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คำนำ 

รายงานการประเม ินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเร ียน 
นครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบ  
ปีการศึกษาที ่ผ ่านมา ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล และสาธารณชนได้ร ับทราบ  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมได้สะท้อน 
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู ้เร ียน มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที ่ 3 กระบวนการ  
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทาง  
การพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ สามารถใช้เป็น 
ข้อมูลประกอบและเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 256๓ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมต่อไป 

 
 
 
 
                  
 

                                                         (นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์) 
           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ภาคผนวก 
- ประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
  เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมายความสำเร็จ 
  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
  เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

             ตามมาตรฐานการศึกษา    
  ขั้นพ้ืนฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- เอกสารและแหล่งข้อมูล 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ 11 (บ้านทัศนานคร) ตำบลบ้านแยง อำเภอ 
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 40๔ คน 
มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๙ คน ประกอบด้วย บุคลากรสายบริหาร จำนวน 2 คน 
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ จำนวน 27 คน  

1. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปผลได้ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ ๓) 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ดี 

(ระดับ 3) 
ดี 

(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ดี 

(ระดับ ๓) 
ดี 

(ระดับ 3) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวม 
ด ี

(ระดับ ๓) 
ด ี

(ระดับ 3) 

๒. วิธีการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดี 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนา

ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ส่งเสริมวิชาการ 
ประสานสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล” 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.18 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี โดยแยกออกเป็น
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.84 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ตามประเด็นพิจารณา 
ดังนี้ ด้านมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร การคิดคำนวณ มีค่าเฉลี ่ยร้อยละ  ๗๔.๙๖  
ด้านมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
มีค ่าเฉล ี ่ยร ้อยละ ๗๑.๙๔ ด้านมีความสามารถในการสร ้างนว ัตกรรม มีค ่าเฉล ี ่ยร ้อยละ  ๖๔.๖๐  
ด้านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๕๐ ด้านผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๐๔ ด้านมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๐๔  

ในส่วนของด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๕๓ อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ตามประเด็นดังนี้ ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
๘๕.๐๙ ด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ย ๘๕.๐๙ ด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๐๙ ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๘๒.๘๖ 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดี  
 จากการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดี โดยพิจารณาจากประเด็นดังนี้ สถานศึกษา
มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีการปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน มี ระดับคุณภาพ ดี 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน 5 ฝ่าย
ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของผู ้เกี ่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 การใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน
ตามความต้องการของครู มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีระดับคุณภาพ ดี ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา มีระดับคุณภาพ ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ : ดี  
จากการประเมินตนเองในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๔.๐๖ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ตามประเด็น

พิจารณา ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.05 โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง  
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงครบทุกคน และมีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับผู ้ท ี ่ม ีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ด้านการใช้ส ื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.01 มีการใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านการบริหารจัดการ  
ชั้นเรียนเชิงบวก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.46 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเน้น  
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก ด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ โดยมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบมีขั ้นตอนโดยใช้เครื ่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู ้ ด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
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๗๐.๐๓ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ  
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู  
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน  

 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ๑. การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและพัฒนาเข้าสู่ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ตามมาตรฐาน
โรงเรียนมาตรสากล 
 ๒. การพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน 
 ๓. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอนและ
งานวิจัย 
 ๔. ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๕. การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนมีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
 ๖. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเทียงเคียงมาตรฐานสากล 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

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

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 

เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนจำนวน 22 หมู่บ้าน ตำบลบ้านแยง ๑3 หมู่บ้านและตำบลห้วยเฮ้ีย 9 หมู่บ้าน 

๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 

พ.ศ. 2530 ประชาชนตำบลบ้านแยง ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
นายประสาท ภู ่ทองคำ กำนันตำบลบ้านแยง (ขณะนั้น) และคณะกรรมการสภาตำบลบ้านแยง 

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

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

พ.ศ. 2532 พลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้น) ประกาศจัดตั้ง
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 ส่งเสริมวิชาการ ประสานสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทียบเคียงมาตรฐานสากล” 
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 พันธกิจ 
 1. จัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
 4. ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

 คำขวัญ  
 ประพฤติดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมความรู้ สู่ความเจริญ 

