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บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 
 โรงเรียนนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 173 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีบุคลากรสายบริหาร 

จำนวน 5 คน และมีบุคลากรครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ จำนวน 182 คน 

 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

ยอดเย่ียม 
(ระดับ 5) 

 

2. วิธีการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ดังนี้ 

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   โรงเรียนนครสวรรค์มุ่งพัฒนานักเรียนเป็น SMART STUDENT พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการสู ่มาตรฐานสากลและยกระดับผลสัมฤทธิ ์ให้สูงขึ ้น  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ 

“โรงเรียนนครสวรรค์ ก้าวล้ำนำหน้าสู่สากล” โดยมุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยระบบโรงเรียน

มาตรฐานสากล (World Class Standard School) ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School Based Management) 

ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ปกครองและชุมชน โดยจัดทำโครงการส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้  
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มีกระบวนการเร ียนการสอนที่ เน ้นการจ ัดการเร ียนรู ้แบบ Active Learning รวมทั ้งพัฒนาผู ้เร ียนให้มี

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความหมาย นำเทคโนโลยีมา

ส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนการสอน 

ได้แก่ NSSC Online เป็นนวัตกรรมที่เสมือนห้องเรียนออนไลน์ที่ประกอบด้วยห้องเรียนออนไลน์ทุกห้องเรียน ให้

นักเรียนและครูผู้สอนทุกรายวิชาได้เข้าไปใช้ในช่องทางเดียวกันเพื่อความสะดวกและเป็นมาตรฐาน , NSSC One 

Stop Check-In เป็นระบบลงชื่อเข้าเรียนประจำวันของนักเรียนที่เรียน Online และ Onsite เพื่อติดตามผู้เรียน

ในการมาเรียนแต่ละวัน และ NSSC ID ระบบจัดการอีเมล์ ซึ่งนักเรียนและบุคลากรทุกคนจะต้องใช้อีเมล์ของ

โรงเรียนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ

สัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื ่อให้ผู ้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกที ่ทุกเวลา โดยดำเนินการพัฒนาระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) 

ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน พร้อมทั้งวางระบบการใช้งาน อินเทอร์เน็ตแบบยืนยันตัวตน (Log in) เพื่อสอดส่อง

ดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนให้อยู่ในความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเพื่อความสะดวกในการบันทึก สถิติข้อมูลการใช้งาน และยังรองรับการเรียนการสอน

แบบ Application for Education ได้แก่ Google Classroom  Apple Application และ ห้องเรียน Smart 

Classroom เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง

โรงเรียนนครสวรรค์มีทีม i-champion เป็นแกนนำในการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการจัดการเรียนสอนและ

เผยแพร่ในโรงเรียน อีกทั้ง มี ROMSAK TV ONLINE สำหรับถ่ายทอดสดในการจัดการเรียนการสอนหรือการ

ประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งทุกห้องเรียนยังสามารถถ่ายทอดสดและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้

ผ่าน Google Meet และมีการบันทึกวีดีโอที่นักเรียนสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนด้วยวิธีกลับด้าน (Flipped Classroom) รวมทั้งมี iPad สำหรับการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้

ด้วยตนเอง นอกจากนี้นักเรียนยังมีแหล่งสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายกว้างขวาง ได้แก่ ห้องเรียน

คุณภาพ Smart Classroom ห้องสมุดที่ทันสมัย ศูนย์สืบค้นข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Searching Information 

Center) และเครื่อง iPad เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรยีนรู้ 

มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน

การวัดและประเมินผล ซึ่งครูผู้สอนจะมี KM (Knowledge Management) และ Google Site ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ เป็นช่องทางหนึ่งให้นักเรียนและครูได้ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งยังมี

กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมเติมความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเตรียมสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT 

ภายใต้แพลตฟอร์มออนไลน์ ให้นักเรียนเข้าเรียนได้มากกว่า 50 คลิปวีดีโอ รวมทุกรายวิชา และโครงการสอน 
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ปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทั้ง 5 

รายวิชา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพี่สอนน้องทำ Portfolio ในด้านต่าง ๆ ของรุ ่นพี ่ที ่ประสบความสำเร็จมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องเพื่อเตรียมความพร้อมในระบบ TCAS นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม NSSC E-Sports 

ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะต่าง ๆ จนเข้าร่วมแข่งขัน GOLDCITY ROV SCHOOLGAMES SEASON6 อีกทั้ง

มีการพัฒนาผู้เรียนในด้านภาษา ศิลปะ และดนตรี เช่น ส่งเสริมการใช้ภาษาในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษ การแข่งขันคัดลายมือภาษจีน และนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยน ณ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและแลกเปลี่ยนต่างประเทศในทุน AFS รวมทั้งการแข่งขันวาดภาพ การแสดงดนตรีใน

ประเพณีต่าง ๆ ของวงโยธาวาทิต เช่น ประเพณีตรุษจีน และเข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) Multilingual Program (MP) เพื ่อสนับสนุนส่งเสริมนักเร ียนที ่มี

ความสามารถพิเศษด้านภาษาให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนนครสวรรค์มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน

ทุกด้านที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและนําผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา

ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งทางเก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสร้างสรรค์ และเก่งเทคโนโลยี ทำให้นักเรียนที่มีความรู้

ความสามารถ ได้มีโอกาสประกวด แข่งขันทุกเวทีทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาต่อของนักเรียน 

 2) ผลการดำเนินงาน  

  นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีความรู้ความสามารถทั้งด้าน

วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ 

ให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ผ่านการสอบ

คัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน .)  

ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ ้น 92 คน แบ่งเป็นสาขาคณิตศาสตร์ 17 คน สาขาคอมพิวเตอร์  

19 คน สาขาฟิสิกส์ 20 คน สาขาดาราศาสตร์ 13 คน สาขาเคมี 13 คน สาขาชีววิทยา 10 คน  และมีนักเรียน

โรงเรียนนครสวรรค์ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 34 คน (สำรอง 1 

คน) แบ่งเป็นสาขาคณิตศาสตร์ 8 คน(สำรอง 1 คน) สาขาคอมพิวเตอร์ 6 คน สาขาฟิสิกส์ 2 คน สาขา 

ดาราศาสตร์ 7 คน สาขาเคมี 6 คน และสาขาชีววิทยา 5 คน และยังได้รับรางวัลการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ใน

ประเทศอีกหลายรายการ 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) กระบวนการพัฒนา  

   โรงเรียนนครสวรรค์ดำเนินกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย ส่งผลให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น โครงการคนดีมีคุณธรรมน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน โครงการรักความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย กิจกรรมศาสนานำสุข “การแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ”การเพาะกล้าคุณธรรมน้อมนำจิตอาสา การสอบธรรมศึกษา กิจกรรมพุทธปฏิบัติ โครงการพหุ

วัฒนธรรม เรียนรู้ อยู่ร่วม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชา

ทหารจิตอาสา จัดตั ้งชมรมอาสายุวกาชาด เยาวชนเพื ่อสันติภาพ 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 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกท้ังยังมีการรณรงค์การ

ทิ้งขยะให้ถูกที่ รักษาความสะอาดของโรงเรียน และลดการใช้โฟม อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เป็น

การช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืองที่ดี เช่น การให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเป็น

หน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน โดยเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตย การหาเสียง และการลงคะแนน

เสียง ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานคณะสี รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมเด็ก และเยาวชนดีเด่น เป็นการ

ช่วยสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ

นักเรียน และกิจกรรมคนดีศรีม่วงขาวของโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนานักเรียน

ด้วยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำความดี 
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2) ผลการดำเนินงาน 

  โรงเรียนนครสวรรค์มีการพัฒนาคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทำให้มี

คุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 จนทำให้นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้รับ

รางวัลได้แก่ รางวัลยุวสตรีดีเด่นเนื ่องในวันสตรีสากล , รางวัลวัฒนคุณาธรผู ้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง

วัฒนธรรม, รางวัลวัฒนธรรมวินิตและรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปีเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564, 

รางวัลลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 

ประจำปี 2564 รวมทั้งรางวัลเกียรติยศเยาวชนต้นแบบแห่งปี สาขาศิลปวัฒนธรรม , รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ 

สาขาศิลปะ, รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564 และได้รับรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดมารยาทไทย ปี 2564, รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ระดับประเทศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 

ทำนองสรภัญญะ และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ปี 

2564 นอกจากนี้การดำเนินการของนักเรียนจิตอาสาทูตพลังงานในการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน

และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศยอด

เยี่ยมโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการโรงเรียน

คาร์บอนต่ำสู่ชุมชนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

 

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 กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื ่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้

ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดยดำเนินการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ ใน

การดำเนินงานของโรงเรียนนครสวรรค์มีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพทั้ง 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 และได้รับการยอมรับ 
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อย่าง กว้างขวาง สำหรับกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล มีนวัตกรรม D-star Plus Model คือ  

D – Digital, D – Service, D – Document และ D – Training เป็นกระบวนการบริหารที ่มีแนวปฏิบัติเพ่ือ

ขับเคลื่อนสนับสนุนให้การพัฒนานักเรียนสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ และกลุ่มบริหารทั่วไป มีนวัตกรรม 

Service Mind คือ การบริหารจัดการที่เน้นการบริการที่เป็นกันเองและมีระบบที่เข้าถึงง่าย และกลุ่มบริหาร

ก ิ จกา รน ั ก เ ร ี ยน  ม ี น ว ั ตกร รม  4 s Model (Four Strong for Personnel Administration Group) เ ป็ น

กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน สร้างเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนมีความฉลาด

อย่างสง่างาม (SMART) เป็นที่ยอมรับ นอกจากกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มจะมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพแล้ว 

ผู้อำนวยการก็มีนวัตกรรมบริหารที่ช่วยเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียนคือ นวัตกรรม PPT การบริหารจัดการ

โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ Participation Performance Technique ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จัด

โครงสร้างการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ขับเคลื่อนโดยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วาง

กลยุทธ์การพัฒนา รวมทั้งเทคนิคการโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ทำให้บุคลากรมีวิธีการปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ (Best Practice) นอกจากนวัตกรรมการบริหารของผู้บริหารที่มีคุณภาพ  โรงเรียนนครสวรรค์มีกลไก

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีระบบ โดยมีการเก็บข้อมูลจากย่อยมาสู่หลักคือ มีการรายงาน

คุณภาพการศึกษาทุกภาคส่วนโดยเริ่มจาก (T-SAR Teacher-SAR) เป็นรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน

ทุกคน เมื่อครูผู้สอนดำเนินการทำ T-SAR แล้วจะรวมข้อมูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูล

ในเรื่องเดียวกันและจัดทำเป็น D-SAR (Department-SAR) เป็นรายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้และกลุ่มงานทั้งหมด 11 กลุ่ม แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 3 กลุ่มงาน จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูล

จาก D-SAR มาเป็น A-SAR (Administration-SAR) ซึ่งเป็นรายงานการประเมินตนเองของกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่ม 

และจึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาเป็น SAR โรงเรียนนครสวรรค์ กลไกการประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นการสะท้อน

ผลการดำเนินงาน และพัฒนางานทุกด้านในทุกภาคส่วนในโรงเรียน และทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง มีความถูกต้อง  

เพื่อนำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  โรงเรียนนครสวรรค์บริหารจัดการ

ภายใต้โมเดลและกลไกที่มีคุณภาพดังกล่าวร่วมกับระบบวงจรคุณภาพ PDCA   ของเดมมิ่ง  และระบบบริหาร

จัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน OBECQA  มาเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติสู่เป้าหมายที่วางไว้  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพผ่านโครงการและกิจกรรมงาน

ต่าง ๆ ที่เป็นการบริหารจัดการในโรงเรียน เช่น  กิจกรรม one stop  Services ได้แก่ Medical Fees  Services  

(บริการค่ารักษาพยาบาล), Salary Certificate Services  (บริการใบรับรองเงินเดือน), Salary Slip Services 

(บริการพิมพ์สลิปเงินเดือน), NSSC Payment Services  (การชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย) รวมทั้งกิจกรรมการ

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงาน ได้แก่  โปรแกรมบริหารงานพัสดุออนไลน์, โปรแกรมแผนปฏิบัติงานและ
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งบประมาณออนไลน์ และโปรแกรมงานบุคลากรออนไลน์ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 มีการบริหารจัดการในการบริการให้นักเรียนและบุคลากรได้รับวั คซีน 100%  รวมทั ้งมีการพัฒนา

แพลตฟอร์ม NSSC One Stop Check-In เป็นระบบลงชื่อเข้าเรียนประจำวันของนักเรียนที่เรียน Online และ 

Onsite เพ่ือติดตามผู้เรียนในการมาเรียนแต่ละวัน ร่วมกับการเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยระบบ iSchool NSSC 

2) ผลการพัฒนา 

   โรงเรียนนครสวรรค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่เข้มแข็ง นวัตกรรมของทุกกลุ่มบริหารเป็น 

แบบอย่างในการดำเนินงานที ่ด ีมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจของโรงเรียน บุคลากรได้ร ับการพัฒนา 

ประสิทธิภาพในการทำงาน โรงเรียนมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มี งบประมาณและ 

บุคลากรเพียงพอ ทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา 

ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม 2 ปีติดต่อกัน จนเป็นสถานศึกษาแกนนำภายใต้โครงการส่งเสริม

สนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ( IQA 1 ช่วย4 ) โดยมีสถานศึกษาร่วมพัฒนา คือ  โรงเรียนนวมิ

นทรชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนไพศาลีพิทยา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  อีกทั้ง

โรงเรียนนครสวรรค์ยังได้ร ับคัดเลือกเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการระบบคุณภาพโครงการโรงเร ียน

มาตรฐานสากล 

 

2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1) กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนนครสวรรค์ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่งเส ริมครูให้จัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที ่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน 

(Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การจัดการเรียนรู้แนว

สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชา

เพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลใน

สาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การสอน

แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาและใช้สื ่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
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เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ

หลักสูตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพศึกษา ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนแบบ 5 Steps ได้แก่ Learning by Question, Learning 

by Searching, Leaning by Construction, Learning by Communication และ  Learning by Serving 

สนับสนุนให้ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และที่

สำคัญคือโรงเรียนนครสวรรค์มีกระบวนจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning ผ่านช่องทาง KM NSSC และ Google Site ซึ่งเป็นช่องทางที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่ ใช้

สำหรับการเรียนการสอนของครูทุกคนในโรงเรียนได้ และมีการสร้างคอร์สออนไลน์บน iTunes U บน Apple 

Application ซึ่งแบบอย่างในการใช้คอร์สออนไลน์ที่ดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจและหลากหลาย และ

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทุกสถานการณ์โดยการใช้ Google Meet ในการสอนออนไลน์ Google 

Classroom และ Google Site โดยโรงเร ียนนครสวรรค์มีห ้อง Romsak Online เป็นห้องต้นแบบในการ

ถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการประชุมต่างๆ อีกทั้งห้องเรียนทุกห้องเรียนของโรงเรียน

นครสวรรค์สามารถถ่ายทอดสดในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ มีการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียนผ่านทาง Web Page และ Website ของโรงเรียนนครสวรรค์ มีการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริม

การเรียนรู้โดยมีการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนการสอน ได้แก่ 

NSSC Online เป็นนวัตกรรมที่เสมือนห้องเรียนออนไลน์ที ่ประกอบด้วยห้องเรียนออนไลน์ทุกห้องเรียน ให้

นักเรียนและครูผู้สอนทุกรายวิชาได้เข้าไปใช้ในช่องทางเดียวกันเพ่ือความสะดวกและเป็นมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนา

ครูและบุคลากรในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียน

การสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

และเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีให้ก้าวล้ำนำหน้าสู่สากล 

2) ผลการพัฒนา  

  การดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้

ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทำ

การวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ

ผู้อำนวยการตามลำดับ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้  
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ทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ซ่ึงครโูรงเรียนนครสวรรค์

มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยสร้างความตระหนักและให้ความรู้ผ่านกระบวนการ

ประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษากำหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนโดยมีสื ่อการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ทั้งสื ่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลติมีเดีย ICT การสืบค้นข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และสามารถ

สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน

นครสวรรค์ ห้อง Smart Classroom ห้องอาเซียน ระบบคลังความรู้ online (KM) ห้องธรณีวิทยา ห้องสมุด

วิทยาศาสตร์ ห้องท้องฟ้าจำลอง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นอกจากนี ้ในทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ย ังมี

ห้องปฏิบัติการที่รองรับให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะปฏิบัติ ครูผู้สอน ทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิง

บวก (Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกโดย

ให้กำลังใจนักเรียน สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้

อย่างมีความสุข ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชน

ทั่วไป ทำให้ครโูรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัลอันเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เช่น รางวัลคุรุสภา 

ประจำปี 2564, รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้าน

วิชาการ OBEC AWARDS ระดับประเทศ, รางวัลชนะเลิศ สหวิทยาเขตวิมานลอย ผลการประกวดคลิปวีดีโอ  

“Best Practice”  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19), เป็นเครือข่ายนักวิจัยสำนักเขตพื ้นที ่การศึกษา , เป็นครูแกนนำกลุ ่มสาระการเร ียนรู้

ภาษาต่างประเทศ สพม.42” ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  ใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) และ

ได้รับเป็น Model Teacher กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นอกจากนี้ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

แบบ Active Learning โดยโรงเรียนสนับสนุน ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

และนํานวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีจัดการเรียนการ

สอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย เช่น การ
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เรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษา

ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียน

เป็นสำคัญ ทั้งแบบ Online และ Onsite มีการจัดระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน 

ได้แก่ Google Meet , Google Classroom ,Google site โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู ้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเองและมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมในการเรียนรู้ รวมทั้งมีการเผยแพร่บน Web page และ Website ของ

โรงเรียนนครสวรรค์เป็นสาธารณะจนเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3. จุดเด่น  

3.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

โรงเรียนนครสวรรค์มีการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ 

ดนตรี กีฬา ศิลปะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มารยาท คุณธรรมจริยธรรม และมีจุดเด่นในเรื่องความสามารถ

ทางด้านเทคโนโลยี นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ มีการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์

เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน อีกทั้งมีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน

การสอน และบุคลากรครูที่มีคุณภาพ รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริ หาร ทำให้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ ทำให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ เก่งรอบด้าน เป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21  ส่งให้ผลการทดสอบ

ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี

ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติหลายรายการ 

ทั้งรางวัลในด้านวิชาการและรางวัลในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อีกทั้งมีการศึกษาต่อในระดับ

มหาวิทยาลัยทุกคน 

3.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

  โรงเรียนนครสวรรค์มีจุดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้าน  

ต่าง ๆ ทำให้เป็นระบบ รวดเร็วและมีมาตรฐาน อีกทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

