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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 256๔ 
ของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ครั้งที่  2/256๕ 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้
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คำนำ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนนครบางยาง
พิทยาคม ปีการศึกษา 256๔ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 
ที่ผ่านมาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ ดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น
กว่าเดิม อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบและเป็นแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2564 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมต่อไป 
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                 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
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สารบัญ 
เร่ือง หน้า 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ภาคผนวก 
- ประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
  เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จ 
  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

             ตามมาตรฐานการศึกษา    
  ขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- เอกสารและแหล่งข้อมูล 
 

 
ก 
ข 
1 
4 
 
 

๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

ส่วนท่ี 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ 11 (บ้านทัศนานคร) ตำบลบ้านแยง อำเภอ 
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เปิดสอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 256๔ ท้ังส้ิน 369 คน 
มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 29 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายบริหาร จำนวน 2 คน 
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ จำนวน 27 คน  

1. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 256๔ สรุปผลได้ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ ๓) 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ดี 

(ระดับ 3) 
ดี 

(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ดี 

(ระดับ ๓) 
ดี 

(ระดับ 3) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวม 
ดี 

(ระดับ ๓) 
ดี 

(ระดับ 3) 

๒. วิธีการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดี 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนา

ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจน คือคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมดี
ส่ีมุมเมือง ท่ีมีคุณภาพของชุมชน” 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีค่าเฉล่ียร้อยละ 76.70 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี โดยแยกออกเป็น
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีค่าเฉล่ียร้อยละ 71.71 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ตามประเด็นพิจารณา 
ดังนี้ ด้านมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร การคิดคำนวณ มีค่าเฉลี ่ยร้อยละ  ๗๔.3๖  
ด้านมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ม ีค ่าเฉล ี ่ยร ้อยละ 69.09 ด ้านม ีความสามารถในการสร ้างนว ัตกรรม ม ีค ่าเฉล ี ่ยร ้อยละ  ๖0.3๐  
ด้านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗5.71 ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๗2.62 ด้านมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๗8.19  
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ในส่วนของด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘1.68 อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ตามประเด็นดังนี้ ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  
๘0.36 ด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ย ๘0.36 ด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๘0.36 ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ ๘5.๖4 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดี  
 จากการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดี โดยพิจารณาจากประเด็นดังนี้ สถานศึกษา
มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน มีการปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน มีระดับคุณภาพ ดี 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน 5 ฝ่าย
ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของผู ้เก ี ่ยวข้องทุกฝ่าย 
ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ผ่านการพิจารณาจากแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 แผนอัตรากำลัง เอกสารงานแนะแนว เอกสารนิเทศ โดยมี
ระดับคุณภาพ ดี การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง มีระดับคุณภาพ ดี ด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษามีการสนับสนุนและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีการจัดอบรมการจัดการเรียนรู้การใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การใช้โปรแกรมพื้นฐาน
ตามความต้องการของครู มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีระดับคุณภาพ ดี ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา มีระดับคุณภาพ ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ : ดี  
จากการประเมินตนเองในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗3.58 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ตามประเด็น

พิจารณา ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.27 โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศกึษา 
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง  
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงครบทุกคน และมีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับผู ้ท ี ่ม ีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ด้านการใช้ส ื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.22 มีการใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.38 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเน้น  
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก ด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉล่ียร้อยละ โดยมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบมีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ด้านการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี ่ยร้อยละ ๗๐.๐1  
ครูและผู ้ม ีส ่วนเก ี ่ยวข้องร ่วมกันแลกเปลี ่ยนความร ู ้และประสบการณ์ รวมทั ้งให้ข ้อมูลป้อนกลับ  
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เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู  
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน  

 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ๑. จัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมใหก้ับผู้เรียน 
 2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้กับผู้เรียน 
เพิ่มพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ท่ีนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ เคารพความหลากหลายท่ีเกิดขึ้นในสังคมโดยมี
การจัดกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภายใต้สังคมแบบพหุวัฒนธรรม 
 4. เปิดโอกาสและสร้างแนวทางกระตุ้น เช่น การส่งเสริมการแนะแนวศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาและการประกอบอาชีพที่จะเป็นรากฐานของชีวิต อีกท้ัง 
ยังเป็นกระบวนการที ่จะช่วยพัฒนาผู ้เร ียนในฐานะกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้า 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

ส่วนท่ี ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๒ หมู่ที่ ๑๑ (บ้านทัศนานคร) ถนน พิษณุโลก – นครไทย 
ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65120 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์โทรศัพท์ ๐๕๕ – 991034 โทรสาร ๐๕๕ – 991034 เว็บไซต์ www.nby.ac.th  

เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปัจจุบันโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 2 คน และมีบุคลากรครู นักการภารโรง ครูอัตราจ้าง พนักงานจ้างเหมา จำนวน 29 คน 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมมีพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร่ มีอาคารเรียน ๓ หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง  
โรงฝึกงาน ๒ หลัง บ้านพักครู ๓ หลัง บ้านพักนักการภารโรง ๒ หลัง บ้านพักนักเรียน ๕ หลัง ห้องน้ำ – ห้องส้วม 
2 หลัง 

เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนจำนวน 22 หมู่บ้าน ตำบลบ้านแยง ๑3 หมู่บ้านและตำบลห้วยเฮี้ย 9 หมู่บ้าน 

๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 

พ.ศ. 2530 ประชาชนตำบลบ้านแยง ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี ้
นายประสาท ภู่ทองคำ กำนันตำบลบ้านแยง (ขณะนั้น) และคณะกรรมการสภาตำบลบ้านแยง 

(ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านแยง), ร.ต.อ. ไกรวุฒิ บุญต้อ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแยง 
(ยศและตำแหน่งขณะนั้น), นายถวิล หอมสนิท อดีตกำนันตำบลบ้านแยง, นายณัฐ อรรถสงเคราะห์ พัฒนากร
ตำบลบ้านแยง (ตำแหน่งขณะนั้น), นายทองคำ เกิดชื่น (อดีตผู้ใหญ่บ้านเกษตรสุข) นายสุเทพ สีนะพงษพ์พิิธ 
แพทย์ประจำตำบลบ้านแยงคณะบุคคลดังกล่าว ประสานขอความร่วมมือจากนายประถม ทองคำพงษ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย (ตำแหน่งขณะนั้น) จัดตั้งหน่วยการเรียนเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยใช้ท่ีทำการสภาตำบลบ้านแยงเป็นสถานท่ีทำการเรียนการสอน 

พ.ศ. 2531 จัดต้ังเป็นโรงเรียนนครไทย (สาขา) มีนายนพดล ทองคำพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
นครไทย (ขณะนั้น) ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาโรงเรียน พระราชรัตนมุนี 
เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดหาทุนจัดสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว โดยเป็นอาคารไม้ มี 3 ห้องเรียน 
1 หลัง มีช่ืออาคารว่า "ราษฎร์สดุดี" 

พ.ศ. 2532 พลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้น) ประกาศจัดต้ัง
เป็นโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม" ตามประกาศลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 
โดยมีนายนาถ นาคพงษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมคนแรก ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
ปัจจุบัน) นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

 ๑.๓ การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 

 วิสัยทัศน์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
 “โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง ท่ีมีคุณภาพของชุมชน” 
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 พันธกิจ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
 4. ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติ เก่ง ดี มีสุข ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษากำหนด สามารถศึกษาต่อ 

และประกอบอาชีพได้ 
2. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะสมรถรรนะวิชาชีพ และมี

ความก้าวหน้า 
3. สถานศึกษาเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษา 
4. พัฒนาส่ิงแวดล้อมและจัดสรรทัพยากรท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปรัชญาโรงเรียน  
 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ : ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ( God helps those who help themselves. ) 

 คำขวัญ  
 ประพฤติดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมความรู้ สู่ความเจริญ 

 อัตลักษณ์ 
 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 

 แผนที่การเดินทาง 

ระยะทางจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ถึง โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
ระยะทาง 105 กิโลเมตร 
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 ๑.๔ โครงสร้างการบริหารงาน 

 
 ด้านระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนมีการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Base Management) และวงจรคุณภาพ (PDCA) ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพมีการกำหนดกระบวนการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนดังแผนภาพ  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  

กลยุทธ์ 
และมาตรฐานการศึกษา 

ระบบบริหารจัดการ 

• ฝ่ายบริหารวิชาการ 

• ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

• ฝ่ายงานแผนและ
งบประมาณ 

• ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

• ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ระบบจัดการเรียนการสอน 

ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ระบบการประกันคุณภาพ 
 
 

 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ 

การประเมิน
ติดตามและ
ทบทวน 

 

ข้อมูลย้อนกลับ 
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๑.๕ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

  ๑.๕.1 จำนวนบุคลากร 

ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

ครู 
พนักงาน 
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

ครู
ธุรการ 

นักการ
ภารโรง 

พนักงาน 
จ้างเหมา 

รวมทั้งหมด 

2 2๓ - 1 ๑ - 2 29 
  ๑.๕.๒ วุฒิการศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

2 17 10 - 29 

 
  1.5.3 อัตราส่วนครู ต่อ นักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี 1๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔) 
  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีอัตรากำลังรวม 27 อัตรา จำแนกได้ดังนี้ 
  1. สายงานบริหารสถานศึกษา  2  อัตรา 
  ๒. สายงานสอน   24 อัตรา 
  ๓. สายงานสนับสนุนการศึกษา 1  อัตรา 
  อัตราส่วน ครู ต่อ นักเรียน = 1 : 16 (จำนวนนักเรียน 369 คน) 

