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โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลงบประมาณ 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ภาคผนวก 

- ประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- เกียรติประวัติและผลงานดีเด่นนครบางยางพิทยาคม  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
- ภาพกิจกรรมนครบางยางพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ จำแนกตามมาตรฐานดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ (ระดับ ๔) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี(ระดับ ๓) 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ (ระดับ ๔) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ (ระดับ ๔) 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
อย่างรอบด้านทั้งในด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงานตามประเด็น  
การพิจารณาและมีการกำหนดตัวชี้วัดในมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียน
นครบางยางพิทยาคมขับเคลื่อนความสำเร็จของตัวชี้วัดดังกล่าวสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 256๒ 
มีการยกระดับคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้มีผลการประเมินด้านคุณภาพทางวิชาการของผู้เรียนสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้ง  
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วม
การแข่งขันในเวทีแสดงศักยภาพในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 
โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับเห็นได้จากการที่นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ
ต่าง ๆ ในระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขตพื ้นที่  และระดับจังหวัด โดยปีการศึกษา 256๒ โรงเรียน 
นครบางยางพิทยาคมมีค่าเฉลี ่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) สูงกว่า 
ปีการศึกษา 256๑ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นที่ 1.96 และ
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีค่าเฉลี ่ยเพิ ่มขึ ้นที ่ 1.63  
ในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนพบว่า ทุกประเด็นการพิจารณาผู้เรียนมีผลการประเมินสูงกว่า  
ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนจึงมีแนวทางส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้ผลสำเร็จ
ยั่งยืน ต่อไป 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมมุ่งเน้นการบริ หารจัดการ 
ด้วยวงจรคุณภาพในทุกระดับปฏิบัติงานทั ้งในระดับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งโดยทางตรง
ได้แก่ การประชุมรับฟังข้อคิดเห็น การใช้สื ่อออนไลน์ และโดยทางอ้อมผ่านการนำเสนอความคิดเห็น 
ตามประเด็นของแบบสอบถาม มีการนำผลสรุปจากข้อคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านทั ้งด ้านคุณภาพวิชาการดังปรากฏในมาตรฐานที ่ 1 ด้านบุคลากร 
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ด้านสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งโรงเรียนยังคงมุ่งส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม และนำข้อมูล  
ที่ได้รับทั้งจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษามาเป็นแบบอย่างและแนวทางการพัฒนาแก่โรงเรยีน
ต่อไป ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มุ่งหวังในการพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการวิเคราะห์
หลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรและมุ่งพัฒนาให้โรงเรียนมีมาตรฐานเทียบเคียงกับแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยกำหนดรายวิชาการค้นคว้าด้วยตนเองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๕ มีการกำหนดให้ครูใช้สื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
การกำหนดแนวทางวัดและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การสร้างชุมชนทางวิชาชีพโดยการดำเนินงาน
ดังกล่าวกำหนดไว้ชัดเจนในคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ของครู และมีการส่งเสริมครูในด้านต่าง ๆ ผ่านโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ส่งผลให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับดี ซึ่งมีการกำกับ
ติดตามผ่านการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่นวัตกรรมของครู 
โดยมีแนวทางในการจัดเวทีเพ่ือนำเสนอผลงานของครูในปีการศึกษาถัดไป  

จากความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมข้างต้น สามารถสรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมและแนวทางการยกระดับคุณภาพ
ให้สูงขึ้น ดังนี้ 

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา 
 ๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ การจัดทำบันทึกข้อตกลงและ
กำกับ ติดตามผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีการประสานงานกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๒. การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาความสามารถและทักษะของนักเรียน  
ในศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น การเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม กระบวนการ STEM  

๓. พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน์
ของโรงเรียนให้น่าอยู่ ปลอดภัย และเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิม มีการติดตาม
และดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้พร้อมกับการใช้งานอยู่เสมอ 

๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องดนตรี-นาฎศิลป์  
๕. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุน  

