
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   1 

 

ตอนท่ี  ตอนท่ี  11    ข้อมลูพืน้ฐานของสถานศึกษาข้อมลูพืน้ฐานของสถานศึกษา  

1.  ข้อมลูทัว่ไป 
 1.1 )  ชื่อสถานศกึษา  โรงเรยีนเนินมะปรางศกึษาวทิยา  ตัง้อยูเ่ลขที ่ 460  หมู ่ 4 
ถนน สากเหลก็ – วงัโปง่ ต าบลบา้นน้อยซุม้ขีเ้หลก็  อ าเภอเนินมะปราง  จงัหวดัพษิณุโลก 
รหสัไปรษณีย ์ 65190  โทรศพัท ์ 055-992145      โทรสาร  055-992146 
e-mail : noenmaprang_master@Yahoo.com        website  http://school.obec.go.th/Noenmaprang 
 1.2 )  สงักดั     ( )  สพฐ.     (   )  สช.     (   )  กทม.     (   )  มท.     (   )  อื่นๆ ระบุ…… 
 1.3 )  เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 
 1.4 )  เปิดสอนตัง้แต่ระดบั  มธัยมศกึษาปีที ่1 ถงึระดบั  มธัยมศกึษาปีที ่6 
 1.5 )  เขตพืน้ทีบ่รกิารการศกึษา  (ระบุ) ต าบลบา้นน้อยซุม้ขีเ้หลก็, ต าบลเนินมะปราง, ต าบลชมพ,ู 
ต าบลบา้นมงุ 

2.  ข้อมลูเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา 
 2.1 )  ชื่อ-สกุลผูบ้รหิาร  นายวโิรจน์  รอดสงฆ ์ วุฒกิารศกึษาสงูสุด  ปรญิญาโท 
สาขา  การบรหิารการศกึษา ด ารงต าแหน่งในโรงเรยีนนี้ตัง้แต่  2550  จนถงึปจัจบุนั 
หมายเลขโทรศพัท ์ 08-1887-7802 
 2.2 )  ผูช้่วยผูบ้รหิาร  (ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้)  2 คน   

          ชื่อ-สกุล นายไพรตัน์  กลิน่ทบั  วุฒกิารศกึษาสูงสุด กศ.ม.บรหิารการศกึษา 
หมายเลขโทรศพัท ์08-1474-2287 
  ชื่อ-สกุล นางกนกดาว  เดชกอ้ง วุฒกิารศกึษา ศศม. ภาษาไทย 
หมายเลขโทรศพัท ์08-1887-1755 
 2.3 )  ประวตัโิรงเรยีนเนินมะปรางศกึษาวทิยา 

โรงเรยีนเนินมะปรางศกึษาวทิยา  จงัหวดัพษิณุโลก  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา               
เขต 39   ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร   

เมือ่ปีพุทธศกัราช  2520  รฐับาลในสมยันัน้มนีโยบายทีจ่ะขยายการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา          
สู่ชนบท   ซึง่ขณะนัน้นายประยรู  อนิทรทสัน์  ปลดัอ าเภอ ผูเ้ป็นหวัหน้าประจ ากิง่อ าเภอเนินมะปราง                                           
จงัหวดัพษิณุโลก  คดิจะจดัตัง้โรงเรยีนมธัยมศกึษาประจ าอ าเภอขึน้  โดยใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณหมูท่ี ่ 3            
บา้นน้อยซุม้ขีเ้หลก็ ต าบลบา้นมงุ กิง่อ าเภอเนินมะปราง  จงัหวดัพษิณุโลกและผูว้่าราชการจงัหวดัพษิณุโลก  
นายชาญ  กาญจนาคพนัธ ์ไดร้บัมอบหมายใหก้ิง่อ าเภอเนินมะปราง  ด าเนินการขออนุมตัใิชท้ีด่นิป่าสงวน
แห่งชาตลิุ่มแมน่ ้าวงัทองฝ ัง่ซา้ย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จดัตัง้โรงเรยีนมธัยมศกึษา  สงักดักรม
สามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ไดร้บัการอนุมตัเิมือ่วนัที ่ 19  พฤษภาคม พ.ศ. 2520  เนื้อที ่ 38  ไร ่            
3  งาน 30  ตารางวา  จากนัน้ กระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศจดัตัง้โรงเรยีนเนินมะปรางศกึษาวทิยา                
เมือ่วนัที ่ 3  มถุินายน พ.ศ. 2520 
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เริม่แรกจดัตัง้มพี่อคา้  ประชาชนและขา้ราชการไดร้ว่มมอืสรา้งอาคารเรยีน      

ชัว่คราว  จ านวน  6  หอ้งเรยีน  และในวนัที ่5 มถุินายน 2520 นายอ าพร  จนัทรวจิติร       
รองนายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ ไดท้ าพธิเีปิดอาคารเรยีน  และเริม่ท าการเรยีนการสอน 
ในขณะนัน้  นายบุญช ู ทองม ี เป็นครใูหญ่  มคีรอูาจารย ์ 4  คน  จ านวนนกัเรยีน  2  หอ้งเรยีน   
นกัเรยีนชาย  32  คน  นกัเรยีนหญงิหญงิ  32  คน  รวม 64  คน   

ตัง้แต่ปีงบประมาณ  2521  เป็นตน้มาโรงเรยีน  ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจาก 
กรมสามญัศกึษา ก่อสรา้งอาคารเรยีน  โรงฝึกงาน  หอประชุม วสัดุครุภณัฑ ์ และบุคลากรมาเป็นล าดบั 
         ปีการศกึษา  2530  กรมสามญัศกึษาไดอ้นุมตัใิหเ้ปิดท าการสอนในระดบัมธัยม 
ศกึษาตอนปลาย    
         ปีการศกึษา  2546  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.2546 มผีล
บงัคบัใช ้ท าใหม้กีารหลอมรวมส่วนราชการทีเ่ป็นกรม โรงเรยีนสงักดักรมสามญัศกึษาจงึเป็นส่วนหนึ่งของ
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ปีการศกึษา 2548 ไดร้บัการรบัรองเป็นโรงเรยีนต้นแบบในโครงการหนึ่งอ าเภอ 
หน่ึงโรงเรยีนในฝนั 
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มีผู้อ านวยการโรงเรียนในอดีต ถึงปัจจบุนั  ดงัน้ี 

1. นายบุญช ู ทองม ี     1 ม.ิย. 2520 -  30 ก.ย. 2522 
2. นายสมพร  ขนุพลิกึ            1 ต.ค. 2522  -  2 พ.ค. 2526 
3. นายวฒันา  ภาวะไพบลูย ์      3 พ.ค. 2526 -  3 พ.ย. 2535 
4. นายไพจติร  วฒันกุล                    3 พ.ค. 2535 -  30 พ.ค. 2541 
5. นายอุดร  เนื่องไชยยศ                  21 ธ.ค. 2541 - 20 ม.ิย. 2542 
6. นายช่วยชาต ิ ตนัตระกูล               21 ม.ิย. 2542 - 30 ก.ย. 2547  
7. นายชชูาต ิ คุม้พวง       17 ธ.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2553 
8. นายวโิรจน์  รอดสงฆ ์        8 พ.ย. 53 - ปจัจบุนั 
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เครื่องหมายโรงเรียน 
 
 

 
 
  
  

พระพุทธลลีามหามงคล พระพุทธรปูประจ าโรงเรยีน รปูแบบสมยัสุโขทยั เมอืงพษิณุโลกในอดตี
เป็นเมอืงลกูหลวง ของกรงุสุโขทยั  พระพุทธรปูปางลลีา เปรยีบประดุจเครือ่งหมายของรุง่อรณุแห่งความสุข 
พระพุทธรปูมสีมีว่ง อยูใ่นซุม้เรอืนแกว้สแีสด อนัเป็น  สปีระจ าโรงเรยีนซึง่มาจากผลมะปรางอนัเป็นชื่อ
อ าเภอเนินมะปราง ดา้นขา้งขององคพ์ระพุทธรปูมดีอกบวัขา้งละ 2 ดอก เปรยีบดงัหวัใจนกัปราชญ ์               
ตามความหมายดงันี้ 
สุตะ  -   การฟงั  ,   จติตะ -  การคดิ   ,   ปจุฉา  -  การถาม  ,   ลขิติ   -  การเขยีน  
นอกจากนี้ยงัมรีบิบิน้สเีหลอืงรองรบัองคพ์ระพุทธรปู มพีุทธภาษติบรรจอุยูว่่า                                    
“ปญญฺา  โลกสม ิ ปชฺโชโต” และชื่อโรงเรยีนเนินมะปรางศกึษาวทิยา  
 