 อัตลักษณ์ 
 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 

 แผนที่การเดินทาง 

ระยะทางจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ถึง โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
ระยะทาง 105 กิโลเมตร 
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 ๑.๔ โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

รองผู้อำนวยการ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

ฝ่ายบริหาร 
งานวิชาการ 

ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคล 

ฝ่ายแผนงาน 
และงบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฝ่ายบริหาร 
งานกิจการนักเรียน 

- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
- งานการวัดประเมินและการ
เทียบโอนผลการเรียน 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีฯ 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ 
และอาชพี 
- งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ
แก่ชุมชน 
- งานประสานความร่วมมือ 
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษา 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอืน่
ท่ีจัดการศึกษา 

 

- งานจัดทำแผนและเสนอขอ
งบประมาณ 
- งานจัดสรรงบประมาณ 
- งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล 
การใช้เงินและผลการดำเนนิงาน 
- งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
- งานบริหารการเงิน 
- งานบริหารบัญช ี
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
- งานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 

 

- งานวางแผนอัตรากำลังและการ
กำหนดตำแหน่ง 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
- งานส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 
- งานวินัยและการรักษาวินัย 
- งานออกจากราชการ 

- งานธุรการ 
- งานเลขานุการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- งานพัฒนาระบบและ 
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
- งานประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
- งานจัดระบบการบริหาร 
และพัฒนาองค์กร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานส่งเสริมสนับสนุน 
ด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและกิจการนักเรียน 
- งานดูแลอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดล้อม 
- งานระดมทรัพยากร 
- งานประชาสัมพนัธ์  
- งานส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานด้านการศึกษา 
- งานจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
- งานบริการสาธารณะ 

   ภายในหน่วยงาน 

- งานบริการ
สาธารณะ 

 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานส่งเสริมวินัยและแก้ไข
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษาและสภานักเรียน 
- งานป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด การกระทำที่ผิด
กฎหมาย 
- งานส่งเสริมสุขอนามัย 
- งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน 
และงานจราจร 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 

   ภายในหน่วยงาน 

- งานบริการ
สาธารณะ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

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

 

 

 

 

  

 ๑.๕ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑.๕.1 จำนวนบุคลากร 

ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

คร ู
พนักงาน 
ราชการ 

คร ู
อัตราจ้าง 

ครู
ธุรการ 

นักการ
ภารโรง 

พนักงาน 
จ้างเหมา 

รวมทั้งหมด 

2 22 - 1 ๑ ๒ 1 2๙ 
 ๑.๕.๒ วุฒิการศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

3 17 9 - 2๙ 

 

3

17

9

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๒๙ คน

ต่่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

กลยุทธ ์

และมาตรฐานการศึกษา 

ระบบบริหารจัดการ 

• ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

• ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 

• ฝ่ายงานแผนและ
งบประมาณ 

• ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

• ฝ่ายกิจการนักเรยีน 

ระบบจัดการเรียนการสอน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ระบบการประกันคุณภาพ 
 
 
 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ 

การประเมิน
ติดตามและ
ทบทวน 

 

ข้อมูลย้อนกลับ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 ๑.๖ ข้อมูลนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 256๓ ) 

 จำนวนนักเรียนทั้งหมด   404   คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปดิสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 2 3๔ 27 61 31 
ม.๒ 2 35 37 72 36 
ม.3 2 39 40 79 40 
รวม 6 108 104 212  
ม.๔ 2 33 42 77 39 
ม.๕ 2 35 36 56 28 
ม.๖ 2 19 30 49 25 
รวม 6 87 105 192  

รวมทั้งหมด 12 195 209 404 34 

 
(ข้อมูล ณ. วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

 

(ข้อมูล ณ. วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

64 77 77 70
51 62

77 64

0
20
40
60
80

100

2560 2561 2562 2563

เปรียบเทียบจ่านวนนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖3

ม.1 ม.๔

64 61 54 51 53

34

77
64 60 62

50
42

77 80
62

77

56 49
60

70 71 65 58
50

0

20

40

60

80

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

เปรียบเทียบจ่านวนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา 2560 - 2563

2560 2561 2562 2563
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 ๑.๗ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