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีการดูแลรักษาและการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๖. ส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการกำหนดโครงการ/
กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 ๗. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผนและการนิเทศกำกับ
ติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 
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 แนวทางการยกระดับคุณภาพ 
 ๑. การพัฒนาทักษะการส ื ่อสารภาษาอังกฤษและพัฒนาเข้าส ู ่ภาษาต่างประเทศที ่ ๒ ตาม
มาตรฐานสากล 
 ๒. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 ๓. พัฒนาคุณภาพวิชาการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการเรียนรู้ Coding 
 ๔. พัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยใช้คุณธรรม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๒ หมู่ที่ ๑๑ (บ้านทัศนานคร) ถนน พิษณุโลก – นครไทย 
ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65120 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙ โทรศัพท์ ๐๕๕ – 991034 โทรสาร ๐๕๕ – 991034 เว็บไซต์ www.nby.ac.th  

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
มีบุคลากรสายบริหารจำนวน - คน และมีบุคลากรครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 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 

เขตพ้ืนที่บริการ ๒๑ หมู่บ้าน ตำบลบ้านแยง ๑๓ หมู่บ้าน ตำบลห้วยเฮ้ีย 10 หมู่บ้าน 

๒. ข้อมูลบคุลากรของสถานศึกษา 
 2.1 จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการ
คร ู

พนักงาน 
ราชการ 

คร ู
อัตรา
จ้าง 

ครู
ธุรการ ลูกจ้าง 

ประจำ 
ลูกจ้าง 
ชั่วคราว รวม 

2๙ -  22 1 2 ๑ 2 1 2๙ 
 ๒.๒ วุฒิการศึกษา 

บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
2๙ 3 1๙ 7 - 2๙ 

 

3

๑๙

7

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๒๙ คน

ต่่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
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 ๒.3 ข้อมูลนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒ ) 
 จำนวนนักเรียนทั้งหมด   401   คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปดิสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 2 37 40 77 38.5 
ม.๒ 2 38 42 80 40 
ม.3 2 33 29 62 31 
รวม 6 108 111 219  
ม.๔ 2 35 42 77 38.5 
ม.๕ 2 20 36 56 28 
ม.๖ 2 19 30 49 24.5 
รวม 6 74 108 182  

รวมทั้งหมด 12 182 219 401  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : ๒๐  
หมายเหต ุ: คิดจากจำนวนครูผูส้อนและพนักงานราชการที่ปฏบิัติหน้าที่สอน = 20 คน ( ๒๐.๐๕ ) 
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4. ข้อมูลงบประมาณ  
งบประมาณรายรับ – รายจ่าย 
รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ 1,440,530 งบดำเนินการ/เงินเดือน - ค่าจ้าง 1,440,530 
เงินนอกงบประมาณ 2,411,403 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,775,027.25 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ (บำรุงการศึกษา,เงินรายได้) - 

รวมรายรับ 3,851,933  รวมรายจ่าย 3,215,557.25 
งบดำเนินการ/เงินเดือน – ค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ     37.39     ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ     46.09     ของรายรับ

๕. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีประชากรประมาณ 11,679 คน โดยโรงเรียนตั้งอยู่
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง บริเวณโดยรอบโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นป่า เบญจพรรณ มีการกระจาย
ตัวของชุมชนห่างไกลกัน โดยโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งศูนย์กลางของชุมชนและมีพื้นที่ติดกับถนน ทำให้  
การสัญจรในการมายังสถานศึกษาสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รอบโรงเรียนมีร้านค้าชุมชน ห้างมินิมาร์ท 
ร้านสะดวกซ้ือ วัดและตลาดสด อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีปักธงชัย  
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรมและรับจ้าง
ทั่วไป เช่น สวนสับปะรด สวนผลไม้ตามฤดูกาล และสวนยาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/
เฉลี่ยรายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 50,000 – 120,000 บาท จำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
 ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โอกาสของโรงเรียน 
 ๑. การให้ความร่วมมือของชุมชน สมาคมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. ความหลากหลายของอาชีพ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครอบคลุมด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
 ๓. มีหน่วยงานของรัฐและเอกชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 
 ๔. มีการจัดสรรอัตรากำลังทดแทนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ทำให้ครูเพียงพอในบางกลุ่มสาระ 
 ข้อจำกัดของโรงเรียน 
 ๑. ค่านิยมในการบริโภคที่เน้นด้านความบันเทิง ความสนุกสนาน มีมากขึ้นในระดับประเทศและ 
ระดับชุมชนทำให้ความสนใจเชิงวิชาการของนักเรียนน้อยลง 
 ๒. สภาพชุมชนที่มีการกระจายตัวที่ห่างไกลกัน ทำให้การสัญจรของนักเรียนบางส่วนที่อยู่ห่างไกล  
ทำให้เกิดอุปสรรคในการเดินทางส่งผลต่อรายจ่ายของผู้ปกครองที่เพ่ิมมากข้ึน 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ (ระดับ ๔) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี(ระดับ ๓) 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ (ระดับ ๔) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ (ระดับ ๔) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาผู ้เรียนทั ้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน ได้แก่ “โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ส่งเสริมวิชาการ ประสานสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทียบเคียงมาตรฐานสากล” 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ได้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งมีการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ และกำกับ
ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ  
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 
และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนและครูประจำชั้นประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนทุกภาคเรียน 
 ผลการดำเนินการในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้ผู ้เรียนมมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สูงขึ้น ดังปรากฏผลการประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