 2.4 ) ปรชัญา  วสิยัทศัน์  และเป้าหมายของสถานศกึษา 
ปรชัญา 
“การศกึษาเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันา”  
วิสยัทศัน์ 
“ นกัเรยีนของโรงเรยีนเนินมะปรางศกึษาวทิยา สามารถมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ทางวชิาการ น าเสนอผลงาน 
โดยใชส้องภาษาสื่อสาร  กา้วสู่มาตรฐานสากล  เป็นพลโลก อยา่งมปีระสทิธภิาพภายใน ปี 2555” 
พนัธกิจ 
สรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ ีใหน้กัเรยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง คดิวเิคราะห ์มคีวามสามารถดา้นเทคโนโลย ี          
มคีุณธรรม  รกัษ์วฒันธรรมไทย  มัน่ใจในตนเอง สามารถสื่อสารไดส้องภาษา และด ารงตนอยูใ่นสงัคมอยา่ง
มคีวามสุข 
เป้าหมายของโรงเรียน 
1.  จดัหาครใูหค้รบตามเกณฑ ์และพฒันาศกัยภาพครใูนดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ 
2.  นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ในทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์โดยใช้ 
      ภาษาองักฤษในการสื่อสาร 
3. จดัท าศูนยส์ารสนเทศและสื่อสาร  ICT  E-Student,  E-Learning  อยา่งละ  1  ศูนย ์
4.  จดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนสะอาด  ร่มรื่น  มแีหล่งเรยีนรูเ้อือ้ต่อการเรยีนอยา่งเพยีงพอ  
     เอือ้ต่อการพฒันาครแูละนกัเรยีน 
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5.  ผูเ้รยีนทุกคนมศีกัยภาพทางการเรยีนรูเ้น้นทางวชิาการ รกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 
6.  ชุมชน  องคก์ร หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน มกีารส่งเสรมิการศกึษาให ้                                                          
     มปีระสทิธภิาพอย่างยิง่ 
7.  นกัเรยีนทุกคนมคีุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์และมศีกัยภาพกา้วสู่ความเป็น 
 พลโลก           
8.  นกัเรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการประกอบอาชพีอย่างน้อย  1  อยา่ง 
9.  ครแูละนกัเรยีนมกีารอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
10. นกัเรยีนมสีุขภาพทีด่ ี และเล่นกฬีาอยา่งน้อย  1  อยา่ง 
 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน                             
ตน้มะปราง  :  ตน้มะปรางเป็นไมย้นืต้นพุ่มใหญ่ ทีม่อีายยุนืนาน เพาะพนัธุง์า่ย มผีลดก รสอรอ่ย  สสีวย 
คอืสม้-แสด เมือ่ผ่าเมลด็ออกจะเป็นสมีว่งอมชมพ ูหมายถงึ ศษิยข์องโรงเรยีนเนินมะปรางศกึษาวทิยา  เป็น
ผูส้มถะ เขม้แขง็ อดทน จติใจโอบออ้มอาร ีมคีวามคดิสรา้งสรรค ์รกัถิน่ฐานบา้นเกดิ และเจรญิเตบิโตอยา่ง
รูเ้ท่าทนักระแสแห่งสงัคม  
 
ค าขวญัโรงเรียน “ เรยีนด ีมจีรยิธรรม น ากฬีา พฒันาดนตร ีประเพณ ีน.ศ.” 
 
คติธรรม  ปญฺญา  โลกสมฺม ิ ปชฺโชโต    “ปญัญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก” 
 
สีประจ าโรงเรียน “สมีว่ง – สแีสด” 
 
อกัษรย่อโรงเรียน    น.ศ.  
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 2.5)  ระบบ / โครงสรา้งการบรหิารของสถานศกึษา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
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 2.6 )  มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  (15)  และเกณฑป์ระเมนิปีล่าสุด 
 
เกณฑท่ี์คาดหวงัในการปฏิบติัตามแผนพฒันาคณุภาพประจ าปี 
 มาตรฐานด้านผูเ้รียน 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี เกณฑท่ี์คาดหวงั 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสขุภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
1.1  มสีขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ 
1.2   มนี ้าหนกั สว่นสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
1.3 ป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งต่อ

ความรุนแรง โรคภยั อุบตัเิหตุ และปญัหาทางเพศ            
1.4   เหน็คุณค่าในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
1.5  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น   
1.6   สรา้งผลงานจากการเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กฬีา/

นนัทนาการ  

 
รอ้ยละ 90 
รอ้ยละ 90 
รอ้ยละ 80 

 
รอ้ยละ 90 
รอ้ยละ 90 
รอ้ยละ 90 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
2.1   มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร 
2.2   เอือ้อาทรผูอ้ื่นและกตญัญกูตเวทต่ีอผูม้พีระคุณ 
2.3   ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
2.4   ตระหนกั รูคุ้ณค่า รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

 
รอ้ยละ 95 
รอ้ยละ 95 
รอ้ยละ 95 
รอ้ยละ 95 

มาตรฐานท่ี  3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รกัเรียนรูแ้ละพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
3.1  มนีสิยัรกัการอ่านและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรยีนรู ้และสือ่

ต่างๆ รอบตวั                
3.2 มทีกัษะในการอ่าน ฟงั ด ูพดู เขยีน และตัง้ค าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้

เพิม่เตมิ 
3.3 เรยีนรูร้่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพื่อการเรยีนรูร้ะหว่างกนั   
 3.4  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนรูแ้ละน าเสนอผลงาน 
 

 
 

รอ้ยละ 90 
 

รอ้ยละ 90 
 

รอ้ยละ 90 
รอ้ยละ 90 

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสรา้งสรรค ์
ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
4.1  สรุปความคดิจากเรื่องทีอ่่าน ฟงั และด ูและสือ่สารโดยการพูดหรอืเขยีนตาม

ความคดิของตนเอง 
4.2  น าเสนอวธิคีดิ วธิแีกป้ญัหาดว้ยภาษาหรอืวธิกีารของตนเอง 
4.3  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแกป้ญัหาโดยมเีหตุผลประกอบ 
4.4  มคีวามคดิรเิริม่ และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมใิจ 

 
 

รอ้ยละ 75 
 

รอ้ยละ 75 
            รอ้ยละ 75 

รอ้ยละ 75 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี เกณฑท่ี์คาดหวงั 
มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 
5.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
5.2 ผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์
5.3 ผลการประเมนิการอ่าน  คดิวเิคราะห ์และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์
 5.4   ผลการทดสอบระดบัชาตเิป็นไปตามเกณฑ ์

 
รอ้ยละ 75 
รอ้ยละ 75 
รอ้ยละ 75 
รอ้ยละ 75 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้นได้และมีเจตคติท่ีดี 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็ 
6.2 ท างานอย่างมคีวามสขุ มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมใิจในผลงานของตนเอง 
6.3 ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้
6.4 มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสจุรติและหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นเองสนใจ 

 
 

รอ้ยละ 90 
รอ้ยละ 90 
รอ้ยละ 90 
รอ้ยละ 90 

 
มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 7  ครปูฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 
7.1 ครมูกีารก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รยีนทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะกระบวนการ  

สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
7.2 ครมูกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการ

เรยีนรูเ้พื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน                  
7.3 ครอูอกแบบและจดัการเรยีนรู ้ทีต่อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

พฒันาการทางสตปิญัญา       
7.4 ครใูชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมผนวกกบัการน าบรบิทและภูมปิญัญาของ

ทอ้งถิน่มาบรูณาการในการจดัการเรยีนรู ้
7.5 ครมูกีารวดัและประเมนิผลทีมุ่่งเน้นการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารที่

หลากหลาย 
7.6 ครใูหค้ าแนะน า ค าปรกึษาและแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่ผูเ้รยีนทัง้ดา้นการเรยีนและคุณภาพ

ชวีติดว้ยความเสมอภาค 
7.7 ครมูกีารศกึษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาทีต่นรบัผดิชอบ และใชผ้ลใน

การปรบัการสอน 
7.8 ครปูระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่แีละเป็นสมาชกิทีด่ขีองสถานศกึษา 
 7.9   ครจูดัการเรยีนการสอนตามวชิาทีไ่ดร้บัมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 
 

 
 