น่า 2019 และโรงเรียนนครสวรรค์มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ คือ T-SAR, 

D-SAR, A-SAR และ SAR โรงเรียน และมีการบริหารจัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพทุก

กลุ่มบริหาร โดยมีกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ

ต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

  3.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  โรงเรียนนครสวรรค์มีความพร้อมในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

มีความพร้อมทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ มี

ความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน 

สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนใน

ยุค Thailand 4.0 เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งโรงเรียนมี

เครือข่ายผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ

สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

4. จุดที่ควรพัฒนา  

4.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

  มุ่งพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีการแก้ปัญหา และสามารถนำจุดเด่นใน

ด้านวิชาการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนได้ พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้

ภาษา ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติมากขึ ้น และพัฒนาให้นักเรียนมี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน

อย่างสร้างสรรค์ และรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียน มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและความภูมิใจในท้องถิ่น   

  4.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

พัฒนาระบบติดตามแผนปฏิบัติการออนไลน์โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีระบบที่

สะดวกมีมาตรฐานมากขึ้น และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของ

โรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกัน  

4.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

ทักษะทางภาษา และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ 
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5. แนวทาง/แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

5.1 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก  

5.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

5.3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การนิเทศ 

การสอนและงานวิจัย 

5.4 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

5.5 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 

5.6 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เทียบเคียง 

มาตรฐานสากล 
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คำนำ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนนครสวรรค์  

ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัด 

หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนนครสวรรค์ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์

จุดเด่น จุดที ่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดี ขึ ้น อีกทั ้งรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน

การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 

 

 

 

 

       นางสาวจงกล เดชปั้น 

ผู้อํานวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 1 
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  3 
 ข้อมูลนักเรียน 5 
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 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 10 
 ข้อมูลอาคารสถานที่ 14 
 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 
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สารบญัตาราง 
เรื่อง  หน้า 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์จำแนกตามระดับชั้น 5 

ตารางท่ี 1.2 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562-2564 5 

ตารางท่ี 1.3 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2562-2564 6 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 6 

ตารางท่ี 1.5 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 7 

ตารางท่ี 1.6 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 8 

ตารางท่ี 1.7 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564  9 

ตารางท่ี 1.8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

10 

ตารางท่ี 1.9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

11 

ตารางท่ี 1.10 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562-2564 

12 

ตารางท่ี 1.11 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562-2564 

13 

ตารางท่ี 1.12 แสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 15 

ตารางท่ี 1.13 แสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 

24 

ตารางท่ี 1.14 แสดงการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ 

แก่ครูและนักเรียน 

25 

ตารางท่ี 1.15 แสดงข้อมูลงบประมาณรายรับรายจ่ายของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 27 

ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาท้ัง 3 มาตรฐาน 30 

ตารางท่ี 2.2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

40 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ปีการศึกษา 2564 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2564 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
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ระดับดีเยี่ยมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 
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ตารางท่ี 2.8 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถ 
ในการสื่อสารกับค่าเป้าหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
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ตารางท่ี 2.9 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถ 
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ปีการศึกษา 2564 

49 

ตารางท่ี 2.10 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถ 
ในการแก้ปัญหากับค่าเป้าหมาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ปีการศึกษา 2564 
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ โรงเรียนนครสวรรค์ ที่ตั้ง เลขท่ี 173 ถนนมาตุลี ตําบลปากน้ำโพ อําเภอเมืองนครสวรรค์  

 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 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  

 เขตพ้ืนที่บริการ ในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ยกเว้นฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา 

 

      แผนที่โรงเรียน 

 
 

ภาพที่ 1.1 แผนที่โรงเรียนนครสวรรค์ 
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ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 
 
 

มีลักษณะเป็นรูปวิมานลอยสีม่วงบนพื้นสีขาว มีคําว่า โรงเรียนนครสวรรค์ อยู่ด้านล่าง 
  

คติพจน์ 

สุโขปุญญา ปฏิลาโภ ปัญญา คือ ลาภให้เกิดสุข 

 

ปรัชญาโรงเรียน 

อันอํานาจใดใดในโลกนี้   ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษา  

สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา   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 และศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและก้าวสู่ 

 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 
  บนพ้ืนฐานการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืนและก้าวสู่ Thailand 4.0  
 6.  เครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน 

 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
      2.1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมทั้งหมด 

จำนวน 5 151 8 17 6 187 

      2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 88 95 3 187 
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 2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (รายงานเฉพาะครูผู้สอน) 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 5 0 
2. ภาษาไทย 14 19.64 
3. คณิตศาสตร์  24 19.92 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  47 17.87 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 17.80 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 10 17.30 
7. ศิลปะ 9 18.44 
8. การงานอาชีพ  8 12.50 
9. ภาษาต่างประเทศ 18 17.56 
10. สนับสนุนการสอน 6 16.33 

รวม 156 157.36 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 17.48 

     

 
แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนนครสวรรค์ 
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ของปีการศึกษา 2564) 
 1) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,164 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์จำแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 12 239 221 460 

38.08 ม.2 12 194 264 458 
ม.3 12 215 238 453 
รวม 36 648 723 1,371  
ม.4 15 272 325 597 

39.84 ม.5 15 246 347 593 
ม.6 15 239 364 603 
รวม 45 757 1,036 1,793  

รวมทั้งหมด 81 1,405 1,759 3,164  

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อัตราส่วน ครู : นักเรียน = 1 : 20.28 
 

ตารางท่ี 1.2 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562-2564 
       ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 
ม.1 ม.4 

2562 459 607 
2563 459 607 
2564 460 597 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562-2564 
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ตารางท่ี 1.3 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2562-2564 
             ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

2562 459 456 477 607 603 689 
2563 459 455 452 607 612 578 
2564 460 458 453 597 593 603 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2562-2564 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1.4 แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  

ที ่ ประเภทของนักเรียน จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 นักเรียนท่ีมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ สสส. 3,019 95.42 
2 นักเรียนท่ีมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามยั 2,617 82.71 
3 นักเรียนพิการทางการศึกษา 0 0.00 
4 นักเรียนมภีาวะทุพโภชนาการ 0 0.00 
5 นักเรียนปัญญาเลิศ 0 0.00 
6 นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 0 0.00 
7 นักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 0 0.00 
8 สถิติการขาดเรียน 0 0.00 
9 นักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน 0 0.00 
10 นักเรียนท่ีจบหลักสตูรช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 453 100.00 
11 นักเรียนท่ีจบหลักสตูรช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 603 100.00 
12 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศลิปะดนตรีนาฏศลิป์วรรณคดีและนันทนาการ 3,164 100.00 
13 นักเรียนท่ีมีคณุลักษณะเป็นลูกท่ีดขีองพ่อแม่ผู้ปกครอง 3,164 100.00 
14 นักเรียนท่ีมีคณุลักษณะเป็นนักเรยีนท่ีดีของโรงเรียน 3,164 100.00 
15 นักเรียนท่ีทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 3,164 100.00 
16 นักเรียนที่มีบันทึกการเรยีนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 3,164 100.00 
17 นักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามทีก่ำหนดในหลักสตูรสถานศึกษา 3,164 100.00 
18 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขา้กับสังคมตามที่กำหนดใน

หลักสตูรสถานศึกษา 
3,164 100.00 

459 456 477

607 603

689

459 455 452

607 612
578

460 458 453

597 593 603

0

200

400

600

800

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

2562

2563

2564



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564  7 

 

 

4. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ตารางท่ี 1.5 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

 ระดับชั้น 
วิชา 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม 

ภาษาไทย 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
สังคมศึกษาฯ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ภาษาอังกฤษ 99.78 100.00 99.34 99.83 99.66 97.87 99.37 
คณิตศาสตร ์ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 100.00 100.00 99.78 100.00 100.00 99.02 99.78 
สุขศึกษา 100.00 99.78 99.77 100.00 100.00 100.00 99.92 
ศิลปะ 100.00 100.00 99.78 100.00 100.00 100.00 99.97 
การงานอาชีพ 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 100.00 

 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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 4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 
ตารางท่ี 1.6 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

 ระดับชั้น 
วิชา 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม 

ภาษาไทย 100.00 100.00 100.00 100.00 99.15 100.00 99.85 
สังคมศึกษาฯ 100.00 100.00 100.00 100.00 99.83 100.00 99.97 
ภาษาอังกฤษ 99.78 100.00 99.34 99.83 99.66 97.87 99.37 
คณิตศาสตร ์ 100.00 100.00 96.03 99.66 99.16 100.00 99.21 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 100.00 100.00 100.00 98.16 99.33 100.00 99.53 
สุขศึกษา 100.00 100.00 100.00 99.66 98.98 100.00 99.77 
ศิลปะ 100.00 100.00 99.66 100.00 100.00 95.36 97.25 
การงานอาชีพ 100.00 100.00 100.00 99.83 - - 99.95 

 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
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 4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 
 
ตารางท่ี 1.7 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 
 

 ระดับชั้น 
วิชา 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม 

ภาษาไทย 100.00 100.00 100.00 100.00 99.58 100.00 99.93 
สังคมศึกษาฯ 100.00 100.00 100.00 100.00 99.92 100.00 99.99 
ภาษาอังกฤษ 99.78 100.00 99.34 99.83 99.66 97.87 99.37 
คณิตศาสตร ์ 100.00 100.00 98.02 99.83 99.58 100.00 99.61 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 100.00 100.00 99.89 99.08 99.67 99.51 99.66 
สุขศึกษา 100.00 99.89 99.89 99.83 99.49 100.00 99.85 
ศิลปะ 100.00 100.00 99.72 100.00 100.00 97.68 98.61 
การงานอาชีพ 100.00 100.00 100.00 99.92 - - 99.98 

 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 
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 4.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
ตารางท่ี 1.8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 73.23 55.03 46.86 59.49 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.96 24.18 31.42 30.74 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

 
แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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 4.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
ตารางท่ี 1.9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 67.22 48.98 47.82 40.77 56.15 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.03 36.67 21.30 28.57 26.02 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 47.74 37.45 21.83 29.04 25.83 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 36.87 21.28 28.65 25.56 

 
แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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 4.6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 
ตารางท่ี 1.10 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 

ปีการศึกษา/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2562 76.71 64.82 43.01 63.30 
2563 75.25 54.50 44.65 63.98 
2564 73.23 59.49 55.03 46.86 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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 4.7 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 
ตารางท่ี 1.11 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
     ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 

ปีการศึกษา/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2562 60.49 46.49 52.98 43.97 51.36 
2563 63.95 45.48 52.44 50.11 53.19 
2564 67.22 48.98 47.82 40.77 56.15 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  โรงเรียนมีอาคารทั ้งสิ ้น 19 หลัง แบ่งออกเป็นอาคารเรียน 10 หลัง อาคารประกอบ 9 หลัง  
ห้องน้ำ 5 หลัง และพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ 
   

- สนามฟุตบอล 1 สนาม 
- สนามบาสเกตบอล 2 สนาม 
- สระว่ายน้ำ 1 หลัง 
- สนามตะกร้อ 1 สนาม 
- สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม 
- สนามเปตอง 2 สนาม 
- สนามแบดมินตัน 1 สนาม 
- โต๊ะ - เก้าอ้ีพักผ่อน 200 ชุด 
- ลานอเนกประสงค์ 4 แห่ง 
- อาคารศูนย์อาเซียน 1 หลัง 
   

6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 ห้องสมุดมีขนาด 224 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 42,000 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
   จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน จำนวน 1,276 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 
ของนักเรียนทั้งหมด 
หมายเหตุ   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องสมุดได้จำกัดการเข้า 
  ใช้บริหาร 

 6.2 ห้องปฏิบัติการ   
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 14      ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3      ห้อง 
ห้องปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน จำนวน 10      ห้อง 
ห้องสมุด จำนวน 2      ห้อง 
ห้องสำนักงาน/ห้องพักครู จำนวน 17      ห้อง 
ห้องประชุมย่อย จำนวน 5      ห้อง 
ห้องปฏิบัติการดนตรี จำนวน 3      ห้อง 
ห้องปฏิบัติการศิลปะ/นาฏศิลป์ จำนวน 4      ห้อง 
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 6.3 คอมพิวเตอร์ จำนวน 598 เครื่อง  
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 301 เครื่อง 
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 65 เครื่อง 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 232 เครื่อง 
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2564 เฉลี่ย 3,164 คนต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด 

  iPad จำนวน 484 เครื่อง   
สำหรับครู  157 เครื่อง 
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  165 เครื่อง 
สำหรับนักเรียนยืมเรียน  142 เครื่อง 
ห้องสมุด  20 เครื่อง 

 6.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ตารางท่ี 1.12 แสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จำนวนครั้ง 
ห้องสมุดควอนิช นิราศภูเขาทอง 2 
Google Site ภาษาไทยน่ารู้กับครูณัฐริกา วิชาภาษาไทย 20 
Google Site ภาษาไทยน่ารู้กับครูณัฐริกา วิชาการอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 15 
Google Classroom  วิชาภาษาไทย 30 
Google Classroom วิชาการอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 25 
เว ็บไซด ์ห ้องสม ุดคอวน ิช  โรงเร ียน
นครสวรรค์ 

นิทานพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ 150 

Google  site  ภาษาไทย วิชาภาษาไทย 30 
Google  site  ภาษาไทยเพ่ิม วิชาเขียนสร้างสรรค์วรรณศิลป์ 20 
Google  classroom วิชาภาษาไทย 30 
Google classroom วิชาเขียนสร้างสรรค์วรรณศิลป์  20 
ห้องสมุดควอนิช ค้นคว้างานเขียนรางวัลซีไรต์ 10 
Google sites ใบความรู้ 10 
Google forms แบบทดสอบ 10 
Google classroom ใบงาน 10 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม 20 
Km : Krujeab—Thai--Teacher สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม 20 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จำนวนครั้ง 
เพจ รักษ์ภาษาไทยกับครูเจี๊ยบ สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม 20 
Google Classroom ท23101 (5 ห้อง) สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม 150 
Google Classroom ท30205 สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม 100 
Google Classroom ท23102 (5 ห้อง) สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม 150 
Google Classroom ท30206 สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม 100 
Google Classroom ท31101 (9 ห้อง) สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม 50 
Google Classroom ท31102 (9 ห้อง) สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม 50 
Google Classroom  วิชาภาษาไทย 6 ม.3/9-3/12 30 
Google Classroom วิชาภาษาไทย 4 ม.5/2,5/9 30 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ ค้นคว้างานเขียนเรื่องสั้น 3 
Google sites ใบความรู้  
Google forms แบบทดสอบ  
Google classroom ใบงาน  
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ ค้นคว้างานเขียนเรื่องสั้น 10 
Google sites ใบความรู้  
Google forms แบบทดสอบ  
Google classroom ใบงาน  
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ การพิสูจน์ 4 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ โจทย์สมการกำลังสอง 3 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ ประยุกต์เศษส่วนและทศนิยม 5 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ ประยุกต์อัตราส่วนร้อยละ 5 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ สถิติศาสตร์ 6 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ การดำเนินการของเซต 2 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 5 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ 5 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง 4 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ จำนวนเชิงซ้อน, อนุกรมอนันต์, ความน่าจะเป็น 3 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ ค่ากลางของข้อมูล 1 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จำนวนครั้ง 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ความน่าจะเป็น 2 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ วงกลม 5 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ สถิติ 2 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวนจริง 2 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย, คลื่นกล, 

แสงเชิงคลื่น, แสงเชิงรังสี 
36 

ห้องเรียน Smart classroom แสงเชิงคลื่น 6 
สนามฟุตบอล - แสงเชิงรังสี 3 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทาง DNA 4 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) การทดลองฟิสิกส์ มากกว่า 20 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ มากกว่า 10 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ระบบภูมิคุ้มกัน 5 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระบบนิเวศ และโครงสร้างหน้าที่ของพืช 1 
ห้อง Smart classroom สืบค้นข้อมูลและนำเสนองาน animation เรื่อง

กลไกการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย 
6 

ห้องท้องฟ้าจำลอง ดวงดาวบนท้องฟ้า 5 
สวนพฤษศาสตร์ ระบบนิเวศ 4 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ระบบภูมิคุ้มกัน 4 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 10 
ห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรมค้นคว้าเพิ่มเติม 6 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ พารามีเซียม 5 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ โรติเฟอร์ 5 
ห้องปฏิบัติการ 837 การทดลองปฏิบัติการ 15 
ห้องท้องฟ้าจำลอง กลุ่มดาว 5 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย, คลื่นกล, 

แสงเชิงคลื่น, แสงเชิงรังสี 
36 

ห้องเรียน Smart classroom แสงเชิงคลื่น 6 
ลานอเนกประสงค์ แสงเชิงรังสี 3 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์ การเรียนวิชาฟิสิกส์ 40 
ห้องโครงงาน การทำโครงงาน 15 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จำนวนครั้ง 
สวนพฤษศาสตร์ สำรวจระบบนิเวศ 5 
สวนพฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 15 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น การทดลอง ตลอดปี 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดปี 
ห้องสมุดคอวานิช เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดปี 
ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ มากกว่า 50 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ หนังสือชีววิทยา สอวน. Biology Textbook มากกว่า 50 
สวนพฤษศาสตร์ Biodiversity , Taxonomy classification มากกว่า 50 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - แก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี-กรด-

เบส 
ตลอดปี 

ห้องปฏิบัติการเคมี การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ตลอดปี 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 10 
สวนพฤกษศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 5 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 10 
ห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรมค้นคว้าเพิ่มเติม 6 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า 8 
ห้อง Smart Classroom - เคมีอินทรีย์ 

- สมดุลเคมี 
20 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - ไฟฟ้าเคมี 
- แก๊ส 
- อัตราการเกิดปฏิกิริยา 
- สมดุลเคมี 
- กรด-เบส 

20 

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 5 
สวนพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ 5 
ห้องสมุดคอวนิช ประชากร 2 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 15 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ บรรยากาศ ความร้อน อะตอม 5 
ห้องสมุดคอวนิช หน่วยของสิ่งมีชีวิต 5 
สวนพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ชีวิตพืช 10 
บริเวณโรงเรียน ศึกษาองค์ประกอบทางลมฟ้าอากาศ 9 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จำนวนครั้ง 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม 5 
ห้องสมุดคอวนิช ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 5 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 40 
ห้องโครงงาน การทำโครงงาน 15 
สวนพฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 15 
ห้องธรณี หินและแร่ 3 
ห้องดาราศาสตร์ ดาวฤกษ ์ 3 
ห้องปฏิบัติการเคมี การทำการทดลองเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมี แก๊ส สมดุลเคมี กรดเบส ไฟฟ้าเคมี 
25 