        
 จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ในระดับ ๓ ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ 65.89 และภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับ ๓ ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ 70.00 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่ากลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓ ขึ้นไป ที่มีค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ 70 ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกลุ่มสาระการงานอาชีพ  ในภาพรวม 
ผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่สูงขึ้น 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน 
(คน) 

จำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 
จำนวน (คน) ค่าร้อยละ 

ม.1 77 62 80.51 
ม.๒ 80 57 71.25 
ม.๓ 62 38 61.30 

รวม ม.ต้น 219 157 71.69 
ม.๔ 77 54 70.12 
ม.๕ 56 40 71.43 
ม.๖ 49 34 69.39 

รวม ม.ปลาย 182 128 70.33 
รวมทั้งสิ้น 401 285 71.07 

 จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
ตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ ๒.๕ ขึ้นไป จำนน ๒๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๗ ซึ่งสูงกว่า  
ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๗๐ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

ระดับ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 51.60 51.10 28.83 22.51 35.69 27.97 26.24 28.20 

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.36 56.97 31.64 28.55 36.95 30.59 29.88 34.05 

ค่าเฉลี่ยระดบัสังกัด 55.04 55.91 30.28 26.98 36.43 30.22 29.10 32.98 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 55.14 30.04 26.73 36.10 30.07 29.45 33.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 51.1 22.51 27.97 28.2

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.97 28.55 30.58 34.05

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด 55.91 26.98 30.22 32.98

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

ระดับ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 46.37 41.29 24.70 20.48 28.54 27.82 25.95 22.50 33.71 35.34 

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.98 43.93 33.49 27.65 31.99 30.33 32.49 30.12 35.37 36.18 

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด 48.16 43.02 31.04 25.62 30.75 29.40 31.15 28.97 35.48 36.10 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 42.21 30.72 25.41 30.51 29.20 31.41 29.20 35.16 35.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 41.29 20.48 27.82 22.5 35.34

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.93 27.65 30.33 30.12 36.18

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด 43.02 25.62 29.4 28.97 36.1

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.2 29.2 35.7
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 25๖๐ – 256๒ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เพิ่
มข

ึ้น/
ลด

ลง
 ป

ี 2
56

0 
- 2

56
1 

เพิ่
มข

ึ้น/
ลด

ลง
 ป

ี 2
56

๑ 
– 

25
6๒

 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 52 46.79 58 51.60 51 51.10 4.81 - 0.5 
คณิตศาสตร ์ 52 22.85 58 28.83 51 22.51 5.98 - 6.32 
วิทยาศาสตร์ 52 31.25 58 35.69 51 27.97 4.44 - 7.99 
ภาษาอังกฤษ 52 27.22 58 26.24 51 28.20 - 0.98 1.96 

เฉลี่ยรวม  32.03  35.59  32.45   

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  
กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพ่ิมข้ึน ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ปีการศึกษา 25๖๐ – 256๒ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เพิ่
มข

ึ้น/
ลด

ลง
 ป

ี 2
56

0 
- 2

56
1 

เพิ่
มข

ึ้น/
ลด

ลง
 ป

ี 2
56

๑ 
– 

25
6๒

 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จำนวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ภาษาไทย 27 48.65 42 46.37 47 41.29 - 2.28 - 5.08 
คณิตศาสตร ์ 27 19.91 42 24.70 47 20.48 4.79 - 4.22 
วิทยาศาสตร์ 27 27.50 42 28.54 47 27.82 1.04 - 0.72 
ภาษาอังกฤษ 27 20.51 42 25.95 47 22.50 5.44 - 3.45 
สังคมศึกษา 27 32.41 42 33.71 47 35.34 1.30 1.63 
เฉลี่ยรวม  29.80  31.90  29.50   

