learning by Question, Learning
by Searching, Leaning by Construction, Learning by Communication แ ล ะ Learning by Serving
สนับสนุนให้ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และที่
สำคัญคือโรงเรียนนครสวรรค์มีกระบวนจั ดการเรียนรู้ที่ทันสมัย เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ผ่านช่องทาง KM NSSC ซึ่งเป็นช่องทางที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่ใช้สำหรับการเรียนการ
สอนของครูท ุ กคนในโรงเรีย นได้ และมีการสร้างคอร์ ส ออนไลน์ บน iTunes U บน Apple Application ซึ่ ง
แบบอย่างในการใช้คอร์สออนไลน์ที่ดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจและหลากหลาย และดำเนินการจัดการ
เรี ย นการสอนได้ ท ุ ก สถานการณ์ โ ดยการใช้ Google Meet ในการสอนออนไลน์ Google Classroom และ
Google Site โดยโรงเรี ย นนครสวรรค์ ม ี ห ้ อ ง Romsak Online เป็ น ห้ อ งต้ น แบบในการถ่ า ยทอดสดการจั ด
การเรียนการสอนหรือการจัดการประชุมต่างๆ อีกทั้งห้องเรียนทุกห้องเรียนของโรงเรียนนครสวรรค์สามารถ
ถ่ายทอดสดในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ และมีการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนผ่านทาง Web Page และ Website ของโรงเรียนนครสวรรค์
2) ผลการพัฒนา
การดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำ
การวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหว่างครูผู้ส อนกับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ
ผู้อำนวยการตามลำดับ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการ
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เรียนรู้แบบ Active Learning โดยสร้างความตระหนักและให้ความรู้ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างและ
องค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษากำหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติจริง
ในห้องเรีย นโดยมี ส ื่ อ การเรี ย นรู้ ที ่ห ลากหลาย ทั้งสื่อสิ่ ง พิ ม พ์ และสื่ อ มัล ติ มิ เดีย ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
สื่อมัลติมีเดีย ICT การสืบค้นข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ ห้อง Smart
Classroom ห้องอาเซียน ระบบคลังความรู้ online (KM) ห้องธรณีวิทยา ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ห้องท้องฟ้า
จำลอง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นอกจากนี้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังมีห้องปฏิบัติการที่รองรับให้นักเรีย น
สามารถฝึกทักษะปฏิบัติ ครูผู้สอน ทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) โดย
การเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกโดยให้ กำลังใจนักเรียน สร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ครูได้รับรางวัลอัน
เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เช่น เช่น นางสาวอาภาภรณ์ ปานมี รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
“ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42” น.ส.ปิยะธิดา พัฒนสำราญ น.ส.ณัฐริกา อุณหันต์ นางพรลภัส ทองชุบ นางอัญญรัตน์
สอนทอง นางพิมพ์ลดา ก้อมน้อย นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมดี นางวัชรา ญาณปัญญา รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
นางสาวสุพรรณี อภิชัยอเนก ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อการสอนทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
คณิตศาสตร์ ระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับกระทรวงวิทยาศาตร์แห่งประเทศไทย ครูมีการเผยแพร่
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยโรงเรียนสนับสนุน ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรม
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และนํานวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ใน
ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ มีการจัด
ระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Google Meet , Google Classroom ,Google
site โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมในการเรียนรู้
รวมทั้งมีการเผยแพร่บน Web page และ Website ของโรงเรียนนครสวรรค์
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3. จุดเด่น
3.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนนครสวรรค์มีการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็น
พลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งให้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และ
ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติหลายรายการ รวมทั้งรางวัลในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ
3.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนนครสวรรค์มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพและมี
การบริหารจัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพทุกกลุ่มบริหาร โดยมีกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้ง
คนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้าง
และพัฒ นานวัตกรรมการเรีย นการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชี พ
3.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โรงเรียนนครสวรรค์มีสื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความพร้อมทางด้าน
การพัฒนาการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ มีความรู้ความสามารถและ
มีความตั้งใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน สร้างนวัตกรรมการเรี ยนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 เพื่อมุ่ง
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งโรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและ
ชุมชนองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่ วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์
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4. จุดที่ควรพัฒนา
4.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
พัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และให้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น และพัฒนาให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์ และรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ดการข้อ มู ล สารสนเทศภายในโรงเรีย น เพื ่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียน โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้
มีความเชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน
4.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ
5. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
5.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก
5.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
5.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวน
การเรียนรู้ การนิเทศการสอนและงานวิจัย
5.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามกรอบ CEFR
5.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย
5.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยง
กันทั้งโรงเรียน
5.7 แผนปฏิบัติงานที่ 7 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ โรงเรียนนครสวรรค์ ที่ตั้ง เลขที่ 173 ถนนมาตุลี ตําบลปากน้ำโพ อําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทร 0-5622-1151
โทรสาร 0-5623-1812 e-mail nssc@nssc.go.th website www.nksc.go.th
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ ในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ยกเว้นฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
แผนที่โรงเรียน

ภาพที่ 1.1 แผนที่โรงเรียนนครสวรรค์
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ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

มีลักษณะเป็นรูปวิมานลอยสีม่วงบนพื้นสีขาว มีคําว่า โรงเรียนนครสวรรค์ อยู่ด้านล่าง
คติพจน์
สุโขปุญญา ปฏิลาโภ ปัญญา คือ ลาภให้เกิดสุข
ปรัชญาโรงเรียน
อันอํานาจใดใดในโลกนี้
สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา

ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษา
ขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มี

วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนนครสวรรค์ ก้าวล้ำนําหน้าสู่สากล
(Nakhonsawan School Exceeds the Universal Standard)
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ และมีความสามารถเฉพาะทาง เหมาะสมตามศักยภาพ
นักเรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทย
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับศักยภาพของนักเรียน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและก้าวสู่
Thailand 4.0
6. สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน
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เป้าประสงค์ (Goals)
1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นเลิศด้านความสามารถเฉพาะทางเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ Thailand 4.0
6. เครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
2.1) จำนวนบุคลากร
บุคลากร

ผู้บริหาร

จำนวน

4

ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมทั้งหมด
161

14

6

15

200

2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี
จำนวน

1

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

97

99

3

200
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2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (รายงานเฉพาะครูผู้สอน)
สาขาวิชา

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
0
19
20
18
18
18
19
13
19
17
160
17.85

จำนวน (คน)

1. บริหารการศึกษา
2. ภาษาไทย
3. คณิตศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพ
9. ภาษาต่างประเทศ
10. สนับสนุนการสอน
รวม
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู

4
14
27
49
16
10
9
9
21
6
165

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนนครสวรรค์
120
97

100

99

80
60
40
20
0

3

1
ต่่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 ของปีการศึกษา 2563)
1) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,163 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์จำแนกตามระดับชั้น
เพศ
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
ม.1
12
196
263
ม.2
12
216
239
ม.3
12
215
237
รวม
36
627
739
ม.4
15
253
354
ม.5
15
243
369
ม.6
15
235
343
รวม
45
731
1,066
รวมทั้งหมด
81
1,358
1,805
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

เฉลี่ย
ต่อห้อง

459
455
452
1,366
607
612
578
1,797
3,163

37.94

39.93

อัตราส่วน ครู : นักเรียน = 1 : 19.64

ตารางที่ 1.2 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561-2563
ระดับชั้น
ปีการศึกษา
2561
2562
2563

ม.1

ม.4

455
459
459

620
607
607

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561-2563
1000
620
500

455

459

607

459

607

2561
2562
2563

0

ม. 1

ม. 4
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ตารางที่ 1.3 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2561-2563
ระดับชั้น
ปีการศึกษา
2561
2562
2563

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

455
459
459

478
456
455

479
477
452

620
607
607

704
603
612

672
689
578

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2561-2563
800

704
620 607 607

600
455 459 459

478 456 455

603 612

672 689
578

479 477 452

2561

400

2562

200

2563

0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ตารางที่ 1.4 แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
ที่
ประเภทของนักเรียน
จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
1 นักเรียนที่มสี มรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ สสส.
2 นักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
3 นักเรียนพิการทางการศึกษา
4 นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
5 นักเรียนปัญญาเลิศ
6 นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
7 นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)
8 สถิติการขาดเรียน
9 นักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น
10 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
11 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
12 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ
13 นักเรียนที่มีคณ
ุ ลักษณะเป็นลูกที่ดขี องพ่อแม่ผู้ปกครอง
14 นักเรียนที่มีคณ
ุ ลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
15 นักเรียนที่ทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
16 นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
17 นักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามทีก่ ำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
18 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา

3,017

95.38

2,422
0
0
0
0
0
0
2
452
574
3,163
3,163
3,163
3,163
3,163
3,163
3,163

76.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0006
100.00
99.31
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 1.5 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เฉลี่ยรวม

95.00
89.35
82.61
74.13
94.02
100.00
97.39
100.00

94.07
87.28
90.79
72.15
86.62
98.46
98.68
94.74

94.49
90.75
89.21
78.41
97.47
97.80
98.68
99.34

98.51
92.78
86.38
98.52
74.37
98.85
99.84
99.34

95.09
97.39
93.46
81.86
84.67
99.51
99.67
-

100.00
97.40
94.64
69.55
95.16
97.23
96.19
-

94.40
92.93
89.75
79.79
88.08
98.83
98.52
98.43

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
120.00
100.00
80.00
60.00

94.40

92.93

98.83
89.75
79.79

98.52

98.43

88.08

ผลการเรียน 3 ขึ้นไป

40.00
20.00
0.00
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4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 1.6 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เฉลี่ยรวม

98.25
97.60
87.15
77.12
93.28
100.00
94.99
100.00

98.68
98.68
90.99
84.40
93.13
98.02
97.81
99.34

94.69
97.12
95.13
74.34
99.85
93.14
99.12
99.78

98.68
92.75
93.08
89.62
94.88
97.86
99.67
99.84

97.87
97.55
94.61
80.23
96.04
99.51
99.51
-

100.00
95.50
95.67
86.16
96.78
97.06
94.64
-

98.13
96.30
92.98
82.42
95.68
97.88
97.50
99.75

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
120
100

98.13

96.3

95.68

92.98

97.88

97.5

99.75

82.42

80
60

ผลการเรียน 3 ขึ้นไป

40
20
0
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4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 1.7 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เฉลี่ยรวม

96.63
93.48
84.88
75.63
93.65
100.00
96.19
100.00

96.38
92.98
90.89
78.28
89.88
98.24
98.25
97.04

94.59
93.94
92.17
76.38
98.66
95.47
98.90
99.56

98.60
92.77
89.73
94.07
84.63
98.36
99.76
99.59

96.48
97.47
94.04
81.05
90.36
99.51
99.59
-

100.00
96.45
95.16
77.86
95.97
97.15
95.42
-

96.27
94.62
91.37
81.11
91.88
98.36
98.01
99.09

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563
120
100
80
60

96.27

94.62

91.88

91.37

98.36

98.01

99.09

81.11

ผลการเรียน 3 ขึ้นไป

40
20
0
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4.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางที่ 1.8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ/รายวิชา
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
75.25
52.63
55.18
54.29

คณิตศาสตร์
54.50
24.32
25.82
25.46

วิทยาศาสตร์
44.65
29.74
30.17
29.89

ภาษาอังกฤษ
63.98
33.47
34.14
34.38

แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
80.00

75.25

70.00
60.00

63.98
55.18
52.63 54.29

54.50

50.00

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
44.65

40.00
30.00

25.82
24.32 25.46

30.17
29.74 29.89

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
34.14
33.47 34.38

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด
สพฐ.
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
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4.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางที่ 1.9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ/รายวิชา
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
63.95
43.29
45.22
44.36

สังคมศึกษาฯ
45.48
35.56
36.32
35.93

คณิตศาสตร์
52.44
25.92
26.33
26.04

วิทยาศาสตร์
50.11
32.43
33.04
32.68

ภาษาอังกฤษ
53.19
28.79
29.73
29.94

แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
70

63.95

60
52.44

50

50.11

53.19

45.48
45.22
43.29 44.36

40

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน

36.32
35.56 35.93

30

33.04
32.43 32.68
26.33
25.92 26.04

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
29.73
28.79 29.94

20

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด
สพฐ.
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

10

0
ภาษาไทย

สังคมศึกษาฯ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
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4.6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 - 2563
ตารางที่ 1.10 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 - 2563
ปีการศึกษา/รายวิชา
2561
2562
2563

ภาษาไทย
79.01
76.71
75.25

คณิตศาสตร์
68.89
64.82
54.50

วิทยาศาสตร์
55.82
43.01
44.65

ภาษาอังกฤษ
53.79
63.30
63.98

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563
90.00
80.00

79.01

76.71 75.25
68.89

70.00
60.00

63.30 63.98

64.82

54.50

50.00

55.82

53.79
43.01 44.65

2561
2562

40.00

2563

30.00
20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
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4.7 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 - 2563
ตารางที่ 1.11 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 - 2563
ปีการศึกษา/รายวิชา
2561
2562
2563

ภาษาไทย
65.37
60.49
63.95

สังคมศึกษาฯ
43.97
46.49
45.48

คณิตศาสตร์
59.46
52.98
52.44

วิทยาศาสตร์
44.28
43.97
50.11

ภาษาอังกฤษ
52.40
51.36
53.19

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563
70.00
60.00

65.37

63.95
60.49

59.46

46.49
43.97 45.48

50.00

52.98
52.44

50.11
44.28
43.97

52.40 53.19
51.36
2561

40.00

2562

30.00

2563

20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่
โรงเรีย นมี อาคารทั ้งสิ้ น 19 หลัง แบ่งออกเป็ น อาคารเรี ยน 10 หลัง อาคารประกอบ 9 หลั ง
ห้องน้ำ 5 หลัง และพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่
- สนามฟุตบอล
- สนามบาสเกตบอล
- สระว่ายน้ำ
- สนามตะกร้อ
- สนามวอลเลย์บอล
- สนามเปตอง
- สนามแบดมินตัน
- โต๊ะ - เก้าอี้พักผ่อน
- ลานอเนกประสงค์
- อาคารศูนย์อาเซียน

1
2
1
1
2
2
1
200
4
1

สนาม
สนาม
หลัง
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
ชุด
แห่ง
หลัง

6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 ห้องสมุดมีขนาด 224 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 42,000 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน จำนวน 2,614 คน คิดเป็นร้อยละ 82.64
ของนักเรียนทั้งหมด
6.2 ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน
ห้องสมุด
ห้องสำนักงาน/ห้องพักครู
ห้องประชุมย่อย
ห้องปฏิบัติการดนตรี
ห้องปฏิบัติการศิลปะ/นาฏศิลป์

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

14
3
10
2
17
5
3
4

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
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6.3 คอมพิวเตอร์ จำนวน 700 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 165 เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 700 เครื่อง
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2563 เฉลี่ย 3,163 คนต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 250 เครื่อง
6.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ตารางที่ 1.12 แสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดภาพยนตร์โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องร่มสัก
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
Km Krupornlapus
เพจ รักษ์ภาษาไทยกับครูเจี๊ยบ
Google Classroom ท23102
Google Classroom ท30202
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
Google Classroom
Google Classroom
Google Site ภาษาไทยน่ารู้กบั ครูณัฐริกา
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องโสตฯกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ห้องโสตฯกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์

หัวข้อเรื่อง
กิจกรรมวันสุนทรภู่ /อบรมอัจฉริยภาพ ทักษะ
ภาษาไทย/อบรมคุณธรรม
ประวัติและผลงานของสุนทรภู่
ศึกษาค้นความอิสระ
ศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดี
การเขียนบันเทิงคดี
สอนเสริมวรรณคดีและวรรณกรรม
สืบค้นความรู้เพิ่มเติม
สืบค้นความรู้เพิ่มเติม
สืบค้นความรู้เพิ่มเติม
สืบค้นความรู้เพิ่มเติม
สืบค้นความรู้เพิ่มเติม
ค้นคว้างานการเขียนสารคดี
ภาษาไทย ม.1 เทอม 2
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารและเนื้อหาประกอบการสอน
ค้นคว้างานการแต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆ
เส้นขนาน
คณิตศาสตร์
อสมการ
การดำเนินการของเซต
การใช้โปรแกรม GSP
การให้เหตุผล
จำนวนจริง
คณิตศาสตร์