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี 2 
ห้องสมุดคอวนิช PAT2 2 
ห้อง Smart classroom เคมีอินทรีย์, สารเนื้อเดียวสารเนื้อผสม 8 
โรงเรียนนครสวรรค์ การศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิต 3 
โรงเรียนนครสวรรค์ ระบบนิเวศภายในโรงเรียน 2 
สวนพฤกษาศาสตร์ อาณาจักรพืช 2 
โรงเรียนนครสวรรค์ ความหลากหลายทางชีวภาพ 2 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม 5 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5 
ห้อง Smart classroom พันธะเคมี 2 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การใช้เครื่องมือเคมีโครงสร้างอะตอมพันธะเคมี 10 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม 5 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5 
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 5 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ความหลากหลายทางชีวภาพอาณาจักรพืช 5 
ห้อง Smart classroom สร้างแอนิเมชั่น ระบบย่อยอาหาร 4 
ห้องธรณีวิทยา ดิน หิน แร่ 8 
ห้องท้องฟ้าจำลอง ดาวฤกษ ์ 8 
ห้อง smart classroom การนำเสนองาน เรื่อง โครงสร้างโลก 8 
ห้องปฏิบัติการเคมี กรดเบส 25 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงสร้างของเซลล์ 3 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จำนวนครั้ง 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ระบบย่อยอาหารของกบ โครงสร้างของปอด 

โครงสร้างของหัวใจโครงสร้างของไตการแบ่ง 
เซลล์ 

9 

Scimath ระบบนิเวศ 6 
สวนพฤษศาสตร์ อาณาจักรพืช 5 
ห้อง Smart classroom ความรู้เบื้องต้นกับการสร้างเว็บไซต์ 8 
ห้องคอมพิวเตอร์ 933 การใช้โปรแกรม flash8 เบื้องต้น 8 
YouTube flash8,Dreamweaver8 ตัวอย่าง การ์ตูนแอนิเมชั่น 2D 4 
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 941 เศรษฐกิจพอเพียง 15 
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 944 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ Qr code 7 
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 944 5W1H 7 
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 944 พรบ.คอมพิวเตอร์ 7 
ใช้บริการสืบค้นที่ห้อง 944 การสร้างเกมด้วย Scratch 14 
https://km.nssc.ac.th/personal.php?
p=preview 
(watermelon) 

การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 7 

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

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 7 

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

การเขียนผังงาน 7 

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

การออกแบบเชิงวิศวกรรม 7 

YouTube การสร้างเกมด้วย Scratch 7 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ หลักการแก้ปัญหา, การเขียนโปรแกรมภาษาซี 272 
ห้อง Smart classroom คำสั่งลำลอง, ผังงาน 12 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ หลักการแก้ปัญหา, การเขียนโปรแกรมภาษาซี 12 
Browser Internet หลักการแก้ปัญหา, คำสั่งลำลอง, ผังงาน, การ

เขียนโปรแกรมภาษาซี 
526 

https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=preview
https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=preview
https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=preview
https://km.nssc.ac.th/personal.php?p=preview
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จำนวนครั้ง 
ศูนย์สืบค้นข้อมูลอัตโนมัติ การใช้คอมพิวเตอร์, ไอแพด และการแนะแนว ตลอดภาค

เรียน 
ระบบคลังความรู้ online (KM) การสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 24 
Google classroom วีดีโอ ทวีปอเมริกาใต้ 12 
Internet อเมริกาใต้ 240 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ ประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกาใต้ 24 
ห้องจริยธรรม  การปฏิบัติสมาธิ 12 
ห้อง Smart Classroom การสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 12 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ เนื้อหาความรู้รายวิชาภูมิศาสตร์ 1 ,รายวิชา

เศรษฐศาสตร์ 1 , รายวิชาประวัติศาสตร์ 1  
และรายวิชาประวัติศาสตร์ 2 

15 

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ การค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ 1 
ธนาคารโรงเรียน การออม 12 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม 12 
Google Classroom ส21105 สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม 12 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ ข่าวเศรษฐกิจในปัจจุบัน 1 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ การเปิดเสรีอาเซียน 1 
ห้องจริยธรรม  การบริหารจิตและเจริญปัญญา  15 
ห้องสมุด หน้าที่ชาวพุทธ 15 
ห้องจริยธรรม ฝึกซ้อมสวดมนต์แปลฯ, สวดมนต์หมู่ฯทำนอง

สรภัญญะ, บรรยายธรรม 
30 

ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1 

ห้องอาเซียน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 1 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ สืบค้นความรู้เพ่ิมเติม 12 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ หน้าที่ชาวพุทธ 3 
ห้องสืบค้นอาเซียน วัฒนธรรมอาเซียน 12 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ ประชากรศึกษา 1 
ห้องวาดภาพ 1 บอร์ดนิทรรศการมุมศิลป์ งานจิตรกรรม มากกว่า 20 

ครั้ง 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จำนวนครั้ง 
ห้องปฏิบัติการดุริยางค์สากล  120 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ องค์ประกอบการแสดง 6 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ จิตกรรม 1 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ ประติมากรรม 1 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ ประวัติบุคคลสำคัญทางศิลปะ  ศิลปินแห่งชาติ 

นาฏศิลป์อาเซียน 
90 

ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย  
ห้องเรียนโยธวาทิตโรงเรียนนครสวรรค์ วงดนตรีสากล 8 
ห้องดนตรีสากล 1014 การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด 30 
ห้องปฏิบัติการศิลปะ 2 (1036)   
ห้องเรียนนาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7 รายวิชา ศ 32101- 

ศ 32102 
180 

โรงยิมพลศึกษา, อาคาร 6  การเสริมสร้างสุขภาพ การออกกำลังกายและ
เล่นกีฬา 

80 

ห้องออกกำลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  40 
ห้องพยาบาลโรงเรียนนครสวรรค์ การประเม ินการเจร ิญเต ิบโตของร ่างกาย 

น้ำหนัก ส่วนสูง  
40 

สนามฟุตบอล ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา 

80 

สนามฟุตซอล ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา 

80 

สนามวอลเลย์บอล ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา 

80 

สระว่ายน้ำ ทักษะการว่ายน้ำ 80 
อาคารฝึกงาน Shop 2/1 ฝึกทักษะคหกรรม 60 
อาคารฝึกงาน Shop 2/2 ฝึกทักษะงานประดิษฐ์ 60 
อาคารฝึกงาน Shop 2/3 ฝึกทักษะทางช่าง 60 
อาคารฝึกงาน Shop 2/4 ฝึกทักษะทางเกษตร 60 
Google site/KruAuscharee การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้  

รูปแบบการเขียนโครงงาร 
การงานเกษตร 

50 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จำนวนครั้ง 
อินเตอร์เน็ต Internet Browser เศรษฐกิจพอเพียง/สืบค้นเนื ้อหาในการเรียน

การสอน 
 

15 

 การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ประวัตินักธุรกิจ
ที่ประสบความสำเร็จ 

10 

บริเวณสถานที่สวนหย่อมในโรงเรียน ศึกษาไม้ประดับที่ใช้ในการการจัดสวน 2 ครั้ง/ห้อง 
ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ หนังสืออ่านนอกเวลา 2 
ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 40 
ห้องสมุดคอวนิช โรงเรียนนครสวรรค์ How do you to keep in shape and stay 

healthy? 
2 

ห้อง ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

Basic Writing 2 

Computer/ Projector ในห้องเรียน ตามแผนการสอน 160 
Knowledge Management (Online) Subjunctive 

Non-Finite Verbs 
Noun Clauses 
Adjective Clauses 
Adverb Clauses 

5 

KM : Knowledge Management ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 30 
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 6.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ตารางท่ี 1.13 แสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     และเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง จำนวนครั้ง 
ดงแม่นางเมือง การเล่าเรื่องนิทานประจำถิ่น 1 
พิพิธภัณฑ์บ้านมอญ การสร้างสรรค์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
2 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบกที่ 31  

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 20 

วัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวง แสดงตนเป็นพุทธมามกะ,ทำบุญ-เวียนเทียน
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

6 

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ปทุมธานี กิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน นอกสถานศึกษา  
One Day 

1 

ศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก  
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 

การฝึกประสบการณ์ทางการแพทย์ 2 

ศูนย์แพทย์ชุมชนต่าง ๆ การฝึกประสบการณ์ทางการแพทย์ 7 
คลินิกสัตวแพทย ์ การฝึกประสบการณ์ทางสัตวแพทย์ 1 
Open House มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  แนะนำสถาบ ัน/คณะ/สาขาว ิชาระบบ

ออนไลน์ 
5 

สถาบันกวดวิชาต่าง ๆ สอนเสริมเติมความรู้มุ ่งสู ่มหาวิทยาลัยใน
วิชาหลักระบบออนไลน์ 

12  

ศนฝ.นศท.มทบ.ที่ 31 สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 20 
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 6.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษา 2564 

ตารางท่ี 1.14 แสดงการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หรือที่อยู่ เรื่องท่ีให้ความรู้ จำนวนครั้ง 

เจ้าอธิการชูเกียรติ ชุตินฺธโร วัดแก่งป่าสัก อ.แก่งคอย 
จ.สระบุรี 

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 

2 

น.อ.ต ประทีป  นพกิจ ดุริยางค์ทหารอากาศ เทคนิคการเล่นเครื่องดนตรี 1 
นายมติภัทร วงษ์ศิลาธนาธิป วิทยากรท้องถิ่น การปรับและควบคุม

เสียงดนตรี 
1 

นางสาวพิชากร เทพประสิทธิ์ AFS การเตรียมพร้อมเพ่ือเป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยนทุน
ต่างประเทศ 

1 

นายธนนคร จันดาแก้ว AFS การเตรียมพร้อมเพ่ือเป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยนทุน
ต่างประเทศ 

1 

นายคมจักร คริมาธัญสร  
(ครูพี่โดม) 

กรุงเทพมหานคร GAT เชื่อมโยง 1 

นายคมจักร คริมาธัญสร  
(ครูพี่โดม) 

กรุงเทพมหานคร แนะแนว T-CAS 1 

อาจารย์ปวรุตม์ ธีรบุษยเวศย์ 
และคณะ 

โรงเรียนกวดวิชา 
SmartMathPro 
 

คณิตศาสตร์  
 

1 

อาจารย์เสนะวัต เอ้ียงสำอางค์ 
และคณะ 

โรงเรียนกวดวิชา  
Jamie English World 

ภาษาอังกฤษ 1 

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช 
และคณะ  

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย 
เดอะ เบรน (We by 
The Brain) 

เคมี  1 

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ และ
คณะ 

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย 
เดอะ เบรน (We by 
The Brain) 

ชีววิทยา 1 
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ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หรือที่อยู่ เรื่องท่ีให้ความรู้ จำนวนครั้ง 
อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า โรงเรียนกวดวิชา วี บาย 

เดอะ เบรน (We by 
The Brain) 

ภาษาไทย 1 

นายดรัณ รักอาชีพ โรงเรียนกวดวิชา 
Enconcept 

สังคมศึกษา 1 

อาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย  
และคณะ 

- GAT เชื่อมโยง  1 

นายคมจักร คริมาธัญสร  
(ครูพี่โดม) 

- แนะแนว T-CAS 1 

Mr. Thomas Douangkeo อาจารย์พิเศษโปรแกรม
พหุภาษา 

IELTS Preparation 4 

นายศิรชัช  ชมบริสุทธิ ์
นางสาวฐิตารีย์  สุกาวิระ 
นายสิรภพ  ศิริเลิศวัฒนา 
นางสาวชนากานต์  บุญทรง
สันติกุล 

นักศึกษาแพทย์ ปี 1 ม.
เชียงใหม่ 

อาชีพแพทย์/การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าเรียนสาขา
แพทย์ ออนไลน์  
ทุกโรงเรียนใน 17 จังหวัด
ภาคเหนือ 

1 

นางสาวอาทิมา  กิตติกุลเมธี ร.ร.นครสวรรค ์ แนะแนวการสอบสัมภาษณ์
คณะแพทย์ ฯ TCAS รอบที่ 1 

1 

นายจิรกิตติ์  ศรีเพ็ง ร.ร.นครสวรรค ์ แนะแนวการสอบสัมภาษณ์ 
คณะวิศวกรรม ฯ TCAS รอบ
ที่ 1 

1 

คณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศนฝ.นศท.มทบ.ที่ 31 สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

20 

พระสงฆ์ วัดวรนาถบรรพต หลักธรรมในการดำเนินชีวิต 5 
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7. ข้อมูลงบประมาณ 

ตารางท่ี 1.15 แสดงข้อมูลงบประมาณรายรับรายจ่ายของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 101,357,014.82 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง 101,357,014.82 
เงินนอกงบประมาณ 45,134,394.92 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 36,919,033.12 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) 681,751.70 งบอ่ืน ๆ (ระบุ) 728,880.69 

รวมรายรับ 147,173,161.44 รวมรายจ่าย 139,004,928.63 

 งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  68.87  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  26.56 ของรายจ่าย 
 
8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรอบ 

 8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ย่านธุรกิจการค้า ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
นครนครสวรรค์ ตําบลปากน้ำโพ อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวนครัวเรือน 19,387 ครัวเรือน มี 
ประชากรประมาณ 90,931 คน บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนโดยรอบ ได้แก่ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา ศาลหลักเมือง อาชีพหลักของชุมชนได้แก่ พ่อค้า 
ข้าราชการ ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในย่านตัวเมือง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักทั่วไป 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 
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9. การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  โรงเรียนนครสวรรค์ได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุม  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนนครสวรรค์จัดหลักสูตรเพื่อสร้างนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่เป็นความต้องการของ 
ประเทศในด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรชั้นนําและเป็นสากลมีการสร้าง 
เครือข่ายด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถในระดับต่าง ๆ 
โดยพัฒนาด้านวิชาการและสังคมตามศักยภาพของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและ 
เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น โดยนำมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ 
มาตรฐานสากล ได้แก่ สาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ ( Independent Study) สาระเศรษฐกิจพอเพียง และสาระ 
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  
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  โดยนำความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผลสอบเข้าศึกษาต่อ 
ระดับอุดมศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายละเ อียด 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ QR Code ต่อไปนี้ 
    
 
 
 
 
 
 
        

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ส่วนที ่2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนนครสวรรค์ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาท้ัง 3 มาตรฐาน 

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 79.67 99.72 สูงกว่าเป้าหมาย 
 1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
  อยู่ในระดับดเียี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

82.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคญัของผู้เรยีน  
   ด้านความสามารถในการสื่อสารในระดับดีเยี่ยม  
   ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

82.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การนําเสนอผลงาน 
   ได้ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ใน 
   ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

77.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ อยู่ในระดับ 
   ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

77.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ 
   ที่ 2 /ภาษาจีน ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

77.00 98.34 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่น ความคดิเห็น และแกป้ัญหา 
87.00 97.81 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ 
   ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 93.43 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.2  นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว 
   ทางการประเมิน PISA ในระดับดขีึ้นไป ตามเกณฑ์ของ 
   สถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคญัของผู้เรียน  
  ด้านความสามารถในการคิดในระดับดีเยีย่ม  
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสรา้งนวัตกรรม 
  ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และ 
  สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขัน้ตอนการทำงาน และ 
  ปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ อยู่ในระดับดี  
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับด ี
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนาํนวัตกรรมไปใช้ 
  และมีการเผยแพร่ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ การสื่อสาร 85.67 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมลู จากอินเตอร์เน็ต 
  และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้ 
  จากการสืบค้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป  
  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคญัของผู้เรียน 
  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดเียี่ยม  
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างม ี
  ประสิทธิภาพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 77.00 99.57 สูงกว่าเป้าหมาย 
 5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ระดับ 3 ข้ึนไป 

77.00 99.92 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ระดับ 3 ข้ึนไป 

77.00 99.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี ระดับ 3 ข้ึนไป 

77.00 99.65 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
  ระดับ 3 ข้ึนไป 

77.00 99.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.5 นักเรยีนมผีลการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 77.00 98.61 สูงกว่าเป้าหมาย 
 5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
  พลศึกษา ระดบั 3 ข้ึนไป 

77.00 99.84 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
  ระดับ 3 ข้ึนไป 

77.00 99.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ข้ึนไป 

77.00 99.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 85.50 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ี ต่องานอาชีพ 
  ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.2 นักเรียน มี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและ
  การประกอบอาชีพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ
  ในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

84.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความพร้อม 
  ในการทำงาน และประกอบอาชีพ ตามเกณฑ์การประเมิน 
  ของสถานศึกษา 

84.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.1 82.97 99.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 84.33 97.20 สูงกว่าเป้าหมาย 
 1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
  ในระดับดเียี่ยม 

87.00 93.43 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.2 นักเรียนมีความรับผดิชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นําและมีจติอาสา 
  ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 99.08 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.3 นักเรียนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 83.00 99.08 สูงกว่าเป้าหมาย 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 83.00 98.79 สูงกว่าเป้าหมาย 
 2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคญัและท้องถิ่น 
  อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ตามเกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
  ของชาติ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

83.00 93.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.3 นักเรียน ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์
  เป็นประมุข ตามเกณฑ์การประเมนิของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถงึความรกัและภูมิใจในความเป็นไทย 
  ในระดับดเียี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี 
  วัฒนธรรมและท้องถิ่นตามเกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

      3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง 
  วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง ในระดับดีมาก  
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
  เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคณุธรรม 
  จริยธรรมในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

      4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 83.57 96.45 สูงกว่าเป้าหมาย 
 4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางรา่งกาย 
  เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง 
  สาธารณสุขในระดับผ่าน 

83.00 83.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
  ของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 
  เสรมิสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผ่าน 

83.00 95.42 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.3 นักเรียน มสีุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ 
  ส่วนตัวสะอาด และปฏิบตัิตนตามสุขบัญญตัิ 10 ประการ 
  ในระดับผ่านตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

83.00 97.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ 
  วิวาท และอบายมุขทุกชนิด ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.5 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม 
  รูปแบบใหม่ ตามเกณฑ์การประเมนิของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมติร 
  กับสิ่งแวดล้อม และมจีิตสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมิน
  ของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคญัของผู้เรียนด้าน  
  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์
  การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.2 83.48 98.11 สูงกว่าเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรียน 
83.23 98.81 สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัตไิด้จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  ที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง 
  รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อ 
  การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
  จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
สรุปผลการประเมิน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
ตามเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถนําไป
 ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ จัดการเรยีนรู้เน้นกระบวนการคิด  
  และให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบตัิจริง ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัด  

 ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2) ครูมีนวัตกรรมในการจดัการเรยีนรู้ แบบ Active Learning 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ใช้สือ่การเรียนรู้ที่หลากหลาย 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการ
  เรียนรู้ มี application 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ ภายนอก
  โรงเรียน ภูมิปญัญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการ  
  เรียนการสอนเอื้อต่อการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนฝึกปฏิบัติจริง 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 1) ครู มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก 
  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและ 
 นําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1) ครู มีการตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและให ้
  ข้อมูลย้อนกลับ นําผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 
  ของการเรียนรู ้