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลการประเมินด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 256๒ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 
 จากผลการประเมินด้านสมรรถนะของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรากฏ
ว่านักเรียนผ่านการประเมินทั้ง ๕ ด้าน ในระดับดี ขึ้นไป เกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ ๗๐ 
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ผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 
 

 
 
 ผลการประเมินน้าหนักส่วนสูงและสมรรถนะทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ปีการศึกษา 256๒ ปรากฏผลการประเมินนักเรียนผ่านเกณฑ์ เกินร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 70 

 นอกจากนี้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านวิชาการมีผลงาน
ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ อย่างหลากหลายและได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ระดับภาค และระดับชาติ 
มีผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๙ ที่จังหวัดสุโขทัย อย่างหลากหลายด้านจนได้เข้าร่วมเป็นตัวแทน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จนได้รับรางวัลในระดับชาติ เช่น การแข่งขันการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ การ
แข่งขันละครคุณธรรม การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถนำเสนอผลงานในเวทีแสดงศักยภาพของโรงเรียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะ  
ที่แสดงออกถึงความเป็นมาตรฐานสากล และมีผลประเมินด้านสมรรถนะสำคัญอยู่ในระดับดีมาก เกินร้อยละ 70 
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ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
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ผลการประเมินน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผ่าน ไม่ผ่าน
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

แผนภูมิแสดงความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน 

 
 จากแผนภูมิร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการทำงาน 
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2560 – 2562 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
เฉลี่ยเพิ่มข้ึนทุกปี  

  
 จากแผนภูมิร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการทำงาน 
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2560 – 2562 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้นเฉลี่ยเพิ่มข้ึนทุกปี  

 2. แผนงาน/แนวทางพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 
   ๒.๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ การจัดทำบันทึก
ข้อตกลงและกำกับ ติดตามผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีการประสานงานกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
   ๒.๒ การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาความสามารถและทักษะของ
นักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น การเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรม กระบวนการ STEM  
   ๒.๓ การพัฒนาทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษและพัฒนาเข้าสู ่ภาษาต่างประเทศที่ ๒  
ตามมาตรฐานสากลให้สูงขึ้น 

74.55 77.86 82.3

25.45 22.14 17.7

0

50

100

2560 2561 2562

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการท่างาน
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดี 
 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการสำรวจความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาลและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื ่อกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษามีการกำหนดตัวชี ้วัดของแต่ละมาตรฐาน
การศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ขับเคลื่อนความสำเร็จ
ของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
มีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ๕๑ โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้ น 
๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่ได้ดำเนินการ  -  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  -   มีตัวชี ้วัดทั ้งหมด  
ซึ่งบรรลุผลความสำเร็จทุกตัวชี้วัดและสามารถสรุปเป็นร้อยละความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
นครบางยางพิทยาคมดังแผนภาพ ซึ่งจากแผนภาพพบว่าโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมมีค่าร้อยละความสำเร็จ
ของแผนกลยุทธ์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๐ 

 

กลยุทธ์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
 กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
       และมีสมรรถนะที่เป็นสากล 
 กลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ข้อที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ข้อที่ 5 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการพัฒนา 
 กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 3 กลยุทธ์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 5 กลยุทธ์ท่ี 6
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

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

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกำหนดโครงการพัฒนาวิชาการเพื ่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนมีครูร้อยละ ๙๗.๗๖ ได้รับการพัฒนาโดยจำแนกตามชั ่วโมงที ่ได้รับ 
การพัฒนาดังแสดงในแผนภาพ มีการกำหนดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้
โดยกำหนดในตารางการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้ง/ ภาคเรียน 

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ต่่ากว่า 20
ชม.

20 - 30
ชม.

31 - 40
ชม.

41 - 50
ชม.

51 - 60
ชม.

61 - 70
ชม.

71 - 80
ชม.