จำนวนครั้ง
1
13
5
9
10
6
20
20
20
150
100
3
30
30
5
4
4
15
5
6
4
4
6
4
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ชื่อแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้องเรียน Smart class room
สนามฟุตบอล
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ห้อง Smart classroom
ห้องท้องฟ้าจำลอง
สวนพฤกษศาสตร์
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ 837
ห้องท้องฟ้าจำลอง
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้องเรียน Smart class room
ลานอเนกประสงค์
ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์
ห้องโครงงาน
สวนพฤกษศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดคอวานิช

หัวข้อเรื่อง

จำนวนครั้ง

ความน่าจะเป็น
อสมการ
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ข้อสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย-คลื่นกล-แสง
เชิงคลื่น- แสงเชิงรังสี
- แสงเชิงคลื่น
- แสงเชิงรังสี
เทคโนโลยีทาง DNA
การทดลองฟิสิกส์
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์
ระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบนิเวศ และโครงสร้างหน้าที่ของพืช
สืบค้นข้อมูลและนำเสนองานanimation เรื่อง
กลไกการนป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
ดวงดาวบนท้องฟ้า
ระบบนิเวศ
ระบบภูมิคุ้มกัน
กิจกรรมค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
กิจกรรมค้นคว้าเพิ่มเติม
พารามีเซียม
โรติเฟอร์
การทดลองปฏิบตั ิการ
กลุ่มดาว
- การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย- คลื่นกล
- แสงเชิงคลื่น- แสงเชิงรังสี
- แสงเชิงคลื่น
- แสงเชิงรังสี
การเรียน วิชา ฟิสิกส์
การทำโครงงาน
สำรวจระบบนิเวศ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การทดลอง
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์

5
5
5
2
36
6
3
4
20
10
5
1
6
5
4
4
10
6
5
5
15
5
36
6
3
40
15
5
15
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
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ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการเคมี
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้อง Smart Classroom
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์
ห้องสมุดคอวณิช
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดคอวณิช
สวนพฤกษศาสตร์
บริเวณโรงเรียน
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดคอวณิช
ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์
ห้องโครงงาน
สวนพฤกษศาสตร์
ห้องธรณี
ห้องดาราศาสตร์
ห้องปฏิบัติการเคมี
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดคอวนิช

หัวข้อเรื่อง

จำนวนครั้ง

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
หนังสือชีววิทยา สอวน. Biology Textbook
Biodiversity , Taxonomy classification
- แก๊ส อัตราการเกิดปฏิกริ ิยา สมดุลเคมี-กรด-เบส
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี
กิจกรรมค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
กิจกรรมค้นคว้าเพิ่มเติม
เรื่องไฟฟ้า
- เคมีอินทรีย์- สมดุลเคมี
- ไฟฟ้าเคมี
- แก๊ส
- อัตราการเกิดปฏิกิรยิ า
- สมดุลเคมี
- กรด-เบส
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดเี อ็นเอ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประชากร
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บรรยากาศ ความร้อน อะตอม
หน่วยของสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชีวิตพืช
ศึกษาองค์ประกอบทางลมฟ้าอากาศ
ฟิสิกส์อะตอม
ปฏิกิริยานิวเคลียร์
การเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
การทำโครงงาน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หินและแร่
ดาวฤกษ์
การทำการทดลองเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
แก๊ส สมดุลเคมี กรดเบส ไฟฟ้าเคมี
ไฟฟ้าเคมี
PAT2

มากกว่า 50
มากกว่า 50
มากกว่า 50
ตลอดปี
ตลอดปี
10
5
10
6
8
20
20

5
5
2
15
5
5
10
9
5
5
40
15
15
3
3
25
2
2
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ชื่อแหล่งเรียนรู้
ห้อง smart classroom
โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนนครสวรรค์
สวนพฤกษาศาสตร์
โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้อง smart classroom
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ห้อง Smart classroom
ห้องธรณีวิทยา
ห้องท้องฟ้าจำลอง
ห้อง smart classroom
ห้องปฏิบัติการเคมี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

หัวข้อเรื่อง

เคมีอินทรีย์ , สารเนื้อเดียวสารเนือ้ ผสม
การศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ระบบนิเวศภายในโรงเรียน
อาณาจักรพืช
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
พันธะเคมี
การใช้เครื่องมือเคมีโครงสร้างอะตอมพันธะเคมี
ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายทางชีวภาพอาณาจักรพืช
สร้างแอนิเมชั่น ระบบย่อยอาหาร
ดิน หิน แร่
ดาวฤกษ์
การนำเสนองาน เรื่อง โครงสร้างโลก
กรดเบส
โครงสร้างของเซลล์
ระบบย่อยอาหารของกบ โครงสร้างของปอด
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
โครงสร้างของหัวใจโครงสร้างของไตการแบ่งเซลล์
Scimath
ระบบนิเวศ
สวนพฤษศาสตร์
อาณาจักรพืช
ห้อง Smart classroom
ความรู้เบื้องต้นกับการสร้างเว็บไซต์
ห้องคอมพิวเตอร์ 933
การใช้โปรแกรม flash8 เบื้องต้น
YouTube flash8,Dreamweaver8
ตัวอย่าง การร์ตูนแอนิเมชั่น 2 D
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 941
เศรษฐกิจพอเพียง
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 944
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ + QR code
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 944
5W1H
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 944
พรบ.คอมพิวเตอร์
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 944
การสร้างเกม ด้วย Scratch
https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=pr การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
eview

จำนวนครั้ง
8
3
2
2
2
5
5
2
10
5
5
5
5
4
8
8
8
25
3
9
6
5
8
8
4
15
7
7
7
14
7

(watermelon)
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หัวข้อเรื่อง

จำนวนครั้ง

https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=pr พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
eview
(watermelon)

7

https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=pr
eview
(watermelon)
https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=pr
eview
(watermelon)
YouTube
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ห้อง Smart classroom
ห้องสมุดโรงเรียน
Browser Internet

การเขียนผังงาน

7

การออกแบบเชิงวิศวกรรม

7

การสร้างเกมด้วย Scratch
หลักการแก้ปญ
ั หา , การเขียนโปรแกรมภาษาซี
คำสั่งลำลอง , ผังงาน
หลักการแก้ปญ
ั หา , การเขียนโปรแกรมภาษาซี
หลักการแก้ปญ
ั หา , คำสั่งลำลอง , ผังงาน , การ
เขียนโปรแกรมภาษาซี
ศูนย์สืบค้นข้อมูลอัตโนมัติ
การใช้คอมพิวเตอร์, ไอแพต และการแนะแนว
ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์
ประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาใต้
ห้องจริยธรรม
การปฏิบัตสิ มาธิ
ห้อง Smart Classroom
การสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ระบบคลังความรู้ online (KM)
การสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ห้องสมุดคอวนิช
ทวีปเอเชีย
อินเตอร์เน็ต
เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องอาเซียน
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ห้อง E Classroom
การปฏิบัตติ นเป็นบุคคลที่ดตี ่อสังคม
ธนาคารโรงเรียน
การออม
เครื่องออกกำลังกาย/ ทดสอบสมรรถภาพทาง ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กาย
ห้องพยาบาลโรงเรียนนครสวรรค์
โรคติดต่อโควิด2019
โรงพละอเนกประสงค์
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โรงยิมส์
การสร้างเสริมสุขภาพ
ห้องออกกำลังกาย
การสร้างเสริมสุขภาพ
สถานที่ออกกำลังกายภายในโรงเรียน
การสร้างเสริมสุขภาพ
ห้องวาดภาพ 1 บอร์ดนิทรรศการมุมศิลป์
งานจิตรกรรม
ห้องปฏิบัติการดุริยางค์สากล
ดนตรี
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
องค์ประกอบการแสดง

7
272
12
12
526
ตลอดภาคเรียน
76 ครั้ง
72 ครั้ง
12 ครั้ง
25 ครั้ง
16 ครั้ง
15 ครั้ง
25 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
20
100
120
100
50
150
40
120
6
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หัวข้อเรื่อง

จำนวนครั้ง
1
1
90

อินเตอร์เน็ต Internet Browser
อินเตอร์เน็ต Internet Browser
บริเวณสถานที่สวนหย่อมในโรงเรียน
ห้องสมุด
Newspaper online

จิตกรรม
ประติมากรรม
ประวัติบุคคลสำคัญทางศิลปะ ศิลปินแห่งชาติ
นาฏศิลป์อาเซียน
การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
วงดนตรีสากล
การสร้างเพลงจาก แอปพลิเคชั่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7 รายวิชา ศ 32101ศ 32102
สืบค้นเนื้อหาในการเรียนการสอน
องค์การค้าระหว่างประเทศ
ฝึกทักษะคหกรรม
ฝึกทักษะงานประดิษฐ์
ฝึกทักษะทางช่าง
ฝึกทักษะทางเกษตร
การศึ ก ษาค้ น คว้ า และการสร้ า งองค์ ค วามรู้
รูปแบบการเขียนโครงงาร
การงานเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง/สืบค้นเนื้อหาในการเรียนการ
สอน
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ประวัตินักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ศึกษาไม้ประดับที่ใช้ในการการจัดสวน
งานบ้านงานประดิษฐ์
English news

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์

Complex sentence

10

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

20

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์

Reading

12

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

20

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์

หนังสืออ่านนอกเวลา

2

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
ห้องเรียนโยธวาทิตโรงเรียนนครสวรรค์
ห้อง Apple App
ห้องเรียนนาฏศิลป์
ห้อง IC ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์
อาคารฝึกงาน Shop 2/1
อาคารฝึกงาน Shop 2/2
อาคารฝึกงาน Shop 2/3
อาคารฝึกงาน Shop 2/4
Google site/KruAuscharee

อินเตอร์เน็ต Internet Browser

ห้อง ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Basic Writing

120
8
45
180
120
120
120
120
120
50

15
10
5
10
20
20

2

Computer/ Projector ในห้องเรียน

ตามแผนการสอน

160

ห้องเรียนSmart Classroom

การใช้Application keynote

32
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ชื่อแหล่งเรียนรู้

หัวข้อเรื่อง

จำนวนครั้ง

ห้องสมุดคอวนิช

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ

8

โรงภาพยนตร์ อาคาร 5 ชั้น 2

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ

8

ห้อง Smart Classroom

การสื่อสารภาษอังกฤษ

16

ห้องเรียน Smart Classroom
(Apple Room A, B)
ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์

ทดสอบออนไลน์ โดยใช้ แอพลิเคชั่น eClickers

8
8

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์

สืบค้นข้อมูลการทำ Mini Poster เรื่อง 10 Things
you can do in…(name of the city)..
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
Study Habits

480

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์

Shopping

400

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์

Smartphone

360

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์

Travel

520

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์

Connect อาเซียน

2

ห้องสมุดเสียง

My favorite song

2

ห้องคอมพิวเตอร์

Surf the Net: Idiom, Conversation

2

โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

Environment

1

ถังขยะหลากสีสัน

The Problem of rubbish

1

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์

Christmas Day

1

Google classroom

Questions

5

NSSC ONLINE ม.6

Vocabulary, reading

3

ห้องสมุดคอวนิช

อาชีพที่น่าสนใจ

4

ศูนย์อาเซียน

ประเทศเพื่อนบ้าน

2

ห้องแนะแนว

ข้อมูลการศึกษาต่อสายสามัญ

4

งานธนาคารโรงเรียน
ห้องพยาบาล
ห้องอาเซียน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
อาคารเอนกประสงค์ตึก 4

ข้อมูลการออมของนักเรียน
การตรวจสุขภาพบุคลากรครูและลูกจ้างในฝ่าย
ประชุมคณะครูในฝ่ายบริหารทั่วไป
พาคณะศึกษาดูงานการจัดสวน
เข้าแถวระดับชั้นม.4

5
15
3
5
18

อาคารเอนกประสงค์ข้าง สระว่ายน้ำ

เข้าแถวระดับชั้นม.5

18

ลานเสลาหน้าห้องสมุด

เข้าแถวระดับชั้นม.3

18

โรงยิมพละศึกษา

เข้าแถวระดับชั้นม.2

18

ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์

8
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ชื่อแหล่งเรียนรู้

หัวข้อเรื่อง

จำนวนครั้ง

ลานฟ้า shop

เข้าแถวระดับชั้นม.1

18

หอประชุมใหญ่

เข้าแถวระดับชั้นม.6

18

ห้องประชุมอาคาร 100 ปี

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

3

หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

3

ห้องโสตทัศนศึกษา

โครงการส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา

2

6.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ตารางที่ 1.13 แสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์จันเสน
สวนนกชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท
พิพิธภัณฑ์จันเสน
สวนสนุกดรีมเวิลด์ Dream World Park
จ.ปทุมธานี
สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 4 มิติ อ.หัวหิน
จ.ประจวบครีรีขันธ์
วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
หอศิลป์
ห้องสมุดประชาชน
งานตรุษจีน ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
เครื่องจักสานบ้านดงชะพลูตำบลบางมะฝ่อ
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

หัวข้อเรื่อง

จำนวนครั้ง

ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
ศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
One day study tour
ทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี

2

ค่ายวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

1

ค่ายวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
(ศึกษาศิลปะกับวิทยาศาสตร์)
ค่ายวิชาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
(ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน)
ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
หาความรู้เพิ่มเติม
ประเพณีท้องถิ่น
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
เครื่องจักสานบ้านดงชะพลู

1

2
2
2

1
1
1
3
8
1
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ชื่อแหล่งเรียนรู้
น้ำตาลโตนด ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์
การทอเสื่อหวาย ตำบลตะเคียนเลือ่ น
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดย้อม บ้านท่าจันทร์ ตำบลบ้านแดน
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ข้าวเม่าทอด อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มปุ๋ยดีดินดี หมู่ 2 ตำบลตะเคียนเลื่อน
จังหวัดนครสวรรค์
ชุมชน(บ้านนักเรียน)
ชุมชน(บ้านนักเรียน)
งานวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับภาค
งานวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประเทศ
วัด
วัด
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
อินเตอร์เน็ต/google
อินเตอร์เน็ต/google
อินเตอร์เน็ต/google
อินเตอร์เน็ต/google
อินเตอร์เน็ต/google
อินเตอร์เน็ต/google
ห้องสมุดคอวนิช
สวนนกชัยนาท
พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.ตาคลี
เว็บไซต์ KM anothai
เว็บไซต์ elllo
Website
พิพิธภัณฑ์จันเสน

หัวข้อเรื่อง

จำนวนครั้ง

น้ำตาลโตนด

1

การทอเสื่อหวาย

1

ผ้ามัดย้อม

1

ข้าวเม่าทอด

1

กลุ่มปุ๋ยดีดินดี

1

ที่ตั้ง แผนที่และการเดินทาง
สำรวจปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิ่นฐาน
งานวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับภาค
งานวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประเทศ
จิตกรรม
ประติมากรรม
การแสดงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์
ดูวิดีโอ สาธิตการจับจีบผ้าแบบต่างๆ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทำงานทางช่าง/5 ส./การมาตรฐาน
หลักการฉายภาพและการเขียนภาพฉายในระบบ
มุมที่ 1 และ มุมที่ 3
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ประวัตินักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
องค์การค้าระหว่างประเทศ
ทัศนศึกษานอกสถานที่
พันธุ์นกที่สำคัญและการอนุรักษ์
โบราณสถานและภูมิปัญญาท้องถิ่น
English online
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
Reading and Writing Skills
ภูมิปัญญาและหัตถกรรมท้องถิ่น