รอ้ยละ 100 
 

รอ้ยละ 100 
 

รอ้ยละ 100 
 

รอ้ยละ 100 
 

รอ้ยละ 100 
 

รอ้ยละ 100 
 

รอ้ยละ 100 
 

รอ้ยละ 100 
รอ้ยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
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ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี เกณฑท่ี์คาดหวงั 

มาตรฐานท่ี 8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 
8.1  ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคดิรเิริม่ทีเ่น้นการพฒันาผูเ้รยีน 
8.2  ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่นร่วมและใชข้อ้มลูผลการประเมนิหรอื

ผลการวจิยัเป็นฐานคดิทัง้ดา้นวชิาการและการจดัการ 
8.3 ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไวใ้น

แผนปฏบิตักิาร 
8.4 ผูบ้รหิารสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้รอ้มรบัการกระจายอ านาจ 

 8.5  นกัเรยีน ผูป้กครองและ ชมุชนพงึพอใจผลการบรหิารการจดัการศกึษา 
 8.6  ผูบ้รหิารใหค้ าแนะน า ค าปรกึษาทางวชิาการและเอาใจใสก่ารจดัการศกึษาเตม็ 
       ศกัยภาพและเตม็เวลา 

 
 

รอ้ยละ 100 
รอ้ยละ 100 

 
รอ้ยละ 100 

 
รอ้ยละ 100 
รอ้ยละ 90 
รอ้ยละ 100 

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชมุชนปฏิบติังาน 
ตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.1 คณะกรรมการสถานศกึษารูแ้ละปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะเบยีบก าหนด 
9.2 คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัตดิตามดแูลและขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศกึษาใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
9.3 ผูป้กครองและชมุชนเขา้มามสีว่นร่วมในการพฒันาสถานศกึษา 

 
 

รอ้ยละ 85 
รอ้ยละ 85 

 
รอ้ยละ 85 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู ้และ 
กิจกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 

10.1 หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 
10.2 จดัรายวชิาเพิม่เตมิทีห่ลากหลายใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
10.3 จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีส่ง่เสรมิและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ 

ความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน 
10.4 สนบัสนุนใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิจนสรุป

ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
10.5 นิเทศภายใน ก ากบั ตดิตามตรวจสอบและน าผลไปปรบัปรุงการเรยีนการสอน

อย่างสม ่าเสมอ 
10.6  จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพและครอบคลุมถงึผูเ้รยีนทุกคน 

 

 
 

รอ้ยละ 90 
รอ้ยละ 90 

 
รอ้ยละ 90 

 
รอ้ยละ 90 

 
รอ้ยละ 90 

 
รอ้ยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี เกณฑท่ี์คาดหวงั 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริม 
ให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ  
     11.1  หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อาคารเรยีนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มสีิง่อ านวย 
             ความสะดวก พอเพยีง อยู่ในสภาพใชก้ารไดด้ ีสภาพแวดลอ้มร่มรื่นและมแีหล่ง 
                เรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีน  

11.2  จดัโครงการกจิกรรมทีส่ง่เสรมิสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน 
   11.3   จดัหอ้งสมุดทีใ่หบ้รกิารสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ย 

             ตนเองและหรอืเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม 

 
 

รอ้ยละ 95 
 
 

รอ้ยละ 95 
รอ้ยละ 95 

 
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี 
ก าหนดในกฎกระทรวง 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
12.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่่ง 
        พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

     12.3 จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการเพื่อพฒันา
คุณภาพสถานศกึษา 

     12.4 ตดิตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ   
              สถานศกึษา 
     12.5 น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ

การศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
     12.6 จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 
 

 
 

รอ้ยละ 100 
รอ้ยละ 100 

 
รอ้ยละ 100 

 
รอ้ยละ 100 

 
รอ้ยละ 100 

 
รอ้ยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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มาตรฐานการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี เกณฑท่ี์คาดหวงั 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น 
สงัคมแห่งการเรียนรู ้
     13.1 มกีารสรา้งและพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาและใชป้ระโยชน์จาก  
            แหล่งเรยีนรู ้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้อง 
            ผูเ้รยีนและบุคลากรของสถานศกึษารวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง                                                                     
     13.2 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบคุลากรภายในสถานศกึษาระหว่าง 
            สถานศกึษากบัครอบครวั ชมุชนและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

รอ้ยละ 85 
 
 

รอ้ยละ 85 
 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์  
ปรชัญาและจดุเน้นท่ีก าหนดขึน้ 
    14.1 จดัโครงการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุ ตามเป้าหมายวสิยัทศัน์   
           ปรชัญาและจุดเน้นของสถานศกึษา 

14.2 ผลการด าเนินงานสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ ปรชัญา 
            และจุดเน้นของสถานศกึษา 

 
 

รอ้ยละ 90 
 

รอ้ยละ 90 

 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี เกณฑท่ี์คาดหวงั 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจดักิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฏิรปู 

การศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคณุภาพสูงขึน้     

15.1 จดัโครงการ กจิกรรมพเิศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทาง 

       ปฏริปูการศกึษา 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
 
 

รอ้ยละ 90 
 

รอ้ยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

11 3 

3.  ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน (ปัจจบุนั) 
 3.1 )  จ านวนนกัเรยีน หอ้งเรยีน และคร ู(ทุกคนทีส่อน) 

 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรยีน 

 
จ านวน 
หอ้งเรยีน 

จ านวนครทูีส่อนแต่ละช่วงชัน้ 
ระดบัการศกึษาสงูสุดของ 

ครปูระจ าการ(จ านวน 40 คน) อายุ
เฉลีย่
(ปี) 

ประสบการณ์ 
เฉลีย่ 
(ปี) ชาย หญงิ รวม 

ครปูระจ าการ ครอูตัราจา้ง ต ่ากว่า 
ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

ม.1-3 182 203 385 9 5 15 1 1 - 16 1 - 38 13 
ม.4-6 241 365 606 15 8 15 2 1 - 13 10 - 40 15 
รวม 423 568 991 24 13 30 3 2 - 29 11  39 14 

 

นกัเรยีน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ชาย 48 51 83 84 82 74 422 

หญงิ 33 60 101 127 119 110 550 

รวม 81 111 184 211 201 184 972 

 3.2 )  จ านวนนกัเรยีนจ าแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละกลุ่มรายวชิา ปีการศกึษา 2554 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 

ม.1  ม.2 ม.3 ม.1  ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 2.24 1.51 1.54 2.00 2.23 1.80 

คณิตศาสตร ์ 1.89 2.06 1.87 2.05 1.87 2.26 

วทิยาศาสตร ์ 2.29 2.19 2.72 2.13 2.30 2.92 

สงัคมศกึษาฯ 1.56 2.46 1.97 2.02 2.50 2.04 

สขุศกึษาฯ 3.63 3.43 2.95 3.68 3.45 3.83 

ศลิปะฯ 2.26 2.15 3.01 3.41 3.23 1.84 

การงานอาชพีฯ 2.77 1.51 2.59 3.35 3.56 2.35 

ภาษาต่างประเทศ 2.29 3.26 1.81 2.13 2.93 2.12 

ภาษาไทย 2.24 1.51 1.54 2.00 2.23 1.80 

รวมเฉลีย่ 2.36 2.32 2.31 2.60 2.76 2.40 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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      3.3)  จ านวนนกัเรยีนจ าแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละกลุ่มรายวชิา ปีการศกึษา 2554 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2 

ม.4  ม.5 ม.6 ม.4  ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 3.38 3.44 2.58 3.74 3.11 2.79 

คณิตศาสตร ์ 2.01 2.01 2.50 2.52 1.77 2.44 

วทิยาศาสตร ์ 1.87 2.55 2.94 2.69 2.75 3.29 

สงัคมศกึษาฯ 1.40 2.51 3.04 2.94 2.78 2.53 

สขุศกึษาฯ 3.79 2.53 3.39 3.76 3.33 3.25 

ศลิปะฯ 2.87 3.48 2.26 1.95 2.94 2.30 

การงานอาชพีฯ 2.22 3.41 3.25 1.54 2.16 3.14 

ภาษาต่างประเทศ 1.66 1.22 2.85 2.04 2.15 2.63 

รวมเฉลีย่ 2.40 2.65 2.85 2.65 2.62 2.80 
 
 
 3.4 )  ผลการสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (O – NET) 

         ในระดบัชัน้ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 / ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
การสอบวดั 

ผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีน 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปี 2553 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ปี 2553 