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1) ครู และ ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
  สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรยีนรู้ 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา 

 
83.12 99.41 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 จากตารางที่ 2.1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินร้อยละ 99.41 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ 
กำหนดไว้ร้อยละ 83.12 มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดดังข้อมูลที่จะนําเสนอเป็นรายมาตรฐาน 
ต่อไปนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  

1. กระบวนการพัฒนา  

 1.1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  โรงเรียนนครสวรรค์มุ่งพัฒนานักเรียนเป็น SMART STUDENT พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการสู่มาตรฐานสากลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ  “โรงเรียน

นครสวรรค์ ก้าวล้ำนำหน้าสู ่สากล” โดยมุ ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยระบบโรงเรียน

มาตรฐานสากล (World Class Standard School) ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School Based Management) 

ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ปกครองและชุมชน โดยจัดทำโครงการส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

มีกระบวนการเร ียนการสอนที ่ เน ้นการจ ัดการเร ียนรู ้แบบ Active Learning รวมทั ้งพัฒนาผู ้เร ียนให้มี

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความหมาย นำเทคโนโลยีมา

ส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนการสอน 

ได้แก่ NSSC Online เป็นนวัตกรรมที่เสมือนห้องเรียนออนไลน์ที่ประกอบด้วยห้องเรียนออนไลน์ทุกห้องเรียน ให้

นักเรียนและครูผู้สอนทุกรายวิชาได้เข้าไปใช้ในช่องทางเดียวกันเพื่อความสะดวกและเป็นมาตรฐาน , NSSC One 

Stop Check-In เป็นระบบลงชื่อเข้าเรียนประจำวันของนักเรียนที่เรียน Online และ Onsite เพื่อติดตามผู้เรียน

ในการมาเรียนแต่ละวัน และ NSSC ID ระบบจัดการอีเมล์ ซึ่งนักเรียนและบุคลากรทุกคนจะต้องใช้อีเมล์ของ

โรงเรียนเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ

สัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื ้นที ่เพื่อให้ผู ้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา โดยดำเนินการพัฒนาระบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) 

ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน พร้อมทั้งวางระบบการใช้งาน อินเทอร์เน็ตแบบยืนยันตัวตน (Log in) เพื่อสอดส่อง

ดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนให้อยู่ในความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเพื่อความสะดวกในการบันทึก สถิติข้อมูลการใช้งาน และยังรองรับการเรียนการสอน

แบบ Application for Education ได้แก่ Google Classroom  Apple Application และ ห้องเรียน Smart 

Classroom เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อและบทเรียนออนไลน์และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง

โรงเรียนนครสวรรค์มีทีม i-champion เป็นแกนนำในการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการจัดการเรียนสอนและ

เผยแพร่ในโรงเรียน อีกทั้ง มี ROMSAK TV ONLINE สำหรับถ่ายทอดสดในการจัดการเรียนการสอนหรือการ

ประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งทุกห้องเรียนยังสามารถถ่ายทอดสดและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้

ผ่าน Google Meet และมีการบันทึกวีดีโอที่นักเรียนสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนด้วยวิธีกลับด้าน (Flipped Classroom) รวมทั้งมี iPad สำหรับการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้
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ด้วยตนเอง นอกจากนี้นักเรียนยังมีแหล่งสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลายกว้างขวาง ได้แก่ ห้องเรียน

คุณภาพ Smart Classroom ห้องสมุดที่ทันสมัย ศูนย์สืบค้นข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Searching Information 

Center) และเครื่อง iPad เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรยีนรู้ 

มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน

การวัดและประเมินผล ซึ่งครูผู ้สอนจะมี KM (Knowledge Management) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการองค์ความรู้ เป็นช่องทางหนึ่งให้นักเรียนและครูได้ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสอนเสริม

เพิ ่มเติมความรู ้สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 เพื ่อเตรียมสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT ภายใต้

แพลตฟอร์มออนไลน์ ให้นักเรียนเข้าเรียนได้มากกว่า 50 คลิปวีดีโอ รวมทุกรายวิชา และโครงการสอนปรับ

พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทั้ง 5 

รายวิชา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพี่สอนน้องทำ Portfolio ในด้านต่าง ๆ ของรุ ่นพี ่ที ่ประสบความสำเร็จมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องเพื่อเตรียมความพร้อมในระบบ TCAS นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม NSSC E-Sports 

ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะต่าง ๆ จนเข้าร่วมแข่งขัน GOLDCITY ROV SCHOOLGAMES SEASON6 อีกทั้ง

มีการพัฒนาผู้เรียนในด้านภาษา ศิลปะ และดนตรี เช่น ส่งเสริมการใช้ภาษาในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษ การแข่งขันคัดลายมือภาษจีน และนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยน ณ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและแลกเปลี่ยนต่างประเทศในทุน AFS รวมทั้งการแข่งขันวาดภาพ การแสดงดนตรีใน

ประเพณีต่าง ๆ ของวงโยธาวาทิต เช่น ประเพณีตรุษจีน และเข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) Multilingual Program (MP) เพื ่อสนับสนุนส่งเสริมนักเร ียนที ่มี

ความสามารถพิเศษด้านภาษาให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนนครสวรรค์มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน

ทุกด้านที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและนําผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา

ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งทางเก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสร้างสรรค์ และเก่งเทคโนโลยี ทำให้นักเรียนที่มีความรู้

ความสามารถ ได้มีโอกาสประกวด แข่งขันทุกเวทีทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาต่อ   

 1.2 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  โรงเรียนนครสวรรค์ดำเนินกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย ส่งผลให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น โครงการคนดีมีคุณธรรมน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน โครงการรักความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย กิจกรรมศาสนานำสุข “การแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ”การเพาะกล้าคุณธรรมน้อมนำจิตอาสา การสอบธรรมศึกษา กิจกรรมพุทธปฏิบัติ โครงการพหุ

วัฒนธรรม เรียนรู้ อยู่ร่วม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชา
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ทหารจิตอาสา จัดตั ้งชมรมอาสายุวกาชาด เยาวชนเพื ่อสันติภาพ 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

ของนักเรยีน เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกท้ังยังมีการรณรงค์การ

ทิ้งขยะให้ถูกที่ รักษาความสะอาดของโรงเรียน และลดการใช้โฟม อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เป็น

การช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืองที่ดี เช่น การให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเป็น

หน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน โดยเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตย การหาเสียง และการลงคะแนน

เสียง ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานคณะสี รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมเด็ก และเยาวชนดีเด่น เป็นการ

ช่วยสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ

นักเรียน และกิจกรรมคนดีศรีม่วงขาวของโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนานักเรียน

ด้วยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำความดี 

 สำหรับโครงการและกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 1 จำนวน 52 โครงการ ดังนี้  

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพนักเรียนสู่สากล  2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3. 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ 4. ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 6. เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางอาชีพ 7. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 8. แตกต่าง 

หลากหลายหัวใจเดียวกัน 9. ส่งเสริมลักษณะอันพึงประสงค์ 10. รักความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่น 11. วันสำคัญ

ลูกเสือ-เนตรนารี-นักศึกษาวิชาทหาร 12. ค่ายอาสาปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ  

13. ส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน และแสวงหาความรู้ตามแนว PISA 14. รักความเป็นไทย ใช้ความรู้เพิ่มพูน

ทักษะชีวิต 15. ส่งเสริมผลการทดสอบระดับชาติ 16. พัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 17. ส่งเสริมความเป็น

เลิศทางวิชาการ 18. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 20. เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 21. คนดี มีคุณธรรม 

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 22. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 23. พัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ ่งแวดล้อม  24. การเข้าค่ายดาวรุ ่งมุ ่งโอลิมปิก  
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25. ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน  26. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกลุ ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 27. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และอัจฉริยภาพนักเรียนสู ่มาตรฐานสากล (Smart 

Student) 28. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่สากล 29. สนามทักษะทางภาษา 

30. ลูกม่วงขาวเก่งภาษา เก่งสร้างสรรค์ 32. พหุวัฒนธรรม เรียนรู้ อยู่ร่วม 33. ส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียน

ด้านดนตรี 34. ส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนด้านนาฏศิลป์ 35. ส่งเสริมและพัฒนาวงดนตรีสากล 36. ส่งเสริม

สุนทรียภาพของนักเรียนด้านทัศนศิลป์ 37. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ 38. ลูกม่วงขาวเป็นผู้นำ ล้ำหน้า

ทางความคิด 39. เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 40. คนดีมีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 41. ส่งเสริมสุข

ภาวะและโภชนาการ 42. อาหารกลางวันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 43. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

44. ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ ่งแวดล้อม 45. คนดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 46. ส่งเสริม

สมรรถภาพทางกาย (สระว่ายน้ำ) 47. เพาะกล้าคุณธรรม น้อมนำจิตอาสา 48. รักความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น 

49. สภานักเรียนเข้มข้น นักเรียนแข็งแกร่ง โรงเรียนเข้มแข็ง 50. รู้ทันวัยทีน 51. สื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วงขาว และ 

52. อบรมคุณธรรม และจริยธรรม  

 จากทั้ง 52 โครงการ โรงเรียนนครสวรรค์มีจัดการประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กำหนดเป้าหมาย

ในการจัดการศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดย

ดำเนินการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบโดยนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มากำหนดกลยุทธ์ 

นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และกำหนดผู้รับผิดชอบ และดำเนินการตาม

แผนงานของโครงการ กำหนดการประเมิน หลังจากปฏิบัติตามแผนมีการวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

อย่างเป็นวงจร PDCA โดยมีการประชุมสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามแผนใน

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา แบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 (COVID-19) 
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2. ผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนนครสวรรค์ ขอรายงานผลการประเมินตนเองใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 

2 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

    ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 79.67 99.72 สูงกว่าเป้าหมาย 
 1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
  อยู่ในระดับดเียี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

82.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคญัของผู้เรยีน  
   ด้านความสามารถในการสื่อสารในระดับดีเยี่ยม  
   ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

82.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การนําเสนอผลงาน 
   ได้ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ใน 
   ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

77.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณ อยู่ในระดับ 
   ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

77.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ 
   ที่ 2 /ภาษาจีน ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

77.00 98.34 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่น ความคดิเห็น และแกป้ัญหา 
87.00 97.81 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ 
   ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 93.43 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.2  นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคดิแก้ปัญหาตามแนวทาง 
   การประเมิน PISA ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑข์องสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคญัของผู้เรียน  
  ด้านความสามารถในการคิดในระดับดีเยีย่ม  
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสรา้งนวัตกรรม 
  ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และ 
  สามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขัน้ตอนการทำงาน และ 
  ปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ อยู่ในระดับด ี
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับด ี
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนาํนวัตกรรมไปใช้ 
  และมีการเผยแพร่ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ การสื่อสาร 85.67 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมลู จากอินเตอร์เน็ต 
  และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้ 
  จากการสืบค้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดับดีขึ้นไป  
  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคญัของผู้เรียน 
  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดเียี่ยม  
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างม ี
  ประสิทธิภาพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 77.00 99.57 สูงกว่าเป้าหมาย 
 5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ระดับ 3 ข้ึนไป 

77.00 99.92 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ระดับ 3 ข้ึนไป 

77.00 99.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี ระดับ 3 ข้ึนไป 

77.00 99.65 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
  ระดับ 3 ข้ึนไป 

77.00 99.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.5 นักเรยีนมผีลการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 77.00 98.61 สูงกว่าเป้าหมาย 
 5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
  พลศึกษา ระดบั 3 ข้ึนไป 

77.00 99.84 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
  ระดับ 3 ข้ึนไป 
 

77.00 99.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

 5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ข้ึนไป 

77.00 99.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 85.50 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ี ต่องานอาชีพ 
  ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.2 นักเรียน มี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและ
  การประกอบอาชีพระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ
  ในระดับที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

84.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 6.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความพร้อม 
  ในการทำงาน และประกอบอาชีพ ตามเกณฑ์การประเมิน 
  ของสถานศึกษา 

84.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณาที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

82.97 99.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 

 จากตารางที ่ 2.2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นการพิจารณา   
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ตารางท่ี 2.3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

  ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  
มาตรฐานที่ 1 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 84.33 97.20 สูงกว่าเป้าหมาย 
 1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
  ในระดับดเียี่ยม 

87.00 93.43 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.2 นักเรียนมีความรับผดิชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นําและมีจติอาสา 
  ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 99.08 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1.3 นักเรียนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ 83.00 99.08 สูงกว่าเป้าหมาย 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 83.00 98.79 สูงกว่าเป้าหมาย 
 2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคญัและท้องถิ่น 
  อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ตามเกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
  ของชาติ ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

83.00 93.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.3 นักเรียน ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์
  เป็นประมุข ตามเกณฑ์การประเมนิของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถงึความรกัและภูมิใจในความเป็นไทย 
  ในระดับดเียี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี 
  วัฒนธรรมและท้องถิ่นตามเกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

      3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง 
  วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง ในระดับดีมาก  
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
  เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคณุธรรม 
  จริยธรรมในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

      4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 83.57 96.45 สูงกว่าเป้าหมาย 
 4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางรา่งกาย 
  เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง 
  สาธารณสุขในระดับผ่าน 

83.00 83.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
  ของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 

83.00 95.42 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  เสรมิสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับผ่าน 
 4.3 นักเรียน มสีุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ 
  ส่วนตัวสะอาด และปฏิบตัิตนตามสุขบัญญตัิ 10 ประการ 
  ในระดับผ่านตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

83.00 97.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ 
  วิวาท และอบายมุขทุกชนิด ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.5 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม 
  รูปแบบใหม่ ตามเกณฑ์การประเมนิของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมติร 
  กับสิ่งแวดล้อม และมจีิตสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมิน
  ของสถานศึกษา 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคญัของผู้เรียนด้าน  
  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์
  การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

83.48 98.11 สูงกว่าเป้าหมาย 

 จากตารางที่ 2.3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า

พัฒนาผู้เรียนได้สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นการพิจารณา  
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ตารางที่ 2.4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ด้านผลสัมฤทธิ์  

    ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิ        
         คํานวณ 

79.67 99.72 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

         อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
87.00 97.81 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 85.67 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
     5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 77.00 99.57 สูงกว่าเป้าหมาย 
     6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85.50 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
2. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 84.33 97.20 สูงกว่าเป้าหมาย 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 83.00 98.79 สูงกว่าเป้าหมาย 
     3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85.57 96.45 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 จากตารางที่ 24 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ด้าน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการ 

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็น

พิจารณา  

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผลการดำเนินงาน มีดังนี ้

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 

99.72 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 79.67 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน

ของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.57 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 77.00 นักเรียนมี

ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.43 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

ของนักเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.43 สูงกว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งกำหนดไว้ร้อยละ 87.00 ผลการ

ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ

แก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา 
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ตารางท่ี 2.5 ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 กับค่าเป้าหมาย 
 ระดับชั้น 

วิชา 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผลเฉลี่ยรวม ค่าเป้าหมาย 

ภาษาไทย 100.00 100.00 100.00 100.00 99.58 100.00 99.93 77.00 
สังคมศึกษาฯ 100.00 100.00 100.00 100.00 99.92 100.00 99.99 77.00 
ภาษาอังกฤษ 99.78 100.00 99.34 99.83 99.66 97.87 99.37 77.00 
คณิตศาสตร ์ 100.00 100.00 98.02 99.83 99.58 100.00 99.61 77.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100.00 100.00 99.89 99.08 99.67 99.51 99.66 77.00 
สุขศึกษา 100.00 99.89 99.89 99.83 99.49 100.00 99.85 77.00 
ศิลปะ 100.00 100.00 99.72 100.00 100.00 97.68 98.61 77.00 
การงานอาชีพ 100.00 100.00 100.00 99.92 - - 99.98 77.00 

ผลการเรียนเฉลี่ย 99.63 77.00 

 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 กับค่าเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 2.6 ตารางเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

       ปีการศึกษา 2562-2564 
 ระดับชั้น 

วิชา 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 100.00 100.00 100.00 
สังคมศึกษาฯ 28.14 100.00 100.00 
ภาษาอังกฤษ 60.04 65.25 43.90 
คณิตศาสตร ์ 73.05 82.42 96.02 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99.03 100.00 99.53 
สุขศึกษา 12.28 100.00 100.00 
ศิลปะ 98.97 100.00 100.00 
การงานอาชีพ 92.26 100.00 100.00 

เฉลี่ยรวม 70.47 93.46 92.43 

 
แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562-2564 
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ตารางท่ี 2.7 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดีเยี่ยมกับค่าเป้าหมาย 

   ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564  
ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 87.00 99.78 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 87.00 97.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 87.00 93.82 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 87.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87.00 83.81 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 87.00 87.56 

เฉลี่ยรวม 87.00 93.43 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดีเย่ียมกับค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
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ตารางที่ 2.8 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการสื่อสาร  

    กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564  
 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 82.00 90.87 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 82.00 91.48 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 82.00 93.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 82.00 92.80 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 82.00 94.94 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 82.00 86.24 

เฉลี่ยรวม 82.00 91.58 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564 
 

 
 

ตารางท่ี 2.9 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการคิด 

       กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564  
 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 87.00 96.74 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 87.00 96.94 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 87.00 93.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 87.00 95.98 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87.00 99.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 87.00 93.86 

เฉลี่ยรวม 87.00 96.02 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการคิด ปีการศึกษา 2564 
 

 
 

ตารางที่ 2.10 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการแก้ปัญหา

     กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564  
 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 87.00 96.74 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 87.00 96.94 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 87.00 93.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 87.00 95.98 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87.00 99.16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 87.00 93.86 

เฉลี่ยรวม 87.00 96.02 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  ปีการศึกษา 2564 
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ตารางท่ี 2.11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

     กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564  
 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 98.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 98.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 98.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 98.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 98.00 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 98.00 100.00 

เฉลี่ยรวม 98.00 100.00 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 
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ตารางท่ี 2.12 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                  ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 73.23 55.03 46.86 59.49 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 50.96 24.18 31.42 30.74 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

 
แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ตารางท่ี 2.13 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
                  ปีการศึกษา 2564 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 67.22 48.98 47.82 40.77 56.15 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.03 36.67 21.30 28.57 26.02 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 47.74 37.45 21.83 29.04 25.83 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 36.87 21.28 28.65 25.56 

 
แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ตารางท่ี 2.14  ตารางแสดงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 

ปีการศึกษา/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2562 76.71 64.82 43.01 63.30 
2563 75.25 54.50 44.65 63.98 
2564 73.23 59.49 55.03 46.86 

 

แผนภูมเิปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
ตารางท่ี 2.15 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 

ปีการศึกษา/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2562 60.49 46.49 52.98 43.97 51.36 
2563 63.95 45.48 52.44 50.11 53.19 
2564 67.22 48.98 47.82 40.77 56.15 

 
แผนภูมเิปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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ตารางท่ี 2.16 ตารางแสดงผลงาน/รางวัลนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
 

ที ่ ผลงาน/รางวัลนักเรียน หน่วยงานที่มอบ 
1 น.ส.อรภชา จติสุทธิภากร และ ด.ญ.ภัคนันท์ เขียวกำจดั ไดร้ับรางวัลชนะเลศิการ

แข่งขันการตอบคำถามสารรานุกรมฯ ระบบออนไลน์  
ศูนย์ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระฯภาษาไทย สพม.นว. 