81 ชม. ข้ึน
ไป

ร้อยละ 4.35 5.32 12.44 11.28 28.36 10.31 21.04 6.9
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แผนภาพแสดงร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนแอง 
จ าแนกตามชั่วโมงอบรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลยุทธ ์

และมาตรฐานการศึกษา 

ระบบบริหารจัดการ 

• กลุ่มบรหิารวิชาการ 

• กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

• กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

• กลุ่มอำนวยการ 

ระบบจัดการเรียนการสอน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ระบบการประกันคุณภาพ 
 
 
 

งาน / โครงการ / กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ 

การ
ประเมิน
ติดตาม
และ
ทบทวน
ตนเอง 

 

ข้อมูลย้อนกลับ 

- คณะคร ู 
- ผู้บริหารสสถานศึกษา   
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- นักเรียน  

คณะกรรมการ 
การบริหารงาน 
กลุ่มบริหารงานตา่ง ๆ  

คณะครูและบุคลากร 
คณะกรรมการการนิเทศ กำกับติดตาม 

คณะกรรมการ
การประกัน
คุณภาพภายใน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

ส่งผลให้ในปัจจุบันมีครูที่มีวิทยฐานะทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 5๙.10 ดังปรากฏในแผนภาพ นอกจากนี้ 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการที่ส่งผลถึงครูและนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน 

 

การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีการ
กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ทั้งในเรื่องแหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน 
การสอน โดยโรงเรียนได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยพิจารณา
จากความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังปรากฏในแผนภาพ 

 
 
 

ไม่มีวิทยฐานะ ช่านาญการ ช่านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ

จ่านวนร้อยละของบุคลากร 40.9 40.9 18.2 0
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แผนภาพแสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรที่มีวิทยฐานะและไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

(จ่านวนบุคลากร : 2๒ คน)

จ่านวนร้อยละของบุคลากร

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อม เครือข่ายคอมพิวเตอร์
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แผนภาพแสดงความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 
ผลจากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที ่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดี โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษา 
และสามารถตรวจสอบได้จากความเหมาะสมเป็นไปได้ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิผล 

๒. แผนงาน/แนวทางพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที ่ 2 ของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมพบว่า โรงเรียน 

มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั ้นเพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพผลการดำเนินงานอย่างยั ่งยืน  
จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

๒.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อ  
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่ ปลอดภัย และเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิม มีการติดตามและดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้พร้อมกับการใช้งานอยู่เสมอ 

๒.๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องดนตรี-นาฎศิลป์  
2.๓ ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุน 

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  มีการดูแลรักษาและการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการกำหนดโครงการ/
กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

๒.5 ดำเนินการ โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
และการนิเทศกำกับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียน  

มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยน 
เป็นสำคัญ มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรยีน
และรายวิชาเพิ่มเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักเรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน การวางแผนการจัดการเรียนรู้  
ที่เน้นการพัฒนานักเรียนในด้านทักษะการคิดและทักษะการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัด 
การเรียนรู้แบบ Active Learning การใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน (PBL) การสอนโดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะ การสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การพัฒนาและใช้สื ่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การประกวดสื่อการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเลิศ โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตาม
มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ครูของทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้ ทำการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษารายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้  
ในชีวิตได้ ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

1.1 ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด
และให้ผู ้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ภาคเรียนที ่ 1 และภาคเรียนที ่ 2  
ปีการศึกษา 256๒ ระดับดี ร้อยละ ๗2.20 / ๗4.๕๓ 

1.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยการสร้างความตระหนักและให้
ความรู้ ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้ จัดทำแผนการ
เรียนรู้ที่มีโครงสร้างองค์ประกอบครบตามสถานศึกษากำหนดตามแบบวัดประเมินแผน และนำไปสู่การปฏิบตัิ
จริงในห้องเรียน 

1.3 ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียนสนับสนุน
ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2.1 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมมีการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสื ่อการเรียนการสอน  

เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลิตพัฒนาและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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2.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
- โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Distance learning information 

technology : DLIT) โดยนำร่อง 5 กลุ ่มสาระหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด  
การเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๒ ระดบัดีมาก ร้อยละ ๗๘.60 / ๘0.80 

๒.๓ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนฝึกปฏิบัติจริง เช่น อาคารคหกรรม 
ห้องเรียนเกษตรกรรม อาคารงานช่าง  

- แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถิ่นที่สำคัญได้แก่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติ  
ภูหินร่องกล้า เขาช้างล้วง วัดกลาง ต้นจำปาขาว 700 ปี พิพิธภัณฑ์เมืองนครไทย และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
รวมถึงแหล่งเรียนภายนอกอื่น ๆ โดยการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการและทัศนศึกษา ดังเช่น โค รงการ 
ทัศนสัญจร (พิษณุโลก – เชียงราย) การจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์ว ิทยาศาสตร์  
เพื ่อการศึกษาพิษณุโลก รวมถึงการบูรณาการทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  
ณ ค่ายลูกเสือดีรักษา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

- ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถิ ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๒ ระดับดี ร้อยละ 7๕.73 / 7๖.2๒ 

- ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายภาคเรียนที่ 1
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๒ ระดับดีมาก ร้อยละ ๘๑.20 / 8๕.60 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอน  

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการเรียนรู ้ผู ้ เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู ้ โดยครูเตรียมและวางแผน  
การจัดการเรียนการสอน ทำการวิเคราะห์ผู ้เรียนรายบุคคล จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอื ้อต่อการเรียนรู้  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายใต้  
การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้ง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการดำเนินงานของงานแนะแนวเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ เรียน 
ทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการมอบโล่และเกียรติบัตร
นักเรียนเรียนดี นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู ้เรียน

รายบุคคล การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้โดยทำการทดสอบก่อนเรียนระหว่างเรียน และ
หลังเรียน และนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อมเสริม 
มอบหมายงานและการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 256๒ ระดับดีมากร้อยละ 8๐.40 / ๘0.80 
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 4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู ้มีเครื ่องมือ  
และวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลแบบประเมินพฤติกรรม ( SDQ) 
แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมในชั ้นเรียนผลจากการนิเทศการสอน ครูมีเครื ่องมือวัดแล ะวิธ ีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256 ๒  
อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ ๘๐.40 / ๘๑.8๓ 
 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5.1 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมมีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับ 
การนิเทศจากผู้บริหารและครูผู ้สอนในกลุ่มสาระเดียวกันภาคเรียนละ 1 ครั้งผลการนิเทศภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 256๒ อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๗2.20 ผลการนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๒ ระดับดี  
ร้อยละ ๗4.๕๓ 

5.2 ครูมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 256๒ อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๗๘.๘๐ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๒ อยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ ๗๘.๓๒ 

5.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

ตารางแสดงงสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
(ข้าราชการครูและพนักงานราชการ ไม่รวมอัตราจ้าง) 

ที ่ สาขาวิชา จำนวนคน ภาระงานสอนเฉลี่ยต่อ 1 คน 
1 บริหารการศึกษา (ผู้บริหาร) - - 
2 ภาษาไทย 2 24 
3 คณิตศาสตร์ 3 24 
4 วิทยาศาสตร์ 4 24 
5 ภาษาต่างประเทศ 2 24 
๖ สังคมศึกษา ฯ 3 26 
๗ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 24 
๘ การงานอาชีพ 3 18 
๙ คอมพิวเตอร์ 2 22 

๑๐ ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ 3 18 

2.แผนงาน/แนวทางพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยการปรับปรุงหลักสูตร จัดอบรมการเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
เป็นสำคัญ 

2. พัฒนาคุณภาพวิชาการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการเรียนรู้ Coding 
3. พัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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เกียรติประวัติและผลงานดีเด่นนครบางยางพิทยาคม  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลงาน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดสุโขทัย 
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิอันดับ ๑  
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6  
(การงานอาชีพ) 

1. นายกิติศักดิ์  ทองหลาม 
2. นายณรงค์ชัย  พลเสนา 
3. นายนาถวัฒน์  คำด ี

1. นายกฤษณพงศ ์ นาทิพย ์
2. นางฉัตราภรณ์  มิตรละมอ่ม 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ 
ม.1-ม.3 (การงานอาชีพ) 

1. เด็กหญิงจารภุา  ทับทิมทอง 
2. เด็กหญิงนภาพร  เดชแพ 
3. เด็กหญิงศราศณิี  ม่วงทุ่ง 

1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย ์
2. นางสาวบุศย์สราลี  บุตรอามาตย ์

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไมธู้ปเทียนแพ  
ม.1-ม.3 (การงานอาชีพ) 