คน ท ส อ ค ว สุข ศ ง รวม คน ท ส อ ค ว สุข ศ ง รวม 

GAT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

O - NET 135 40.
22 

35.
11 

12.
41 

19.
64 

27.
42 

66.
04 

27.
81 

42.
22 

33.
85 

14
8 

37.
68 

43.
80 

14.
78 

11.
25 

28.
04 

62.
64 

30.
89 

41.
84 

33.
86 

A - NET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

อื่นๆ 
ระบ…ุ…… 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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3.5 )  ขอ้มลูคร ูและบุคลากร  
 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน ระดบัการศกึษาสงูสุด 

อายุเฉลีย่ 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
เฉลีย่(ปี) รวม ชาย หญงิ 

ต ่ากว่า 
ปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

ผูบ้รหิาร 1 1 - - - 1 - 50 31 
รองผูอ้ านวยการ 2 1 1 - - 2 - 46 25 
ครปูระจ าการ * 40 12 28 - 29 11 - 40 16 
พนกังานราชการ(คร)ู ** 3 1 2 - 3  - 33 11 
ครอูตัราจา้ง/ช่วยสอน/ไมบ่รรจุ 5 3 2 - 5  - 27 2 
นกัการ/ภารโรง 2 2 - 2 - - - 55 30 

*  ครทูีไ่ดร้บัการบรรจุเป็นขา้ราชการ หรอื บรรจุเป็นครโูรงเรยีนเอกชน 
**  ใหน้บัจ านวนรวมในช่องครปูระจ าการใน 3.5 

 3.6 )  ครปูระจ าการทีส่อนตรงตามวชิาเอก / โท  40 คน คดิเป็นรอ้ยละ100 
         ครปูระจ าการทีส่อนตรงตามความถนดั    40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 
         ครมูคีาบการสอนเฉลีย่ : คน จ านวน       19 คาบ :  สปัดาห ์ 
3.7 )  ขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนอื่นๆ 

  3.7.1)   มนีกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งเรยีนรว่ม    -  คน 
  3.7.2)  มนีกัเรยีนทีม่ภีาวะทุพโภชนา              -  คน 
  3.7.3)  มนีกัเรยีนปญัญาเลศิ                         -  คน 

 3.7.4)  มนีกัเรยีนตอ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ  -  คน 
  3.7.5)  จ านวนนกัเรยีนต่อหอ้ง  (เฉลีย่)          40  คน 

 3.7.6)  อตัราส่วนนกัเรยีน : คร ู20 : 1 คน 
  3.7.7)  จ านวนนกัเรยีนทีล่าออกกลางคนั  (เฉลีย่  ๓  ปียอ้นหลงั)  - คน 
  3.7.8)  สถติกิารขาดเรยีน/เดอืน  (เฉลีย่ในปีการศกึษาทีผ่่านมา)    - คน 
  3.7.9)  จ านวนนกัเรยีนทที าชื่อเสยีงใหโ้รงเรยีน  (รางวลัดเีด่นทีไ่ดร้บั) 

- ประเภทกฬีา 17 คน     - ประเภทวชิาการ  75 คน 
   

4.  ข้อมลูเก่ียวกบัทรพัยากร  ส่ืออปุกรณ์  แหล่งเรียนรู้  ภมิูปัญญา  งบประมาณ  และชุมชน 
 4.1)  ขอ้มลูเกีย่วกบัอาคารสถานที่ 
  4.1.1)  เนื้อที ่ 38  ไร ่  
  4.1.2)  พืน้ทีป่ลกูสรา้งอาคาร 10 ไร ่
  4.1.3)  พืน้ทีส่นาม/นนัทนาการ 26 ไร ่
  4.1.4)  จ านวนอาคารเรยีนถาวร  รวม    2 หลงั 
  4.1.5)  จ านวนอาคารเรยีนชัว่คราว    รวม  1 หลงั 
  4.1.6)  จ านวนสนามกฬีา 4 สนาม  ไดแ้ก่ สนามฟุตบอล, สนามบาสเกตบอล สนาม
วอลเลยบ์อล และสนามตะกรอ้ 
  4.1.8)  จ านวนหอ้งเรยีนทัง้หมด 32 หอ้ง 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

14 3 

  4.1.9)  จ านวนหอ้งประกอบ 
- หอ้งทดลองวทิยาศาสตร ์ 3  หอ้ง เฉลีย่  คดิเป็น   92  ตารางเมตร  
- หอ้งคอมพวิเตอร ์          3 หอ้ง  เฉลีย่  คดิเป็น 192  ตารางเมตร 
- หอ้งดนตร-ีนาฎศลิป์       2 หอ้ง  เฉลีย่  คดิเป็น  128  ตารางเมตร 
- หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา  1 หอ้ง  เฉลีย่  คดิเป็น   64  ตารางเมตร 
- หอ้งกจิกรรมอื่นๆ           2 หอ้ง  เฉลีย่  คดิเป็น 128  ตารางเมตร 
- หอ้งพยาบาล                1 หอ้ง  เฉลีย่  คดิเป็น   64  ตารางเมตร 
- หอ้งสมดุ                     1 หอ้ง  เฉลีย่  คดิเป็น  256  ตารางเมตร 

4.2)  ขอ้มลูเกีย่วกบัสื่อ  อุปกรณ์  เครือ่งอ านวยความสะดวก 
 4.2.1)  จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอร ์ ทัง้หมด   172   เครือ่ง 

- ใชเ้พื่อการเรยีนการสอน  จ านวน  150  เครือ่ง 
- ใชใ้นการบรหิาร  จ านวน             22          เครือ่ง 
- เล่น  internet  ได ้                   172  เครือ่ง 

 4.2.2)  จ านวนเครือ่งถ่ายเอกสาร                 1           เครือ่ง 
 4.2.3)  จ านวนเครือ่งเล่น  วดิโีอ/ซดี ี             7    เครือ่ง 
 4.2.4)  จ านวนเครือ่งโทรสาร                       1  เครือ่ง 
 4.2.5)  จ านวนโทรทศัน์                            19           เครือ่ง 
 4.2.6)  จ านวนวทิยุ                                    - เครือ่ง 
4.3)  ขอ้มลูเกีย่วกบัภูมปิญัญาและแหล่งเรยีนรู ้
 4.3.1)  จ านวนหนงัสอืในหอ้งสมดุ             21,050  เลม่ 
 4.3.2)  หนงัสอืในหอ้งสมดุสบืคน้ดว้ยระบบ     ดวิอี ้
 4.3.3)  มแีหล่งขอ้มลูทีส่บืคน้ทาง internet  ได ้  15  เครือ่ง 
   คดิสดัส่วนจ านวนนกัเรยีน : เครือ่ง  =…..  : 1 
 
 
 4.3.4)  แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน(นอกจากหอ้งสมดุ)และแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน 

แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน สถติกิารใช ้
จ านวนครัง้/ปี 

แหล่งเรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน สถติกิารใช ้
จ านวนครัง้/ปี ชื่อแหล่งเรยีนรู ้ ชื่อแหล่งเรยีนรู ้

หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา 400 อุทยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั 1 
หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 160 พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิรามค าแหง 1 
หอ้งดนตรไีทย 80 จงัหวดัเชยีงใหม ่ 1 
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 500  จงัหวดัล าปาง 1 

 
 4.3.5  มภีูมปิญัญาทอ้งถิน่ของสถานศกึษา 

 1)  นายจ ารสั  เนตรสุนทร  
ภมูปิญัญาดา้น ดนตรสีากล (แตรวง) 
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 2)  นายศลิป์ชยั  ตระกูลทพิย ์  
ภมูปิญัญาดา้น การปลกูมะมว่งน ้าดอกไมเ้พื่อการส่งออก 
3) นายสาร  ยศปญัญา 
ภมูปิญัญาดา้น  การจกัสานไมไ้ผ่  

4.4  ขอ้มลูงบประมาณ  (ทีใ่ชจ้า่ยจรงิปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554) 
 4.4.1)  ค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 16,777,756.79    บาท  ทีส่ าคญัดงันี้ 

-  เงนิเดอืนขา้ราชการ            12,439,730.00   บาท 
-  เงนิเดอืนลกูจา้งประจ า             738,510.00   บาท 
ค่าจา้งลกูจา้งชัว่คราว              827,970.00   บาท 

- ค่าสาธารณูปโภค                485,055.12    บาท 
- ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ ์      2,261,821.67   บาท 
- ค่าบ ารงุการกุศล/ชุมชน                 -            บาท 
- ค่าพฒันาการบุคลากร                   -            บาท 
- ค่าใชจ้่ายของหอ้งสมดุ              24,670.00    บาท 
- อื่น ๆ (ระบุ)                              -             บาท 