2 นางสาวดลยา  ศรีพระจันทร์นักเรยีนช้ัน ม.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การเขียนเรียงความ   

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค ์

3 นางสาวสุรตัน์ดา  ภู่แพ นักเรียนช้ัน ม.5/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
แข่งขันตอบภาษาไทย   

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย จังหวัด
นครสวรรค์ สพม.นว. 

4 นางสาวจิดาภา  กุลฉัตรศิร ิ ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง การแข่งขันคิด

เลขเร็ว ระดับชั้น ม.ปลาย  

มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

5 ด.ญ.นวิยา ดจีักรวาล ด.ญ.ธรีกานต์ เตชาติวัฒน์ และด.ช.ตรีทเศศ อำ่ทุ่งพงศ์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

6 ด.ญ.ณัชชา เวชปรีชา และด.ญ.ปณุิกา  แย้มสังข ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกระบวนการแก้ปญัทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งท่ี 32 ประจำปี 
2564 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7 ด.ญ.ณัชชา เวชปรีชา  และ ด.ญ.ปุณิกา  แย้มสังข ์ได้รับรางวัลชมเชย  
การแข่งขันกระบวนการแก้ปญัทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เวทีนักวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งท่ี 17 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน 

8 นางสาวฐิติรตัน์ ตั้งประเสริฐ และนางสาวอาทิมา กิตติกลุเมธี ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการแข่งขันกระบวนการแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจำปี 2564 เขตภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

9 นางสาวฐิติรตัน์ ตั้งประเสริฐ และนางสาวอาทิมา กิตติกลุเมธี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มีการจัดการแข่งขันออนไลนผ์า่นระบบ 
ZOOM เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

10 นางสาวณัฐวรรณ สุนทรเลขา และนางสาววิรลัพัชร์ คำคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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ที ่ ผลงาน/รางวัลนักเรียน หน่วยงานที่มอบ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (Science Week 2021 Online MSU) ที่มีการจัดการ
แข่งขันออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 

11 นางสาวณัฐวรรณ สุนทรเลขา และ นางสาววิรัลพัชร์ คำคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี ท่ีมกีารจัดการแข่งขันออนไลน์ผา่นระบบ ZOOM 
Meeting 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

12 น.ส.จิดาภา กุลฉตัร น.ส.ชนากานต์ จิตสุทธิภากร และ น.ส.ฐติิรัตน์ ตั้งประเสริฐ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจำปี 2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

13 นางสาวเจลา่ ดวงแก้ว  ผ่านการคดัเลือก เข้าร่วมการแข่งขันกลา่วสนุทรพจน์
ภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนระดับชาต ิประจำปี 2565  
รอบรองชนะเลิศ 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 

14 เด็กหญิงอัญชลี มาปัด ได้รับรางวลัชมเชย การคดัลายมือภาษาจีน สำนักงานปลัด 

15 1. นายปภังกร เหลา่เขต   (USA) 
2. นายสุภัช ภู่โทสนธิ์   (USA) 
3. นางสาวภวิตรี ศริิอยานนท์  (USA)  
ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทุน IEE ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

IEE  Thailand 

16 1. นางสาวเขมิกา จาตเิสถียร     (Belgium) 
2. เด็กหญิงอรภชา จิตสุทฺภากร (USA)  
ผ่านการคดัเลือก เข้าร่วมเพื่อไปแลกเปลีย่นต่างประเทศในทุน AFS 

AFS  Thailand 

17 นายพงศภัค เมืองคำ ได้รับคดัเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

YFU Thailand 

18 นางสาวศิวัชญา โพธิ์อรณุ ไดร้ับคดัเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

YFU Thailand 

19 นางสาวเกวลิน  อัฐสิทธ์ิโสภณ ไดร้ับรางวัลชมเชย การแข่งขันท่องบทกวีเพื่อเฉลิม
ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ไทยจีนภิรมย์ชมจันทร์ เต็มดวง 
ทั่วหล้า” 

CNTO Bangkok 

20 นางสาวอรภชา จิตสทธิภากร ไดร้บัรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันแปล
บทความภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ในงานทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ 
เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวี
วัฒนา) กทม. 

21 นางสาวศกุณิชย์ เจริญแก้วพันสี และนางสาวจริัตน์ประภา  โสรถาวร ได้รับรางวัล
ชมเชย การแข่งขันแปลบทความภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
ในงานทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวี
วัฒนา) กทม. 
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ที ่ ผลงาน/รางวัลนักเรียน หน่วยงานที่มอบ 
22 นางสาวจิรัตน์ประภา  โสรถาวร ได้รับรางวลัชมเชย การแข่งข้น SBAC SMART 

ENGLISH สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษหัวข้อ POST-COVID TELECOMMUTING 
AND DISTANCE LEARNING วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธรุกิจ 

23 นางสาวเจลา่ ดวงแก้ว  ผ่านการคดัเลือก เข้าร่วมการแข่งขันกลา่วสนุทรพจน์
ภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนระดับชาต ิประจำปี 2565  
รอบรองชนะเลิศ 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 

24 เด็กหญิงอัญชลี มาปัด ได้รับรางวลัชมเชย การคดัลายมือภาษาจีน สำนักงานปลัด 

25 1. นายปภังกร เหลา่เขต   (USA) 
2. นายสุภัช ภู่โทสนธิ์   (USA) 
3. นางสาวภวิตรี ศริิอยานนท์  (USA)  
ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทุน IEE ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

IEE  Thailand 

26 1. นางสาวเขมิกา จาตเิสถียร     (Belgium) 
2. เด็กหญิงอรภชา จิตสุทฺภากร (USA)  
ผ่านการคดัเลือก เข้าร่วมเพื่อไปแลกเปลีย่นต่างประเทศในทุน AFS 

AFS  Thailand 

27 นายพงศภัค เมืองคำ ได้รับคดัเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

YFU Thailand 

28 นางสาวศิวัชญา โพธิ์อรณุ ไดร้ับคดัเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

YFU Thailand 

29 นางสาวเกวลิน  อัฐสิทธ์ิโสภณ ไดร้ับรางวัลชมเชย การแข่งขันท่องบทกวีเพื่อเฉลิม
ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ไทยจีนภิรมย์ชมจันทร์ เต็มดวง 
ทั่วหล้า” 

CNTO Bangkok 

30 นางสาวอรภชา จิตสทธิภากร ไดร้บัรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันแปล
บทความภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ในงานทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ 
เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวี
วัฒนา) กทม. 

31 นางสาวศกุณิชย์ เจริญแก้วพันสี และนางสาวจริัตน์ประภา  โสรถาวร ได้รับรางวัล
ชมเชย การแข่งขันแปลบทความภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
ในงานทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวี
วัฒนา) กทม. 

32 นางสาวจิรัตน์ประภา  โสรถาวร ได้รับรางวลัชมเชย การแข่งข้น SBAC SMART 
ENGLISH สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษหัวข้อ POST-COVID TELECOMMUTING 
AND DISTANCE LEARNING วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บริหารธรุกิจ 

33 นางสาวเจลา่ ดวงแก้ว  ผ่านการคดัเลือก เข้าร่วมการแข่งขันกลา่วสนุทรพจน์
ภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนระดับชาต ิประจำปี 2565  
รอบรองชนะเลิศ 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 

34 เด็กหญิงอัญชลี มาปัด ได้รับรางวลัชมเชย การคดัลายมือภาษาจีน สำนักงานปลัด 

35 1. นายปภังกร เหลา่เขต   (USA) IEE  Thailand 
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ที ่ ผลงาน/รางวัลนักเรียน หน่วยงานที่มอบ 
2. นายสุภัช ภู่โทสนธิ์   (USA) 
3. นางสาวภวิตรี ศริิอยานนท์  (USA)  
ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทุน IEE ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

36 1. นางสาวเขมิกา จาตเิสถียร     (Belgium) 
2. เด็กหญิงอรภชา จิตสุทฺภากร (USA)  
ผ่านการคดัเลือก เข้าร่วมเพื่อไปแลกเปลีย่นต่างประเทศในทุน AFS 

AFS  Thailand 

 

ตารางท่ี 2.17 ตารางแสดงผลงาน/รางวัลนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ที ่ ผลงาน/รางวัลนักเรียน หน่วยงานที่มอบ 

1 นายปภพ เข็มเงิน นางสาวฐติิกานต์ ตระกลูพันธ์ นายวัศศิธร์ จันทร์เพชร  
นายรัชพล พยัฆวิเชียร น.ส.ปราชญ์วรรณ ปรัชญาพันธ์ นายบรุัสกร ศรีขาว 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอโครงงานระยะสั้น  
ในหัวข้อ Bullying, Cyberbullying, Gender Inequality ในการประชุมสดุยอด
ผู้นำระดับนานาชาติ โรงเรยีนองค์การบริหาราวนจังหวัดเชียงราย (CRPAOs Lead 
Youth Conference 2021) 

โรงเรียนองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย 

2 นายเสฏฐนันท์ หิรณัย์ธีรภาพ นายปณิธาน ยอดนลิ นายสุทธินันท์ สุทธิแก้ว 
นายณัฐนันท์ ปานจิ๋ว นายอรยิศาสตร์ บญุเกิด และนายธนากร เอี่ยมเขียว 
ทีม LPK NO.1 เป็นตัวแทนโรงเรยีนอันดับ 1 และได้รับรางวัลชนะเลิศของทัวร์นา
เมนต์ รับเงินรางวัลรวม 17,000 บาท จากการแข่งขัน GOLDCITY ROV 
SCHOOLGAME SEASON 6 

บริษัท Goldcity 

3 นางสาวชวิศา  สิทธิกรณ์  ได้รับรางวัล“รางวัลยุวสตรดีีเด่น” เนื่องในวันสตรสีากล 
ประจำปี 2564 

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

4 นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ ไดร้ับรางวัล“รางวัลวัฒนคณุาธร”ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564 

กระทรวงวัฒนธรรม  

5 นางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ ได้รับรางวัล “วัฒนธรรมวินิต”เนื่องในงานวันเด็ก
แห่งชาติประจำปี 2564- 

กระทรวงวัฒนธรรม 

6 นางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปเีนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติประจำปี 2564 

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อ
สังคม “รางวัลสยามครีสโตย” 

7 นางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีใน
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2564 

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ ์
 
 

8 นางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ ได้รับรางวัลเยาวชนสรา้งสรรค์พัฒนาสังคมร่วมกับ
สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสูค่วามเป็นสากลแห่งประเทศไทย 

สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่
ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย 
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9 นางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ ได้รับรางวัลลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 
ประจำปี 2564 

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยในในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

10 นางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดเีด่นแห่งปี เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อ
สังคม 

11 นางสาววรินยุพา วาชิซาวา ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนท่ีนำช่ือเสียงมาสู่
ประเทศชาตดิ้านศลิปวัฒนธรรมและดนตร ี

กระทรวงศึกษาธิการ 

12 นางสาววรินยุพา  วาชิซาวา ไดร้ับรางวัลเกียรติยศเยาวชนต้นแบบแห่งปี สาขา
ศิลปวัฒนธรรม 

ชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย 

13 นางสาววรินยุพา  วาชิซาวา ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาศิลปะ สโมสรโรตารี ่

14 นางสาววรินยุพา  วาชิซาวา ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดเีด่นแห่งชาติ สาขา
ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564 

ชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย 

15 นายสิทธิพร เสริมสนธิ และนางสาววิชุดา ศรีแจ่ม ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดมารยาทไทย ปี 2564 

ม.ราชภัฎนครสวรรค ์

16 นายญาณกิตติ์ สุดสวาท นายวงศกร ฝนทั่ง นายศุภวิชญ์ สกลุไกรสร 
นายธนวัฒน์ ชูชัยมงคล และนายกิตติภฎั ยืนหยัดชัย ได้รบัรางวัลชมเชยอันดับ 2 
ระดับประเทศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรตันตรยั ทำนองสรภญัญะ ปี 2564 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

17 น.ส.สายทองแท้ เรืองทรัพย์ น.ส.วิมลิน ปั้นนาค น.ส.นริศรา ปิตะแสง น.ส.ภัทราว
ดี แสนใจยา และ น.ส.กมลวรรณ ธารารัตนสุวรรณ ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
จังหวัดการสวดมนตห์มู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภญัญะ ป ี2564 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค ์

18 น.ส.สายทองแท้ เรืองทรัพย์ น.ส.วิมลิน ปั้นนาค น.ส.นริศรา ปิตะแสง 
น.ส.ภัทราวดี แสนใจยา และน.ส.ปานวาด พานิชศุภผล ไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับ 1 ระดับจังหวัดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยั ทำนองสรภัญญะ 
ทีมหญิงล้วน ระดับจังหวัด ปี 2565 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

19 นายญาณกิตติ์ สุดสวาท นายวงศกร ฝนทั่ง นายศุภวิชญ์ สกลุไกรสร 
นายธิติวุฒิ โชติผล และ นายกิตตภิัฎ ยืนหยดัชัย ไดร้ับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับจังหวดัการสวดมนต์หมูส่รรเสริญพระรตันตรัย ทำนองสรภัญญะ ทีมชาย
ล้วน ระดับจังหวัด ปี 2565 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

20 ด.ญ.สิริวัน ดำรงรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ช้ัน ม.ต้น 
ระดับจังหวดั ปี2565 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

21 ด.ช.ปพันธ์พร คงขำ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การประกวดบรรยายธรรม ช้ัน ม.ต้น ระดับจังหวัด ปี 2565 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

22 น.ส.ดราวดี พรมเวียง ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                      
การประกวดบรรยายธรรม ช้ัน ม.ปลาย ระดับจังหวัด ปี 2565 

กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 
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23 นางสาวชวิศา  สิทธิกรณ์  ได้รับรางวัล“รางวัลยุวสตรดีีเด่น” เนื่องในวันสตรสีากล 
ประจำปี 2564 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

24 นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ ไดร้ับรางวัล“รางวัลวัฒนคณุาธร”ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564 

กระทรวงวัฒนธรรม  

25 นางสาวพนัชกร สวนอาภา ได้รับชนะเลิศ กีฬาเทนนิส การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 
 “กาญจนบุรีเกมส์” 

26 นางสาวปกิจฐา  สุขประเสริฐ ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาว่ายน้ำ กรรเชียง 50 
เมตร 

 

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 
 “กาญจนบุรีเกมส์” 

27 นายมุนินทร ใจทัศน์ ไดร้ับรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น Beginner Ski Lite การแข่งขันเจ็ตสกโีปรทัวร์ 2021 
 ชิงแชมป์ประเทศไทย(สนาม1) 

28 นายมุนินทร ใจทัศน์ ไดร้ับรางวลัที่ 4 รุ่น Beginner ski lies ( 2stroke stock ) การแข่งขันเจ็ตสกโีปรทัวร์ 2021 
 ชิงแชมป์ประเทศไทย(สนาม2) 

29 นายมุนินทร ใจทัศน์ ไดร้ับรางวลัที่ 5 รุ่น Seadoo spark novice stock การแข่งขันเจ็ตสกโีปรทัวร์ 2021 
 ชิงแชมป์ประเทศไทย(สนาม3) 

30 นายมุนินทร ใจทัศน์ ไดร้ับรางวลัที่ 4 รุ่น Beginner ski lites ( 2 storke stock ) 

 

การแข่งขันเจ็ตสกโีปรทัวร์ 2021 
 ชิงแชมป์ประเทศไทย(สนาม4) 

 
3. จุดเด่น  
  จุดเด่นในด้านคุณภาพของผู้เรียน คือ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มี
ความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ ให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และนักเรียนโรงเรียน
นครสวรรค์ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 92 คน แบ่งเป็นสาขาคณิตศาสตร์ 17 คน 
สาขาคอมพิวเตอร์ 19 คน สาขาฟิสิกส์ 20 คน สาขาดาราศาสตร์ 13 คน สาขาเคมี 13 คน สาขาชีววิทยา 10 คน  
และมีนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 34 คน 
(สำรอง 1 คน) แบ่งเป็นสาขาคณิตศาสตร์ 8 คน(สำรอง 1 คน)  สาขาคอมพิวเตอร์ 6 คน สาขาฟิสิกส์ 2 คน สาขา
ดาราศาสตร์ 7 คน สาขาเคมี 6 คน และสาขาชีววิทยา 5 คน และยังได้รับรางวัลการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ใน
ประเทศอีกหลายรายการ ได้แก่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564  61 

 

 

กระบวนการแก้ปัญทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ใน
รายการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564 เขต
ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม (Science Week 2021 Online MSU รางว ัลชนะเล ิศการแข่งข ันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในด้านภาษา นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้
เข้าชิงแชมป์ประเทศไทย(สนาม4)และเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ของ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ได้รับรางวัลชมเชย การคัดลายมือภาษาจีน 
สถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่,  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
แปลบทความภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) กทม. , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอ
โครงงานระยะสั้น ในหัวข้อ Bullying, Cyberbullying, Gender Inequality ในการประชุมสุดยอดผู้นำระดับ
นานาชาติ โรงเรียนองค์การบริหาราวนจังหวัดเชียงราย (CRPAOs Lead Youth Conference 2021) และได้รับ
คัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทุน IEE ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและแลกเปลี่ยนต่างประเทศในทุน 
AFS นอกจากนี้ในส่วนของกีฬานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเทนนิสและรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “กาญจนบุรีเกมส์”, ได้
รับรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น Beginner Ski Lite, ได้รับรางวัลที ่ 4 รุ ่น Beginner ski lies ( 2stroke stock ), 
ได้รับรางวัลที่ 5 รุ่น Seadoo spark novice stock ในการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2021 
 สำหรับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนนครสวรรค์มีการพัฒนาคุณลักษณะอังพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทำให้มีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
จนทำให้นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลยุวสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล, รางวัลวัฒนคุณา
ธรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม, รางวัลวัฒนธรรมวินิตและรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปีเนื่องในงาน
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564, รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
แห่งปี เนื ่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 รวมทั้งรางวัลเกียรติ ยศเยาวชนต้นแบบแห่งปี สาขา
ศิลปวัฒนธรรม , รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาศิลปะ , รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด ่นแห่งชาติ สาขา
ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564 และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ปี 2564, รางวัลชมเชยอันดับ 
๒ ระดับประเทศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การ
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ปี 2564 นอกจากนี้การดำเนินการของนักเรียนจิตอาสาทูต
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พลังงานในการรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนส่งผลให้
โรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศยอดเยี่ยมโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งโรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัลระดับประเทศคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนต่อเนื่องมา 4 ปีการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเร็จการศึกษา 
100% ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า แต่โรงเรียนนครสวรรค์ก็สามารถปรับวิธีการให้
เหมาะสมและต่อเนื่องได้โดยไม่กระทบต่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของผู้เรียนโดยการใช้ แพลตฟอร์ม
ออนไลน์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ และปีการศึกษา 2564 มีผู้เรียนที่ติด 0 ร น้อยกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
4. จุดควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป   