1
1
1
1
2
2
15
10
1
3
5
10
5
6
1
1
10
10
5
1
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ชื่อแหล่งเรียนรู้

หัวข้อเรื่อง

จำนวนครั้ง

สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
นครสวรรค์
Teaching English-British Council Website
K5 Learning Website
E reading Worksheets Website
A Game Based Learning Platform: Online
Kahoot: Master in English Vocabulary
อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุดโรงเรียน
โรงแรม Pinnacle Grand Jomtien Resort
กิจกรรมวันตรุษจีน ประตู 2 อาคาร 4
(แห่มังกร)
ศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิกรพ.สวรรค์ประชารักษ์
www.habitscode.com

กิจกรรมยอดนักเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
The Super of English Superhero Writer
Reading passage
Reading passage
Reading passage
Reading passage

1
16
15
13
24

The accidents
การค้นคว้าหาข้อมูลการเขียน SOP
ศึกษาดูงานนักเรียน MP
สีสันวันตรุษจีนปากน้ำโพ 105

365
2
1
1

การฝึกประสบการณ์ทางการแพทย์
การทดสอบการค้ น หาตั ว เองด้ ว ยโปรแกรม
วิเคราะห์นิสัย Habitscan
โปรแกรมการค้ น หาตั ว เองสำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น
ระเบียบการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
ศึกษาข้อมูล กสพท
สถิติคะแนนสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ
พันธุ์ไม้หายาก
การอนุรักษ์ป่าชายเลน
ศึกษาและเรียนรู้ สวนดอกไม้ สวนกล้วยไม้สวน
กระบองเพชร สวนปาล์มโบราณและสวน
พฤกษชาติอื่นๆ
ศึกษาชมแหล่งปะการัง และชนิดของปลา
การทำงานเป็นทีม

16
27

การอบรม “ครบเครื่องบุคลิกภาพและการบริการ
สู่ความเป็นเลิศ”

1

www.dek-d.com
www.Mytcas
www.Si.Mahidol
www.nite.ac.th
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)
สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
การพัฒนาการทำงานเป็นทีม จ.นครนายก
โรงแรมเดอะพาราดิโซ จังหวัดนครสวรรค์

12
35
20
20
1
1

1
1
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6.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 1.14 แสดงการเชิญ6 ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ชื่อ-สกุล
นายนพนธ์ เที่ยงธรรม

หน่วยงาน หรือที่อยู่

เรื่องที่ให้ความรู้

จำนวนครั้ง

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียน
นครสวรรค์
-

สร้างแรงบันดาลใจในการ
เขียน
นายภัทรพล ขาวสอาด
บรรทัดฐานภาษาไทย
- GAT เชื่อมโยง
ศูนย์ภูมริ ักษ์ธรรมชาติ
กิจกรรมฐานแหล่งเรียนรู้ศูนย์
ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
อุทยานการเรียนรูส้ มุนไพร ภูมิ กิจกรรมฐานภูมภิ ูเบศร
ภูเบศร
อุทยานการเรียนรูส้ มุนไพร
บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร
กิจกรรมฐานบ้านเล่าเรื่องเมือง
สมุนไพร
รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
เกษตร
การศึกษา
ศาสตร์
พระครูสมุห์โกวิทย์ จันทโก
กองเลขานุการเจ้าคณะ
กิจกรรม ค่ายพุทธปฏิบัติ
และคณะพระสงฆ์
อำเภอเมืองนครสวรรค์
วัดนครสวรรค์
พระวุทธ สุเมโธ
วัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง
กิจกรรม ค่ายพุทธปฏิบัติ
นครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์
พระมหาชัยทัต อธิจิตโฺ ต
วัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง
กิจกรรม ค่ายพุทธปฏิบัติ
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ปราชญ์ชาวบ้าน พิพิธภัณฑ์จันเสน พิพิธภัณฑ์จันเสน อำเภอ
โบราณวัตถุ โบราณสถาน
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
พิพิธภัณฑ์จันเสน, การจัก
สาน,การทอผ้า, การทำลายผ้า
เช็ดจากวัสดุธรรมชาติ
วิทยากร สวนนกชัยนาท อ.เมือง สวนนกชั ย นาท อำเภอเมื อ ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จ.ชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
นางสุภัทรา คุ้มเมือง
ตำบลเกยไชย อำเภอชุ ม แสง การทำน้ำตาลสดจาก
จังหวัดนครสวรรค์
ตาลโตนด
นางเป้า เลี้ยงสุข
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง
การทำเครื่องปั้นดินเผา
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2
1
1
1
1
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2
1

1
1
1

25

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน หรือที่อยู่

เรื่องที่ให้ความรู้

เจ้าอธิการชูเกียรติ ชุตินฺธโร

วัดแก่งป่าสัก
อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี

ปราชญ์ชาวบ้านจันเสน

ตำบลจั น เสน อำเภอตาคลี ให้ความรู้ประวัติพิพิธภัณฑ์จัน
จังหวัดนครสวรรค์
เสนพิพิธภัณฑ์ผ้าจันเสน และ
สอนงานประดิษฐ์จักสาน
นักเรียน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ดุริยางค์ทหารอากาศ
เทคนิคการเล่นเครื่องดนตรี
วิทยากรท้องถิ่น
ก า ร ป ร ั บ แ ล ะ ค ว บ คุ ม
เสียงดนตรี
กรมศิลปากร
มาตรฐานความรู ้ ค รู ผ ู ้ ส อน
นาฏศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ทั ก ษะพื ้ น ฐานการฝึ ก ปฏิ บัติ
นาฏศิลป์ไทย
โรงเรียนเขาทอง
จังหวะ
214/76 หมู่ 1 ตำบลสากเหล็ก หน้าทับ
จังหวัดพิจิตร
ตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์
การใช้ภาษาอั งกฤษในอาชี พ
ตำรวจ
สายการบิน Singapore Airline การใช้ภาษาอั งกฤษในอาชี พ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
โรงเรียนนครสวรรค์
การใช้ภาษาอั งกฤษในอาชี พ
ครู
โรงเรียนนครสวรรค์
การใช้ภาษาอั งกฤษในอาชี พ
ครู คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
การใช้ภาษาอั งกฤษในอาชี พ
พยาบาล
โรงเรียนกวดวิชา Sosci-Thai
GAT เชื่อมโง
โรงเรียนกวดวิชา Enconcept ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนกวดวิชา The Brain
คณิตศาสตร์

น.อ.ต ประทีป นพกิจ
นายมติภัทร วงษ์ศิลาธนาธิป
ดร.รัจนา พวงประยงค์
นายวิวัฒน์ แพรงิ้ว
นายธีรพงศ์ โตสงคราม
นายวันชนะ กิติกุล
ร.ต.อ ธงชัย พัสสาริกรณ์
(รอง สว.ป เมืองนครสวรรค์)
นางสาวอภิชญา จันดี
นายพันศักดิ์ ศรีทอง
นายอภิชาต พงศิศิธร
นางสาวธัญลักษณ์ สายทอง
นายดรัณ รักอาชีพ
นายธฤตสรณ์ ศรพรหม
นายวิเศษ กี่สุขพันธ์

จำนวนครั้ง

สวดมนต์หมูส่ รรเสริญพระ
รัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
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ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน หรือที่อยู่

เรื่องที่ให้ความรู้

จำนวนครั้ง

สถาบันกวดวิชา Enconcept
สถาบันกวดวิชา On Demand
นางสาวฐิตารีย์ สุกาวิระ
นายศิรชัช ชมบริสุทธิ์
นายติณนธร นราพิสุทธิ์
นายฉัตริน เอี่ยมสงสราม
นายจิรกิตติ์ ศรีเพ็ง
เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

กรุงเทพ
กรุงเทพ
โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนนครสวรรค์
ส.พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนนครสวรรค์
สาธารณสุข จ.นครสวรรค์

เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

สาธารณสุข จ.นครสวรรค์

เตรี ย มความพร้ อ มการสอบ
IELTS
การศึกษาต่อ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
แนะแนวศึกษาต่อระบบ
TCAS
GAT เชื่อมโยง
ฟิสิกส์
การศึกษาต่อ
การศึกษาต่อ
การศึกษาคณะวิศวกรรม
การศึกษาต่อ
การสอบ สอวน คอมพิวเตอร์
การดูแลแหล่งน้ำป้องกัน
ไข้เลือดออก
การป้องกัน covid-19

7

วิทยากรจาก กรมทหารเรือ
สถาบันกวดวิชา Enconcept
สถาบันกวดวิชา Enconcept
สถาบันกวดวิชา The Brain
สถาบันกวดวิชา On Demand
นายคมจักร คริมาธัญสร

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์
กรมทหารเรือ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ

ดร.ณัฐชยาพร จริตงาม

1
2
4
4
2
2
2
2
4
6
1
2
2
1
1

7. ข้อมูลงบประมาณ
ตารางที่ 1.15 แสดงข้อมูลงบประมาณรายรับรายจ่ายของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
รายรับ

จำนวน/บาท

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่น ๆ (ระบุ)
รวมรายรับ

105,284,896.52
54,082,790.78
1,470,448.20
160,838,135.50

งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

รายจ่าย
งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่น ๆ (ระบุ)
รวมรายจ่าย

จำนวน/บาท
105,284,896.52
47,554,487.45
615,690.00
153,455,073.97

คิดเป็นร้อยละ 65.46 ของรายรับ
คิดเป็นร้อยละ 30.99 ของรายจ่าย
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรอบ
8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ย่านธุรกิจการค้า ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ ตําบลปากน้ำโพ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มี จำนวนครัวเรือน 19,387 ครัวเรือน มี
ประชากรประมาณ 90,931 คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนโดยรอบ ได้แก่ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
โรงเรีย นอนุบ าลเมืองนครสวรรค์ โรงเรียนอนุช นวัฒ นา ศาลหลักเมือง อาชีพหลักของชุมชนได้แก่ พ่อค้ า
ข้าราชการ ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในย่านตัวเมือง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วไป คือ ประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์
8.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักคือ รับราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 40,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อ ครอบครัว 4 คน
8.3 จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเมือง มีความพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม ฐานะทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างดี ชุมชนให้การยอมรับในการเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการศึกษา ส่งผลให้มีการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุก ๆ ด้าน และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีในชุมชนเมือง ก่อให้เกิดผลดี
ต่อการวางแผนบริหารและจัดการศึกษา ผู้เรียนมีโอกาสนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ประชากรโดยเฉลี่ยมีรายได้ดี การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ทำให้สามารถสนับสนุนบุตรหลานใน
ด้านการศึกษาได้ สืบเนื่องจากความเจริญด้านเทคโนโลยีและด้านวัตถุ ทำให้วัฒนธรรมไทยเสื่อมลง ชุมชนมี
วัฒนธรรมและค่านิยมใหม่มากขึ้น ประชาชนมีอิสระในการคิดและอิสรภาพการดำเนินชีวิตของตนเองซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยง
9. การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
โรงเรียนนครสวรรค์ได้ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลั กสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนนครสวรรค์จัดหลักสูตรเพื่อสร้างนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่เป็นความต้องการของ
ประเทศในด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรชั้นนําและเป็นสากลมีการสร้าง
เครือข่ายด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถในระดับต่าง ๆ
โดยพัฒนาด้านวิชาการและสังคมตามศักยภาพของนักเรียนให้เป็นผู้ ที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น โดยนำมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล ได้แก่ สาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) สาระเศรษฐกิจพอเพียง และสาระ
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อาเซียนศึกษาซึ่งนักเรียนต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์การจบการศึกษาของหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
จำแนกเป็น 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
โดยนำความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผลสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา การทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายละเอียด
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ต่อไปนี้

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนนครสวรรค์ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
(ระดับ 5)
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
ตารางที่ 2.1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาทั้ง 3 มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการสื่อสารในระดับดีมาก
1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การนําเสนอผลงาน
ได้ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 /ภาษาจีน ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา

ค่าร้อยละ
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย ผลการประเมิน

76.67

94.93

สูงกว่าเป้าหมาย

79.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

79.00

90.40

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

99.37

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

81.11

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

98.44

สูงกว่าเป้าหมาย
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2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ น ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการคิดในระดับดีเยีย่ ม
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และ
สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขัน้ ตอนการทำงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้
3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม
3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรมไปใช้
และมีการเผยแพร่
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล จากอินเตอร์เน็ต
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดีเยี่ยม
4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับ 3 ขึ้นไป
5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับ 3 ขึ้นไป
5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป

ค่าร้อยละ
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย ผลการประเมิน
84.00

94.39

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

91.59

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

91.59

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

86.33

97.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

95.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

91.00

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

93.84

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

96.27

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

81.11

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

91.88

สูงกว่าเป้าหมาย
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5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ระดับ 3 ขึ้นไป
5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับ 3 ขึ้นไป
5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ี ต่องานอาชีพ
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
6.2 นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อม
ในการทำงาน และประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.1
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับดีเยี่ยม
1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นําและมีจติ อาสา
ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.3 นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญและท้องถิ่น
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา

ค่าร้อยละ
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย ผลการประเมิน
74.00

94.62

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

98.01

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

98.36

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

99.09

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

91.37

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

99.99

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

99.99

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.83

96.69

สูงกว่าเป้าหมาย

81.33

96.67

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

92.63

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

98.29

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00
80.00

99.08
97.31

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

92.57

สูงกว่าเป้าหมาย
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2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
วัฒนธรรมและในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง ในระดับดีมาก
ตามเกณฑ์ ของสถานศึกษา
3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกทีด่ ี
มีคุณธรรม จริยธรรมในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขในระดับผ่าน
4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผ่าน
4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบตั ิตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
ในระดับผ่านตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ
วิวาท และอบายมุขทุกชนิด ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
4.5 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา

ค่าร้อยละ
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย ผลการประเมิน
80.00

93.99

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

82.86

93.68

สูงกว่าเป้าหมาย

81.00

76.57

สูงกว่าเป้าหมาย

95.00

95.32

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

94.69

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

97.56

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

97.91

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย
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4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดีเยี่ยม
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.2
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัตไิ ด้จริง
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้
2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่ เป้าหมาย
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ค่าร้อยละ
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย ผลการประเมิน
84.00

93.74

สูงกว่าเป้าหมาย

81.05

96.92

สูงกว่าเป้าหมาย

80.94

96.81

สูงกว่าเป้าหมาย

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ตามเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

80.00

99.12

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

98.24

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00
80.00
80.00

100.00
98.82
100.00

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

98.24

สูงกว่าเป้าหมาย

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริงและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด
และให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ิจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สอื่ การเรียนรู้ที่หลากหลาย
2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ มี application
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3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ ภายนอก
โรงเรียน ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
1) ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นําผลมาพัฒนาผู้เรียน
1) ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ นําผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
1) ครู และ ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา

ค่าร้อยละ
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย ผลการประเมิน
80.00

98.24

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

99.59

สูงกว่าเป้าหมาย

80.47

98.20

สูงกว่าเป้าหมาย

จากตารางที่ 2.1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินร้อยละ 98.20 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้ร้อยละ 80.47 มีคุณภาพอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดดังข้อมูลที่จะนําเสนอเป็นรายมาตรฐาน ต่อไปนี้
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