4.4.2)  รายไดร้วมทัง้สิน้                        7,878,501.97   บาท ทีส่ าคญัมดีงันี้ 
 -  รบัจากหน่วยงานของรฐั            6,605,076,47   บาท 
 -  เงนิบรจิาค                   54,000.00    บาท 
 -  อื่น ๆ (ระบุ) (บ ารุงการศกึษา      1,219,425.00   บาท) 

  4.4.3) สรปุภาพรวมของงบประมาณสถานศกึษา (ตอบไดท้ัง้ 2 ขอ้) 
   *  รายรบัมากกว่ารายจา่ย * งบพฒันาวชิาการมากกว่ารอ้ยละ 25 
 

4.5  ขอ้มลูชุมชนในเขตบรกิารของโรงเรยีน 
 4.5.1)  สภาพชุมชนรอบโรงเรยีนมลีกัษณะ สงัคมเกษตรกรรม 
 4.5.2)  ประชากร จ านวน 18,792  ครอบครวั รวม 57,867 คน 
 4.5.3)  จ านวนเดก็ในวยัเรยีน 8,178 คน  
 4.5.4)  การศกึษาของผูป้กครอง (คดิเป็นรอ้ยละของผูป้กครองนกัเรยีนทัง้หมด) 
  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี รอ้ยละ  95.45 
  ปรญิญาตร ี  รอ้ยละ   3.03 
  สงูกว่าปรญิญาตร ี รอ้ยละ   1.51 
 4.5.5)  อาชพีหลกัของผูป้กครอง (คดิเป็นรอ้ยละของผูป้กครองนกัเรยีนทัง้หมด) 
  รบัราชการ  รอ้ยละ 4.54      
  เกษตรกร  รอ้ยละ 66.66     
  รบัจา้ง            รอ้ยละ 21.21  
  อื่น ๆ เช่นคา้ขาย         รอ้ยละ  6.06 
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 4.5.6)  ศาสนาทีผู่ป้กครองนบัถอื (คดิเป็นรอ้ยละของผูป้กครองนกัเรยีนทัง้หมด) 
  พุทธ   รอ้ยละ 100   ครสิต ์    รอ้ยละ  - 
  อสิลาม            รอ้ยละ -   ฮนิด ู     รอ้ยละ  - 
  ซกิซ ์   รอ้ยละ -   อื่น ๆ      รอ้ยละ  - 
 4.5.7)  รายไดเ้ฉลีย่ของผูป้กครองต่อครอบครวัต่อปี 
   30,001 - 40,000 บาท รอ้ยละ  4.54  

มากกว่า  40,000 บาท รอ้ยละ 95.45 
 4.5.8)  โอกาสของสถานศกึษากบัความรว่มมอืในดา้นต่างๆ ของชุมชน 
ไดร้บัความรว่มมอืจากส่วนทอ้งถิน่ เช่น อบต. ในการสนบัสนุนงบประมาณ และความรว่มมอืจาก
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 4.5.9)  ขอ้จ ากดัของสถานศกึษากบัความรว่มมอืของชุมชน (เช่น อยูใ่กลแ้หล่งอบายมขุ) 
………………………………………-…………………………………………………………… 
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5. โครงสร้างหลกัสตูร 
 

5.1) โรงเรยีน  เนินมะปรางศกึษาวทิยา จดัสอนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช 2551 ส าหรบัหลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551         
โรงเรยีนไดจ้ดัสดัส่วนสาระการเรยีนรูแ้ละเวลาเรยีน ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้/ กจิกรรม 
เวลาเรยีน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

ภาษาไทย 120 120 120 240 
คณิตศาสตร ์ 120 120 120 240 
วทิยาศาสตร ์ 120 120 120 240 
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 120 120 120 240 
  ๏ ประวตัศิาสตร ์ 40 40 40 80 
  ๏ ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม - - - - 
  ๏ หน้าที่พลเมอืง  วฒันธรรม 
      และการด าเนินชวีติในสงัคม  

- - - - 

  ๏ ภูมศิาสตร ์ - - - - 
  ๏ เศรษฐศาสตร ์ - - - - 
สขุศกึษาและพลศกึษา 80 80 80 120 
ศลิปะ 80 80 80 120 
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 80 80 80 120 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 240 

รวมเวลาเรยีน (พืน้ฐาน) 880 880 880 1,620 
รายวชิาเพิม่เตมิ 240 240 240 360 
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 120 120 120 120 
  ๏ กจิกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
  ๏ กจิกรรมนักเรยีน 
       -  ลูกเสอื ยุวกาชาดฯ 
       -  ชุมนุม 

40 40 40 120 

  ๏ กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 40 40 40 120 
รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรยีนทัง้หมด 1,240 1,240 1,240 3,620 
 

       แผนการเรยีนรู ้/ จดุเน้นการพฒันาผูเ้รยีนทีต่อ้งการเน้นเป็นพเิศษ คอื..................-.......................... 

 5.2)  สาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ทีเ่ด่นในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ไดแ้ก่ 
          1) ในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย………………-………………………….…..... 
          2) ในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร…์…………-………………….…………..... 
          3) ในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร…์…………………………….-………….... 
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          4) ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม………-…………... 
          5) ในกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษา และพละศกึษา………………..…-………...... 
          6) ในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ……………………………….………-…….……... 
          7) ในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี และเทคโนโลย…ี…………-…………..... 
          8) ในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ…………………………-…….……... 
 5.3)  รายละเอยีดอื่นๆ …………………...………………………………...……………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 
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6.  ข้อมลูแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา หรือแผนกลยทุธ์ 
 6.1)  แผนพฒันาการจดัการศกึษา หรอืแผนกลยทุธข์องสถานศกึษา  
(วธิกีารจดัท าแผน/สาระของแผน)  

6.1.1  ศกึษาสภาพปญัหา และความตอ้งการทีจ่ าเป็นของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ
 6.1.2  ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย และความส าเรจ็ของการพฒันาไวอ้ยา่ 

ชดัเจนและเป็นรปูธรรม  
   6.1.3 ก าหนดวธิกีารด าเนินงานทีม่หีลกัวชิา ผลการวจิยั หรอืขอ้มลูเชงิประจกัษ์ที่
อา้งองิได ้ใหค้รอบคลุมการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ดา้นการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้กระบวนการ
เรยีนรู ้การส่งเสรมิการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล การพฒันาบุคลากร และการบรหิารจดัการ เพื่อน าไปสู่
มาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนดไว ้
   6.1.4 ก าหนดแหล่งวทิยาการภายนอกทีใ่หก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ   
   6.1.5  ก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละแนวทางการมสี่วนรว่มของ บดิา มารดา ผูป้กครอง 
และองคก์รชุมชน  
   6.1.6  ก าหนดการใชง้บประมาณและทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   6.1.7 จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
 6.2) แผนปฏบิตักิารประจ าปีของสถานศกึษา (วธิกีารจดัท าแผน/สาระของแผน) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3) เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

ขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

1 ศึกษากรอบเง่ือนไขของ 
    หน่วยงานต้นสงักดั 

2 แปลงแผนกลยทุธ ์
   เป็นแผนปฏิบติัประจ าปี 

(1)  กรอบนโยบาย 

(2)  กรอบเป้าหมายผลผลติ 

(3)  กรอบวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร 

(1)  ทบทวนแผนกลยุทธ ์

(2)  ก าหนดเป้าประสงคแ์ละ 
      ผลผลติหลกัประจ าปี 

(3)  ก าหนดโครงการ 

(4)  จดัสรรงบประมาณและ 
      ก าหนดผูร้บัผดิชอบ 

(5)  จดัท าแผนก ากบั ตดิตาม 
      ประเมนิผล และรายงาน 
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เป้าประสงค ์ 
1. จดัหาครใูหค้รบตามเกณฑแ์ละพฒันาศกัยภาพครใูนดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ 
2. นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรโ์ดยใชภ้าษาองักฤษในการ
สื่อสาร   
3. จดัท าศูนยส์ารสนเทศและสื่อสาร ICT, E-Student, E-School, E-Learning อยา่งละ 1 ศูนย ์
4. จดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนสะอาด  รม่รืน่ มแีหล่งเรยีนรูเ้อือ้ต่อการเรยีนอยา่งเพยีงพอ เอือ้ต่อการ
พฒันาครแูละนกัเรยีน  
5. ผูเ้รยีนทุกคนมศีกัยภาพทางการเรยีนรูเ้น้นทางวชิาการ รกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
6. ชุมชน องคก์ร หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมกีารส่งเสรมิการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างยิง่ 
7. นกัเรยีนทุกคนมคีุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีพ่งึประสงค ์และมศีกัยภาพกา้วสู่ความเป็นพลโลก 
8. นกัเรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการประกอบอาชพีอย่างน้อย 1 อาชพี 
9. ครแูละนกัเรยีนมกีารอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
10. นกัเรยีนมสีุขภาพทีด่ ีและเล่นกฬีาอยา่งน้อย 1 อยา่ง 
 