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม เพ่ิมเติม 
    3.พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
  4. บุคลากรทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญและช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีแก่
นักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  5. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้เรียน เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียน 
5. แนวทาง/แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก 
  2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
  3. ส่งเสริมนักเรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  4. ส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน 
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มาตราฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ          ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
 1. กระบวนการพัฒนา  
  โรงเรียนนครสวรรค์ มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA 
ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ (RBM : Result Based Management) เป็นการ
กระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ ผ่านมา จัดการ
ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื ่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดยดำเนินการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ
โดยนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มากำหนดกลยุทธ์ นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ และกำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดการประเมิน หลังจากปฏิบัติตามแผนมีการวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างเป็นวงจร ดังภาพที่ 2.1 การนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 สำหรับกลุ ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล มีนวัตกรรม D-star Plus  
Model คือ D – Digital, D – Service, D – Document และ D – Training เป็นกระบวนการบริหารที ่มีแนว
ปฏิบัติเพื่อขับเคลื ่อนสนับสนุนให้การพัฒนานักเรียนสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์  และกลุ่มบริหารทั ่วไป 

การนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ 

กำหนดกลยุทธ ์
แผนปฏิบัติการ 

โครงการ/กิจกรรม 

กำหนด
ผู้รับผิดชอบ 

กำหนด 
การประเมิน 

6 7 

การวิเคราะห์ผล การปรับปรุง 

เป้า แผน ผล 
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 มีนวัตกรรม Service Mind คือ การบริหารจัดการที่เน้นการบริการที่เป็นกันเองและมีระบบที่เข้าถึงง่าย และกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน มีนวัตกรรม 4s Model (Four Strong for Personnel Administration Group) เป็น
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน สร้างเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนมีความฉลาด
อย่างสง่างาม (SMART) เป็นที่ยอมรับ นอกจากกลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มจะมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพแล้ว 
ผู้อำนวยการก็มีนวัตกรรมบริหารที่ช่วยเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียนคือ นวัตกรรม PPT การบริหารจัดการ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ Participation Performance Technique ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จัด
โครงสร้างการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ขับเคลื่อนโดยระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วาง
กลยุทธ์การพัฒนา รวมทั้งเทคนิคการโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ทำให้บุคลากรมีวิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 นอกจากนวัตกรรมการบริหารของผู้บริหารที่มีคุณภาพ  โรงเรียนนครสวรรค์มีกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมีระบบ โดยมีการเก็บข้อมูลจากย่อยมาสู่หลักคือ มีการรายงานคุณภาพการศึกษาทุกภาค
ส่วนโดยเริ ่มจาก (T-SAR Teacher-SAR) เป็นรายงานการประเมินตนเองของครูผู ้สอนทุกคน เมื ่อครูผู ้สอน
ดำเนินการทำ T-SAR แล้วจะรวมข้อมูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูลในเรื่องเดียวกันและ
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
ข้อมูลทั ้งหมดมาเป็น SAR โรงเรียนนครสวรรค์ กลไกการประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นการสะท้อนผลการ
ดำเนินงาน และพัฒนางานทุกด้านในทุกภาคส่วนในโรงเรียน และทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง มีความถูกต้อง เพ่ือ
นำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 2.2 กลไกการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2 กลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์ 
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A - SAR 

D - SAR 

T - SAR 
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 โรงเรียนนครสวรรค์บริหารจัดการภายใต้โมเดลและกลไกที่มีคุณภาพดังกล่าวร่วมกับระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA   ของเดมม่ิง  และระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน OBECQA  มาเป็นแนวทางการปฏิบัติสู่เป้าหมายที่วางไว้  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพผ่านโครงการและกิจกรรมงานต่าง ๆ ที่เป็นการบริหารจัดการในโรงเรียน เช่น  กิจกรรม one stop  
Services ได้แก่ Medical Fees  Services  (บริการค่ารักษาพยาบาล), Salary Certificate Services  (บริการ
ใบรับรองเงินเดือน), Salary Slip Services (บริการพิมพ์สลิปเงินเดือน), NSSC Payment Services  (การชำระ
เงินผ่านธนาคารกรุงไทย) รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงาน ได้แก่  โปรแกรมบริหารงาน
พัสดุออนไลน์, โปรแกรมแผนปฏิบัติงานและงบประมาณออนไลน์ และโปรแกรมงานบุคลากรออนไลน์ และใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีการบริหารจัดการในการบริการให้นักเรียนและบุคลากร
ได้รับวัคซีน 100%  รวมทั้งมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม NSSC One Stop Check-In เป็นระบบลงชื่อเข้าเรียน
ประจำวันของนักเรียนที่เรียน Online และ Onsite เพ่ือติดตามผู้เรียนในการมาเรียนแต่ละวัน ร่วมกับการเช็คชื่อ
เข้าเรียนด้วยระบบ iSchool NSSC 
 ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจากการจัดการ
เรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียนและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา มีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพ
และมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมและชุมชน โดยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 
 1.การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความพอเพียง  
 2.การจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) Multilingual Program (MP) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษา
ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 3.พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ของ สสวท.และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับสูง  
 4. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้านดนตรี กีฬา ด้านทัศนศิลป์ ต้นกล้าจิตรกรน้อย เป็นต้น   
 5. ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึง 
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พอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง นำผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน ให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 6. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมประชุม สัมมนาศึกษาดูงาน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง และเข้าร่วม
ประกวดผลงานรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ  
 7. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
สัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น โปรแกรม SGS 
ระบบประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์  โปรแกรมห้องสมุด พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วยโครงการ
พัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรมห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21 โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารเอนกประสงค์ หอประชุม ที่มีความพร้ อมสะดวกสบายเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ บริเวณโรงเรียนสะอาดสวยงาม ปลอดภัยและร่มรื่น มีส่วนหย่อมให้นักเรียนพักผ่อน มีที่นั่งพักผ่อน
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 โรงเรียนนครสวรรค์มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ 
WIFI ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดให้มีห้องเรียนคุณภาพ (Smart Classroom) ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้ง Apple Application for Education และ Google Application มีการ
ประเมินผลการเรียนรู ้ออนไลน์ ใช้ระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำ KM 
(knowledge Management) รายบุคคลจัดเก็บในเว็บไซต์ KM NSSC และ Google Site เพ่ือสื่อสารและอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เรียน มีการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนการสอน 
ได้แก่ NSSC Online เป็นนวัตกรรมที่เสมือนห้องเรียนออนไลน์ที่ประกอบด้วยห้องเรียนออนไลน์ทุกห้องเรียน ให้
นักเรียนและครูผู้สอนทุกรายวิชาได้เข้าไปใช้ในช่องทางเดียวกันเพื่อความสะดวกและเป็นมาตรฐาน, NSSC One 
Stop Check-In เป็นระบบลงชื่อเข้าเรียนประจำวันของนักเรียนที่เรียน Online และ Onsite เพื่อติดตามผู้เรียน
ในการมาเรียนแต่ละวัน และ NSSC ID ระบบจัดการอีเมล์ ซึ่งนักเรียนและบุคลากรทุกคนจะต้องใช้อีเมล์ของ
โรงเรียนเพ่ือดำเนินการต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
 เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19 โรงเรียนนครสวรรค์ได้มีการปรับการบริหารและการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์แพร่ระบาด
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ ฝ่ายบริหารของ
โรงเรียน และครูโรงเรียนนครสวรรค์ ให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนครสวรรค์ คือ การ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการจัดการเรียนรู ้ที ่ใช ้ร ูปแบบการเรียนรู้
หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียนไม่ได้
เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย โดยโรงเรียน
นครสวรรค์เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียน โดยจัดห้องเรียนโดยเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จำนวนนักเรียน 20–25 คน/ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามปกติ ครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคม
ศึกษาฯ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite กับนักเรียนกลุ่ม Onsite และมีการถ่ายทอดสดเพื่อ Online ให้
นักเรียนกลุ่มที่เรียนที่บ้านได้เรียนควบคู่ด้วย และมีการบันทึกวีดีโอการเรียนการสอนทุกครั้งเพื่อให้นักเรียน
กลับมาย้อนดูวีดีโอเรียนเพื่อทบทวนได้ มีการเช็คชื่อเข้าเรียนทั้งนักเรียนกลุ่ม Onsite และนักเรียนกลุ่ม Online 
สำหรับรายวิชาการงานอาชีพ สุขศึกษาฯ ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Onsite กับนักเรียนกลุ่มOnsite ในห้องเรียน และมอบหมายงานให้นักเรียนกลุ่ม Online ทำใบงาน ใบกิจกรรม 
หรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่บ้าน ซึ่งใช้ Google Meet และ Google Classroom สำหรับความ
ปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาด โรงเรียนนครสวรรค์มี มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด โดย
กำหนดการปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่อมาโรงเรียน คือ 1)สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face 
Shield ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน,  2) นักเรียนทุกคนต้องคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณท่ีโรงเรียนกำหนด
ทุกวัน, 3) ล้างมือด้วยสบู ่เหลว หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์หลังรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ ,  
4) นักเรียนปฏิบัติทุกกิจกรรมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้อย่างสะดวก ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่” 
(New Normal) และ 5) เข้าเรียนตามวันเวลา ตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด นอกจากนี้การใช้พ้ืนที่ห้องเรียน โรง
อาหาร ห้องประชุม สนามกีฬา ห้องสมุด ฯลฯ  มีการกำหนดให้จัดห้องเรียน โดยจัดโต๊ะเรียนต่อห้องเรียน จำนวน
ไม่เกิน 20 - 25 ตัว และแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่างทากายภาพ  1 - 1.5 เมตร   เพื่อลดความแออัดของ
นักเรียน จัดให้นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวันโดยเหลื่อมเวลากันโดยมีระยะห่างของรอบเวลาละ 30 นาที  
และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนงดการใช้ของร่วมกันของนักเรียน และการมารับนักเรียนกลับบ้าน ผู้ปกครองรับ
นักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง ที่โรงเรียนกำหนด กรณี ผู้ปกครองเข้ามาติดต่อราชการผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน โดย
ครูเวรประจำวันหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำหน้าที่คัดกรองและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของทุกท่าน  
 จากการที่โรงเรียนนครสวรรค์มีนวัตกรรมการบริหารของผู้บริหาร มีกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นระบบ มีการพัฒนาครูและบุคลากร และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ที ่ทันสมัย รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้ ส่งผลให้โรงเรียนนครสวรรค์  
มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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  สำหรับโครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนนครสวรรค์ดำเนินการเพื่อพัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการ ตามาตรฐานที่ 2 ดังนี้ 1. พัฒนาบริหารจัดการงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 2. ศึกษาดูงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ 3. พัฒนาบริการจัดการด้วยระบบคุณภาพหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอน
และงานวิจัย 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้  
6. เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 7. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 8. พัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนของนักเรียนห้องเรีนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 9. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 10. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 11. เปิดโลกกว้าง
สร้างเส้นทางอาชีพ 12. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 14. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 15. ส่งเสริมและผลิตสื่อเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ 
16. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 18. พัฒนาบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 19. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 21. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 22. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้  
23. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 24. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 25. ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 26. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดทำหลักสูตร 27. พัฒนา
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 28. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ 29. การพัฒนาครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 30. ส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม สารสนเทศและการวิจัย  31. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 32. ชุมชนแห่งการเรียนรู้คุณครู SMART 33. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 34. สื่อและเทคโนโลยีทันสมัยกับครูไทยยุค 4.0 35. ส่งเสริมครูภาษาให้ก้าวหน้าและก้าวไกล 35. ส่งเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 36. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
37. ชุมชนแห่งการเรียนรุ้ คุณครู SMART 38. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 39. พัฒนาบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 40. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 41. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
42. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพงานนโยบายและแผน  43. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
44. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 45. ประกวดโรงเรียนพระราชทาน 46. รักความเป็น
ไทย ภูมิใจในวิถีท้องถิ่น (สัมพันธ์ชุมชน) 47. พัฒนาบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 48. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริการจัดการ(โสตฯ) 49. พัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 50. ส่งเสริมการบริหารจัดการงานพาหนะ 
(งานยานพาหนะ) 51. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 52. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 53. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (อาคารสถานที่) 54. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ปรับ
ซ่อมบำรุงรักษาเครื ่องปรับอากาศ) 55. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ (ซ่อมแซมอาคาร) 56. จัด
สภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ (อาคารสถานที ่)  57. ประชาสัมพันธ์แห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษา  
58. ป้องกันอุบัติภัย 59. พัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และ 60. การจัดทำโปรแกรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์บริหารจัดการทุกโครงการภายใต้กลไกที่มีคุณภาพร่วมกับระบบวงจร
คุณภาพ PDCA  ของเดมมิ่ง  และระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน OBECQA  รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 
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2. ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนนครสวรรค์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.18 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564  

มาตรฐานที่ 2 
ประเด็นการพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กำหนด 
  ค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

 2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
  รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

 2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
 2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 
  การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

 2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
  จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับยอดเย่ียม 

 
 จากตารางที่ 2.18 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา 
2564 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 6 ประเด็น พิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 จากการที ่โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ส่งผลให้การบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน สามารถอภิปรายผลการประเมินได้ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาได้จริง และเป็นแบบอย่ างที่ดี
แก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ดังนั้นโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็น
ธรรม มีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงานที่ชัดเจน 
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 2. สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่มบริหาร
โดยยึดหลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากรแต่
ละกลุ่มบริหารอย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 3. สถานศึกษามุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 ให้แก่ผู้เรียน จัดหลักสูตรที่สนองนโยบายของรัฐ ได้แก่ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รายวิชาค้นคว้าอสิระ 
(IS) ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและเกิดบรรยากาศใหม่ๆ ในการเรียนรู้  
 4. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ได้แก่ การศึกษาต่อ การทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้เลื่อน
หรือมีวิทยฐานะสูงขึ้น การอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในสายงาน ส่งผลให้ครูและบุคลากร
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 5. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียนคุณภาพ (Smart Classroom) แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่อยู่
เสมอ ทั้งประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ และสมาคมผู้ปกครองแล ะครูโรงเรียน
นครสวรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน 
 6. โรงเรียนได้จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูล ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ความรู้ได้อย่างทั่วถึงและบุคลากรสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและ
ทันสมัย 
 จากการบริหารจัดการที ่มีคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนได้ร ับรางวัล IQA AWARD สถานศึกษาที ่เป็น
แบบอย่างด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ยอดเยี่ยม ต่อเนื่อง 2 ปี และได้รับเป็นสถานศึกษาแกนนำภายใต้โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ( IQA 1ช่วย4 ) โดยมีสถานศึกษาร่วมพัฒนา คือ   
โรงเรียนนวมินทรชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนไพศาลีพิทยา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิต
วิทยา 
 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนนครสวรรค์มีจุดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ทำให้เป็น
ระบบ รวดเร็วและมีมาตรฐาน อีกทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และ
โรงเรียนนครสวรรค์มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ คือ T-SAR, D-SAR, A-
SAR และ SAR โรงเรียน และมีการบริหารจัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพทุกกลุ่มบริหา ร 
โดยมีกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของ
ชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตรง
ตามความต้องการให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 
4. จุดควรพัฒนา 
 พัฒนาระบบแผนงานออนไลน์โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีระบบที่สะดวกมีมาตรฐานมากขึ้น 
และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยงบน
ฐานข้อมูลเดียวกัน 
 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอนและ
งานวิจัย 
 2. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
 1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนนครสวรรค์ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธ ีท ี ่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน (Project-based 
Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับ
ความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้
การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การสอนแบบบูรณาการโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพศึกษา 
ส ่งเสร ิมให ้จ ัดการเร ียนการสอนแบบ 5 Steps ได ้แก่ Learning by Question, Learning by Searching, 
Leaning by Construction, Learning by Communication และ Learning by Serving สนับสนุนให้ครูมีการ
ทำวิจัยในชั้นเรียน ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และที่สำคัญคือโรงเรียนนครสวรรค์มี
กระบวนจัดการเรียนรู้ที ่ทันสมัย เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านช่องทาง KM 
NSSC ซึ่งเป็นช่องทางที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของครูทุกคนในโรงเรยีน
ได้ และมีการสร้างคอร์สออนไลน์บน iTunes U บน Apple Application ซึ่งแบบอย่างในการใช้คอร์สออนไลน์ที่
ดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจและหลากหลาย และดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทุกสถานการณ์โดย
การใช้ Google Meet ในการสอนออนไลน์ Google Classroom และ Google Site โดยโรงเรียนนครสวรรค์มี
ห้อง Romsak Online เป็นห้องต้นแบบในการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการประชุมต่างๆ 
อีกท้ังห้องเรียนทุกห้องเรียนของโรงเรียนนครสวรรค์สามารถถ่ายทอดสดในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ มี
การเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนผ่านทาง Web Page และ Website ของโรงเรียน
นครสวรรค์ มีการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเรียนการสอน
และส่งเสริมการเรียนการสอน ได้แก่ NSSC Online เป็นนวัตกรรมที่เสมือนห้องเรียนออนไลน์ที่ประกอบด้วย
ห้องเรียนออนไลน์ทุกห้องเรียน ให้นักเรียนและครูผู ้สอนทุกรายวิชาได้เข้าไปใช้ในช่องทางเดียวกันเพื่อความ
สะดวกและเป็นมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีให้ก้าว
ล้ำนำหน้าสู่สากล 
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  สำหรับโครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนนครสวรรค์ดำเนินการเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามาตรฐานที่ 3 ดังนี้ 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ 5. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ครู SMART 6. พัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 7. ผลิตสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี สารสนเทศและการวิจัย 8. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 9. ส่งเสริมการผลิตและการ
ใช้สื ่อนวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการวิจัย 10. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 11. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และอัจฉริยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล (Smart 
Student) 12. เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามกรอบ CEFR 13. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 14. เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 15. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 16. ครูรัก
เด็ก เด็กรักครู  
2.  ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนนครสวรรค์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.19 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
    ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถนําไป
 ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ จัดการเรยีนรู้เน้นกระบวนการคิด  
  และให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบตัิจริง ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัด  

 ของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2) ครูมีนวัตกรรมในการจดัการเรยีนรู้ แบบ Active Learning 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ใช้สือ่การเรียนรู้ที่หลากหลาย 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการ
  เรียนรู้ มี application 

83.00 
100.00 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ ภายนอก
  โรงเรียน ภูมิปญัญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการ  
  เรียนการสอนเอื้อต่อการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนฝึกปฏิบัติจริง 

83.00 
100.00 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 1) ครู มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก 
  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและ 
 นําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1) ครู มีการตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและให ้
  ข้อมูลย้อนกลับ นําผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 
  ของการเรียนรู ้

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1) ครู และ ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
  สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรยีนรู้ 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 จากตารางที ่2.19 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 5 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงาน
แล้ว การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็น และอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตาม

มาตรฐานด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้  

  1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูของ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทำการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กับรองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ และผู้อำนวยการตามลำดับ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริ ง

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ประเมินได้

จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยสร้างความตระหนักและให้ความรู้ผ่านกระบวนการ

ประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษากำหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน รวมทั้งมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม NSSC One Stop Check-In เป็นระบบลง

ชื่อเข้าเรียนประจำวันของนักเรียนที่เรียน Online และ Onsite เพ่ือติดตามผู้เรียนในการมาเรียนแต่ละวัน ร่วมกับ

การเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยระบบ iSchool NSSC 
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 2. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย มีการสร้าง Google Site และ 
KM NSSC สำหรับการจ ัดกิจกรรมการเร ียนรู้  และสอนออนไลน์ผ ่าน Google Meet อีกทั ้งใช ้ Google 
classroom ช่วยในการจัดการชั้นเรียนโดยมีการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนการสอน ได้แก่ NSSC Online เป็นนวัตกรรมที่เสมือนห้องเรียนออนไลน์ที่ประกอบด้วยห้องเรียน
ออนไลน์ทุกห้องเรียน ให้นักเรียนและครูผู้สอนทุกรายวิชาได้เข้าไปใช้ในช่องทางเดียวกันเพ่ือความสะดวกและเป็น
มาตรฐาน และมีทีม i-champion เป็นแกนนำในการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการจัดการเรียนสอนและเผยแพร่
ในโรงเรียน  โรงเรียนนครสวรรค์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย การใช้ ICT การสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จัดให้มี iPad คอมพิวเตอร์ ทีวี ระบบเครื่องเสียง สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
นับเป็นการอำนวยความ สะดวกเรื่องสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย มาประกอบการเรียนรู้ การค้นคว้า การทำงาน
ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ ห้อง Smart  Classroom ห้องอาเซียน ระบบ
คลังความรู้ online (KM) ห้องธรณีวิทยา ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ห้องท้องฟ้าจำลอง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
นอกจากนี้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังมีห้องปฏิบัติการที่รองรับให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะ
เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  ห้อง
โครงงาน ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย เป็นต้น ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้
ของผู้เรียนและครู  โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และครู บุคลากร
คอมพิวเตอร์ที่มีความชำนาญไว้บริการอย่างเพียงพอ และสามารถพัฒนาต่อยอดนักเรียนได้ใช้ทักษะที่เกิดจากการ
เรียนรู้เทคโนโลยีไปสู่โครงการที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ เรียนทางคอมพิวเตอร์มากมาย จนเป็นที่ยอมรับและคว้า
รางวัลต่างๆ มากมาย ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ ครูผู้สอนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
อย่างหลากหลาย สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ QR Code ต่อไปนี้ 
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  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูประจำชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้น
เรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก(Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย เช่น มีการ
มอบรางวัลครูดีศรีม่วงขาวและรางวัลครูดีไม่มีวันลา มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกโดยให้กำลังใจนักเรียน 
เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรง ใช้การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ เชิงรุก (Active Learning) 
ทำให้ครูโรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัลอันเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เช่น รางวัลคุรุสภา 
ประจำปี 2564, รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้าน
วิชาการ OBEC AWARDS ระดับประเทศ, รางวัลชนะเลิศ สหวิทยาเขตวิมานลอย ผลการประกวดคลิปวีดีโอ  
“Best Practice”  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19), เป็นเครือข่ายนักวิจัยสำนักเขตพื ้นที ่การศึกษา , เป็นครูแกนนำกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สพม.42” ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  ใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) และ
ได้รับเป็น Model Teacher กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
  4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ(Test Blueprint) และใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้น
เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการสนับสนุนให้ครูได้บันทึกหลังสอนทุกครั้ง เพ่ือ
ทราบ ความสำเร็จ และปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และนำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุง กระบวนการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยมากขึ้นนอกจากนั้น ครูผู้สอนยังเปิดโอกาสให้นัก เรียนมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ของครู โดยให้นักเรียนประเมินออนไลน์ผ่านการใช้งาน Google Form 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของครูใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  เช่น  โครงการบูรณาการลดภาระงานของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียน  นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ กำกับ ติดตามจากเพื่อนครูและฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ครูมีการ
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ช่วยเหลือแบ่งปัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงสำหรับจัดกิจกรรมชุมชน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 

ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียนสนับสนุน
ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  การเปิดโอกาสให้ครูนำนวัตกรรมไปเผยแพร่และ
สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  จึงเป็นสถานศึกษาที่มีบุคคลและ
หน่วยงานทางราชการและเอกชน มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT ภายใต้แพลตฟอร์มออนไลน์ ให้นักเรียน
เข้าเรียนได้มากกว่า 50 คลิปวีดีโอ รวมทุกรายวิชา สำหรับนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์และได้เผยแพร่ให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษาร่วมพัฒนาในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ IQA 1ช่วย4 ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนวมิ
นทรชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนไพศาลีพิทยา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม และโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รวมทั้ง
มีการเผยแพร่บน Web page และ Website ของโรงเรียนนครสวรรค์เป็นสาธารณะจนเป็นแบบอย่างแก่
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของครูในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564  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  
นอกจากนี้ยังมีทีม i-champion เป็นแกนนำในการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการจัดการเรียนสอนและเผยแพร่
ในโรงเรียนมากกว่า 10 แอพพลิเคชั่น 

 

2. จุดเด่น 

 โรงเรียนนครสวรรค์มีความพร้อมในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความ

พร้อมทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ มีความรู้

ความสามารถและมีความตั้งใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อก ารสอน สร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค 

Thailand 4.0 เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งโรงเรียนมีเครือข่าย

ผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุน

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั ้นเรียนที ่มีประสิทธิภาพ  เช่น ใช้สื ่อ เทคโนโลยี 

สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้  และได้กำหนดให้ครูทุกคน



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564  78 

 

 

วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง ออกแบบหน่วยการ

เรียนรู้ วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับมาตรฐานตัวชี้วัด ตลอดจน  ออกแบบการวัดผล และประเมินผล

ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้  มาตรฐาน และตัวชี้วัด และเน้นกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  

3. จุดที่ควรพัฒนา 

 ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทาง

ภาษา และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนสำคัญ 

 

4. แนวทาง/แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 4.1 ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับการเรียนรู้ในรูปแบบงานวิจัย  เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  
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ส่วนที ่3 
สรปุผล และแนวทางการพัฒนา 

 

 โรงเรียนนครสวรรค์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานตามมาตรฐานสถานศึกษา  

   ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

83.58 99.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด  
     คํานวณ 

79.67 99.72 สูงกว่าเป้าหมาย 

 2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ   

    อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
87.00 97.81 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ การสื่อสาร 89.33 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 77.00 99.57 สูงกว่าเป้าหมาย 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 85.50 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา 
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

83.94 98.11 สูงกว่าเป้าหมาย 

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 84.33 97.20 สูงกว่าเป้าหมาย 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 83.00 98.79 สูงกว่าเป้าหมาย 
 3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 85.43 96.45 สูงกว่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน      
 สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัตไิด้จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

 2.2  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
       คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่า  
       เป้าหมายความสำเรจ็ไว ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนอย่าง 
  รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 
  การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
  จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถ
   นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
  3.3  มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและ 
   นําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

  3.5  มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

83.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

  

 จากตารางที ่3.1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2  

มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

และเมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า ทุกประเด็นพิจารณาสูงกว่าเป้าหมาย 
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1. จุดเด่น  

 1.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

 โรงเรียนนครสวรรค์มีการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี 

กีฬา ศิลปะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มารยาท คุณธรรมจริยธรรม และมีจุดเด่นในเรื่องความสามารถทางด้าน

เทคโนโลยี นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ มีการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่า 

เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน อีกทั้งมีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการ

สอน และบุคลากรครูที่มีคุณภาพ รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหาร ทำให้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ทำให้ผู ้เรียนใฝ่เรียนรู้ เก่งรอบด้าน เป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21  ส่งให้ผลการทดสอบทาง

การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูง

กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติหลายรายการ ทั้งรางวัล

ในด้านวิชาการและรางวัลในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทุกคน 

 1.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

 โรงเรียนนครสวรรค์มีจุดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ทำให้เป็น

ระบบ รวดเร็วและมีมาตรฐาน อีกทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และ

โรงเรียนนครสวรรค์มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ คือ T-SAR, D-SAR, A-

SAR และ SAR โรงเรียน และมีการบริหารจัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพทุกกลุ่มบริหาร 

โดยมีกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของ

ชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตรง

ตามความต้องการให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

 1.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 โรงเรียนนครสวรรค์มีความพร้อมในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความ

พร้อมทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ มีความรู้

ความสามารถและมีความตั้งใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการ สอน สร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค 

Thailand 4.0 เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งโรงเรียนมีเครือข่าย

ผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุน

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
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2. จุดที่ควรพัฒนา  

 2.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

  มุ่งพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีการแก้ปัญหา และสามารถนำจุดเด่นในด้าน

วิชาการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนได้ พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้ภาษา 

ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น และพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

และรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและความ

ภูมิใจในท้องถิ่น   

 2.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

พัฒนาระบบแผนงานออนไลน์โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีระบบที่สะดวกมีมาตรฐานมากขึ้น แ ละ

พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดย

บูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยงบน

ฐานข้อมูลเดียวกัน  

 2.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทาง

ภาษา และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนสำคัญ 

3.แนวทาง/แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

 3.1 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก 

 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

 3.3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การนิเทศการสอนและ

งานวิจัย 

 3.4 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3.5 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 

 3.6 ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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ส่วนที ่4 
ภาคผนวก 

❖ ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการ

กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

การประกันคุณภาพภายใน 

❖ คำสั่งโรงเรียนนครสวรรค์ ที่   89/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 

❖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครสวรรค์ 

ปีการศึกษา 2564 

❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562- 2564 

❖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครสวรรค์ 

ปีการศึกษา 2564 

❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562- 2564 

❖ แบบบันทึกตารางวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564  

❖ รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ D -SAR (Department Self - Assessment  Report ) 

❖ รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มบริหาร  A -SAR (Administration Self - Assessment Report ) 
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❖ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2564 

❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ 

❖ บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

❖ QR CORD สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

❖ QR CORD ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 
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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 ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
      สามารถปฏิบัติได้จริง 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 

      ของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
  2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
       ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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  2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  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 
ค่าเป้าหมาย  

( ระดับคุณภาพ ) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
( ระดับ 5 ) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5 ) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5 ) 
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         ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 
   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 82 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
  อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 1.2 นักเรียนร้อยละ 82 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ 
  ในการสื่อสาร ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 1.3  นักเรียนร้อยละ 83 มีความสามารถการสื่อสาร การนําเสนอผลงานได้ 
  อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  
 1.4  นักเรียนร้อยละ 77 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  
 1.5  นักเรียนร้อยละ 77 มีความสามารถในการคิดคํานวณ อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 1.6  นักเรียนร้อยละ 77 มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น 
  อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 2.1  นักเรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 2.2  นักเรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง 
  การประเมิน PISA อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  
 2.3  นักเรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ    
        ในการคิดอยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 3.1  นักเรียนร้อยละ 83 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
  อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 3.2  นักเรียนร้อยละ 83 มีผลงานจากการทำโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถ 
  อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้  
  อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
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 3.3  นักเรียนร้อยละ 83 สามารถสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดี 
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 3.4  นักเรียนร้อยละ 83 สามารถสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรมไปใช้ 
  และมีการเผยแพร่ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.1  นักเรียนร้อยละ 83 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป 
  ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี 
  สารสนเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 4.2  นักเรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ 
  ในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 4.3  นักเรียนร้อยละ 87 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 5.1  นักเรียนร้อยละ 77 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป  
 5.2  นักเรียนร้อยละ 77 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป  
 5.3  นักเรียนร้อยละ 77 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ระดับ 3 ขึ้นไป  
 5.4  นักเรียนร้อยละ 77 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป  
 5.5  นักเรียนร้อยละ 77 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป  
 5.6  นักเรียนร้อยละ 77 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป  
 5.7  นักเรียนร้อยละ 77 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป  
 5.8  นักเรียนร้อยละ 77 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป 
6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 6.1  นักเรียนร้อยละ 87 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต้องานอาชีพ 
  อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 6.2  นักเรียน ร้อยละ 87 มี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ 
  อาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 6.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 84 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 6.4  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 84 มีความพร้อมในการทำงาน และ 
  ประกอบอาชีพ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
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1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 1.1  นักเรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 1.2  นักเรียนร้อยละ 83 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นําและมีจิตอาสา 
  อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 1.3  นักเรียนร้อยละ 83 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 2.1  นักเรียนร้อยละ 83 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่นอย่างน้อย  
  4 ครั้งต่อปี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา     
 2.2  นักเรียนร้อยละ 83 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 2.3  นักเรียนร้อยละ 83 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
  เป็นประมุข ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 2.4  นักเรียนร้อยละ 83 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
  อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 2.5  นักเรียนร้อยละ 83 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี 
  วัฒนธรรมและท้องถิ่น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 3.1  นักเรียนร้อยละ 83 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ 
  ความคิดเห็นที่แตกต่าง อยู่ในระดับดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 3.2  นักเรียนร้อยละ 83 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมือง 
  ที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในดีมาก ตามเกณฑ์      
        การประเมินของสถานศึกษา  
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 4.1  นักเรียนร้อยละ 83 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต 
  ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับผ่าน  
 4.2  นักเรียนร้อยละ 83 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
  หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ อยู่ในระดับผ่าน 
 4.3  นักเรียน ร้อยละ 83 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด  
  และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ อยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 4.4  นักเรียน ร้อยละ 83 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท 
  และอบายมุขทุกชนิด ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
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 4.5  นักเรียน ร้อยละ 83 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 4.6  นักเรียน ร้อยละ 83 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
  สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 4.7  นักเรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถ 
  ในการใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา 

 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5) 
  2.1  สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
   สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
   2.1.1  สถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
    ของสถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับ  
    แผนการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
   2.1.2  สถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือ 
    การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างครบถ้วน กำหนด  
    ผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
    จนนําไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   2.1.3  สถานศึกษา มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและกำหนด 
    ค่าเป้าหมายในประเด็นการพิจารณา เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ ผลสัมฤทธิ์  
    ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนตาม 
    บริบทของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   2.1.4  สถานศึกษาจัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
    ของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 
    มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบ  
    ด้วยวิธีการหลากหลาย 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
   ของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 
   2.2.1  สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    และสามารถตรวจสอบได้  
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   2.2.2  สถานศึกษามีและดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี 
    ความเหมาะสม คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากร 
    ของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.2.3  สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
    อย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
    และทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
   2.2.4  สถานศึกษากำหนดวิธีการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทำงานที่มีระบบสอดคล้องกับบริบท  
    ของสถานศึกษาและดำเนินการในทุกระบบ ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
    กระบวนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา  
    บุคลากร และกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ 
    ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
  2.2.5  สถานศึกษามีแผนการใช้งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลา 
    อย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการและ  
    กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ  
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ 
    และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ  
  2.2.6  สถานศึกษามีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
    การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตาม 
    ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย 
    ที่สำคัญและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  
  2.2.7  สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ให้ความเห็นชอบ และรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงาน 
    ต้นสังกัดรับทราบ  
  2.2.8  สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.2.9  สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานด้าน 
    การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร  
    ของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการดําเนินงานบรรลุ  
    ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ผู้เกี่ยวข้อง 
    ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ  
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  2.2.10  สถานศึกษามีการกำหนดปฏิทิน และแผนกำกับติดตามการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ 
    ประจำปี มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตามการดําเนินงานชัดเจนครบถ้วน 
    ในทุกโครงการ กิจกรรม โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
  2.2.11  สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
    ครบถ้วน เกินร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและ  
    เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด  
    โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณ  
    และทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจ 
    การดําเนินงาน  
  2.2.12  สถานศึกษา มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ  
    สถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผน กำหนดภารกิจ 
    ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ  
  2.2.13  สถานศึกษาสถานศึกษามีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคล 
    และระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและ 
    เครื่องมือที่เหมาะสม และมีการจัดทำรายงานตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบัน  
  2.2.14  สถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
    มาตรฐานการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นแบบอย่างที่ดี  
    และนําผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ 
    และมาตรฐานของสถานศึกษา  
  2.2.15  สถานศึกษามีการวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน 
    ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐาน  
    การศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกประเด็นพิจารณา  
    ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือ  
    ที่หลากหลายและเหมาะสม 
  2.2.16  สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
    ของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา  
    อย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมิน  
    แบบองค์รวม (Holistic rubrics) การตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert  
    judgment) การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based assessment)  
    โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
    ในการดําเนินงาน  
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  2.2.17  สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ 
    แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ 
    ตามช่วงเวลาที่กำหนด และนําข้อเสนอแนะมาใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
  2.2.18  สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยรูปแบบ 
    และวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน  
    พร้อมกับนําข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ และนําไปใช้สำหรับ 
    การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
  2.2.19  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ 
    ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่ง  
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษาให้ 
    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติของสถานศึกษา  
  2.2.20 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและข้อเสนอแนะ 
    ของหน่วยงาน ต้นสังกัดต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ  
    โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ 
    บริหารและการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได้  
  2.2.21  สถานศึกษา มีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล 
    เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดําเนินงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม  
    น่าเชื่อถือ และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพ่ือนําผลประเมินไปปรับปรุง  
    และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 
 2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
   ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนา  
    ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
   2.3.2  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
    และสามารถตรวจสอบได้  
   2.3.3  สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ 
 2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   2.4.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
   2.4.2  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุม 
    เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 5 ครั้ง  
   2.4.3  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
    เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
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 2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.5.1  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
   2.5.2  จำนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
 2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
   2.6.1  สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ 
    ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
   2.6.2  สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ 
    ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม (5) 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.1.1  ครูร้อยละ 83 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ 
  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ  
  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 3.1.2  ครูร้อยละ 83 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 3.1.3  ครูร้อยละ 83 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3.2.1  ครูร้อยละ 83 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 3.2.2  ครูร้อยละ 83 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
  มี Application เพ่ือการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 3.2.3  ครูร้อยละ 83 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก 
  โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 3.2.4  ครูร้อยละ 83 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 
  การศึกษาทางไกล ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.3.1  ครูร้อยละ 83 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวกส่งผลให้ 
  นักเรียนรักการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
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3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.4.1  ครูร้อยละ 83 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  นําผลมาพัฒนาผู้เรียน ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 3.4.2  ครูร้อยละ 83 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 
  ของการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 3.5.1  ครูร้อยละ 83 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
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❖ คำสั่งโรงเรียนนครสวรรค์ ที่   89/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564
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❖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครสวรรค์ 