 ๑.๖ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี 1๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔) 
 จำนวนนักเรียนท้ังหมด   369   คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 2 20 25 45 23 
ม.๒ 2 31 26 57 29 
ม.3 2 34 37 71 36 
รวม 6 85 88 173  
ม.๔ 2 29 33 62 31 
ม.๕ 2 32 34 66 33 
ม.๖ 2 33 35 68 34 
รวม 6 94 102 196  

รวมทั้งหมด 12 179 190 369 31 

2

17

10

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งหมด 29 คน

ต่่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท
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(ข้อมูล ณ. วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔) 

 
(ข้อมูล ณ. วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔) 

 ๑.๗ ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีหลักสูตรท่ีเปิดการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

ระดับชั้น หลักสูตร จำนวนห้องเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 

แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป 1 
มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 

แผนการเรียนศิลป์ภาษา 1 
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เปรียบเทียบจ่านวนนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
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1.๘ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

        

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

        
 จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
ในระดับ ๒.๕ ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระเฉล่ียร้อยละ 70.52 และภาคเรียนท่ี ๒ นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับ ๒.๕ ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระเฉล่ียร้อยละ 72.27 ในปีการศึกษา ๒๕๖4 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด
ไว้ร้อยละ ๗๐ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่ากลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป ท่ีมีค่าเฉล่ียเกินร้อยละ 70 ในภาคเรียนท่ี 2 ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกลุ่มสาระการงานอาชีพ ในภาพรวมผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
70.52 และภาคเรียนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 72.27 ความแตกต่างเท่ากับ +1.75 แสดงให้เห็นถึง 
การพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2564 
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ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลเรียนเฉลี่ยรวมในระดับ ๒.๕ ข้ึนไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 

จำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนรวม 
เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 

จำนวน (คน) ค่าร้อยละ 
ม.1 45 32 71.11 
ม.๒ 57 43 75.43 
ม.๓ 71 56 78.87 

รวม ม.ต้น 173 121  
ม.๔ 62 43 69.35 
ม.๕ 66 47 71.21 
ม.๖ 68 57 83.82 

รวม ม.ปลาย 196 147  
รวมทั้งสิ้น 369 268 72.62 

 จากผลการประเมินด้านผลการเรียนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา ๒๕๖4 นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉล่ีย 
ตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ ๒.๕ ขึ้นไป จำนวน ๒68 คน คิดเป็นร้อยละ ๗2.62 ซึ ่งสูงกว่า 
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ร้อยละ ๗๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ค่าเฉล่ียระดับโรงเรียน 62.43 19.48 33.38 35.94

ค่าเฉล่ียระดับจังหวัด 53.55 25.92 32.22 31.52

ค่าเฉล่ียระดับสังกัด 52.13 24.75 31.67 30.79

ค่าเฉล่ียระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4 

ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

โรงเรียน 51.10 66.25 62.43 22.51 37.00 19.48 27.97 36.25 33.38 28.20 45.63 35.94 
จังหวัด 56.97 56.80 53.55 28.55 27.43 25.92 30.59 30.99 32.22 34.05 35.37 31.52 
สังกัด 55.91 55.18 52.13 26.98 25.82 24.75 30.22 30.17 31.67 32.98 34.14 30.79 

ประเทศ 55.14 54.29 51.19 26.73 25.46 24.47 30.07 29.89 31.45 33.25 34.38 31.11 

 จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 2564 ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 2562 ทุกวิชา โดยวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ - 3.82 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลง 
ร้อยละ - 17.52 วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ – 2.87 และ วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 
 – 9.69 แต่เมื ่อพิจารณาผลการทดสอบและเปรียบเทียบกับผลการทดสอบระดับประเทศ พบว่าผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา 
2564 มีค่าเฉล่ีย สูงกว่า ระดับประเทศในวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ค่าเฉล่ียระดับโรงเรียน 48.22 17.5 28.52 23.29 38.03

ค่าเฉล่ียระดับจังหวัด 47.26 21.59 29.09 26.08 36.78

ค่าเฉล่ียระดับสังกัด 47.74 21.83 29.04 25.83 37.45

ค่าเฉล่ียระดับประเทศ 46.4 21.28 28.65 25.56 36.87

48.22

17.5

28.52
23.29

38.03

47.26

21.59

29.09
26.08

36.78

47.74

21.83

29.04
25.83

37.45

46.4

21.28

28.65
25.56

36.87

0

10

20

30

40

50

60

ค่าเฉล่ียระดับโรงเรียน ค่าเฉล่ียระดับจังหวัด ค่าเฉล่ียระดับสังกัด ค่าเฉล่ียระดับประเทศ