        
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

        
 จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ในระดับ ๒.๕ ขึน้ไปทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ 70.30 และภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับ ๒.๕ ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ 70.52 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ร้อยละ ๗๐ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่ากลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป ที่มีค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ 70 ในภาคเรียนที่ 2 ได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
และกลุ่มสาระการงานอาชีพ ในภาพรวมผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 70.12 และภาคเรียนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 71.50 ความแตกต่างเท่ากับ +1.38 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ในปีการศึกษา 
2563  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลเรียนเฉลี่ยรวมในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
จำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 

จำนวน (คน) ค่าร้อยละ 
ม.1 61 47 77.04 
ม.๒ 72 52 72.22 
ม.๓ 79 55 69.62 

รวม ม.ต้น 212 154  
ม.๔ 77 53 68.83 
ม.๕ 56 41 73.21 
ม.๖ 49 35 71.42 

รวม ม.ปลาย 192 129  
รวมทั้งสิ้น 404 283 70.04 

 จากผลการประเมินด้านผลการเรียนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 
ตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ ๒.๕ ขึ้นไป จำนวน ๒83 คน คิดเป็นร้อยละ ๗0.๐๔ ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๗๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 66.25 37 36.25 45.63

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.8 27.47 30.99 35.37

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด 55.18 25.82 30.17 34.14

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38
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ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ค่าเฉลีย่
ระดับ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

โรงเรียน 51.60 51.10 66.25 28.83 22.51 37.00 35.69 27.97 36.25 26.24 28.20 45.63 
จังหวัด 56.36 56.97 56.80 31.64 28.55 27.43 36.95 30.59 30.99 29.88 34.05 35.37 
สังกัด 55.04 55.91 55.18 30.28 26.98 25.82 36.43 30.22 30.17 29.10 32.98 34.14 

ประเทศ 54.42 55.14 54.29 30.04 26.73 25.46 36.10 30.07 29.89 29.45 33.25 34.38 

 จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา 256๑ – 2563 ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2562 ทุกวิชา โดยวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ +15.15 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ +14.49 วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ +8.28 และ วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
+17.43 โดยในภาพรวมพบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมทั้ง ๔ วิชา ยังมีค่าเฉลี่ย สูงกว่า ระดับประเทศทุกวิชา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 41.05 19.26 29.23 23.72 35.41

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 46.07 28.53 34.66 30.76 36.32

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด 45.22 26.33 33.04 29.73 36.32

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 29.94 35.93
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ค่าเฉลีย่
ระดับ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

โรงเรียน 46.37 41.29 41.05 24.70 20.48 19.26 28.54 27.82 29.23 25.95 22.50 23.72 33.71 35.34 35.41 
จังหวัด 48.98 43.93 46.07 33.49 27.65 28.35 31.99 30.33 34.66 32.49 30.12 30.76 35.37 36.18 36.32 
สังกัด 48.16 43.02 45.22 31.04 25.62 26.33 30.75 29.40 33.04 31.15 28.97 29.73 35.48 36.10 36.32 

ประเทศ 47.31 42.21 44.36 30.72 25.41 26.04 30.51 29.20 32.68 31.41 29.20 29.94 35.16 35.70 53.93 

 จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา 256๑ – 2563 ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ +1.41 วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ +1.22 และวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ +0.07 โดยในภาพรวมพบว่า 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
ทั้ง 5 วิชา ยังมีค่าเฉลี่ย ต่ำกว่า ระดับประเทศทุกวิชา 

ผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 256๓ 

 

 จากผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ปีการศึกษา 256๓ ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีข้ึนไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7๔.96 สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ ๗๐ 
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ด้านความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 ผลการประเมินความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 256๓ 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 จากผลการประเมินความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู ้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 71.94 สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ ๗๐ 

ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา 256๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากผลการประเมนิความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 64.60 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ ๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น เป้าหมาย ผลการประเมิน แปลผล 
๑) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 70.00 73.18 สูงกว่าเป้าหมาย 
๒) ความสามารถในการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ 

70.00 70.69 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา 70.00 71.95 สูงกว่าเป้าหมาย 
รวม 70.00 71.94 สูงกว่าเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 
ผลการประเมินด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 256๓ 
 
 
 
 

 จากผลการประเมินด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู ้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 73.51 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ ๗๐ 

ผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 256๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ด้านความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมิน
ในระดับดีข้ึนไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.04 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ ๗๐  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

แผนภูมิแสดงความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 256๓ 

 
                                                                  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564) 

 จากแผนภูมิร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการทำงาน 
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2560 – 256๓ พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
หรือทำงาน เฉลี่ยร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ ๗5 

          
                                                                            (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564) 
 จากแผนภูมิร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการทำงาน 
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2560 – 256๓ พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
หรือทำงาน เฉลี่ยร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ ๗5 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 256๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการประเมินด ้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ ู ้ เร ียน ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ – ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.09 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ 8๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากผลการประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฏว่านักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8๒.๘๖ สูงกว่า 
ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ 8๐ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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 1.8 ข้อมูลงบประมาณ 
 แสดงข้อมูลงบประมาณของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 4,756,340.00 งบดำเนินการ/เงนิเดือน+ค่าจ้าง 4,436,340.00 

เงินนอกงบประมาณ 2,267,027.00 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,988,287.00 
เงินอ่ืน ๆ 0.00 งบอ่ืน ๆ  0.00 

รวมรายรับ 7,023,367.00 รวมรายจ่าย 6,424,618.00 
 งบดำเนินการ/เงนิเดือน+ค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ 63.16 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 28.30 ของรายรับ 

 1.๙ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีประชากรประมาณ 11,679 คน โดยโรงเรียนตั้งอยู่
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง บริเวณโดยรอบโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นป่า เบญจพรรณ มีการกระจาย
ตัวของชุมชนห่างไกลกัน โดยโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งศูนย์กลางของชุมชนและมีพื้นที่ติดกับถนน ทำให้  
การสัญจรในการมายังสถานศึกษาสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รอบโรงเรียนมีร้านค้าชุมชน ห้างมินิมาร์ท 
ร้านสะดวกซ้ือ วัดและตลาดสด อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีปักธงชัย 
และประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 
 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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2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              1.2 คุณักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ ๓) 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ดี 

(ระดับ 3) 
ดี 

(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ดี 

(ระดับ 3) 
ดี 

(ระดับ 3) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวม 
ด ี

(ระดับ ๓) 
ด ี

(ระดับ 3) 

 ๒.๑ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม  

 จากการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของสถานศึกษา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ได้ดังนี้ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

ดี 
(70.00) 

ดี 
(78.18) 

ตามเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ด้านผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 70.00 71.84 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน  
การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 

70.00 7๔.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และแก้ปญัหา 

70.00 71.94 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70.00 64.60 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
70.00 73.51 สูงกว่าเป้าหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

70.00 70.04 ตามเป้าหมาย 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

70.00 76.04 สูงกว่าเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา 
1.2 คณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘0.00 84.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ด ี
ตามที่สถานศึกษากำหนด 

80.00 85.09 สูงกว่าเป้าหมาย 
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๒) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

80.00 85.09 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

80.00 85.09 สูงกว่าเป้าหมาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 80.00 8๒.๘๖ สูงกว่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสตูร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบคุลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการเรียนรู ้

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดี 
(70.00) 

ดี 
(74.06) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบตัิจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

70.00 78.05 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

70.00 72.01 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 70.00 74.46 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 

อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรยีน 

70.00 75.78 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุง
การจัดการเรยีนรู ้