กลยทุธข์องโรงเรียน 

1. สรา้งพลงัขบัเคลื่อนใหโ้รงเรยีนเนินมะปรางศกึษาวทิยามรีะบบบรหิารจดัการโรงเรยีนทีด่ี ส่งผล
ใหผู้เ้รยีนมปีระสทิธภิาพเป็นทีย่อมรบัของสงัคมโลก 

2. พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการใหผู้เ้รยีนกา้วสู่มาตรฐานสากลทาง
วชิาการ  

3. ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรสู่มาตรฐานเป็นมอือาชพี  มทีกัษะในการปฏบิตังิาน  สามารถจดั  
กระบวนการเรยีนรู ้ และพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา โดยใชก้ารสื่อสารสองภาษา 

       4. เพิม่สมรรถนะของโรงเรยีนในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ เพื่อจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูเ้รยีน 

5. ระดมสรรพก าลงัสรา้งภาคเีครอืขา่ยอุปถมัภท์ีเ่ขม้แขง็อนัเกดิจากพลงัการมสี่วนร่วมของชุมชน 
องคก์ร ประชาสงัคมในรปูแบบของผูอุ้ปถมัภแ์ละผูร้ว่มคดิรว่มปฏบิตั ิรว่มพฒันา 
 
แผนการด าเนินงาน ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  จงัหวดัพิษณุโลก 

1. พฒันาระบบบรหิารและการจดัการ 
1.1 ส่งเสรมิระบบการบรหิารและการจดัการทีด่ ี
1.2 พฒันาประสทิธภิาพระบบช่วยเหลอืนกัเรยีน 
1.3 พฒันาระบบการใหบ้รกิารทางการศกึษา 
1.4 พฒันาสิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
 

2. พฒันาคุณภาพนกัเรยีนและกระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
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2.1 เสรมิสรา้งบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
2.2 เสรมิสรา้งทกัษะการด ารงชวีติและ E.Q. 
2.3 สบืสานศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย 

                  2.4 พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้
3. พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

3.1 พฒันาครสูู่เกณฑม์าตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพีครู 
4. พฒันาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 พฒันาระบบบรหิารจดัการ สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 
5. พฒันาระบบภาคเีครอืข่ายอุปถมัภแ์ละทรพัยากรทางการศกึษา 

5.1 พฒันาระบบเครอืข่ายอุปถมัภท์างการศกึษา 
5.2 ส่งเสรมิการ บรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน 

7.  การด าเนินการด้านการประกนัคณุภาพภายใน ตามกฎกระทรวงฉบบัปรบัปรงุ 
การด าเนินงานประกนัคณุภาพของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 

1.  ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีน 

2.   วเิคราะห ์ทบทวน ผลการประเมนิคุณภาพทีผ่่านมาและวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  
นโยบาย จดุเน้นของโรงเรยีน 

3. สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและแนวทางการพฒันาหรอืไม ่(ถา้ไมส่อดคลอ้งตอ้งปรบัปรงุ 
แกไ้ขต่อไป)                        

4.  จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา 

5.  จดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 

6.  ด าเนินตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรยีน  

7.  ตดิตาม ตรวจสอบการจดัการศกึษา ด าเนินการตามแผนหรอืไม ่(ถา้ไมเ่ป็นไปตามแผน 

ใหป้รบัปรงุแกไ้ขต่อไป) 

  8.  ประเมนิคุณภาพภายใน 

  9.  จดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

  10.  พฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
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8.  ข้อมลูเก่ียวกบัเกียรติยศ  ช่ือเสียง และจดุเด่นเฉพาะท่ีส าคญัเฉพาะท่ีส าคญัของสถานศึกษา 
 8.1)  เกยีรตยิศ  ชื่อเสยีง และจดุเด่นเฉพาะทีส่ าคญัเฉพาะทีส่ าคญัของสถานศกึษา 

ผลการแขง่ขนั งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ครัง้ที ่61 
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 39 (จงัหวดัพษิณุโลก) 

ระหว่างวนัที ่19-20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 
************************************************* 

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ  
 

ระดบั รายการ ชื่อ-สกุล รางวลัทีไ่ดร้บั 
ระดบั

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

 

การแขง่ขนัพดูภาษาองักฤษ 
(Impromptu Speech) 

นางสาวสุกญัญา   
ทอดแสน 

เหรยีญเงนิ 

การแขง่ขนั Spelling Bee นางสาวพนชักร                 
เวรตุงั 

เขา้รว่มแขง่ขนั 

การแขง่ขนัเล่านิทาน                 
(Story Telling) 

นายพพิฒัน์พล               
สงิหข์ร 

เหรยีญเงนิ 

การแขง่ขนั Multi Skills 
Competition  

นายอภวิชิญ ์                  
จนัทรง์าม 

เหรยีญทองแดง 

การแขง่ขนัพดูภาษาจนี นางสาวศลษิา                  
บุตรนอก 

เหรยีญเงนิ 

 
ระดบั รายการ ชื่อ-สกุล รางวลัทีไ่ดร้บั 
ระดบั

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

 

การแขง่ขนัพดูภาษาองักฤษ 
(Impromptu Speech) 

เดก็ชายนราธรณ์  
กลางจนัทรา 

เหรยีญเงนิ 

การแขง่ขนั Spelling Bee เดก็หญงิชยดุา                     
หุ่นสาระ 

เขา้รว่มแขง่ขนั 

การแขง่ขนัเล่านิทาน                 
(Story Telling) 

เดก็หญงิศุภวรรณ  
โสภา 

เหรยีญเงนิ 

การแขง่ขนั Multi Skills 
Competition 

เดก็หญงิสตรรีตัน์  
เมอืงเขยีว 

เหรยีญเงนิ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

ระดบั รายการ ชื่อ-สกุล รางวลัทีไ่ดร้บั 
ระดบั

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

โครงงานสุขศกึษา
และพลศกึษา  

 

1. น.ส. จารวุรรณ   คงเมอืง 
2. น.ส. จริาภา  แสนศร ี
3. น.ส. นิพาดา  ทบัทนั 

เหรยีญทองรอง
ชนะเลศิอนัดบั 1 

ตอบปญัหาสุข
ศกึษาและพลศกึษา 

1. น.ส. สายรุง้  กนัเขยีว 
2. น.ส. นฤมล  เนียนไทยสง 

ชมเชย 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

ระดบั รายการ ชื่อ-สกุล รางวลัทีไ่ดร้บั 
ระดบั

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

การจดัสวนถาด 1. นายสมศกัดิ ์ ทศัวงศ ์
2. นายภษูติ  เอีย่มละมา้ย 

เหรยีญทอง 
 

จกัสานไมไ้ผ่ 1. น.ส. รตันาพร  กมลรตัน์ 
2. น.ส. พชัราภรณ์  สงิหพ์ร 
3. น.ส. กลัยา  บรบุตร 

เหรยีญทอง 
 

การท าอาหารคาว-
หวานเพื่อสุขภาพ 

(ประเภทเสน้) 

1. นายอภสิทิธ ์ หุมอาจ 
2. น.ส.วชิาดา  ฮะบุญม ี
3. น.ส. เจนจริา  สุวรรณชาต ิ

เหรยีญเงนิ 
 

แปรรปูอาหาร 1. น.ส. ดุษยา  เนียนไทยสงค ์
2. น.ส.ผกามาส  สเีหลอืงอ่อน 
3. น.ส. อสิรยิา  ดวงด ี

เหรยีญเงนิ 
 

ท าน ้าพรกิ ผกัสด 
เครือ่งเคยีง 

1. น.ส. กนกพร  ด่านแกว้ 
2. น.ส.กฤตวยา  ทนกอ้นด ี
3. น.ส.นิศากร  หอยนอก 

เหรยีญทอง 
 

ระดบั
มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

จกัสานไมไ้ผ่ 1. ด.ญ.วาสนา  สงิหห์าแผด 
2. ด.ญ.คนัธมาล ี จนัทะด ี
3. ด.ญ.ปรางคท์พิย ์ สารพีรม 