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4 

ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

โรงเรียน 41.29 41.05 48.22 20.48 19.26 17.50 27.82 29.23 28.52 22.50 23.72 23.29 35.34 35.41 38.03 
จังหวัด 43.93 46.07 47.26 27.65 28.35 21.59 30.33 34.66 29.09 30.12 30.76 26.08 36.18 36.32 36.78 
สังกัด 43.02 45.22 47.74 25.62 26.33 21.83 29.40 33.04 29.04 28.97 29.73 25.83 36.10 36.32 37.45 

ประเทศ 42.21 44.36 46.40 25.41 26.04 21.28 29.20 32.68 28.65 29.20 29.94 25.56 35.70 53.93 36.87 

 จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 2564 ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉล่ีย 
ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ +7.17 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ +2.62 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบและเปรียบเทียบกับผลการทดสอบระดับประเทศ พบว่า
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉล่ีย สูงกว่า ระดับประเทศในวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

 
 จากผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
ปีการศึกษา 256๔ ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7๔.36 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้คือร้อยละ ๗๐ 
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ด้านความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 ผลการประเมินความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 
 จากผลการประเมินความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู ้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ – ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 69.08 ต่ำกว่า
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้คือร้อยละ ๗๐ 

ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา 256๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.2

38.43

30.5 30.2

35.75

42.83
39

31.55 32

38.8 38.6

33.86

22.2
24.5

32

21.5
19.33 19.3

8.6
5.52 5.5

9.5
6.32

4.01

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ประเด็น เป้าหมาย ผลการประเมิน แปลผล 
๑) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 70.00 70.59 สูงตามเป้าหมาย 
๒) ความสามารถในการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

70.00 66.38 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 70.00 70.28 สูงกว่าเป้าหมาย 
รวม 70.00 69.08 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 จากผลการประเมินความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 60.30 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้คือร้อยละ ๗๐ 

ผลการประเมินด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 256๔ 

 
 
 
 

 จากผลการประเมินด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู ้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ – ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.71 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้คือร้อยละ ๗0 

ผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 256๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ด้านความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 78.19 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้คือร้อยละ ๗๐  
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เร ียน  ชั ้นม ัธยมศึกษาปีที ่ ๑ – ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80.36 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้คือร้อยละ 8๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.64 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้คือร้อยละ 8๐ 
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ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
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ผลการประเมินน้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผ่าน ไม่ผ่าน



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 1.๙ ข้อมูลอาคารสถานที ่
ที่ อาคาร แบบ ปี พ.ศ. ที่สร้าง งบประมาณ 
1 อาคารถาวร (หอประชุม) 100/27 22 ตุลาคม 2544 4,232,658 
2 อาคารเรียน 1 108 ล. 22 สิงหาคม 2534 3,068,000 
3 อาคารเรียน 2 108 ล. 5 กันยายน 2538 3,415,140 
4 อาคารเรียน 3 สปช.105/29 6 มกราคม 2561 2,850,000 
5 อาคารชั่วคราวโรงเรือน ชค.104 17 พฤศจิกายน 2533 498,000 
6 อาคารถาวร (โรงฝึกงาน) 102/27 5 ธันวาคม 2536 1,474,825 
7 อาคารถาวร (บ้านพักนักเรียน) 1 29/07 30 พฤศจิกายน 2535 293,000 
8 อาคารถาวร (บ้านพักนักเรียน) 2 29/07 30 พฤศจิกายน 2535 293,000 
9 อาคารถาวร (บ้านพักนักเรียน) 3 29/07 30 พฤศจิกายน 2535 293,000 

10 อาคารถาวร (บ้านพักนักเรียน) 4 29/07 1 กันยายน 2538 200,000 
11 อาคารถาวร (บ้านพักนักเรียน) ๕ 29/27 1 กันยายน 2538 200,000 
12 อาคารถาวรบ้านพักครู 1 03/08/203/27 23 กันยายน 2534 356,000 
13 อาคารถาวรบ้านพักครู 2 03/08/203/27 17 ธันวาคม 2533 356,000 
14 อาคารถาวรบ้านพักครู 3 03/08/203/27 17 ธันวาคม2533 356,000 
15 อาคารถาวรบ้านพักภารโรง 1 04/03 17 พฤศจิกายน 2533 86,000 
16 อาคารถาวรบ้านพักภารโรง 2 04/03 25 พฤษภาคม 2538 121,000 
17 ห้องน้ำนักเรียนหญิง  6 ท่ี / 27 30 พฤศจิกายน 2533 150,000 
18 ห้องน้ำนักเรียนชาย 6 ท่ี / 27 30 พฤศจิกายน 2533 150,000 
19 ซุ้มพระ - 31 สิงหาคม 2541 130,000 
20 ศูนย์กิจกรรมการเรียน ศาลาการเรียนรู ้