70.00 70.03 ตามเป้าหมาย 
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 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 มีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ : ด ี
 จุดเด่น โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนานักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ทักษะทางอาชีพ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็นพลเมืองที่ดี ส่งผลให้มีผลการ
ประเมินตนเอง ดังนี้ 
 1. นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีพัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 ๒. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารการคิดคำนวณอยู่ในระดับดี และผลการ
ปฏิบัติเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับดี และผลการปฏิบัติเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยู่ในระดับดี และผลการ
ปฏิบัติเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 ๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดี และผลการปฏิบัติเป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย 
 ๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ และผลการปฏิบัติ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ๑. ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้เพ่ิมสูงขึ้น 
 ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม และมความรู้ทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม เพิ่มเติม 
 ๓. พัฒนานักเรียน ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 ๔. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและภาษาต่างประเทศที่ 2 ตามมาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4 ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ : ดี 
 จุดเด่น โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้วงจร
คุณภาพ PDCA ด้วยการบริหารงานที่เป็นระบบ เป็นการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี ่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที ่ผ่านมา จัดประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กำหนด
เป้าหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
องค์กร มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของ
ชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  
 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานจากเดิม 4 ฝ่าย เป็น ๕ ฝ่ายบริหาร 
ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป และฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  
 นอกจากนี้การดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยจัดทำการพัฒนา
บุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ ให้คร ูและบุคลากรพัฒนากระบวนการจัดการเร ียนการสอน การวัดและประเมินผลให้มี  
ความสอดคล้องกับสภาพจริงตามสถานการณ์และบริบทในสังคมปัจจุบัน มีความหลากหลายของเครื่องมือ 
จัดสรรให้มีงบประมาณเพื่อให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองแต่ละบุคคล 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดทำผลงานทางวิชาการ  
 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ โดยมีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน จัดให้มีห้องเรียนหน้าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกล 
ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) มีการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยเครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบทของ
นักเรียน ครู และชุมชน 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานของทุกฝ่ายบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ำซ้อนของงาน 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบการบริหารที่มีคุณภาพรูปแบบใหม่  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานในแต่ละฝ่าย ด้วยรูปแบบการบริหารสอดคล้องกับ
บริบทของงาน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนมีความเชื ่อมโยงกัน 
ทั้งโรงเรียน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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 มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 มีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ : ดี 
 จุดเด่น โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
โดยส่งเสริมให้ครูจ ัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ท ี ่ เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิค 
ที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ การสอนแบบการบูรณาการ 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีผ่านการทำงานวิจัยในชั้นเรียน มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย 
 ๒. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
 แผนปฏิบัติงานที ่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านการศึกษา 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๔ พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนให้มีมาตรฐานและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
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การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ระดบัด ี

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ระดบัด ี
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำคญั ระดบัด ี



 

เรือ่ง การกำหนดคา่เปา้หมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐาน ประเด็นที่พจิารณา 
นำ้หนกั 

คะแนน รวม 
มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 40.00 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 20.00 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

3.00 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

4.00 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 2.00 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3.00 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.00 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

4.00 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 20.00 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
ที่สถานศึกษากำหนด 

5.00 

2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5.00 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

5.00 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 5.00 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการ
บรหิารและการจดัการ 

30.00 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

5.00 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5.00 



 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

5.00 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.00 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 5.00 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 

30.00 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิ 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

10.00 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5.00 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5.00 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5.00 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5.00 

รวม 100.00 



 

เป้าหมายความสำเรจ็การพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
มาตรฐาน ประเด็นที่พจิารณา เป้าหมาย แปลผล 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

3 ดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
ที่สถานศึกษากำหนด 
2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการ
บรหิารและการจดัการ 

2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

3 ดี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

3 ดี 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3 ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

4 ดีเลิศ 



 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

3 ดี 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

3 ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3 ดี 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3 ดี 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3 ดี 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 



 

มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เรือ่ง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ฉบบัลงวนัที ่30 มนีาคม 2563 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2563 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก ่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเ้รยีน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำคญั 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 

ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายความสำเร็จตามประเดน็พจิารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน จำนวน 10 ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี (3) 
1.1 ประเดน็การพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ระดบัคณุภาพ ด ี(3) 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
2.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการคิดวิเคราะห์

       อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    2.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการคิดอย่างม ี

       วิจารณญาณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
    2.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการแก้ปัญหา 

  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

3.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในด้านการสร้างนวัตกรรม จากวิชาค้นคว้าอิสระ (IS)
       ในระดับดีข้ึนไป 

    3.2 นักเรียนร้อยละ 70 ที่เรียนในวิชาค้นคว้าอิสระ (IS) มีผลงานจากการทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สรุปความรู้
  ด้วยตนเองและอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ในระดับดีขึ้นไป 
    4.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ 

  เทคโนโลยี ในระดับดีขึ้นไป 
5) มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

5.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป
5.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในระดับ 2.5 ขึ้นไป

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ
6.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

       ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับดีขึ้นไป 
    6.2 นักเรยีนร้อยละ 75 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อม 

  ในการศึกษาต่อหรือทำงาน 



 

1.2 ประเดน็การพิจารณาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จำนวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน ระดบัคณุภาพ ดีเลศิ (4) 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