1. กระบวนการพัฒนา
1.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โรงเรียนนครสวรรค์มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่ “โรงเรียน
นครสวรรค์ ก้าวล้ำนำหน้าสู่สากล” เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น โดยจัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ค่ายสะเต็มศึกษา จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดทำโครงงานพัฒนาผู้เ รียนให้มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้
และการประกวดโครงงาน พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้
ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้ วยเครื่องมือและวิธีการ
หลากหลาย และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมเปิดโลก
กว้างเส้นทางสู่อาชีพ ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลูกม่วงขาวเป็นผู้นำ ล้ำหน้าทางความคิด ค่ายดาวรุ่งมุ่ง
โอลิมปิก ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และอัจฉริยะภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล (Smart Student)
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนลูกม่วงขาวเก่งภาษา เก่งสร้างสรรค์ สื่อและ
เทคโนโลยีทันสมัยกับครูยุค 4.0 และเข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) Multilingual Program (MP) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษา
ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี
สำหรับโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ ตามแนว PISA โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม คือ จัดการอบรม GAT เชื่อมโยง จัดแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย
ค่ายต้นกล้าภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน ยอดนักอ่าน สารคดีน่ารู้ 5 นาที สุขาอ่านได้
หนังสือตามสั่ง หนังสือเล่มเล็ก และโชคดีของนักอ่าน Lucky Reader เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านการ
เขียนภาษาไทย จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง คณิตศาสตร์และอัจฉริยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
(Smart Student) ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยะ ภาพทางคณิตศาสตร์ของเยาวชน (JMT) พัฒนาการสอบ
ประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ (TEDET) ของ สสวท. การจัดการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ การ
ใช้สื่อเทคโนโลยี GSP กิจกรรมทักษะการคิดเลขเร็ว กิจกรรม A-MATH ซูโดกุ เวทคณิต คลินิกคณิตพาคิดพาทำ
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการคิดคํานวณ และจัด ทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

36

ทางภาษาและพัฒนาอัจริยะภาพนักเรียนสู่สากล โครงการสนามทักษะทางภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถใน
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการสอดแทรก
ทักษะการคิด วิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning) เช่น โครงการวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ และโครงงานอาชี พ ส่งเสริมการ
จั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ 5 Steps ได้ แ ก่ 1) Learning by Question 2) Learning by Searching 3) Learning by
Construction 4) Learning by Communication และ 5) Learning by Serving นอกจากนี ้ ย ั ง มี ก ารฝึ ก ให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ได้แก่ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การ
นําเสนอและการอภิปรายผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การ รายงานผลการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
สามารถใช้วิจารณญาณ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมด้วย ตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน จัด
ให้มีการประกวดโครงงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นักเรียนได้ฝึกการ
นําเสนอผลงาน ในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้าน เทคโนโลยีนั้น โรงเรียนนครส วรรค์ได้
ดำเนินการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน พร้อมทั้งวางระบบการใช้งาน อินเทอร์เน็ตแบบยืนยันตัวตน (Log in)
เพื่อสอดส่องดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนให้อยู่ในความ เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเพื่อความสะดวกในการบันทึก สถิติข้อมูลการใช้งาน และยังรองรับการ
เรี ย นการสอนแบบ Application for Education ได้ แ ก่ Google Classroom Apple Application และ
ห้องเรียน Smart Classroom เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์และจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษานั้น โรงเรียนได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการทำ MOU ร่วมกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน ว่านักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 74 จะต้องมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป โดยจะให้
มีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และธรรมชาติของผู้เรียน มีการให้
ข้อมูลผลการเรียนสะท้อนกับแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อ ร่วมกันชื่นชม หรือแก้ไขปัญหาผลการ
เรียนของผู้เรียน และอีกส่วนที่ สำคัญที่โรงเรียนนครสวรรค์ ดำเนินการคือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในโครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการฝึกปฏิบัติจริง มีกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ และจัดให้มี กิจกรรมตลาดนัดอาชีพในโรงเรียนทุกปี
การศึกษา เพื่อสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ งานแนะแนวยัง กำหนดให้นักเรียน
จัดทำ ID PLAN และ PORT FOLIO รายบุคคล เพื่อเก็บรวบรวมประวัติและ ผลงานสำหรับใช้ในการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
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1.2 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนนครสวรรค์ดำเนิน กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น โครงการ คนดีมีคุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน โครงการรักความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย กิจกรรมศาสนานำสุข “การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ”การเพาะกล้าคุณธรรมน้อมนำจิตอาสา การสอบธรรมศึกษา กิจกรรมพุทธปฏิบัติ โครงการพหุ
วัฒนธรรม เรียนรู้ อยู่ร่วม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหารจิตอาสา จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด เยาวชนเพื่อสันติภาพ จัดแบ่งเขตพื้นที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแล
รับผิดชอบรักษาความสะอาด ส่งเสริมภาวะผู้นำด้วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ด้วยโครงการเยาวชนส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวัน
สำคัญต่าง ๆ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ -เนตรนารี
ส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนด้านดนตรี ด้านทัศนศิลป์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับ
ผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทางโภชนาการทั้งขาดและเกิน ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษา นอกจากนี้ยังมีโครงการม่วงขาวร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนักเรียนจิตอาสาดำเนินการตรวจ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน และรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังมีการรณรงค์การ
ทิ้งขยะให้ถูกที่ รักษาความสะอาดของโรงเรียน และลดการใช้โฟม อีกทั้งยังมี กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืองที่ดี เช่น การให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเป็น
หน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน โดยเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตย การหาเสียง และการลงคะแนน
เสียง ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานคณะสี รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมเด็ก และเยาวชนดีเด่น เป็นการ
ช่วยสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ
นักเรียน และกิจกรรมคนดีศรีม่วงขาวของโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนานักเรียน
ด้วยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำความดี
2. ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนนครสวรรค์ ขอรายงานผลการประเมินตนเองใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย
2 ประเด็นพิจารณา ดังนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้
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ตารางที่ 2.2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
มาตรฐานที่ 1

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการสื่อสารในระดับดีมาก
1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การนําเสนอผลงาน
ได้ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ
ที่ 2 /ภาษาจีน ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ น ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง
การประเมิน PISA ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการคิดในระดับดีเยีย่ ม
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
ในระดับ ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และ
สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขัน้ ตอนการทำงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้
3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม
3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรมไปใช้
และมีการเผยแพร่

ค่าร้อยละ
เป้าหมาย ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน

76.67

94.93

สูงกว่าเป้าหมาย

79.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

79.00

90.40

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

99.37

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

81.11

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

98.44

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

94.39

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

91.59

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

91.59

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

39

มาตรฐานที่ 1

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล จากอินเตอร์เน็ต
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดีเยี่ยม
4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ 3 ขึ้นไป
5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับ 3 ขึ้นไป
5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับ 3 ขึ้นไป
5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับ 3 ขึ้นไป
5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ี ต่องานอาชีพ
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
6.2 นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น

ค่าร้อยละ
เป้าหมาย ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน

86.33

97.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

95.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

91.00

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00
74.00

93.84
96.27

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

81.11

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

91.88

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

94.62

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

98.01

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

98.36

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

99.09

สูงกว่าเป้าหมาย

74.00

91.37

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

99.99

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

99.99

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย
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มาตรฐานที่ 1

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
6.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อม
ในการทำงาน และประกอบอาชีพ
6.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อม
ในการทำงาน และประกอบอาชีพ
สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณาที่ 1.1

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ค่าร้อยละ
เป้าหมาย ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน

80.83

96.69

สูงกว่าเป้าหมาย

76.67

94.93

สูงกว่าเป้าหมาย

79.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

จากตารางที่ 2.2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นการพิจารณา
ตารางที่ 2.3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่ 1
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับดีเยี่ยม
1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นําและมีจติ อาสา
ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.3 นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญและท้องถิ่น
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา

ค่าร้อยละ
เป้าหมาย ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน

81.33

96.67

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00

92.63

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

98.29

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00
80.00

99.08
97.31

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

92.57

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

93.99

สูงกว่าเป้าหมาย
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มาตรฐานที่ 1
ค่าร้อยละ
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2
เป้าหมาย ผลการประเมิน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน
80.00
100.00
ความเป็นไทย ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
80.00
100.00
วัฒนธรรมและในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
80.00
100.00
3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง ในระดับดีมาก
80.00
100.00
ตามเกณฑ์ ของสถานศึกษา
3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกทีด่ ี
80.00
100.00
มีคุณธรรม จริยธรรมในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
82.86
93.68
4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
81.00
76.57
สาธารณสุขในระดับผ่าน
4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
95.00
95.32
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผ่าน
4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบตั ิตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
80.00
94.69
ในระดับผ่านตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
4.4 นักเรียน หลีกเลีย่ งจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
80.00
97.56
อบายมุขทุกชนิด ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
4.5 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
80.00
97.91
รูปแบบใหม่ ในระดับดีมากตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ 80.00
100.00
ของสถานศึกษา
4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้าน
84.00
93.74
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดีเยี่ยม
สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณาที่ 1.2
81.05
96.92
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

สรุปผลการประเมิน
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
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จากตารางที่ 2.3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า
พัฒนาผู้เรียนได้สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นการพิจารณา
ตารางที่ 2.4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
มาตรฐาน
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
2. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ค่าร้อยละ
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย ผลการประเมิน
76.67
84.00

94.93
94.39

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

80.00
86.33
74.00
84.00

100.00
97.00
93.84
99.99

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

81.33
80.00
80.00
82.86

96.67
97.31
100.00
93.68

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

จากตารางที่ 24 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 256 3 พบว่า ผลการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็น
พิจารณา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผลการดำเนินงาน มีดังนี้
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ
94.93 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 76.67 ซึง่ สูงกว่าเป้าหมาย หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
ของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.84 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้ร้อยละ 74.00 นักเรียนมี
ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.46 ซึ่งส่วนใหญ่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็น ร้อยละ 91.59 สูงกว่า
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ค่าเป้าหมาย ซึ่ง กำหนดไว้ร ้อยละ 84.00 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สู งกว่า
ค่าเป้าหมายที่ กำหนด และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ ปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา
ตารางที่ 2.5 ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 กับค่าเป้าหมาย
ระดับชั้น

ม.1
วิชา
ภาษาไทย
96.63
สังคมศึกษาฯ
93.48
ภาษาอังกฤษ
84.88
คณิตศาสตร์
75.63
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 93.65
สุขศึกษา
100.00
ศิลปะ
96.19
การงานอาชีพ
100.00

ม.2

ม.3

96.38
94.59
92.98
93.94
90.89
92.17
78.28
76.38
89.88
98.66
98.24
95.47
98.25
98.90
97.04
99.56
ผลการเรียนเฉลี่ย

ม.4

ม.5

ม.6

98.60
92.77
89.73
94.07
84.63
98.36
99.76
99.59

96.48
97.47
94.04
81.05
90.36
99.51
99.59
-

100.00
96.45
95.16
77.86
95.97
97.15
95.42
-

ผลเฉลี่ยรวม ค่าเป้าหมาย
96.27
94.62
91.37
81.11
91.88
98.36
98.01
99.09
93.84

74.00
74.00
74.00
74.00
74.00
74.00
74.00
74.00
74.00

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 กับค่าเป้าหมาย
120
100
80

96.27

74.00

94.62

74.00

91.88

91.37

74.00

81.11

74.00

74.00

98.36

74.00

98.01

74.00

99.09

74.00

60

ผลการเรียน 3 ขึ้นไป

40

ค่าเป้าหมาย

20
0
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ตารางที่ 2.6 ตารางเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2561-2563
ระดับชั้น
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
เฉลี่ยรวม

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

99.85
100.00
5.81
99.30
100.00
17.02
99.71
100.00
63.08

100.00
28.14
60.04
73.05
99.03
12.28
98.97
92.26
70.47

100.00
100.00
65.25
82.42
100.00
100.00
100.00
100.00
93.46

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561-2563
120.00
100.00

100.00 100.00
100.00
99.85 100.00

99.30
82.42

80.00

73.05

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

65.25
60.04

60.00
40.00

100.00
99.71100.00 100.00
100.00
99.03100.00 100.00
98.97
92.26

ปีการศึกษา 2563

28.14

20.00
5.81

17.02
12.28

0.00
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ตารางที่ 2.7 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดีเยี่ยมกับค่าเป้าหมาย
ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
เฉลี่ยรวม

ค่าเป้าหมาย
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00

ปีการศึกษา 2563
90.31
83.32
86.11
97.41
89.65
99.38
91.59

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดีเยี่ยมกับค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563

105.00
99.38

100.00

97.41

ค่าเป้าหมาย

95.00
90.31

90.00
85.00

89.65

84.00

84.00
83.32

86.11
84.00

84.00

84.00

ปีการศึกษา
2563
84.00

80.00
75.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
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ตารางที่ 2.8 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการสื่ อสาร
กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
เฉลี่ยรวม

ค่าเป้าหมาย
79.00
79.00
79.00
79.00
79.00
79.00
79.00

ปีการศึกษา 2563
76.21
96.26
99.78
93.41
90.91
85.85
90.40

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการสื่อสาร ปีการศึกษา 2563
120.00
96.26

100.00
80.00

79.00 76.21

79.00

99.78
79.00

93.41
79.00

90.91
79.00

85.85
79.00

ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2563

60.00
40.00
20.00
0.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางที่ 2.9 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการคิด
กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
เฉลี่ยรวม

ค่าเป้าหมาย
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00

ปีการศึกษา 2563
90.31
83.32
86.11
97.41
89.65
99.38
91.59
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการคิด ปีการศึกษา 2563
105.00

100.00

99.38

97.41

95.00
90.00
85.00

ค่าเป้าหมาย

90.31

89.65
84.00
83.32

84.00

86.11
84.00

84.00

84.00

ปีการศึกษา 2563
84.00

80.00
75.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางที่ 2.10 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 1
84.00
77.12
มัธยมศึกษาปีที่ 2
84.00
84.40
มัธยมศึกษาปีที่ 3
84.00
74.34
มัธยมศึกษาปีที่ 4
84.00
86.29
มัธยมศึกษาปีที่ 5
84.00
80.23
มัธยมศึกษาปีที่ 6
84.00
84.26
เฉลี่ยรวม
84.00
81.11
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ปีการศึกษา 2563
90.00
85.00
80.00

84.0084.40

84.00

84.00

86.29
84.00

84.00

84.0084.26

ค่าเป้าหมาย

80.23
77.12

ปีการศึกษา 2563

74.34

75.00
70.00
65.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
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ตารางที่ 2.11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
เฉลี่ยรวม

ค่าเป้าหมาย
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00
95.00

ปีการศึกษา 2563
95.86
94.75
89.09
87.98
91.38
88.54
91.27

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563
100.00
95.00

95.00

95.86

95.0094.75

95.00

95.00

95.00

95.00

ค่าเป้าหมาย

91.38

90.00

89.09

87.98

88.54

ปีการศึกษา 2563

85.00
80.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
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ตารางที่ 2.12 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563
ระดับ/รายวิชา
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
75.25
52.63
55.18
54.29

คณิตศาสตร์
54.50
24.32
25.82
25.46

วิทยาศาสตร์
44.65
29.74
30.17
29.89

ภาษาอังกฤษ
63.98
33.47
34.14
34.38

แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
80.00

75.25

70.00

60.00

63.98
55.18
52.63 54.29

54.50

50.00

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
44.65

40.00
30.00

25.82
24.32 25.46

30.17
29.74 29.89

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
34.14
33.47 34.38

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด
สพฐ.
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 2.13 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563
ระดับ/รายวิชา
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
63.95
43.29
45.22
44.36

สังคมศึกษาฯ
45.48
35.56
36.32
35.93

คณิตศาสตร์
52.44
25.92
26.33
26.04

วิทยาศาสตร์
50.11
32.43
33.04
32.68

ภาษาอังกฤษ
53.19
28.79
29.73
29.94

แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
70

63.95

60
50

52.44

50.11

53.19

45.48
45.22
43.29 44.36

40

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน

36.32
35.56 35.93

30

26.33
25.92 26.04

33.04
32.43 32.68

29.73
28.79 29.94

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด
สพฐ.