เหรยีญเงนิ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

24 3 

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ระดบั รายการ ชื่อ-สกุล รางวลัทีไ่ดร้บั 
ระดบั

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

หนงัสอืเล่มเลก็ 1. น.ส.บณัฑติา  ครฑุบงึพรา้ว 
2. น.ส.นภาพร  แกว้เขยีวเหลอืง 
3. น.ส.วรรณภิา  มะณธีรรม 

เหรยีญทองแดง 
 

ท่องอาขยานท านอง
เสนาะ 

1. น.ส.เจนจริา  ถนาวร เหรยีญทอง 

การพดูสุนทรพจน์ 1. น.ส.พไิรพร  ทองงาม เหรยีญทอง 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ระดบั รายการ ชื่อ-สกุล รางวลัทีไ่ดร้บั 
ระดบั

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

ท่องอาขยานท านอง
เสนาะ 

1. ด.ญ. สุภางค ์ สุขสมคัร 
 

เหรยีญเงนิ 
 

การเขยีนเรยีงความ
และคดัลายมอื 

1. ด.ญ.เบญจมาภรณ์  ทาแจม่ เหรยีญเงนิ 
 

การพดูสุนทรพจน์ 1. ด.ช.ณฐักานต ์ นายชม เหรยีญทอง 
 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

ระดบั รายการ ชื่อ-สกุล รางวลัทีไ่ดร้บั 
ระดบั

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

อจัฉรยิภาพ
คณติศาสตร ์ 

1. ด.ญ.พลูรศัม ี สวีงสุก เหรยีญทองแดง 

การแขง่ขนัคดิเลข
เรว็  

1. ด.ช.ปฎภิาณ  จนัทรก์อโต ชมเชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

25 3 

กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
ระดบั รายการ ชื่อ-สกุล รางวลัทีไ่ดร้บั 
ระดบั

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

อจัฉรยิภาพ
คณติศาสตร ์ 

1. น.ส. รตันาภรณ์  เด่นประเสรฐิ เหรยีญทองแดง 

การแขง่ขนั
สรา้งสรรคผ์ลงาน
คณติศาสตรโ์ดยใช้
โปรแกรม GSP  

1. น.ส.ณฐัฐา  ศริเิทพ 
2. น.ส.ธรีนาฎ  สารผล 

เหรยีญเงนิ 

การแขง่ขนัคดิเลข
เรว็ 

1. น.ส.จอมขวญั  ปิจด ี เหรยีญเงนิ 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

ระดบั รายการ ชื่อ-สกุล รางวลัทีไ่ดร้บั 
ระดบั

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

การประกวดผลงาน
สิง่ประดษิฐท์าง
วทิยาศาสตร ์ 

(แก๊ส รไีซเคลิ) 

1. ด.ญ.ปิยฉตัร  นภาพนัธ ์
2. ด.ญ.เบญจวรรณ  แสงธรรม 

เหรยีญเงนิ 

การแขง่ขนั
อจัฉรยิภาพทาง
วทิยาศาสตร ์

1. ด.ญ.จดิาภา  โสภาวงั 
2. ด.ญ.กมลชนก  ดว้งพรม 
3. ด.ญ.ปลายตา  ภู่กองเงนิ 

เหรยีญทองแดง 

การประกวด
โครงงาน

วทิยาศาสตร ์
ประเภททดลอง            
(ไคโตซานกบัการ
ชะลอกลว้ยสุก) 

1. ด.ญ.กรานตช์นก  อ่อนน่ิม 
2. ด.ญ.สุฑาทพิย ์ ปกัษา 
3. ด.ญ.ภควด ี หุมอาจ 

เหรยีญทองแดง 

การประกวด
โครงงาน

วทิยาศาสตร ์
ประเภทสิง่ประดษิฐ์

(แท่งพลงังาน                     
รไีซเคลิ)        

1. ด.ญ.กวนินา  นาทาม 
2. ด.ญ.ปรยีาภรณ์ ภกัดสีอน 
3. ด.ญ.สุวภิา ค ามา 

เหรยีญทอง 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

26 3 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ระดบั รายการ ชื่อ-สกุล รางวลัทีไ่ดร้บั 
ระดบั

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

การแขง่ขนัการ
แสดงทาง

วทิยาศาสตร ์
Science Show  

1. ด.ญ. เจนจริา เถื่อนสุข 
2. ด.ญ.ณฎัฐนาร ี อนิทรจ์กัร ี
3.ด.ช.ภวูตั  ปานชื่น   

เหรยีญเงนิ 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

ระดบั รายการ ชื่อ-สกุล รางวลัทีไ่ดร้บั 
ระดบั

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

การประกวดผลงาน
สิง่ประดษิฐท์าง
วทิยาศาสตร ์ 

(เครือ่งนวดดว้ย
น ้ามนัหอมระเหย) 

1. น.ส.กรรณกิาร ์ บางลาภ 
2. น.ส.นิรมล  โพธิท์อง 

เหรยีญเงนิ 

การประกวด
โครงงาน

วทิยาศาสตร ์
ประเภททดลอง    
(สบู่ Recycle)         

1. น.ส.ชนาภรณ์  มัแ่สวง 
2. น.ส.สุภสัรา  เสวสิทิธิ ์
3. น.ส.ปวณีา  สุทธ ิ

เหรยีญเงนิ 

การประกวด
โครงงาน

วทิยาศาสตร ์
ประเภทสิง่ประดษิฐ์
(เครือ่งอบพลงังาน

แสงอาทติย)์ 

1. น.ส.กานตธ์ดิา  กมลรตัน์ 
2. น.ส.ตอ้งใจ  โสภา 
3. น.ส. เฉลมิขวญั  อยูสุ่ข 

เหรยีญทองแดง 

การแขง่ขนัการ
แสดงทาง

วทิยาศาสตร ์
Science Show 

1.นายเฉลมิเกยีรต ิ หนนัแก้ว 
2. นายวทิวสั  ทองยา 
3. น.ส.สุจติรา  ศรจีมู 

เหรยีญทองแดง 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

27 3 

กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
ระดบั รายการ ชื่อ-สกุล รางวลัทีไ่ดร้บั 
ระดบั

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

การประกวดรอ้ง
เพลงไทยลกูทุ่ง 

1. นายธนพนธ ์ เทพสนธ ิ
2. น.ส.วรรณา  ทองทบั 
3.นายพงศกร  สบีุญ 

เหรยีญเงนิ 

การประกวดรอ้ง
เพลงพระราชนิพนธ ์

1. นายธนพนธ ์ เทพสนธ ิ
2. น.ส.วรรณา  ทองทบั 

เหรยีญเงนิ 

 
 
 

8.2) การเขา้รว่มโครงการน ารอ่งหรอืโครงการทดลองต่าง ๆ  
 8.2.1  โรงเรยีนในฝนั  
 8.2.2  โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
 8.2.3  โรงเรยีนผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
 8.2.4  โรงเรยีนวถิพีุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

28 3 

9.  การน าผลประเมินรอบสามมาใช้ 
การประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสาม ไดร้บัการประเมนิเมือ่วนัที ่20-22 เดอืนมถุินายน 2554  

(อธบิายผลการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสาม และการน าผลมาพฒันาคุณภาพของสถานศกึษาว่าท า
อยา่งไร) 

 

 
มาตรฐาน 

ผลการประเมนิ และ 
ขอ้เสนอแนะของ สมศ. 

งาน / โครงการ                 
ตามขอ้เสนอแนะของ สมศ. 
ทีพ่ฒันาคุณภาพสถานศกึษา 

สรุปผลการพฒันา 
ทีส่ถานศกึษา 
ด าเนินการ ปรบั 

ปรุง พอใช ้ ด ี ดี
มาก ขอ้เสนอแนะ 

มาตรฐานท่ี 1               
ผลการจดั
การศึกษา 
กลุ่มตวับง่ช้ี
พืน้ฐาน 
ตวับ่งชีท้ี ่1  

    

-   

ตวับง่ชีท้ี ่2      -   

ตวับ่งชีท้ี ่3      -   

ตวับ่งชีท้ี ่4      

ผูเ้รยีนควรไดร้บัการ
ฝึกทกัษะการคดิ
วเิคราะห ์คดิ
สงัเคราะห ์คดิ
แกป้ญัหาและสรุป
ความคดิอย่างเป็น
ระบบ โดยครสู่งเสรมิ
การจดักจิกรรมอย่าง
หลากหลายใหไ้ดล้งมอื
ปฏบิตั ิเช่นการท า
โครงงาน ในทุกกลุ่ม
สาระ การเรยีนรูแ้ละ
ทุกระดบัชัน้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

29 3 

 
มาตรฐาน 

ผลการประเมนิ และ 
ขอ้เสนอแนะของ สมศ. 