ปีการศึกษา 2564 

 
 

 

 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด 
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ภาษาไทย 73.23 51.19 9.70 10.10 91.28 99 เด็กหญิงวิธรีนันท์ ชาญธัญกร  ม.3/2 

ภาษาอังกฤษ 59.49 31.11 18.700 14.30 100 100 เด็กชายนัธทวัฒน์ สิงห์ธนสาร ม.3/1 

คณิตศาสตร์ 55.03 24.47 21.97 14.58 100 100 เด็กหญิงภัคนันท์ เขียวกำจัด   ม.3/1 

เด็กชายสุวีร์ รัตนสิมานนท์     ม.3/1 

เด็กชายปุณณวิชศ์ ทรัพย์เกิดผล ม.3/1 

เด็กชายภีมพงษ์ เลี้ยงประยูร   ม.3/1 

เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล       ม.3/1 

เด็กหญิงอรภชา จิตสุทธิภากร ม.3/1 

เด็กหญิงฐิตารีย์ ฤกษ์อัตการ   ม.3/1 

เด็กหญิงณัชชา เวชปรีชา       ม.3/1 

เด็กชายวรนน จุธากรณ์         ม.3/1 

เด็กชายตรีทเศศ อ่ำทุ่งพงศ์    ม.3/1 

เด็กหญิงมนรดา ผลประเสริฐศรี ม.3/5 

วิทยาศาสตร์ 46.86 31.45 11.82 9.95 94.50 97.25 เด็กหญิงนวิยา ดีจักรวาล ม.3/1 

หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 เป็นผลคะแนนเฉลี่ยเฉพาะนักเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ O-NET  
             เท่านั้น (ผู้เข้าสอบทั้งหมด 235 คน) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563-2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 75.25 54.29 73.23 51.19 
ภาษาอังกฤษ 63.98 34.38 59.49 31.11 
คณิตศาสตร ์ 54.50 25.46 55.03 24.47 
วิทยาศาสตร์ 44.65 26.89 46.86 31.45 

หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 เป็นผลคะแนนเฉลี่ยเฉพาะนักเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบ O-NET  
             เท่านั้น (ผู้เข้าสอบทั้งหมด 235 คน) 
 

❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                               โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา  2563 และ 2564 
 

วิชา 

ปีการศึกษา  2563  
ผลการ
พัฒนา 

ปีการศึกษา  2564 
 

ผลการพัฒนา 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 75.25 54.29 20.96 73.23 51.19 22.04 
ภาษาอังกฤษ 63.98 34.38 29.60 59.49 31.11 28.38 
คณิตศาสตร ์ 54.50 25.46 29.04 55.03 24.47 30.56 
วิทยาศาสตร์ 44.65 26.89 17.76 46.86 31.45 15.41 
คะแนนรวม 238.38  141.02 97.36 234.61 138.22 96.39 

ค่าเฉลี่ย 59.59 35.25 24.34 58.65 34.56 24.10 
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❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562- 2564 

   
 
 
 
 
          เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
                             โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา  2561 - 2563 

 
 
 

     วิชา 
 
 

ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา2564 

เพิ่มข้ึน/ลดลง 
2562-2563 

เพิ่มข้ึน/ลดลง 
2563-2564 

จำ
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 
 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

จำ
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 
 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

จำ
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ภาษาไทย 477 76.71 194 75.25 236 73.23 -1.46 -2.02 
ภาษาอังกฤษ 477 63.30 192 63.98 235 59.49 +0.68 -4.49 
คณิตศาสตร ์ 477 64.82 195 54.50 236 55.03 -10.32 +0.53 
วิทยาศาสตร์ 477 43.01 192 44.65 235 46.86 +1.64 +2.21 

เฉลี่ยรวม 61.96  59.59  58.65 -2.37 -0.94 

 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 วิชา ได้แก่  
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ และมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  2 วิชา คือ  
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์  โดยวิชาภาษาอังกฤษมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน  
และวิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 11 คน   
  ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับประเทศ  24.34  คะแนน 
  ปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับประเทศ  24.10 คะแนน 

ผลการพัฒนาปีการศึกษา 2564  คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียนลดลงกว่าปีการศึกษา 2563    
0.94 คะแนน ลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 1.16 สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศที่ลดลงกว่า 
ปีการศึกษา 2563   0.69  คะแนน  คะแนนลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละ  1.96 
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❖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครสวรรค์ 

ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด 
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ภาษาไทย 67.22 46.40 9.19 15.55 88.80 93.70 นางสาวอภิญญา องค์อานนท์ ม.6/1 

สังคมศึกษาฯ 48.98 36.87 8.38 8.93 73.75 86.25 นายกฤศนรัตน์ นะวะมวัฒน์ ม.6/3 

ภาษาอังกฤษ 56.15 25.56 13.59 13.78 88.52 100.00 นายกษิพงศ์ ดาวงาม ม.6/3 

คณิตศาสตร ์ 47.82 21.28 22.42 14.02 100.00 100.00 นางสาวภัทราพร แสงเงิน ม.6/5 

วิทยาศาสตร์ 40.77 28.65 11.87 8.89 77.80 83.00 นายโฆษิต ขวัญมงคล ม.6/1 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563-2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 63.95 44.36 67.22 46.40 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.48 35.93 48.98 36.87 
ภาษาอังกฤษ 53.19 29.94 56.15 25.56 
คณิตศาสตร์ 52.44 26.04 47.82 21.28 
วิทยาศาสตร์ 50.11 32.68 40.77 28.65 

                     
 
❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

            เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
                                           โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา  2563 และ 2564 

วิชา 

ปีการศึกษา  2563 
 

ผลการพัฒนา 

ปีการศึกษา  2564 
 

ผลการพัฒนา 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 63.95 44.36 19.59 67.22 46.40 20.82 
สังคมศึกษาฯ  45.48 35.93 9.55 48.98 36.87 12.11 
ภาษาอังกฤษ 53.19 29.94 23.25 56.15 25.56 30.59 
คณิตศาสตร ์ 52.44 26.04 26.40 47.82 21.28 26.54 
วิทยาศาสตร์ 50.11 32.68 17.43 40.77 28.65 12.12 
คะแนนรวม 265.17 168.95 96.58 260.94 158.76 102.18 

ค่าเฉลี่ย 53.03 33.79 19.24 52.19 31.75 20.44 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564  106 

 

 

❖ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562- 2564 

 
 
 
 
 
          เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
                             โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา  2562 – 2564 

 
 
 

     วชิา 
 
 

ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา2564 

เพิ่มข้ึน/ลดลง 
2562-2563 

เพิ่มข้ึน/ลดลง 
2563-2564 

จำ
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 
 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

จำ
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

จำ
นว

นผ
ู้เข

้าส
อบ

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ภาษาไทย 683 60.49 574 63.95 94 67.22 +3.46 +3.27 

ภาษาอังกฤษ 683 51.36 576 53.19 120 48.98 +1.83 -4.21 

คณิตศาสตร ์ 683 52.98 576 52.44 126 56.15 -0.54 +3.71 

วิทยาศาสตร์ 683 43.97 575 50.11 119 47.82 +6.14 -2.29 

สังคมศึกษาฯ 683 46.49 576 45.48 89 40.77 -1.01 -4.71 
เฉลี่ยรวม 51.06   53.03  52.19 +1.97 -0.84 

   
  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 วิชา ได้แก่  
วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ และมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  1 วิชา คือ  
วิชาคณิตศาสตร์  มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน   
  ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับประเทศ  19.24  คะแนน 
  ปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับประเทศ  31.75 คะแนน 
ผลการพัฒนาปีการศึกษา 2564  คะแนนเฉลี่ยรวมระดับโรงเรียนต่ำกว่าปีการศึกษา 2563    0.84 คะแนน  
คะแนนลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละ  1.58 สอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศท่ีลดลงกว่า 
ปีการศึกษา 2563   1.95  คะแนน  คะแนนลดลงจากเดิมคิดเป็นร้อยละ  5.77 
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แบบบันทึกตารางวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2564 

 
ภาพที่ 4.1 แบบบันทึกตารางวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2564 
 

รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน D–SAR (Department Self – Assessment Report) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน D–SAR (Department Self – Assessment Report) 
 
รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มบริหาร  A – SAR  ( Administration Self – Assessment  Report )  

 
ภาพที่ 4.3 รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มบริหาร  A–SAR ( Administration Self–Assessment Report) 
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ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ 
ผลของการดำเนินงาน
ตามมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

ผลการประเมินโดยรวม 
ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

จำนวน 10 ประเด็นการพิจารณา   ค่าเป้าหมาย   ระดับคุณภาพ  
          ผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม  ( 5 ) 
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา 
ปีการศึกษา 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 79.67 99.72 

1.1 นักเรียนร้อยละ 82  มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดเียี่ยม  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

82.00 100.00 

    1.2  นักเรียนร้อยละ 82 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน ด้านความสามารถ 
ในการสื่อสาร ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

82.00 100.00 

1.3 นักเรียนร้อยละ 83 มีความสามารถการสื่อสาร การนําเสนอผลงานได้ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 83.00 100.00 

1.4 นักเรียนร้อยละ 77 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 77.00 100.00 

1.5 นักเรียนร้อยละ 77 มีความสามารถในการคิดคํานวณ อยู่ในระดับดีขึน้ไป 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 77.00 100.00 
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ประเด็นพิจารณา 
ปีการศึกษา 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1.6 นักเรียนร้อยละ 77 มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 77.00 98.34 

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 87.00 97.81 

   2.1  นักเรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดเียี่ยม 87.00 93.43 
   2.2  นักเรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปญัหาตามแนวทางการประเมิน       
         PISA อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

87.00 100.00 

   2.3  นักเรียนร้อยละ  87 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรยีนด้านความสามารถ         
         ในการคิดอยู่ในระดับดเียี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 100.00 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 83.00 100.00 
   3.1 นักเรียนร้อยละ 83 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
        ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา   

83.00 100.00 

   3.2 นักเรียนร้อยละ 83 มีผลงาน จากการทำโครงงาน / สิ่งประดษิฐ์และสามารถอธิบาย   
        หลักการแนวคิดขั้นตอนการทำงานและปญัหาของอุปสรรคการทำงานได้อยู่ในระดับดี    
        ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

  3.3 นักเรียนร้อยละ 83 สามารถสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ 
        สถานศึกษา 

83.00 100.00 

   3.4 นักเรียนร้อยละ 83 สามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
         ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 89.33 100.00 
   4.1  นักเรียนร้อยละ 83 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนต็ และสรุป 
 ความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลย ี
 สารสนเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

  4.2   นักเรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคญัของผู้เรยีน ด้านความสามารถ 
 ในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

98.00 100.00 

  4.3   นักเรียนร้อยละ 87 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอยู ่
        ในระดับ ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 100.00 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    5.1  นักเรียนร้อยละ 77 มีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ 3.0 ขึ้นไป 77.00 99.57 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
85.50 100.00 
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ประเด็นพิจารณา 
ปีการศึกษา 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
    6.1  นักเรียนร้อยละ 87 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอ้งานอาชีพอยู่ในระดับ 
           ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 100.00 

    6.2  นักเรียน ร้อยละ 87 มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ 
           อาชีพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 100.00 

    6.3  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6 ร้อยละ 84 มีความพร้อมท่ีศึกษาต่อในระดับที่
 สูงขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

84.00 100.00 

    6.4   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ร้อยละ 84 มีความพร้อมในการทำงาน และ 
 ประกอบอาชีพ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

84.00 100.00 

 
 

1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา 
ปีการศึกษา 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 84.33 97.20 

1.1 นักเรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยูใ่นระดับดเียี่ยม 87.00 93.43 
1.2 นักเรียนร้อยละ 83 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจติอาสา อยู่ในระดับดี

ดีขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
83.00 99.08 

1.3 นักเรียนร้อยละ 83 มีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 83.00 99.08 
2) ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย 83.00 98.79 
    2.1  นักเรียนร้อยละ 83 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 
          อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี อยู่ในระดับดเียี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

    2.2 นักเรียนร้อยละ 83 มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
     ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 93.96 

    2.3  นักเรียนร้อยละ 83 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ 
 เป็นประมุข ตามเกณฑ์การประเมนิของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

    2.4  นักเรียนร้อยละ 83 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
 อยู่ในระดับดเียี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 83.00 100.00 

     2.5 นักเรียนร้อยละ 83 มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี 
 วัฒนธรรมและท้องถิ่น ตามเกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา 
 
 

83.00 100.00 
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ประเด็นพิจารณา 
ปีการศึกษา 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 83.00 100.00 
   3.1 นักเรียนร้อยละ 83 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกตา่งทางวัฒนธรรม/ 
 ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง อยู่ในระดบัดีมาก ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 83.00 100.00 

   3.2  นักเรียนร้อยละ 83 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง และเป็นพลเมือง 
 ที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในดมีาก ตามเกณฑ์      
        การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85.43 96.45 
   4.1  นักเรียนร้อยละ 83 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต 
         ตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับผ่าน 

83.00 82.71 

   4.2  นักเรียนร้อยละ 83 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษาหรือ 
         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทกุข้อ อยู่ในระดับผ่าน 

95.00 95.42 

   4.3  นักเรียนร้อยละ 83 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบรอ้ย เครื่องใช้ส่วนตัว 
         สะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญตัิ 10 ประการ อยู่ในระดบัดีเยี่ยมตามเกณฑ์การ 
         ประเมินของสถานศึกษา  

83.00 97.03 

  4.4  นักเรียนร้อยละ 83 หลีกเลีย่งจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาทและ 
         อบายมุขทุกชนิด ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

83.00 100.00 

  4.5  นักเรียนร้อยละ 83 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภยัคุกคามรูปแบบใหม่อยู่  
        ในระดับดีเยีย่ม ตามเกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา  

83.00 100.00 

  4.6  นักเรียนร้อยละ 83 มีพฤตกิรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        และมีจิตสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

  4.7  นักเรียนร้อยละ 87 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน ด้านความสามารถใน 
        การใช้ทักษะชีวิต อยู่ในระดับดีเยีย่ม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

87.00 100.00 
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     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา             ค่าเป้าหมาย     ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ( 5 )         

ผลการดำเนินงาน   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ( 5 ) 

ประเด็นพิจารณา 
ปีการศึกษา 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้อง   
    กับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผล
 ต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
 หลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงชีวิตจริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
 ต้องการของครูและสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรยีนรู้
 อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและ 
 การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
 จำนวน 5 ประเด็นการพิจารณา              ค่าเป้าหมาย        ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ( 5 )         
        ผลการดำเนินงาน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ( 5 ) 

ประเด็นพิจารณา 
ปีการศึกษา 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    83.00 100.00 
 3.1.1 ครูร้อยละ 83 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคดิ และ
  ให้ผู้เรียนฝึกปฏบิัติจริง ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสตูรสถานศึกษา 
  และ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

     3.1.2  ครูร้อยละ 83 มีนวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู้ แบบ Active Learning   
   ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

     3.1.3  ครูร้อยละ 83 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจดัการเรียนรู้ แบบ Active Learning  
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
 

83.00 100.00 
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ประเด็นพิจารณา 
ปีการศึกษา 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 83.00 100.00 

     3.2.1 ครูร้อยละ 83 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

     3.2.2 ครูร้อยละ 83 ของทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการ
  เรียนรูม้ี Application เพื่อการเรยีนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

     3.2.3 ครูร้อยละ 83 ของทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
  โรงเรียน ภูมิปญัญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอือ้ต่อการเรยีนรู้ 
  ให้ผู้เรียนฝึกปฏบิัติจริง ตามเกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา  

83.00 100.00 

     3.2.4  ครูร้อยละ 83 ของทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ สามารถจดัการเรียนการสอนด้วย 
  เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 83.00 100.00 
     3.3.1 ครูร้อยละ 83 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก มีปฏิสมัพันธ์ เชิงบวกส่งผลให้
  นักเรียน รักการเรยีนรู้ ตามเกณฑก์ารประเมินของสถานศึกษา 

83.00 100.00 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน  80.00 100.00 
 3.4.1 ครูร้อยละ 83 มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและให้ข้อมูล 
  ย้อนกลับนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศกึษา 

80.00 100.00 

     3.4.2 ครูร้อยละ 83 มีเครื่องมือวัดและวธิีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเปา้หมายของ 
  การเรยีนรู้ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

80.00 100.00 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้  83.00 100.00 

 3.5.1  ครูร้อยละ 83 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
  กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมนิของสถานศึกษา 

83.00 100.00 
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❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์
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QR CORD 

แบบบันทึกการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรยีนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 
 
 

 
 

QR CORD 
รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศกึษา 2564 
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การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  

 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 

จากผู้ทรงวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ   
นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา และนายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ  
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การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  

 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 

จากผู้ทรงวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ   
นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา และนายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ  
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QR CORD สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
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แบบบันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร  
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 

 
  ทีป่ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนครสวรรค์ ได้พิจารณารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ มาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยพิจารณาในรายละเอียดในเอกสารรายงานเป็นราย มาตรฐาน ดังนี้ 
 
  1. มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
  2. มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
  3. มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
  4. ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
   
  โดยมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนครสวรรค์ สรุปผลการพิจารณาดังนี้ 
 

    เห็นชอบ  
    ไม่เห็นชอบ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
        (นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ)  
      ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 
 

 

แบบบันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร (ฉบับจริง) 
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