20
10

0
ภาษาไทย

สังคมศึกษาฯ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 2.14 ตารางแสดงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2563
ปีการศึกษา/รายวิชา
2561
2562
2563

ภาษาไทย
79.01
76.71
75.25

คณิตศาสตร์
68.89
64.82
54.50

วิทยาศาสตร์
55.82
43.01
44.65

ภาษาอังกฤษ
53.79
63.30
63.98

แผนภูมเิ ปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2563
100.00
79.01 76.71 75.25

68.89

64.82

55.82

54.50

53.79

63.30 63.98

2561
2562
2563

43.01 44.65

50.00

0.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 2.15 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563
ปีการศึกษา/รายวิชา
2561
2562
2563

ภาษาไทย
65.37
60.49
63.95

สังคมศึกษาฯ
43.97
46.49
45.48

คณิตศาสตร์
59.46
52.98
52.44

วิทยาศาสตร์
44.28
43.97
50.11

ภาษาอังกฤษ
52.40
51.36
53.19

แผนภูมเิ ปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2563
70.00
60.00

65.37 63.95
60.49

59.46

46.49
43.97 45.48

50.00

52.98
52.44

50.11
44.28
43.97

52.40 53.19
51.36
2561

40.00

2562

30.00

2563

20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 2.16 ตารางแสดงผลงาน/รางวัลนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ที่

ผลงาน/รางวัลนักเรียน

หน่วยงานที่มอบ

1

นายพลธนวัฒน์ ยิ้มศิริวัฒนะ นางสาวณัฐวรรณ เวียงวงษ์ นายณัฐชนน นาคจรุง
นายภูเพชร ฉายเพ็ชร นางสาวจิรฏั ฐิติกาล เพ็งผจญ และ
นางสาวธันยารัตน์ โพธิ์อ่อง รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Award)
2020 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE)”
ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน
เด็กหญิงบุรพร เรืองแจ่ม เด็กหญิงนภัชนันท์ ปรีชาญาณ และนางสาวณัฐรัตน์
มงคลรังสฤษฏ์ รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานระดับประเทศ
โครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศได้รบั รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับ ม.ต้น
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี
เด็กชายรัญชน์ จันทร์เหลือง เด็กชายกิตติศักดิ์ ยมรัตน์ และ
เด็กชายกันตพัฒน์ สุราฤทธิ์ รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์การยภาพ เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563

World Invention Intellectual
Property Associations (WIIPA)

2

3

4

5

6
7
8

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายพชระ ทัศนีย์ประภากร นายถิโรดม แสงสว่าง และนางสาวชนัญธิดา เขาแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ โครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดงระดับ ม .ปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เด็กหญิงบุรพร เรืองแจ่ม เด็กหญิงนภัชนันท์ ปรีชาญาณ และ
กระทรวงการอุดมศึกษา
นางสาวณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฏ์ รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติส่วนภูมภิ าค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563
นายภูริ พรมสุ่น รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Game 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายภานุวัฒน์ กันเพรียง รับรางวัลรองชนะเลิศ รับรางวัลอันดับที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การแข่งขัน Game 24 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด.ช.ชวัลวิทย์ ประเสริฐเวชกุล ด.ญ.ณัชว์กานต์ ศรีสุวรรณกุล
TEDET
ด.ช.ภูธณัฐ กรพิทักษ์ ด.ช.สิรณัฎฐ์ สิงหทัศน์ ด.ญ.นวิยา ดีจักรวาล
ด.ช.ปุณณวิชศ์ ทรัพย์เกิดผล ด.ช.วรนน จุธากรณ์ ด.ญ.ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฏ์
ด.ญ.บุรพร เรืองแจ่ม และด.ช.ปรินทร์ พงศ์พลไพรวัน
รับรางวัลชมเชย จากโครงการประเมินและพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ TEDET

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
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ที่

ผลงาน/รางวัลนักเรียน

หน่วยงานที่มอบ

9

นายนิทัศน์ เที่ยงนิล รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค/การแข่งขันเขียนเรียนความ

สำนักงานศึกษาธิการภาค

10

ด.ญ.กานต์ธีรา อยู่รอด รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นม.ต้น การ
ประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์2563
น.ส.ดลยา ศรีพระจันทร์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ
ระดับชั้น ม.ต้น “การนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาไปใช้ใน
ชีวิตได้อย่างไร”
ด.ญ.ณภัทร ภักดีวงษ์ และด.ญ.ปกิตตา พิทักษ์ทิม รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการ
แข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น
ม.ต้น โครงการ ครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12 “สวนสุนันทา สร้างสรรค์วัจนศิลป์”
น.ส.ดลยา ศรีพระจันทร์ และด.ญ.อรภชา จิตสุทธิภากร รับรางวัลเกียรติบัตรเข้า
ร่วมการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.ต้น โครงการครูไทยรักษ์ภาษา
ครั้งที่ 12 “สวนสุนันทา สร้างสรรค์วัจนศิลป์”
นางสาวดลยา ศรีพระจันทร์ รับรางวัลชนะเลิศเขียนเรียงความระดับ ม.ต้น

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์
ศึกษาธิการภาค 18

เด็กหญิงอรภชา จิตสุทธิภากรเข้าร่วม รับรางวัลเขียนเรียงความ ม.ต้น โครงการครู
ไทยรักษ์ภาษาครั้งที่12“สวนสุนันทา สร้างสรรค์วัจนศิลป์”
นางสาวธัญญรัต์ โพธิ์อ่อง รับรางวัลรองชนะเลิศการเขียนเรียงความประกวดใน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ รับรางวัลสร้างผลงานนักเรียนพระราชทานกิจกรรม
ส่งเสริมเยาวชนดีเด่น โครงการเพาะกล้าคุณธรรม น้อมนำจิตอาสา
นายพชระ ทัศนีย์ประภากร นายถิโรดม แสงสว่าง และนางสาวชนัญธิดา เขาแก้ว
รับรางวัลรางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563
นายพีรศิณก์ พรำพหุรัตน์ นายรวิภาส ถึงสุข และนางสาวอภิญญา องค์อานนท์
รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2563
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวภูริชญา ศรีพูล เด็กหญิงปภาวริณ จันทร์ทับ และ
เด็กหญิงสุพิชญา พฤกษมาศ รับรางวัลเหรียญทอง (ชมเชย) โครงการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นายภูบดินทร์ ญาณประภาส นางสาวฐิตารีย์ สุกาวิระ และ
นายธรรศ ธารทองวงศ์ รับรางวัลเหรียญทอง (ชมเชย) โครงการแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11

12

13

14
15
16
17
18

19

20

21

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศึกษาธิการภาค 18

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนนครสวรรค์
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ที่

ผลงาน/รางวัลนักเรียน

22

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

25

นายศิรชัช ชมบริสุทธิ์ และ นางสาวสิรินดา พรมอุทัย
รับรางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ (ออนไลน์) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1
และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
ทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครัง้ ที่ 35
นางสาวปราชญ์วรรณ ปรัชญาพันธ์ รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูด
ทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปราชญ์วรรณ ปรัชญาพันธ์ รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูด
ทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด.ญ.ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฎ์ รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะกระบวนการ

26

ด.ญ.สุพิชญา พฤกษมาศ รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะกระบวนการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

27

ด.ญ.ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฎ์ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

สมาคมวิทยาศาสตร์

28

ด.ญ.สุพิชญา พฤกษมาศ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

สมาคมวิทยาศาสตร์

29

Mr. Papop Khemngoen on getting “OUTSTANDING THE LEADERSHIP
AWARD” from 2nd CAPAOS Lead Youth Conference 2020 held in
Chiang Rai Provincial Administrative Organization School, Thailand on
13-21 January 2020
Mr. Chatrin Iamsongkram awarded “THE LEADERSHIP AWARD” from
2nd CAPAOS Lead Youth Conference 2020 held in Chiang Rai
Provincial Administrative Organization School, Thailand on 13-21
January 2020
นส.วิสาข์สินี คลังเมือง นางสาวออมฤทัย คำคูณ นส.ปาณิสรา ปรางค์สมบัติ
นส.พรพัศ วิโรจน์ศิรศักดิ์ และนส.พิมพ์ลภัส อารีรัตนเวช รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง และเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมยอดนักเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์English Superhero Writerระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมGoogle
Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เด็กหญิงศกุนิชญ์ เจริญแก้วพันสี รับรางวัลยอดเยีย่ ม รองชนะเลิศรับรางวัลอันดับ
ที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมยอดนักเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ English
Superhero Writing ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กหญิงอรภชา จิตสุทธิภากร รับรางวัลยอดเยี่ยม รองชนะเลิศรับรางวัลอันดับที่
2 การแข่งขันกิจกรรมยอดนักเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ English
Superhero Writing ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียน อบจ. เชียงราย

23
24

30

31

32

33

หน่วยงานที่มอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิยาลัยนเรศวร

โรงเรียน อบจ. เชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์
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ที่

ผลงาน/รางวัลนักเรียน

34

เด็กชายสุภัส ภูโ่ ทสนธิ์ นายปภังกร เหล่าเขต และนางสาวภวิตรี ศิรอิ ุยานนท์ รับ

35

36

37
38
39

หน่วยงานที่มอบ

ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลีย่ น
นานาชาติ International
ทุนแลกเปลีย่ นต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Education Exchange Thailand
นายพงศภัค โพธิ์งาม น.ส.พิมพ์ลดา งามประดับเลิศ นายอัครพนธ์ สุรสิงห์สฤษดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายอชิรวิทย์ ศรีภัทรวิทย์ นางสาวสิริประภา ป้อมเสมา
มัธยมศึกษานครสวรรค์
นายพิชยุตม์ สิทธิชนาสุทธิ์ นายธัชพล บุรณธนิต นายสิรภพ สวัสดิผล
นางสาวนิรัฐชา ตั้งมั่นคงวรกูล นายพสธร ศรีพริ อด
และนายรัฐนันท์ เชื่อมสุวรรณา รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรม
ยอดนักเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ English Superhero Writing ระบบ
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Classroom ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวศุภสิ รา พึ่งเจียม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
สำนักความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ จัดโดยสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประเทศ สำนักปลัดกระทรวง
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นผู้แทนนประเทศไทยในการเข้าร่วมการ
ศึกษาธิการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ (International Public
Speaking Competition: IPSC) ณ สหราชอาณาจักร ฝึกซ้อมโดย ครูปุญชรัสมิ์
สนธิรักษ์ และ ครู Jiarun Mu
นายณฐธรงชนน บุษยะบุตร ได้รบั รางวัลดีเด่น การแข่งขันกิจกรรมยอดนักเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์รองชิงชนะเลิศ
มัธยมศึกษานครสวรรค์
นางสาวเกวลิน อัฐสิทธิ์โสภณ รับรางวัลยอดนักเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
The Super of English Superhero Writer
มัธยมศึกษานครสวรรค์
นางสาวพิมพ์ลภัส ไพรเผือก ได้รบั รางวัลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK3
สำนักงานส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาจีนนานาชาติ (Office
of Chinese Language Council
International: TOCLCI หรือ
HANBAN: ฮั่นปั้น)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

56

ตารางที่ 2.17 ตารางแสดงผลงาน/รางวัลนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ที่
ผลงาน/รางวัลนักเรียน
หน่วยงานที่มอบ
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

นายดานุ บุญมาก รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วน
ภูมิภาค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563 30 ตุลาคม 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายอภิสิทธิ์ บุญรักษา รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทาง กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส่วนภูมภิ าค ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563 30 ตุลาคม 2563
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายดานุ บุญมาก รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทาง
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับประเทศ ครั้งที่ 16 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
กระทรวงการอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 19-21 พฤศจิกายน 2563
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวอรญา เรืองจุติโพธิ์พาน ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลชมเชย ในการประกวด กระทรวงวัฒนธรรม
การเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
นางสาวธารินี สิงห์ทอง และนางสาวรัตนวดี ศรีเวียง รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
แข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์พัฒนาการเรียนเรียนรูส้ ังคม
ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาการเรียนเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาววรินยุพา วาชิซาวา รับรางวัลชนะเลิศนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษานครสวรรค์
ระดับจังหวัด
นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ รับรางวัลชนะเลิศนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ระดับ
จังหวัด
นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ รับรางวัลชนะเลิศโครงการเยาวชนคนดีศรีสังคม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ประจำปี 2563
นครสวรรค์
นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ รับรางวัลยุวสตรีดเี ด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
2563
ความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวพิชญธิดา ติณะมาศ รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดบรรยาย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ธรรมชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ระดับจังหวัด ปี 2564
นครสวรรค์
นาภจงสาวเพชรลดา รัตนใหม่ รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 การประกวดบรรยาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ธรรมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด ปี 2564
นครสวรรค์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

57

ที่

ผลงาน/รางวัลนักเรียน

12

นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน และนางสาวภวิตรี ศิริอุยานนท์
ได้รับรางวัล “ชมเชย” ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
น.ส. ธารินี พวงทอง และน.ส.รัตนาวดี สิงห์เวียง รับรางวัลเกียรติบัตร ชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาทางสังคม พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

หน่วยงานที่มอบ

17

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
นางสาวศิริวิมล มีมุข รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม/กิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“บันทึกหนังสือเล่มโปรด”
มัธยมศึกษานครสวรรค์
ระดับจังหวัด
เด็กหญิงอรวรรณ มาปัด รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม/กิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ่าน “บันทึกยอดนักอ่าน”
มัธยมศึกษานครสวรรค์
ระดับจังหวัด
เด็กหญิงอัญชลี มาปัด รับรางวัลระดับยอดเยีย่ ม/กิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ่าน “บันทึก๑๐๐ บรรทัด”
มัธยมศึกษานครสวรรค์
ระดับจังหวัด
น.ส.พนัสกร สวนอาษา รับรางวัลอันดับที่ 1 เทนนิส หญิงเดี่ยว
กีฬานักเรียน เขต 6 จ.พชรบูรณ์

18

น.ส.พนัสกร สวนอาษา รับรางวัลอันดับที่ 1 เทนนิส หญิงเดี่ยว

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

19

นายธิติพงษ์ เรืองงาม รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ฟรีสฯ 1,000 ม.

กีฬานักเรียน เขต 6 จ.พชรบูรณ์

20

นายธิติพงษ์ เรืองงาม รับรางวัลอันดับที่ 2 ว่ายน้ำ ฟรีสฯ 200 ม.

กีฬานักเรียน เขต 6 จ.พชรบูรณ์

21

นายธิติพงษ์ เรืองงาม รับรางวัลอันดับที่ 2 ว่ายน้ำ ฟรีสฯ 400 ม.

กีฬานักเรียน เขต 6 จ.พชรบูรณ์

22

นายธิติพงษ์ เรืองงาม รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ฟรีสฯ 1,000 ม.

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

23

นายธิติพงษ์ เรืองงาม รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ฟรีสฯ 200 ม.

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

24

นายธิติพงษ์ เรืองงาม รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ฟรีสฯ 400 ม.

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

25

น.ส.ปกิจฐา สุขประเสริฐ รับรางวัลอันดับที่ 2 ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 ม.

กีฬานักเรียน เขต 6 จ.พชรบูรณ์

26

น.ส.ปกิจฐา สุขประเสริฐ รับรางวัลอันดับที่ 3 ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม.

กีฬานักเรียน เขต 6 จ.พชรบูรณ์

27

น.ส.ปกิจฐา สุขประเสริฐ รับรางวัลอันดับที่ 3 ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 ม.

กีฬานักเรียน เขต 6 จ.พชรบูรณ์

28

น.ส.ปกิจฐา สุขประเสริฐ รับรางวัลอันดับที่ 3 ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 ม.

กีฬานักเรียน เขต 6 จ.พชรบูรณ์

29

น.ส.ปกิจฐา สุขประเสริฐ รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 ม.

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

30

น.ส.ปกิจฐา สุขประเสริฐ รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม.