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 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติในระดับดีขึ้นไป 
       ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

   2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมัน่ในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  
  ประมุขในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์

       ศาสนา ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  

  เป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ในระดับดีข้ึนไป 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 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       และมีจิตสาธารณะ ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 
    4.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ ภัยคุกคาม 

  หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด การทะเลาะวิวาท ปัญหาทางเพศและอบายมุข ในระดับดีขึ้นไป 
  ตามเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา 



 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ จำนวน 6 ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี (3) 
ระดบัคณุภาพ ด ี(3) 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ดี 
    2.2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 มีแผนพัฒนาการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี 
    2.2.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ 

        สถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้  
    2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับ ดี 
    2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

       ขั้นพ้ืนฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 
    2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
    2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
    2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนการเรียนรู้ (PLC) 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี 
    2.5.1 นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน 
    2.5.2 มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี 
    2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 

  และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 



 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำคญั จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ดี (3) 
ระดบัคณุภาพ ด ี(3) 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3.1.1 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด 

       และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
    3.1.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  

  ปีการศึกษาละ 1 นวัตกรรม 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    3.2.1 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    3.2.2 ครรู้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

        มีการใช้ Application เพ่ือการเรียนรู้ 
    3.2.3 ครรู้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  

  สถานศึกษา มีการบูรณการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน เอ้ือต่อผู้เรียนให้ 
  เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    3.3.1 ครูร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียน 

       รักการเรียนรู้ 
    3.3.2 ครูร้อยละ 70 มีการดูแล ช่วยเหลือ ปฏิสัมพันธ์เชงิบวกกับนักเรียนที่ปรึกษา 

  ผ่านกิจกรรม Home Room อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    2.4.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
    2.4.2 ครูร้อยละ 70 มีเครื่องมือและวิธีประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
    2.5.1 ครูร้อยละ 70 และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา  

  และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 
 
 
 

คำสั่ง  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  
ที่ 30/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ประจำปีการศึกษา 2563 
….................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2548 
ได้กำหนดความมุ ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา  ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  
จัดการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 เรื ่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรใน
สถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
  นายชูชีพ   แก้วคุ้ม   ประธานกรรมการ 

นายคำมูล   ยศสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
  นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์  กรรมการ 
  นายเฉลิม  สายโสภา  กรรมการ 
  นายสนอง  หนูนิล   กรรมการ 
  นายวันชนะ  อินโต   กรรมการ 
  พระอธิการมัย  ผลปุญญโญ   กรรมการ 
  นายนิรุธ  โมรา   กรรมการ 
  นายสุเทพ  เกิดชื่น   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายชุน  พรหมมาอินทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นายนันทพงศ์ เพ็ชรบึงพร้าว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นางวันเพ็ญ  จิตรเจริญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



  นายสิทธิพล  ฟ้าเฟ่ืองวิทยากุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  พ.ต.ท. ศิลา  การะหัน   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
  นายธีระพงษ์ นวลศรี   กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่   
1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ดำเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน   
3. กำกับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 นายธีระพงษ์ นวลศรี   ประธานกรรมการ 

 นางสุกัญญา  แดงชาวนา  รองประธานกรรมการ 
 นายธีระพงศ์ นวลศรี   กรรมการ 
 นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์  กรรมการ 
 นางอารียา   สุวรรณพักตร์  กรรมการ 
 นายธวัช  สอนใจมั่น  กรรมการ 
 นายปริญ  อินทโชติ   กรรมการ 
 นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์   กรรมการ 
 นางสาวนันทนา อินแก้ว   กรรมการ 
 นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย์  กรรมการ 

      นายญาณาธิป  วงศ์สุภา   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ 

1. จัดทำแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม
และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้กำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

3. ดำเนินการให้มีการให้มีการจัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ
ของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  



4. ดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
5. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการอำนวยการ 
6. ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด

เป็นประจำทุกปี (ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 
7. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
8. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา

เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 
2. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดำเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