“ศึกษากิจพิศาล” 
1 ตุลาคม 2546 277,000 

21 โรงฝึกงานกระดาษสา - 1 ตุลาคม 2546 80,000 
22 สนามบาสเกตบอล - - - 
23 สนามฟุตบอล - - - 

 1.๙ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนท่ีมีประชากรประมาณ 11,679 คน โดยโรงเรียนต้ังอยู่
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง บริเวณโดยรอบโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ มีการกระจาย
ตัวของชุมชนห่างไกลกัน โดยโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งศูนย์กลางของชุมชนและมีพื้นที่ติดกับถนน ทำให้  
การสัญจรในการมายังสถานศึกษาสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รอบโรงเรียนมีร้านค้าชุมชน ห้างมินิมาร์ท 
ร้านสะดวกซื้อ วัดและตลาดสด อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรม รับจ้างท่ัวไปและค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีปักธงชัย 
และประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรมและรับจ้าง
ท่ัวไป เช่น สวนสับปะรด สวนผลไม้ตามฤดูกาล และสวนยาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/
เฉล่ียรายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 50,000 – 120,000 บาท จำนวนสมาชิกเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน 
 ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
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     โอกาสของโรงเรียน 
 ๑. การให้ความร่วมมือของชุมชน สมาคมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. ความหลากหลายของอาชีพ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครอบคลุมด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
 ๓. มีหน่วยงานของรัฐและเอกชนพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 
 ๔. นโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 ๕. การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน 
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาวิทยาเขต
พิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง บริษัทเอกชนต่าง ๆ  
     ข้อจำกัดของโรงเรียน 
 ๑. ค่านิยมในการบริโภคที่เน้นด้านความบันเทิง ความสนุกสนาน มีมากขึ้นในระดับประเทศและ 
ระดับชุมชนทำให้ความสนใจเชิงวิชาการของนักเรียนน้อยลง 
 ๒. สภาพชุมชนที่มีการกระจายตัวที่ห่างไกลกัน ทำให้การสัญจรของนักเรียนบางส่วนที่อยู่ห่างไกล  
ทำให้เกิดอุปสรรคในการเดินทางส่งผลต่อรายจ่ายของผู้ปกครองท่ีเพิ่มมากขึ้น 
 ๓. ลักษณะโรงเรียนพื้นที่สูงทำให้การเข้าถึงทรัพยากรบางอย่างไม่เพียงพอและเอื้อต่อการจัด
การศึกษา 
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2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              1.2 คุณักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ ๓) 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ดี 

(ระดับ 3) 
ดี 

(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ดี 

(ระดับ 3) 
ดี 

(ระดับ 3) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวม 
ดี 

(ระดับ ๓) 
ดี 

(ระดับ 3) 

 ๒.๑ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม  
 จากการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 256๔ สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของสถานศึกษา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ได้ดังนี้ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

ดี 
(70.00) 

ดี 
(76.70) 

ตามเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 70.00 71.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

70.00 7๔.36 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

70.00 69.08 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70.00 60.30 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
70.00 75.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

70.00 ๗2.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

70.00 78.19 สูงกว่าเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘0.00 81.68 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

80.00 80.36 สูงกว่าเป้าหมาย 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

๒) ความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน 
และความเป็นไทย 

80.00 80.36 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

80.00 80.36 สูงกว่าเป้าหมาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80.00 85.64 สูงกว่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการเรียนรู้ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดี 
(70.00) 

ดี 
(73.58) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70.00 75.27 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

70.00 80.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 70.00 72.38 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 

อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

70.00 70.06 ตามเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้

70.00 70.01 ตามเป้าหมาย 
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 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 มีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ : ดี 
 จุดเด่น โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนานักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ทักษะทางอาชีพ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็นพลเมืองที่ดี ส่งผลให้มีผลการ
ประเมินตนเอง ดังนี้ 
 1. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีพัฒนาการทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 ๒. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารการคิดคำนวณอยู่ในระดับดี และผลการ
ปฏิบัติเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยู่ในระดับดี และผลการ
ปฏิบัติเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 ๔. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดี และผลการปฏิบัติเป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย 
 ๕. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ และผลการปฏิบัติ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 จุดที่ควรพัฒนา  

๑. ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้เพิ่มสูงขึ้น 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม และมความรู้ทักษะพื้นฐานในการสร้าง

นวัตกรรม  
๔. พัฒนากระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการสะท้อนผลเพื่อนำมา