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

31

น.ส.ปกิจฐา สุขประเสริฐ รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 ม.

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

32

น.ส.ปกิจฐา สุขประเสริฐ รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 ม.

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

13

14

15

16

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

58

ที่

ผลงาน/รางวัลนักเรียน

หน่วยงานที่มอบ

33

นายภาณุพล รินสันเทียะ รับรางวัลอันดับที่ 2 เทควันโด พุ่มเช ทีม

กีฬานักเรียน เขต 6 จ.พชรบูรณ์

34

นายภาณุพล รินสันเทียะ รับรางวัลอันดับที่ 1 เทควันโด้ รุ่น 55 ก.ก.ชาย

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

35

ด.ช.ภาณุกฤษณ์ สายราม รับรางวัลอันดับที่ 2 เทควันโด พุ่มเช ทีม

กีฬานักเรียน เขต 6 จ.พชรบูรณ์

36

ด.ช.ภาณุกฤษณ์ สายราม รับรางวัลอันดับที่ 2 เทควันโด้ รุ่น 45 ก.ก.ชาย

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

37

ด.ช.ธนภณ วัฒนาธร

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

38

ด.ช.ธนภณ วัฒนาธร รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม.

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

39

ด.ช.ธนภณ วัฒนาธร รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 ม

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

40

ด.ช.ธนภณ วัฒนาธร รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 ม.

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

41

ด.ช.อัครวิทย์ แต้มทอง รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 ม

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

42

ด.ช.อัครวิทย์ แต้มทอง รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 100 ม.

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

43

น.ส.ธมนวรรณ แสงท่านั่ง รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 ม

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

44

น.ส.ธมนวรรณ แสงท่านั่ง รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 100 ม.

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

45

ด.ญ.จิดาภา คะตะสมบูรณ์ รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 ม

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

46

ด.ญ.จิดาภา คะตะสมบูรณ์ รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 100 ม.

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

47

ด.ช.ถิรวิทย์ จงกล รับรางวัลอันดับที่ 1 เทควันโด้ รุ่น 45 ก.ก.ชาย

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

48

ด.ช.ภพธรรม ทองมีแสง รับรางวัลอันดับที่ 1 เทควันโด้ รุ่น 55 ก.ก.ชาย

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

49

นายภีมพล ญาณประภาส รับรางวัลอันดับที่ 1 เทควันโด้ รุ่น 48 ก.ก.ชาย

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

50

ด.ญ.ชิโนทัย ศรีสุข รับรางวัลอันดับที่ 1 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

51

ด.ญ.ชิโนทัย ศรีสุข รับรางวัลอันดับที่ 1 แบดมินตัน หญิงคู่

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

52

น.ส.วิรลั พัชร ปั้นสุรินทร์ รับรางวัลอันดับที่ 1 แบดมินตัน หญิงคู่

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

53

ด.ช.พิสิฐพล เสถียรพัฒนากูล รับรางวัลอันดับที่ 3 แบดมินตัน ชายเดี่ยว

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

54

นายบริภัทร จันมหันต์ รับรางวัลอันดับที่ 1 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

55

น.ส.กัญจนพร หาญสาริกิจ รับรางวัลอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล หญิง

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

56

น.ส.พุทธิภา แย้มฉาย รับรางวัลอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล หญิง

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

57

น.ส.สิริยากร ทองสุขดี รับรางวัลอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล หญิง

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

58

น.ส.นิรชา หงส์ยมิ้ รับรางวัลอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล หญิง

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

59

น.ส.จิตรลดา นวกุล รับรางวัลอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล หญิง

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

60

น.ส.มณฑานาถ เอื้ออำไพ รับรางวัลอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล หญิง

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

61

น.ส.อชิรญา คำวิเศษ รับรางวัลอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล หญิง

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

รับรางวัลอันดับที่ 1 ว่ายน้ำ กรรเชียง 50 ม.

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

59

ที่

ผลงาน/รางวัลนักเรียน

หน่วยงานที่มอบ

62

น.ส.พรปวีณ์ ปัญจมณี รับรางวัลอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล หญิง

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

63

น.ส.พลอยชมพู หมื่นภักดี รับรางวัลอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล หญิง

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

64

น.ส.ศศิวิมล เทียนทอง รับรางวัลอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล หญิง

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

65

น.ส.บุณยาพร มกรธวัช รับรางวัลอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล หญิง

กีฬานักเรียน จ.นครสวรรค์

66

เด็กชายดานุ บุญมาก รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

สมาคมวิทยาศาสตร์

พร้อมทุนการศึกษา 5,000บาท
ประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เด็กชายดานุ บุญมาก รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 3,000

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
รามคำแหงกรุงเทพฯ
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย

บาท ประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนล่าง

นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

67
68

นายอภิสิทธิ์ บุญรักษา รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
1,500บาท ประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือตอนล่าง นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

3. จุดเด่น
จุดเด่นในด้านคุณภาพของผู้เรียน คือ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน
มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ ให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และผู้เรียนได้รับรางวัล
ระดั บ ชาติแ ละระดับ นานาชาติ ได้ แ ก่ รางวั ล เหรี ยญทอง (Gold Award) 2020 Kaohsiung International
Invention and Design EXPO (KIDE)” ณ เมื อ งเกาสง ไต้ ห วั น World Invention Intellectual Property
Associations (WIIPA) รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานระดับประเทศ โครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
ระดับ ม.ต้น และ เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ระดับม.ปลาย ชิงถ้ว ย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน วาดภาพจิน ตนาการทางวิ ทยาศาสตร์ ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่น เยาว์
ระดับประเทศ ครั้งที่ 16 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลั ย
รามคำแหงกรุงเทพฯ รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Game 24 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครสวรรค์ รางวัลยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมยอดนักเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ English Superhero Writing ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ผ่าน
การคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
ค่าย 1-2 ประจำปีการศึกษา 2563 รวมจำนวน 51 คน ประกอบด้วย สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 คน สาขา
ฟิสิกส์ จำนวน 3 คน สาขาเคมี จำนวน 8 คน สาขาชีววิทยา จำนวน 6 คน สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน สาขา
ดาราศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 17 คน สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย จำนวน 2 คน
สำหรั บ การพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั ง พึ ง ประสงค์ อ ย่ า ง
หลากหลาย ทำให้มีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 จนทำให้นักเรียนเข้ารับ
การประเมินโครงการ คนดี ศรีสังคม ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ได้แก่
นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ รางวัลชนะเลิศ นางสาววรินยุพา วาชิซาวา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 และนางสาว
จิดาภา ฉัตรากุล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 นอกจากนี้การดำเนินการของนักเรียนจิตอาสาทูตพลังงานในการ
รณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนนครสวรรค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศยอดเยี่ยมโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งโรงเรียน
นครสวรรค์ได้รับรางวัลคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนต่อเนื่องมา 3 ปีการศึกษา
ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำเร็จการศึกษา 100% และนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจำนวนเท่ากับปีการศึกษา 2562 ซึ่งกำลังดำเนินการแก้ไขถึงแม้จะอยู่ในการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า แต่โรงเรียนนครสวรรค์ก็สามารถปรับวิธีการให้เหมาะสมและต่อเนื่องได้โดยไม่กระทบต่อ
การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของผู ้ เ รี ย นโดยการใช้ ร ะบบออนไลน์ เ ข้ า มาช่ ว ยบริ ห ารจั ด การ และ
ปีการศึกษา 2563 มีผู้เรียนที่ติด 0 ร น้อยกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
จากจุดเด่นดังกล่าวส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้
1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีพัฒนาทางการเรียนที่สูงขึ้น
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณอยู่ในระดับดีเยี่ยม
และผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย
3. ผู้เรียนมีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย
4. ผู้เรียนมีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และผลการปฏิบัติสูงกว่า
ค่าเป้าหมาย
5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และ
ผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย
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6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และผลการ
ปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและ
หลากหลาย และมีสุขภาวะทางกาย และจิตสังคม เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
4. จุดควรพัฒนา
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม เพิ่มเติม
2. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป
3.พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
4. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้เรียน เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียน
5. บุคลากรทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญและช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีแก่
นักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. แนวทาง/แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. แผนปฏิบัติการที่ 1 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก
2. แผนปฏิบัติการที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3. แผนปฏิบัติการที่ 3 เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามกรอบ CEFR
4. แผนปฏิบัติการที่ 4 ส่งเสริมนักเรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
5. แผนปฏิบัติการที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน
มาตราฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนนครสวรรค์ มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA
ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ (RBM : Result Based Management) เป็นการ
กระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ ผ่านมา จัดการ
ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น วางแผน กำหนดเป้ า หมายในการจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้น
ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดยดำเนินการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ
โดยนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มากำหนดกลยุทธ์ นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ และกำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดการประเมิน หลังจากปฏิบัติตามแผนมีการวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างเป็นวงจร ดังภาพที่ 2.1 การนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ
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การนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ
1

2

3

4

กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์

เป้า

5

กำหนด
การประเมิน

แผน

6

7

การวิเคราะห์ผล การปรับปรุง

ผล

ภาพที่ 2.1 การนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ
ในการดำเนินงานของโรงเรียนนครสวรรค์มีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพทั้ง 4 กลุ่มบริหาร
ได้แก่ กลุ่มบริการวิชาการ มีนวัตกรรม “6CIs ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศ” คือ เป็นมีกระบวนการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง ใน 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร, 2) การจัดการเรียนการสอน, 3) การ
ใช้แหล่งเรียนรู้, 4) สื่อการเรียนรู้, 5) กิจกรรมเสริมความรู้ และ 6) การจัดทำวิจัย เพื่อสนองความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้นักเรียนมีผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ สร้างชื่อเสียง ความเชื่อมั่นที่ดี และได้รับการ
ยอมรับอย่าง กว้างขวาง สำหรับกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล มีนวัตกรรม D-star Model คือ
D – Digital,D – Service, D – Document และ D – Training เป็ น กระบวนการบริ ห ารที ่ ม ี แ นวปฏิ บ ั ต ิ เ พื่ อ
ขับเคลื่อนสนับสนุนให้การพัฒนานักเรียนสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ และกลุ่มบริหารทั่วไป มีนวัตกรรม
Service Mind คือ การบริหารจัดการที่เน้นการบริการที่เป็นกันเองและมีระบบที่เข้าถึงง่าย และกลุ่มบริห าร
กิ จ การนั ก เรี ย น มี น วั ต กรรม 4s Model (Four Strong for Personnel Administration Group) เป็ น
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน สร้างเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนมีความฉลาด
อย่างสง่างาม (SMART) เป็นที่ยอมรับ นอกจากกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มจะมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพแล้ว
ผู้อำนวยการก็มีนวัตกรรมบริหารที่ช่วยเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียนคือ นวัตกรรม PPT การบริหารจัดการ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ได้แ ก่ Participation Performance Technique ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จัด
โครงสร้างการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ขับเคลื่อนโดยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วาง
กลยุทธ์การพัฒนา รวมทั้งเทคนิคการโค้ชและพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ทำให้บุคลากรมีวิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)
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นอกจากนวัตกรรมการบริหารของผู้บริหารที่มีคุณภาพ โรงเรียนนครสวรรค์มีกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมีระบบ โดยมีการเก็บข้อมูลจากย่อยมาสู่หลักคือ มีการรายงานคุณภาพการศึกษาทุกภาค
ส่ว นโดยเริ่มจาก (T-SAR Teacher-SAR) เป็นรายงานการประเมินตนเองของครูผ ู้ส อนทุกคน เมื่อครูผ ู้ส อน
ดำเนินการทำ T-SAR แล้วจะรวมข้อมูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูลในเรื่องเดียวกันและ
จัดทำเป็น D-SAR (Department-SAR) เป็นรายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน
ทั้งหมด 11 กลุ่ม แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 3 กลุ่มงาน จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลจาก D-SAR มาเป็น
A-SAR (Administration-SAR) ซึ่งเป็นรายงานการประเมินตนเองของกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่ม และจึงรวบรวม
ข้อมูล ทั้งหมดมาเป็น SAR โรงเรีย นนครสวรรค์ กลไกการประกันคุณภาพดัง กล่าวเป็ นการสะท้ อนผลการ
ดำเนินงาน และพัฒนางานทุกด้านในทุกภาคส่วนในโรงเรียน และทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง มีความถูกต้อง เพื่อ
นำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิ ภาพ ดังภาพที่ 2.2 กลไกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์
SAR
A - SAR
D - SAR
T - SAR

SAR
Administration SAR
Department SAR
Teacher SAR

ภาพที่ 2.2 กลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์
ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจากการจัดการ
เรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการจั ด การเรีย นการสอนให้เ หมาะสม สอดคล้องกับ ความต้ องการของผู ้เ รี ยนและชุมชนอ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา มีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพ
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และมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมและชุมชน โดยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้
1.การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความพอเพียง
2.การจั ด การเรี ย นการสอนตามโครงการพั ฒ นาประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาในภู ม ิ ภ าค
(Education Hub) Multilingual Program (MP) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษา
ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
3.พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ของ สสวท.และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับสูง
4. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านดนตรี กีฬา ด้านทัศนศิลป์ ต้นกล้าจิตรกรน้อย เป็นต้น
5. ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง นำผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย
6. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมประชุม สัมมนาศึกษาดูงาน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง และเข้าร่วม
ประกวดผลงานรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ
7. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
สัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น โปรแกรม SGS
ระบบประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ โปรแกรมห้องสมุด พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วยโครงการ
พัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรมห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารเอนกประสงค์ หอประชุม ที่มีความพร้อมสะดวกสบายเอื้ อต่อการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ บริเวณโรงเรียนสะอาดสวยงาม ปลอดภัยและร่มรื่น มีส่วนหย่อมให้นักเรียนพักผ่อน มีที่นั่งพักผ่อน
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มตามศักยภาพ
โรงเรียนนครสวรรค์มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ
WIFI ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดให้มีห้องเรียนคุณภาพ (Smart Classroom) ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการ
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สอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้ง Apple Application for Education และ Google Application มีการ
ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ อ อนไลน์ ใช้ ร ะบบการจั ด ซื ้ อ จัด จ้า งภาครั ฐ (e-GP) ส่ ง เสริ ม ให้ ค รูท ุ ก คนจัด ทำ KM
(knowledge Management) รายบุคคลจัดเก็บในเว็บไซต์ KM NSSC เพื่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียน
เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19 โรงเรียนนครสวรรค์ได้มีการปรับการบริหารและการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การ
จัดการเรีย นการสอน ภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ชมรมครูโรงเรียน
นครสวรรค์ ฝ่ายบริหารของโรงเรียน และครูโรงเรียนนครสวรรค์ ให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนนครสวรรค์ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย เช่ น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครู
และนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
โดยโรงเรียนนครสวรรค์เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการสลับกลุ่มนักเรีย น แบ่งนักเรียนใน
ห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม
1. จัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จำนวนนักเรียน 20–25 คน/ห้องเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน โดยโรงเรียนจัดการ เรียนการสอน
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปกติ โดยแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่
1 ลำดับเลขคี่ กลุ่มที่ 2 ลำดับเลขคู่ สลับกลุ่มมาเรียนที่โรงเรียนวันเว้นวัน ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หรือจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)
3. ครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ จัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ On-Site กับนักเรียนกลุ่มที่ 1 โดยครูผู้สอนบันทึกการสอน เพื่อ Online ให้นักเรียนกลุ่ม
ที่ 2 ได้เรียนที่บ้านควบคู่ด้วย หรือสอนโดยบันทึกไฟล์ภาพหรือเสียงไว้ล่วงหน้าได้และมีการเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย
QR Code ทุกครั้ง
4. ครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพ สุขศึกษาฯ ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site กับนักเรียนกลุ่มที่ 1 ที่เรียนในห้องเรียน และมอบหมายงานให้นักเรียน
กลุ่มที่ 2 ทำใบงาน ใบกิจกรรม หรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่บ้าน และมีการเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย
QR Code ทุกครั้ง
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สำหรับความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาด โรงเรียนนครสวรรค์มี มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาด โดยกำหนดการปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่อมาโรงเรียน คือ 1)สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ
Face Shield ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน, 2) นักเรียนทุกคนต้องคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณที่โรงเรียน
กำหนดทุกวัน, 3) ล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์หลังรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ ,
4) นักเรียนปฏิบัติทุกกิจกรรมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้อย่างสะดวก ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่”
(New Normal) และ 5) เข้าเรียนตามวันเวลา ตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด
นอกจากนี้การใช้พื้นที่ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องประชุม สนามกีฬา ห้องสมุด ฯลฯ มีการกำหนดให้จัด
ห้องเรียน โดยจัดโต๊ะเรียนต่อห้องเรียน จำนวนไม่เกิน 20 - 25 ตัว และแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่างทากายภาพ
1 - 1.5 เมตร เพื่อลดความแออัดของนักเรียน จัดให้นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวันโดยเหลื่อมเวลากัน
โดยมีระยะห่างของรอบเวลาละ 30 นาที และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนงดการใช้ของร่วมกันของนักเรียน และ
การมารับนักเรียนกลับบ้าน ผู้ปกครองรับนักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง ที่โรงเรียนกำหนด กรณี ผู้ปกครองเข้ามาติดต่อ
ราชการผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน โดยครูเวรประจำวันหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำหน้าที่คัดกรอง
และบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของทุกท่าน
จากการที่โรงเรียนนครสวรรค์มีนวัตกรรมการบริหารของผู้บริหาร มีกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นระบบ มีการพัฒนาครูและบุคลากร และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรีย นรู้ ที ่ท ัน สมัย รวมทั้งจัดสภาพแวดล้ อ มให้ เ อื ้ อต่ อการจั ดการเรี ยนรู้ ส่งผลให้โ รงเรียนนครสวรรค์
มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนนครสวรรค์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ตารางที่ 2.18 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่ 2
ประเด็นการพิจารณา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนด
ค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้
2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ตามเป้าหมาย