      นายธีระพงษ ์ นวลศรี   ประธานกรรมการ 
  นายธวัช  สอนใจมั่น  รองประธานกรรมการ 
 นายธีระพงศ์ นวลศรี   กรรมการ 
  นางสุกัญญา  แดงชาวนา  กรรมการ 
 นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์  กรรมการ 
 นางสาวพันทิพย์ กอกอง   กรรมการ 
 นายสมศักดิ์  คุ้มครอง   กรรมการ 
  นายสมบุญ  ชะนะแสน  กรรมการ 
  นางสาวนันทนา อินแก้ว   กรรมการ 
  นางสาววรีย์  อินทนา   กรรมการ 
      นายญาณาธิป  วงศ์สุภา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. กำหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2. วางแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ติดตามทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
4. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพื่อรอรับการติดตามและประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
5. จัดทำแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 
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มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)  

ประกอบด้วย 3 ด้าน  

 
ผู้รับผิดชอบ 

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

นางสุกัญญา แดงชาวนา(หัวหนา้มาตรฐาน) 
นายหทัยทิพย์ สุ่มมาตย ์
นางฉัตราภรณ์ มติรละม่อม 
นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์ 
ว่าท่ีร้อยเอกนิพล ธาราช 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย ์
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นายปริญ  อินทโชต ิ
นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุม 
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 
นางสาวสิริวมิล ทองศิร ิ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
     2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นายธีระพงศ์ นวลศร ี
นายสมศักดิ์ คุ้มครอง 
นางสาวพันทิพย์ กอกอง 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย ์
นางอารียา สุวรรณพักตร ์
นางพรพิจิก ปลอดอ่อน 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นางสาววิจิตรา เอมทอง 
นายอนุสรณ์ สุขบัว 
นายอดิศักดิ์ จันทะคณุ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

นายธวัช สอนใจมั่น(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางอารียา สุวรรณพักตร ์
นายปริญ อินทโชต ิ  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายญาณาธิป วงศ์สุภา(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงชาวนา 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 
 
 



2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

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

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นายธีระพงศ์ นวลศร(ีหัวหน้ามาตรฐาน) 
นางอารียา สุวรรณพักตร ์
นางสุกัญญา แดงชาวนา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นายสมบุญ ชะนะแสน(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นายสมศักดิ์ คุ้มครอง 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย ์
นายชัชชัย ปานแย้ม 
นางพรพิจิก ปลอดอ่อน 
นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์ 
ว่าท่ีร้อยเอกนิพล ธาราช 
นายโกศล น้อยอินทร์วงศ ์
นายถาวร แสนสุข 
นายวิเชียร ต่ายธาน ี

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ 

นายปริญ อินทโชติ(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 
นายชัชชัย ปานแย้ม 
นางฉัตราภรณ์ มติรละม่อม 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย ์
นางสาวสิริวมิล ทองศิร ิ
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 
เป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาติ (หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสาวนันทนา อินแก้ว 
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นางสาวบุศย์สราลี บุตรอามาตย ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 

นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุม(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย ์
นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาต ิ
นายญาณาธิป วงศ์สุภา 
นายปริญ อินทโชต ิ
 



3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นายหทัยทิพย์ สุ่มมาตย(์หัวหน้ามาตรฐาน) 
นายธีระพงศ์ นวลศร ี
นางสุกัญญา แดงชาวนา 

3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

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

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางสาววรีย์ อินทนา(หัวหน้ามาตรฐาน) 
นางสุกัญญา แดงขาวนา 
นางอารียา สุวรรณพักตร ์
นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 

 



รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 

เอกสารและแหล่งอ้างอิงข้อมูล 

 
 

ปีการศึกษา 2562 

 

มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

ปีการศึกษา 2562 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  

ปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2563 

 

มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  

ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  

พ.ศ. 2563 

หลักสูตรสถานศึกษา ม.ปลาย 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  

พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
www.nby.ac.th 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
ชั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

เพจโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 



ผลงานและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ ดนตรีและนาฏศลิป ์

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

 

 



 



ก 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

คำนำ 

รายงานการประเม ินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเร ียน 
นครบางยางพิทยาคม ปีการศึกษา 256๒ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบ  
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมได้สะท้อน 
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู ้เร ียน มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที ่ 3 กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทาง  
การพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ ้นกว่าเดิม อีกทั ้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี ้ใช้เป็น  
ข้อมูลแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 256๒ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมต่อไป 

 
 
 
 
                 (นายธีระพงศ์ นวลศรี) 
           ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
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