พัฒนาผู้เรียน 
๕. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ระหว่างครูกับครู ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน เป็นต้น 
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและภาษาต่างประเทศที่ 2 ตามมาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยและเคารพความแตกต่างในสังคมท่ีหลากหลาย 
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 มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ : ดี 
 จุดเด่น โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้วงจร
คุณภาพ PDCA ด้วยการบริหารงานที่เป็นระบบ เป็นการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เกี ่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา จัดประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กำหนด
เป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
องค์กร มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของ
ชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  
 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานจากเดิม 4 ฝ่าย เป็น ๕ ฝ่ายบริหาร 
ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป และฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  
 นอกจากนี้การดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยจัดทำการพัฒนา
บุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ ให้คร ูและบุคลากรพัฒนากระบวนการจัดการเร ียนการสอน การว ัดและประเมินผลให้มี  
ความสอดคล้องกับสภาพจริงตามสถานการณ์และบริบทในสังคมปัจจุบัน มีความหลากหลายของเครื ่องมือ 
จัดสรรให้มีงบประมาณเพื่อให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองแต่ละบุคคล 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดทำผลงานทางวิชาการ  
 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ โดยมีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน จัดให้มีห้องเรียนหน้าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกล 
ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) มีการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยเครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบทของ
นักเรียน ครู และชุมชน 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานของทุกฝ่ายบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เช่ือมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพรูปแบบใหม่  
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานในแต่ละฝ่าย ด้วยรูปแบบการบริหารสอดคล้องกับ
บริบทของงาน 
 แผนปฏิบัติงานที ่ 3 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนมีความเชื ่อมโยงกัน 
ท้ังโรงเรียน 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 มีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ : ดี 
 จุดเด่น โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
โดยส่งเสร ิมให้คร ูจัดก ิจกรรมการเร ียนรู ้ท ี ่ เน ้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิค 
ที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้มีความสอดคลอ้ง
กับบริบทของชุมชน มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ การสอนแบบการบูรณาการ 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีผ่านการทำงานวิจัยในชั้นเรียน มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย 
 ๒. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องและประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านการศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานท่ี ๔ พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนให้มีมาตรฐานและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(นายสนอง หนูนิล) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จ  

                ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 9 
(3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด 
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย 
ในอนาคตและนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมี 
การประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้ งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนให้มีความสอดคล้อง จึงประกาศกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม
กำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล การประกันคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

                    ประกาศ ณ วันที ่4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
                                                                       

 

            

    (นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 



 

การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐาน ประเด็นที่พิจารณา 
น้ำหนัก 

คะแนน รวม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  40.00 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 20.00 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

3.00 
 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

4.00 
 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 2.00 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

3.00 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.00 

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 4.00 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 20.00 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม 
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

5.00 
 

2. ความภาคภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย 5.00 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

5.00 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 5.00 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 30.00 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

5.00 
 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

5.00 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5.00 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

5.00 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.00 



 

 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

5.00 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

 30.00 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

10.00 
 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

5.00 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 5.00 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5.00 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5.00 

รวม 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เป้าหมายความสำเร็จการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
มาตรฐาน ประเด็นที่พิจารณา เป้าหมาย แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

3 ดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม 
ท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

3 ดี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

3 ดี 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

4 ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
 

3 ดี 



 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

3 ดี 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

3 ดี 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 3 ดี 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3 ดี 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 256๔ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
      ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน จำนวน 10 ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี (3) 
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา      
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับคุณภาพ ดี (3) 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
    1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
    และแก้ปัญหา 
    2.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการคิดวิเคราะห์  
         อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    2.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการคิดอย่างมี     
         วิจารณญาณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    2.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการแก้ปัญหา  
         อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    3.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านการสร้างนวัตกรรม จากวิชาค้นคว้าอิสระ (IS)  
         ในระดับดีขึ้นไป 
    3.2 นักเรียนร้อยละ 70 ท่ีเรียนในวิชาค้นคว้าอิสระ (IS) มีผลงานจากการทำโครงงาน/
ส่ิงประดิษฐ์ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สรุปความรู้ 
         ด้วยตนเองและอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         ในระดับดีขึ้นไป 
    4.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ 
         เทคโนโลยี ในระดับดีขึ้นไป 
5) มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    5.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
    5.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเฉล่ียรวมในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    6.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
         ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับดีขึ้นไป 
    6.2 นักเรียนร้อยละ 75 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความพร้อม 
         ในการศึกษาต่อหรือทำงาน  
 
 
 



 