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ตามเป้าหมาย

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ตามเป้าหมาย

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ตามเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

67

มาตรฐานที่ 2
ประเด็นการพิจารณา

ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
ยอดเยี่ยม
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ยอดเยีย่ ม
จัดการและการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ

ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน

ยอดเยี่ยม

ตามเป้าหมาย

ยอดเยี่ยม

ตามเป้าหมาย

ระดับยอดเยี่ยม

จากตารางที่ 2.18 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา
2563 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 6 ประเด็น พิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
จากการที่โ รงเรีย นได้ป ฏิบ ัติงานตามหลัก การบริห ารงานคุ ณภาพ (PDCA) ส่งผลให้การบริห ารจั ด
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน สามารถอภิปรายผลการประเมินได้ดังนี้
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนิน งานของสถานศึกษาได้จริง และเป็นแบบอย่ างที่ดี
แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ดังนั้นโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็น
ธรรม มีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงานที่ชัดเจน
2. สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่มบริหาร
โดยยึดหลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากรแต่
ละกลุ่มบริหารอย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภ ายใน
สถานศึกษา
3. สถานศึกษามุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 ให้แก่ผู้เรียน จัดหลักสูตรที่สนองนโยบายของรัฐ ได้แก่ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รายวิชาค้นคว้าอิสระ
(IS) ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและเกิดบรรยากาศใหม่ๆ ในการเรียนรู้
4. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ได้แก่ การศึกษาต่อ การทำผลงานทางวิชาการ เพื่อให้เลื่อน
หรือมีวิทยฐานะสูงขึ้น การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในสายงาน ส่งผลให้ครูและบุคลากร
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
5. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียนคุณภาพ (Smart Classroom) แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่อยู่
เสมอ ทั้งประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
นครสวรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
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6. โรงเรียนได้จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูล ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ความรู้ได้อย่างทั่วถึงและบุคลากรสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและ
ทันสมัย
จากการบริ ห ารจั ดการที ่ม ี ค ุ ณ ภาพส่ง ผลให้ โ รงเรีย นได้ร ั บ รางวั ล IQA AWARD สถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น
แบบอย่างด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ยอดเยี่ยม ต่อเนื่อง 2 ปี และได้รับเป็นสถานศึกษาแกนนำภายใต้โครงการ
ส่งเสริมสนับ สนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ( IQA 1ช่วย4 ) โดยมีสถานศึกษาร่ว มพัฒนา คือ
โรงเรียนนวมินทรชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนไพศาลีพิทยา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิต
วิทยา
นอกจากนี้ในการบริหารจัดการในด้านของการพัฒนาผู้เรียนมีการกำหนดโครงการเพื่อพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
Multilingual Program (MP) และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ทำให้เป็นหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ มีกระบวนการในการพัฒนางานด้านวิชาการ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ระดับเขต
พื้นที่ ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เป็นจำนวนมากมาย สรุปได้ดังนี้
1.รางวัลเหรียญทอง (Gold Award) 2020 Kaohsiung International Invention and Design EXPO
(KIDE)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)
2.รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานระดับประเทศ โครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ระดับ ม.ต้น ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3.รางวัล เหรีย ญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ระดับม.ปลาย ชิงถ้ว ย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
5.รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพฯ
6.รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร
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8.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Game 24 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
รางวัลยอดเยี่ยม
9.รองชนะเลิ ศ อั น ดับ ที ่ 1 การแข่ ง ขั น กิ จกรรมยอดนั ก เขี ยนภาษาอั ง กฤษเชิง สร้า งสรรค์ English
Superhero Writing ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
10.นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพั ฒ นา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1-2 ประจำปีการศึกษา 2563 รวมจำนวน 51 คน
ประกอบด้วย สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 คน สาขาฟิสิกส์ จำนวน 3 คน สาขาเคมี จำนวน 8 คน สาขาชีววิทยา
จำนวน 6 คน สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 17 คน สาขาดาราศาสตร์
ม.ปลาย จำนวน 2 คน
3. จุดเด่น
โรงเรียนนครสวรรค์กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพและมีการบริหาร
จัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพทุกกลุ่มบริหาร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ
ให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4. จุดควรพัฒนา
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยงบน
ฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การ
นิเทศการสอนและงานวิจัย
2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้ง
โรงเรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนนครสวรรค์ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เ น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน (Project-based
Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมที่ตรงกับ
ความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้
การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การสอนแบบบูรณาการโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพศึกษา
ส่ ง เสริ ม ให้ จ ั ด การเรี ย นการสอนแบบ 5 Steps ได้ แ ก่ Learning by Question, Learning by Searching,
Leaning by Construction, Learning by Communication และ Learning by Serving สนับสนุนให้ครูมีการ
ทำวิจัยในชั้นเรียน ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และที่สำคัญคือโรงเรียนนครสวรรค์มี
กระบวนจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย เป็น นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านช่องทาง KM
NSSC ซึ่งเป็นช่องทางที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของครูทุกคนในโรงเรียน
ได้ และมีการสร้างคอร์สออนไลน์บน iTunes U บน Apple Application ซึ่งแบบอย่างในการใช้คอร์สออนไลน์ที่
ดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจและหลากหลาย และดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทุกสถานการณ์โดย
การใช้ Google Meet ในการสอนออนไลน์ Google Classroom และ Google Site โดยโรงเรียนนครสวรรค์มี
ห้อง Romsak Online เป็นห้องต้นแบบในการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการประชุมต่างๆ
อีกทั้งห้องเรียนทุกห้องเรียนของโรงเรียนนครสวรรค์สามารถถ่ายทอดสดในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
และมีการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนผ่านทาง Web Page และ Website ของ
โรงเรียนนครสวรรค์
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2. ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนนครสวรรค์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้
ตารางที่ 2.19 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2563
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป้าหมาย ผลการประเมิน
3.1 จัดการเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริงและสามารถนําไป
80.00
99.12
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด
และให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ิจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
80.00
98.24
ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
80.00
100.00
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
80.00
98.82
1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สอื่ การเรียนรู้ที่หลากหลาย
80.00
100.00
2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
80.00
98.24
เรียนรู้ มี application
3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ ภายนอก
โรงเรียน ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการ
80.00
98.24
เรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
80.00
100.00
1) ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก
80.00
100.00
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
80.00
100.00
นําผลมาพัฒนาผู้เรียน
1) ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
80.00
100.00
ข้อมูลย้อนกลับ นําผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
80.00
100.00
ของการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
80.00
100.00
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
1) ครู และ ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
80.00
100.00
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สรุปผลการประเมิน
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม
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จากตารางที่ 2.19 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 5 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงาน
แล้ว การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็น และอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตาม
มาตรฐานด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูของ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒ นาคุณภาพการศึ ก ษา
รายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กับรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ และผู้อำนวยการตามลำดับ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรีย นฝึกปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้
จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยสร้างความตระหนักและให้ความรู้ผ่านกระบวนการ
ประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษากำหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน
2. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย มีการสร้าง Google Site และ
KM NSSC สำหรั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และสอนออนไลน์ ผ ่ า น Google Meet อี ก ทั ้ ง ใช้ Google
classroom ช่ว ยในการจัดการชั้น เรีย น โรงเรียนนครสวรรค์ ใช้ ส ื่อเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้ว ยการจัดทำสื่ อ
มัลติมีเดีย การใช้ ICT การสืบค้นข้อมูล จากอินเทอร์เน็ต จัดให้มี iPad คอมพิวเตอร์ ทีวี ระบบเครื่องเสี ยง
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนนับเป็นการอำนวยความ สะดวกเรื่องสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนมี
แหล่งเรีย นรู้ ที ่ มี คุ ณภาพส่ งเสริ มให้ น ั กเรีย นสามารถค้ นคว้า สืบค้นข้อ มู ล ที่ ทั นสมัย อย่ างหลากหลาย มา
ประกอบการเรียนรู้ การค้นคว้า การทำงานของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ ห้อง
Smart Classroom ห้องอาเซียน ระบบคลังความรู้ online (KM) ห้องธรณีวิทยา ห้องสมุด วิทยาศาสตร์ ห้อง
ท้องฟ้าจำลอง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นอกจากนี้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังมีห้องปฏิบัติการที่รองรับให้
นักเรียนสามารถฝึกทักษะปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการ
เคมี ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ห้องโครงงาน ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย เป็นต้น
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและครู โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และครู บุคลากรคอมพิวเตอร์ที่มีความชำนาญไว้บริการอย่างเพียงพอ และสามารถ
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พัฒนาต่อยอดนักเรียนได้ใช้ทักษะที่เกิดจากการเรี ยนรู้เทคโนโลยีไปสู่โครงการที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนทาง
คอมพิวเตอร์มากมาย จนเป็นที่ยอมรับและคว้ารางวัลต่างๆ มากมาย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ ครูผู้สอนมีการใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ต่อไปนี้

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนนครสวรรค์

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนนครสวรรค์

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูประจำชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้น
เรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก(Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้าง
วินัยในการเรียนเชิงบวกโดยให้กำลังใจนักเรียน เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรง ใช้การสื่อสาร
โดยตรงกับนักเรียน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และ
เรียนรู้อย่างมีความสุข จึงส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างดี
เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ครู มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้แบบ เชิงรุก (Active Learning) จนส่งผลให้ได้รับรางวัลอันเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพของครู เช่น น.ส.ปิยะธิดา พัฒนสำราญ น.ส.ณัฐริกา อุณหันต์ นางพรลภัส ทองชุบ นางอัญญรัตน์ สอน
ทอง นางพิมพ์ลดา ก้อมน้อย นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมดี นางวัชรา ญาณปัญญา รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุ ข
จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และนางสาวอาภาภรณ์ ปานมี รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง “ครูดี ศักดิ์ศรี
สพม.42”
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ(Test Blueprint) และใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการสนับสนุนให้ครูได้บันทึกหลังสอนทุกครั้ง เพื่อ
ทราบ ความสำเร็จ และปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และนำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุง กระบวนการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยมากขึ้นนอกจากนั้น ครูผู้สอนยังเปิดโอกาสให้นัก เรียนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ของครู โดยให้นักเรียนประเมินออนไลน์ผ่านการใช้งาน Google Form
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมู ลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของครูใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น โครงการบูรณาการลดภาระงานของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ กำกับ ติดตามจากเพื่อนครูและฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ครูมีการ
ช่วยเหลือแบ่งปัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงสำหรับจัดกิจกรรมชุมชน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ
ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียนสนับสนุน
ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ครูนำนวัตกรรมไปเผยแพร่และ
สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงเป็นสถานศึกษาที่มีบุคคลและ
หน่วยงานทางราชการและเอกชน มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
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สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของครูในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ มีการจัด
ระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Google Meet , Google Classroom ,Google
site โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมในการเรียนรู้
2. จุดเด่น
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจในการ
ติดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับ ความต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 เพื่อมุ่งพัฒ นาความรู้
ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ
2. โรงเรียนได้กำหนดให้ครูทุกคนวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลาง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับมาตรฐานตัวชี้วัด
ตลอดจน ออกแบบการวัดผล และประเมินผลที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ มาตรฐาน และตัวชี้วัด และเน้น
กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ เช่น ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์
3. จุดที่ควรพัฒนา
การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR
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4. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
4.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับการเรียนรู้ในรูปแบบงานวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนนครสวรรค์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานตามมาตรฐานสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
ประเด็นการพิจารณา
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามทีส่ ถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากำหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัตไิ ด้จริง

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการประเมิน

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

80.83

96.69

สูงกว่าเป้าหมาย

76.67

76.67

สูงกว่าเป้าหมาย

94.93

94.93

สูงกว่าเป้าหมาย

84.00
94.39
80.00
100.00

84.00
94.39
80.00
100.00

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

81.05

96.92

สูงกว่าเป้าหมาย

81.33
96.67
80.00
97.31

81.33
96.67
80.00
97.31

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

78

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่า
เป้าหมายความสำเร็จไว้
2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่ เป้าหมาย
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริงและสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบและ
นําผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการประเมิน

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

80.00

80.00

สูงกว่าเป้าหมาย

99.12
80.00

99.12
80.00

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

98.82

98.82

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

80.00

สูงกว่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม

จากตารางที่ 3.1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2
มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 13 ประเด็นพิจารณาสูงกว่า
เป้าหมาย จำนวน 7 ประเด็นพิจารณา และต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการดำเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่
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1. จุดเด่น
1.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนนครสวรรค์มีการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี
กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็นพลเมืองที่ดี
และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่ง ให้ผ ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และผู้เรียนได้รับ
รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ หลายรายการ รวมทั้งรางวัลในด้านการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ
1.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนนครสวรรค์ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพและมีการ
บริหารจัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพทุกกลุ่มบริหาร โดยมีกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้ง
คนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ย วชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
1.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โรงเรียนนครสวรรค์มีสื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความพร้อมทางด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน และครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ มีความรู้ความสามารถและมี
ความตั้งใจในการติดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 เพื่อมุ่ง
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งโรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและ
ชุมชนองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์
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2. จุดที่ควรพัฒนา
2.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
พัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา จัด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และให้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มเติม
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น และพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์ และรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน
2.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาตามกรอบ CEFR และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การ
นิเทศการสอนและงานวิจัย
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามกรอบ CEFR
3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย
3.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 พัฒนาระบบการจัดการข้อมู ลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้ง
โรงเรียน
3.7 แผนปฏิบัติงานที่ 7 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
❖ ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายใน
❖ คำสั่งโรงเรียนนครสวรรค์ ที่ 264/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนนครสวรรค์
❖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2563
❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 และ 2563
❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561- 2563
❖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2563
❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 และ 2563
❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561- 2563
❖ แบบบันทึกตารางวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
❖ รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ D -SAR (Department Self - Assessment Report )
❖ รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มบริหาร A -SAR (Administration Self - Assessment Report )