1. เด็กหญิงชญานิศ  นครกลาง 
2. เด็กหญิงญาณิศา  ซังปาน 
3. เด็กชายณรงค์ชัย  ใบกุหลาบ 
4. เด็กหญิงถิรดา  พรมด่วน 
5. เด็กหญิงธนัญญา กลุประดิษฐ์ 
6. เด็กหญิงอริสา  ชูด ี

1. นายกฤษณพงศ ์ นาทิพย ์
2. นายนิสติ  เนินเพิ่มพสิุทธ์ิ 
3. นางสาวพันทิพย ์ กอกอง 
 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้ 
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 (การงานอาชีพ) 

1. เด็กชายณัฐพล  แย้มพ ี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มบู ่
3. เด็กชายอุดมสิน  นาคศริ ิ

1. นายสมบุญ  ชะนะแสน 
2. นายชัชชัย  ปานแย้ม 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 
ม.4-ม.6 (การงานอาชีพ) 

1. นางสาวพิราวรรณ  ปลอดสันเทียะ 
2. นายวีรพงษ ์ ขันต ี
3. นางสาวอนิษา  อินจันด ี
4. นางสาวอาทิตยา  เมืองวัง 
5. นางสาวอินทรา  เสวีวัลลภ 
6. นางสาวเมธิดา  วุฒิพงค์ 

1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย ์
2. นายนิสติ  เนินเพ่ิมพสิุทธ์ิ 
3. นางหทัยทิพย์  สุ่มมาตย ์

รางวัลเหรียญทอง การประกวดละครคณุธรรม  
ม.1-ม.6 (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีหาสุทธิ 
2. นายชรินทร์  ปัตถา 
3. นายชินวัตร  จันทร์ศร ี
4. นางสาวดารินณี  เจ๊กกลิ้ง 
5. นายธนธรณ์  พันธ์พฤกษ ์
6. นายปฏภิาน  ยศตุย้ 
7. เด็กหญิงปานตะวัน  กุลรอด 
8. นางสาวพัชราภรณ์  พาครุฑ 
9. นายภูบดินทร์  อินทร์ภู ่
10. นางสาวศศิธร  ทองเนื้ออ่อน 
11. นายสารินทร์  ศรีธรรมมา 
12. นางสาวสุทธิดา  หุมอาจ 
13. เด็กหญิงสุนันทา  มีตัน 
14. นางสาวอริศรา  ธัญญผล 
15. นางสาวอรุณรัตน์  เมาลิชาต ิ
 

1. นางสาวสจุิตรา  สุดเกต ุ
2. นายญาณาธิป  วงศ์สภุา 
3. นางสาววิจิตรา  เอมทอง 
4. นายอดิศักดิ์  จันทะคุณ 
5. นายชัชชัย  ปานแย้ม 



รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครือ่งบินพลังยาง  
ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 (วิทยาศาสตร์) 

1. เด็กชายรุ่งภพ  กิมเซีย 
2. เด็กชายอนุศิษฎ์  บุญจันทร ์

1. นายธวัช  สอนใจมั่น 
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครือ่งบินพลังยาง  
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 (วิทยาศาสตร์) 

1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขเจรญิ 

2. เด็กชายเมธา  แซ่ล ี
1. นายธวัช  สอนใจมั่น 
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วย
วิทยุ ประเภทพิชิตเปา้หมาย ม.4-ม.6 (วิทยาศาสตร์) 

1. นายนพรตัน์  คงเจริญ 
2. นายนพเก้า  อินทร์ปาน 
3. นายภมูินทร์  สุวรรณ 

1. นายธวัช  สอนใจมั่น 
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา 

รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 (ภาษาต่างประเทศ) 

1. นางสาวชนันนัทธ์  เพียรใจด ี 1. นางสาววรยี์  อินทนา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล MINI SCHOOL LEAGUE ประจำปี 2562 
(สุขศึกษาและพลศึกษา) 
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลแขวงนครไทย 
(สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
นายบูรพา ด้วงสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
นายจิรเมธ น้อยเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
นางสาวดาราวดี เถารักษ์ตระกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
รางวัลชนะเลิศ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง To Be Number 1 งานประเพณีปักธงชัยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายภูรินท์ บุญจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพเกียรติประวัติและผลงานดีเด่นนครบางยางพิทยาคม  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
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