1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา      
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (4) 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
    1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
    1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและจิตอาสา ในระดับดีขึ้นไป  
         ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้ในระดับดีขึ้นไป 
         ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
2) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และงานประจำท้องถิ่น 
         อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
    2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
         ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมัน่ในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   
         ประมุขในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์  
         ศาสนา ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
         เป็นพลโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    4.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
         ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในระดับผ่าน     
    4.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 
         10 ประการ ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    4.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
         และมีจิตสาธารณะ ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    4.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ ภัยคุกคาม 
         หลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติด การทะเลาะวิวาท ปัญหาทางเพศและอบายมุข ในระดับดีขึ้นไป  
         ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน 6 ประเด็นพิจารณา  
ระดับคุณภาพ ดี (3) 
ระดับคุณภาพ ดี (3) 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ดี 
    2.2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
            มีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี 
    2.2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ 
            สถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้  
    2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ ดี 
    2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
           ขั้นพื้นฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 
    2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
    2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
    2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    อยู่ในระดับ ดี 
    2.5.1 นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อส่ิงอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน 
    2.5.2 มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี 
    2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
           และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ จำนวน 5 ประเด็น
พิจารณา ระดับคุณภาพ ดี (3) 
ระดับคุณภาพ ดี (3) 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3.1.1 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด 
             และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
    3.1.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
             ปีการศึกษาละ 1 นวัตกรรม 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    3.2.1 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
    3.2.2 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
            มีการใช้ Application เพื่อการเรียนรู้ 
    3.2.3 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก   
            สถานศึกษา มีการบูรณการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน เอื้อต่อผู้เรียนให ้
            เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
    3.3.1 ครูร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียน 
            รักการเรียนรู้ 
    3.3.2 ครูร้อยละ 70 มีการดูแล ช่วยเหลือ ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียนท่ีปรึกษา 
            ผ่านกิจกรรม Home Room อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    2.4.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
    2.4.2 ครูร้อยละ 70 มีเครื่องมือและวิธีประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
    2.5.1 ครูร้อยละ 70 และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ   
             พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คำสั่ง โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  
ท่ี 062/2564 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ประจำปีการศึกษา 2564 
….................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
ได้กำหนดความมุ ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  
จัดการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 เรื ่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรใน
สถานศึกษา แต่งต้ังบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
  นายสนอง  หนูนิล   ประธานกรรมการ 

นางนุสรา         ฟองจางวาง  รองประธานกรรมการ 
  นางหทัยทิพย์    สุ่มมาตย์  กรรมการ 
  นายนิคม          คำภาพ   กรรมการ 
  นางวันเพญ็       จิตรเจริญ  กรรมการ 
  พระอธิการภาษา   สิริธมฺโม   กรรมการ 
  นายสายันต์        ทองเนื้ออ่อน  กรรมการ 
  นายวันชนะ        อนิโต   กรรมการ 
  นายวสุพล  คำเหล็ก   กรรมการ 
  นายสุเทพ  เกิดช่ืน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายชุน  พรหมมาอินทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายนันทพงศ์ เพ็ชรบึงพร้าว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายคำมูล          ยศสุวรรณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายเฉลิม           สายโสภา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  พ.ต.ท. ศิลา  การะหัน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายอินทรีย์          ด้วงคำ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายอรรถพงษ ์ อินต๊ะวงศ์  กรรมการและเลขานุการ    



มีหน้าที่   
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ดำเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน   
3. กำกับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

2. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 นายอรรถพงษ ์ อินต๊ะวงศ์  ประธานกรรมการ 

 นายวสุพล  คำเหล็ก   รองประธานกรรมการ 
 นางสุกัญญา  แดงชาวนา  กรรมการ 
 นายธีระพงศ์ นวลศรี   กรรมการ 
 นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์  กรรมการ 
 นางอารียา   สุวรรณพักตร์  กรรมการ 
 นายธวัช  สอนใจมั่น  กรรมการ 
 ว่าท่ี ร.อ.นิพล ธาราช   กรรมการ 
 นายปริญ  อินทโชติ  กรรมการ 
 นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์   กรรมการ 
 นางสาวนันทนา อินแก้ว   กรรมการ 
 นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์  กรรมการ 
 นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ์   กรรมการ 

      นายญาณาธิป  วงศ์สุภา   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่  

1. จัดทำแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม
และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้กำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

3. ดำเนินการให้มีการให้มีการจัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ
ของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

4. ดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
5. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอำนวยการ 
6. ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด

เป็นประจำทุกปี (ภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปีการศึกษา) 



7. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

8. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
 

3. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
      นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์  ประธานกรรมการ 
  นายวสุพล  คำเหล็ก   รองประธานกรรมการ 

นายธีระพงศ์ นวลศรี   กรรมการ 
 นางสุกัญญา  แดงชาวนา  กรรมการ 
 นางอารียา  สุวรรณพักตร์  กรรมการ 
 นายธวัช   สอนใจมั่น  กรรมการ 
 ว่าท่ี ร.อ.นิพล ธาราช   กรรมการ 
 นางฉัตราภรณ์ มิตรละม่อม  กรรมการ 
 นายสมบุญ  ชะนะแสน  กรรมการ 
 นางสาวพันทิพย ์ กอกอง   กรรมการ 
 นายสมศักดิ์  คุ้มครอง   กรรมการ 
  นางสาวนันทนา อินแก้ว   กรรมการ 
  นางสาววรีย์  อินทนา   กรรมการ 
      นายญาณาธิป  วงศ์สุภา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. กำหนดตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. วางแผนการดำเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ติดตามทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
4. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพื่อรอรับการติดตามและประเมิน

คุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
5. จัดทำแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมท่ีดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เมื่อส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 



4. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์  ประธานกรรมการ 
นายวสุพล  คำเหล็ก   รองประธานกรรมการ 
นางสุกัญญา  แดงชาวนา  กรรมการ 
นายธีระพงศ์ นวลศรี   กรรมการ 
 นายธวัช  สอนใจมั่น  กรรมการ 
 นางอารียา  สุวรรณพักตร์  กรรมการ  
 ว่าที่ ร.อ.นิพล ธาราช   กรรมการ 
 นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์   กรรมการ 
 นางสาวนันทนา อินแก้ว   กรรมการ 
 นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์  กรรมการ 
 นายปริญ  อินทโชติ   กรรมการ 
 นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ์   กรรมการ 
 นายญาณาธิป  วงศ์สุภา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  
1. ดำเนินการให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

และภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
2. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
3. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูลรายงาน

ผลย้อนกลับในการนำไปใช้เพ่ือการพัฒนางานต่อไป 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  2  มิถุนายน พ.ศ. 256๔ 
 
 
 
 
 
                   (นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
 
 
 
 
 



มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  

ประกอบด้วย 3 ด้าน  

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ 
     2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
     3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
     5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

นางสุกัญญา แดงชาวนา (หวัหน้ามาตรฐาน) 
นายหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ 
นางฉัตราภรณ์ มิตรละม่อม 
นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์ 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์ 
นายปริญ  อินทโชติ 
นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุม 
นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ ์
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
     2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ว่าที่ ร.อ.นิพล ธาราช (หวัหน้ามาตรฐาน) 
นายธีระพงศ์ นวลศรี 
นายสมศักด์ิ คุ้มครอง 
นางสาวพันทิพย์ กอกอง 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ 
นางอารียา สุวรรณพักตร์ 
นางพรพิจิก ปลอดอ่อน 
นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์ 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นางสาววิจิตรา เอมทอง 
นายอนุสรณ์ สุขบัว 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นายวสุพล คำเหล็ก 
นายธวัช สอนใจมั่น  
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นายธีระพงศ์ นวลศรี 
นางอารียา สุวรรณพักตร์ 
ว่าท่ี ร.อ. นิพล ธาราช 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นายวสุพล คำเหล็ก  
นายธวัช สอนใจมั่น  
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นายธีระพงศ์ นวลศรี 
นางอารียา สุวรรณพักตร์ 
ว่าท่ี ร.อ. นิพล ธาราช 
 



2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย ์
(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ นายธีระพงศ์ นวลศรี (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางอารียา สุวรรณพักตร์ 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นายสมบุญ ชะนะแสน (หัวหนา้มาตรฐาน) 
นายสมศักด์ิ คุ้มครอง 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ 
นายสถาพร ภูพันดุง 
นางพรพิจิก ปลอดอ่อน 
นายโกศล น้อยอินทร์วงศ์ 
นายถาวร แสนสุข 
นายวิเชียร ต่ายธานี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู ้

นายปริญ อินทโชติ (หวัหน้ามาตรฐาน) 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 
นายสถาพร ภูพันดุง 
นางฉัตราภรณ์ มิตรละม่อม 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์ 
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน 
เป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ์ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู ้

นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ์ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ 
นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุม  
นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาติ 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นายปริญ อินทโชติ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก นายใจฉกรรจ์ กุณวงศ์ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 

3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

นางสาวนันทนา อินแก้ว (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 
 



3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์ 
(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงขาวนา 
นางสาววรีย์ อินทนา 
นางอารียา สุวรรณพักตร์ 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 
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เอกสารและแหล่งอ้างอิงข้อมูล 

 
 

ปีการศึกษา 256๓ 

 
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
ปีการศึกษา 256๓ 

 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  

ปีการศึกษา 256๓ 

ผลการประเมิน SAR 
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
www.nby.ac.th 

เพจโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
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ตัวอย่างรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 

ตัวอย่างรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 

ตัวอย่างรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 

รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

รายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
ปีการศึกษา 2564 

รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ปีการศึกษา 2564 

รายงานโครงการขับเคลื่อนและดูแลนักเรียนเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
รายงานอบรม MOE Safety Center 

ปีการศึกษา 2564 
รายงานโครงการ To Be Number 1 

ปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา 256๔ 

 

มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  

ปีการศึกษา 256๔ 

หลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  

พ.ศ. 256๔ 

หลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  

พ.ศ. 256๔ 
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รายงานการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2564 

รายงานการดำเนินกิจกรรมวันสำคัญ 
ปีการศึกษา 2564 
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