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

82

❖ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2562
❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์
❖ บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนครสวรรค์
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติได้จริง
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้
2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
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2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนนครสวรรค์
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ค่าเป้าหมาย
( ระดับคุณภาพ )
ยอดเยี่ยม
( ระดับ 5 )
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5 )
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5 )
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
จำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5)
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ( 5 )
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1 นักเรียนร้อยละ 79 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.2 นักเรียนร้อยละ 79 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการ
สื่อสาร ในระดับดีมาก
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนร้อยละ 74 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.5 นักเรียนร้อยละ 74 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.6 นักเรียนร้อยละ 74 มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2.1 นักเรียนร้อยละ 84 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2.2 นักเรียนร้อยละ 84 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
2.3 นักเรียนร้อยละ 84 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด
อยู่ในระดับดีมาก
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดี
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้อยู่ในระดับ ดี
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
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3.3 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.4 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่
อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
4.2 นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดีมาก
4.3 นักเรียนร้อยละ 84 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 นักเรียนร้อยละ 74 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
5.2 นักเรียนร้อยละ 74 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.3 นักเรียนร้อยละ 74 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ 3 ขึ้นไป
5.4 นักเรียนร้อยละ 74 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.5 นักเรียนร้อยละ 74 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.6 นักเรียนร้อยละ 74 มีผลการเรียนกลุ่มสาระกา รเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาระดับ 3 ขึ้นไป
5.7 นักเรียนร้อยละ 74 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับ 3 ขึ้นไป
5.8 นักเรียนร้อยละ 74 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ระดับ 3 ขึ้นไป
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6.1 นักเรียนร้อยละ 84 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต้องานอาชีพอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
6.2 นักเรียน ร้อยละ 84 มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 84 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 84 มีความพร้อมในการทำงาน
และประกอบอาชีพ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
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1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.1 นักเรียนร้อยละ 84 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่นอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
2.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิดเห็น
ที่แตกต่าง อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
4.1 นักเรียนร้อยละ 81 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับผ่าน
4.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษาหรือสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ อยู่ในระดับผ่าน
4.3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ อยู่ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
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4.4 นักเรียน ร้อยละ 80 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาทและอบายมุข
ทุกชนิด อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
4.5 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
4.6 นักเรียน ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
4.7 นักเรียนร้อยละ 84 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5)
2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง
2.1.1 สถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ แผนการศึกษา
ชาติและความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพ
ความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2.1.2 สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบและเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการจนนำไปสู่การประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.1.3 สถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ฯลฯ
อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตามบริบทของสถานศึกษา
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.4 สถานศึกษาจัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบ
ด้วยวิธีการหลากหลาย
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้
2.2.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้
2.2.2 สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม
คลอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.3 สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย
ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2.2.4 สถานศึกษากำหนดวิธีการดำเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทำงานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและดำเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา บุคลากร
และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
2.2.5 สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัด
และคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและ กิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ
2.2.6 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญและ
ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2.2.7 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ
2.2.8 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2.2.9 สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร ของ
สถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการดำเนินงานบรรลุ ตาม
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วัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ
2.2.10 สถานศึกษามีการกำหนดปฏิทิน และแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจำปี มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตามการดำเนินงานชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ
กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
2.2.11 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ครบถ้วน
เกินร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจการดำเนินงาน
2.2.12 สถานศึกษา มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและมี
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ สถานศึกษา
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กำหนดภารกิจปฏิทินการติดตาม
ตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ
2.2.13 สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือ
ที่เหมาะสม และมีการจัดทำรายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน
2.2.14 สถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่างที่ดี และนำผลการ
ติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา
2.2.15 สถานศึกษามีการวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐาน การศึกษา
ของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา ดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือ ที่หลากหลายและ
เหมาะสม
2.2.16 สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา อย่างชัดเจน
ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินแบบองค์รวม (Holistic
rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgment) การประเมินจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (evidence based assessment) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
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2.2.17 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์แล้วจึง
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ อย่างเป็นระบบ ตาม
ช่วงเวลาที่กำหนด และนำข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.2.18 สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนำ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2.2.19 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่ง การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษา
2.2.20 สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงาน ต้นสังกัดต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ โดยให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้
2.2.21 สถานศึกษา มีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูลเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม น่าเชื่อถือ และให้
ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อนำผลประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้
2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง
2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง
2.4.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
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2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
2.5.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
2.6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5)
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.2.2 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้มี
Application เพื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมิน ของสถานศึกษา
3.2.3 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.2.4 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
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3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวกส่งผลให้นักเรียน
รักการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.5.1 ครูร้อยละ 80 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมิน ของสถานศึกษา
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ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนสูงสุด
นักเรียนที่ได้คะแนน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
สูงสุด
โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ
ภาษาไทย
194
75.25
54.29
8.60
16.22
95
100 ด.ช.ฐิติพล วัฒนะธนากร
ภาษาอังกฤษ 192
63.98
34.38 14.40
14.93 97.50
100 ด.ญ.ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฏ์
คณิตศาสตร์
195
54.50
25.46 19.47
15.02
100
100 ด.ญ.ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฏ์
วิทยาศาสตร์
192
44.65
29.89 12.12
9.66
88.20 97.80 ด.ญ.ณัฐรัตน์ มงคลรังสฤษฏ์
หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2563 เป็นผลคะแนนเฉลี่ยเฉพาะนักเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ O-NET
เท่านั้น
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

จำนวนผู้
เข้าสอบ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562-2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรียน
ระดับประเทศ
ภาษาไทย
76.71
55.14
75.25
54.29
ภาษาอังกฤษ
63.30
33.25
63.98
34.38
คณิตศาสตร์
64.82
26.73
54.50
25.46
วิทยาศาสตร์
43.01
30.07
44.65
26.89
หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2563 เป็นผลคะแนนเฉลี่ยเฉพาะนักเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ O-NET
เท่านั้น
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 และ 2563

วิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม
ค่าเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
76.71
55.14
63.30
33.25
64.82
26.73
43.01
30.07
247.84
145.19
61.96
36.30

ผลการ
พัฒนา
21.57
30.05
38.09
12.94
102.65
25.66

ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
ผลการพัฒนา
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
75.25
54.29
20.96
63.98
34.38
29.60
54.50
25.46
29.04
44.65
26.89
17.76
238.38
141.02
97.36
59.59
35.25
24.34
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 - 2563

ภาษาไทย 478
ภาษาอังกฤษ 478
คณิตศาสตร์ 478
วิทยาศาสตร์ 478
เฉลี่ยรวม

79.01
53.79
68.89
55.82
64.37

477
477
477
477

76.71
63.30
64.82
43.01
61.96

194
192
195
192

คะแนนเฉลี่ย

จำนวนผู้เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ย

จำนวนผู้เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ย

วิชา

จำนวนผู้เข้าสอบ

ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563

75.25
63.98
54.50
44.65
59.59

เพิ่มขึ้น/ลดลง เพิ่มขึ้น/ลดลง
2561-2562 2562-2563

-2.30
9.51
-4.07
-12.81
-2.41

-1.46
+0.68
-10.32
+1.64
-2.37

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 วิชา ได้แก่
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์และมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 1 วิชา คือ
วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน
ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับประเทศ 25.66 คะแนน
ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับประเทศ 24.34 คะแนน
ผลการพัฒนาปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียนลดลงกว่าปีการศึกษา 2562
2.37 คะแนน ลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 3.82 สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศที่ลดลงกว่า
ปีการศึกษา 2562 1.05 คะแนน คะแนนลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 2.89
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ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ

คะแนนเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนสูงสุด
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ
63.95
44.36 11.42
16.14 87.50
96.00
45.48
35.93
7.98
8.46
71.00
83.00

นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด
น.ส.วนัชพร บูรณวรฐิติกุล ม.6/3
น.ส.กิตติวรา อุรุวรรณกุล ม.6/1
น.ส.วนัชพร บูรณวรฐิติกุล ม.6/3

ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์

53.19
52.44

29.94
26.04

15.36
21.59

14.40
16.83

93.75
96.88

98.75
100.00

นายฉัตริน เอีย่ มสงคราม ม.6/1
น.ส.ชณากานต์ บุญทรงสันติกุล ม.6/1
น.ส.ชุติกาญจน์ เหลืองอุดมผล ม.6/3
น.ส.นรรัตน์ ธีระรังสิกุล ม.6/2

วิทยาศาสตร์

50.11

32.68

15.66

13.07

89.30

100.00

นายมนัสพงษ์ พึ่งตระกูล
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ม.6/15

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562-2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน
ระดับประเทศ
60.49
42.21
46.49
35.70
51.36
29.20
52.98
25.41
43.97
29.20

ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน
ระดับประเทศ
63.95
44.36
45.48
35.93
53.19
29.94
52.44
26.04
50.11
32.68

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 และ 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม
ค่าเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนา
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ
60.49
46.49
51.36
52.98
43.97
255.29
51.06

42.21
35.70
29.20
25.41
29.20
161.72
32.34

18.28
10.79
22.16
27.57
14.77
93.57
18.72

63.95
45.48
53.19
52.44
50.11
265.17
53.03

44.36
35.93
29.94
26.04
32.68
168.95
33.79
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19.59
9.55
23.25
26.40
17.43
96.58
19.24
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 – 2563

ภาษาไทย 661
ภาษาอังกฤษ 661
คณิตศาสตร์ 661
วิทยาศาสตร์ 661
สังคมศึกษาฯ 661
เฉลี่ยรวม

65.37
52.40
59.46
44.28
43.97
53.10

683
683
683
683
683

60.49
51.36
52.98
43.97
46.49
51.06

574
576
576
575
576

คะแนนเฉลี่ย

จำนวนผู้เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ย

จำนวนผู้เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ย

วิชา

จำนวนผู้เข้าสอบ

ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563

63.95
53.19
52.44
50.11
45.48
53.03

เพิ่มขึ้น/ลดลง เพิ่มขึ้น/ลดลง
2561-2562 2562-2563

-4.88
-1.04
-6.48
-0.31
+2.52
-2.04

+3.46
+1.83
-0.54
+6.14
-1.01
+1.97

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 วิชา ได้แก่
วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่พิเศษขึ้นไป ทั่วประเทศ พบว่า
โรงเรียนนครสวรรค์อยู่อันดับที่ 6 ของประเทศ
ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับประเทศ 18.72 คะแนน
ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับประเทศ 19.24 คะแนน
ผลการพัฒนาปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 1.97 คะแนน
เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 3.86
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แบบบันทึกตารางวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

ภาพที่ 4.1 แบบบันทึกตารางวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน D–SAR (Department Self – Assessment Report)

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานแนะแนว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานห้องสมุด

ภาพที่ 4.2 รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน D–SAR (Department Self – Assessment Report)
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
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รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มบริหาร A – SAR ( Administration Self – Assessment Report )

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล
ภาพที่ 4.3 รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มบริหาร A–SAR ( Administration Self–Assessment Report)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
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ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2563
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ผลของการดำเนินงาน
ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ตามมาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
(ระดับ 5)

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

ผลการประเมินโดยรวม

ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
จำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ( 5 )
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1 นักเรียนร้อยละ 79 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.2 นักเรียนร้อยละ 79 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถใน
การสื่อสาร ในระดับดีมาก
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถการสื่อสาร การนำเสนอผลงานได้
อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดำเนินงาน
76.67
94.93
79.00

100.00

79.00

90.40

80.00

100.00

1.4 นักเรียนร้อยละ 74 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา

74.00

99.37

1.5 นักเรียนร้อยละ 74 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา

74.00

81.11

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
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ประเด็นพิจารณา
1.6 นักเรียนร้อยละ 74 มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
2.1 นักเรียนร้อยละ 84 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2.2 นักเรียนร้อยละ 84 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปญ
ั หาตามแนวทางการประเมิน
PISA อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
2.3 นักเรียนร้อยละ 84 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ
ในการคิดอยู่ในระดับดีมาก
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดี
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิดขั้นตอนการทำงานและปัญหาของอุปสรรคการทำงานได้อยู่ในระดับดี
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.3 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา
3.4 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่อยู่
ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ในระดับ ดีเยีย่ ม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
4.2 นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ในระดับดีมาก
4.3 นักเรียนร้อยละ 84 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับ ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 นักเรียนร้อยละ 74 มีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ 3.0 ขึ้นไป
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6.1 นักเรียนร้อยละ 84 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอ้ งานอาชีพอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดำเนินงาน
74.00

98.44

84.00

94.39

84.00

91.59

84.00

100.00

84.00

91.59

80.00

100.00

80.00

100.00

80.00

100.00

80.00

100.00

95.00

100.00

84.00

91.00

74.00

74.00

84.00

100.00
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ประเด็นพิจารณา
6.2 นักเรียน ร้อยละ 84 มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 84 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 84 มีความพร้อมในการทำงาน และ
ประกอบอาชีพ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดำเนินงาน
84.00

100.00

84.00

99.99

84.00

100.00

1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา

ปีการศึกษา 2563
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดำเนินงาน

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
1.1 นักเรียนร้อยละ 84 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจติ อาสา อยู่ในระดับดี
เยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้อยู่ในระดับดี
เยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
2) ความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

80.00

100.00

80.00

92.57

80.00

93.99

80.00

100.00

2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

80.00

100.00

2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมัน่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

80.00

100.00

2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

80.00

92.57

80.00

93.99

80.00

80.00

2.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรม
และท้องถิ่น อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ความคิดเห็นที่แตกต่าง อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
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ปีการศึกษา 2563
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดำเนินงาน

ประเด็นพิจารณา
3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
4.1 นักเรียนร้อยละ 81 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับผ่าน
4.2 นักเรียนร้อยละ 95 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษาหรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ อยู่ในระดับผ่าน
4.3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัว
สะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ อยู่ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา
4.4 นักเรียน ร้อยละ 80 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาทและ
อบายมุข ทุกชนิด อยู่ในระดับดีเยีย่ ม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
4.5 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่อยู่
ในระดับดีเยีย่ ม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
4.6 นักเรียน ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
4.7 นักเรียนร้อยละ 84 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับดีมาก

100.00

100.00

80.00

80.00

100.00

100.00

81.00

81.00

76.57

76.57

95.00

95.00

95.32

95.32

80.00

80.00

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ( 5 )

ผลการดำเนินงาน

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ( 5 )

ประเด็นพิจารณา
2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง
2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงชีวิตจริง

ปีการศึกษา 2563
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดำเนินงาน
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา
2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
2.6 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดำเนินงาน
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จำนวน 5 ประเด็นการพิจารณา
ค่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ( 5 )
ผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ( 5 )
ประเด็นพิจารณา
3.1 จัดการเรียนรู้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และ
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
และ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา
3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.2.2 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรูม้ ี Application เพื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยีย่ ม ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา
3.2.3 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอือ้ ต่อการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดำเนินงาน

80.00

80.00

98.24

98.24

80.00

80.00

100.00

100.00

80.00

80.00

100.00

100.00
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3.2.4 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสมั พันธ์ เชิงบวกส่งผลให้
นักเรียน รักการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับนำผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา
3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของ
การเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.5.1 ครูร้อยละ 80 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยีย่ ม ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2563
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ดำเนินงาน
80.00

80.00

98.24

98.24

80.00

80.00

98.24

98.24

80.00

80.00
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QR CORD สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

QR CORD
การตรวจสอบ ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะ
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
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