งาน / โครงการ                 
ตามขอ้เสนอแนะของ สมศ. 
ทีพ่ฒันาคุณภาพสถานศกึษา 

สรุปผลการพฒันา 
ทีส่ถานศกึษา 
ด าเนินการ ปรบั 

ปรุง พอใช ้ ด ี ดี
มาก ขอ้เสนอแนะ 

ตวับ่งชีท้ี ่5      

สถานศกึษาควรน าผล
การทดสอบทางการ
เรยีนทัง้ระดบั
สถานศกึษาและผล
การทดสอบระดบัชาต ิ

(O-Net) มา
วเิคราะหห์าสาเหตุที่
แทจ้รงิ เพือ่คน้หา
ปญัหาที ่สามารถ
แกไ้ขและพฒันาไดทุ้ก
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
มาร่วมปรกึษาหารอื 
หาแนวทางปรบัปรุง
แกไ้ขและพฒันา โดย
การด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ เพือ่น าผล
การพฒันามาปรบัปรุง
แกไ้ขใหต้รงปญัหาที่
แทจ้รงิ 

  

กลุ่มตวับง่ช้ี               
อตัลกัษณ์ 
ตวับ่งชีท้ี ่9  

    
-   

ตวับ่งชีท้ี ่10      -   

กลุ่มตวับง่ช้ี
มาตรการส่งเสริม 
ตวับ่งชีท้ี ่11 

    
-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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มาตรฐาน 

ผลการประเมนิ และ 
ขอ้เสนอแนะของ สมศ. 

งาน / โครงการ                 
ตามขอ้เสนอแนะของ สมศ. 
ทีพ่ฒันาคุณภาพสถานศกึษา 

สรุปผลการพฒันา 
ทีส่ถานศกึษา 
ด าเนินการ ปรบั 

ปรุง พอใช ้ ด ี ดี
มาก ขอ้เสนอแนะ 

มาตรฐานท่ี 2               
การบริหารจดั
การศึกษา  
กลุ่มตวับง่ช้ี
พืน้ฐาน               
ตวับ่งชีท้ี ่7  

    

-   

มาตรฐานท่ี 2               
การบริหารจดั
การศึกษา  
กลุ่มตวับง่ช้ี
มาตรการส่งเสริม               
ตวับ่งชีท้ี ่12 

    

-   

มาตรฐานท่ี 3               
การจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กลุ่มตวับง่ช้ี
พืน้ฐาน 
ตวับ่งชีท้ี ่6                
 
 

    

ครคูวรออกแบบการ
จดักจิกรรมการเรยีน
การสอนให้
หลากหลาย เหมาะสม
กบัสภาพการเรยีนรู้
แต่ละกลุ่มสาระการ
เรยีนรูแ้ละตามวยัของ
ผูเ้รยีน มกีารประเมนิ
ความกา้วหน้า ปญัหา
อุปสรรค เป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 

  

มาตรฐานท่ี4 ว่า
ด้วยการประกนั
คณุภาพภายใน 
กลุ่มตวับง่ช้ี
พืน้ฐาน               
ตวับ่งชีท้ี ่8 

    

-   

 
 
 
 
 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

31 3 

 

10. ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ หรือเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
การแขง่ขนัมวยปล ้าชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) ประจ าปี 2553 

ระหว่างวนัที ่16-19 ธนัวาคม 2554  ณ จงัหวดัแพร่ 
 

 
ล าดบั
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
อายุ 

 
น ้าหนกั 

ประเภท  
รางวลั ฟรี

สไตล ์

เกรกโกร 
- โรมนั 

1 ด.ช.รตันวฒัน์  โสภาวงั 13-15 ปี ไมเ่กนิ 
47กก.  

  รองชนะเลศิอนัดบั 
2 

2 ด.ช.พรีพล  พรมม ี 13-15 ปี ไมเ่กนิ
53กก.  

  รองชนะเลศิอนัดบั 
2 

3 ด.ช.ทนิกร  แสนมะณี 13-15 ปี ไมเ่กนิ 
38กก. 

  รองชนะเลศิอนัดบั 
1 

4 ด.ช.อภวิฒัน์  ศรรีุง่เรอืง 13-15 ปี ไมเ่กนิ 
59กก. 

  รองชนะเลศิอนัดบั 
1 

5  นายสทิธพิงษ์  ด่อนแผว้ 16-18 ปี ไมเ่กนิ 
50กก. 

  รองชนะเลศิอนัดบั 
2 

6 นายไพศาล  วาบสงูเนิน 16-18 ปี ไมเ่กนิ 
85กก. 

  ชนะเลศิอนัดบั 1 

7 ด.ช.วรพล  เศรษฐสงิห ์ 13-15 ปี ไมเ่กนิ 
47กก.  

  รองชนะเลศิอนัดบั 
2 

8 ด.ช.แสงชยั  ด่านแกว้ 13-15 ปี ไมเ่กนิ
47กก. 

  รองชนะเลศิอนัดบั 
1 

9 ด.ช.รตันเทพ  ตน้จนัทร ์ 13-15 ปี ไมเ่กนิ
53กก. 

  รองชนะเลศิอนัดบั 
2 

10 ด.ช.ชชัชยั  แกว้เกตุศร ี 13-15 ปี ไมเ่กนิ 
59กก. 

  รองชนะเลศิอนัดบั 
1 

11 นายปฏญิญา  นนทะโคตร 19 ปี ไมเ่กนิ 
84กก. 

  ชนะเลศิอนัดบั 1  

12 นายอนุชา  ยศปญัญา 19 ปี ไมเ่กนิ 
120
กก. 

  ชนะเลศิอนัดบั 1 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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โรงเรยีนเนินมะปรางศกึษาวทิยา รว่มกบัโรงเรยีนกฬีา อบจ. พษิณุโลก และโรงเรยีนชุมแสงสงคราม “อุดร
คณารกัษ์อุปถมัภ”์ เป็นตวัแทนจงัหวดัพษิณุโลก เขา้รว่มการแขง่ขนั เซปคัตะกรอ้หญงิทมีชุด การแข่งขนั
กฬีานกัเรยีน นกัศกึษา แห่งชาตคิรัง้ที ่33 รอบคดัเลอืกตวัแทนเขตกฬีาที ่6 ประจ าปี 2554 ระหว่างวนัที ่1-
8 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ณ จงัหวดัก าแพงเพชร 
ผลการแขง่ขนัไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2  
1. น.ส.กาญจนา  หนิไทยสงค ์
2. น.ส.ชนิกา  เขตคาม 
3. น.ส.กญัญารตัน์  นาคองั 
4. น.ส.กาญจนา  ยอดสละ 
5. น.ส.สริามล  ทอดผกัแว่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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ตอนท่ี ตอนท่ี 22    ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

มาตรฐานด้านคณุภาพผูเ้รียนมาตรฐานด้านคณุภาพผูเ้รียน  

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี   
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสขุภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  
       ตวับ่งชีท้ี ่1.1  มสีุขนิสยัในการดแูลสุขภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาการเรยีนการสอนกลุ่มสาระสุขศกึษาและ
พลศกึษา 

ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95                                     
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 1.1 

การแขง่ขนักฬีานกัเรยีน นกัศกึษา จงัหวดั
พษิณุโลก ปีการศกึษา ๒๕๕๔ 
การแขง่ขนักฬีาส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๕๔ 
การแขง่ขนักฬีาภายนอก ปีการศกึษา ๒๕๕๔ 
การแขง่ขนักฬีาระหว่างหอ้ง ปีการศกึษา ๒๕๕๔ 
กาแขง่ขนักฬีาจงัหวดั ปีการศกึษา ๒๕๕๔ 
การแขง่ขนักฬีาภายใน ปีการศกึษา ๒๕๕๔ 
 
 ตวับ่งชีท้ี ่1.2  มนี ้าหนกั ส่วนสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
โรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่1.2 กจิกรรมบรจิาคโลหติ 
กจิกรรมฟนัสะอาดเหงอืกแขง็แรง 
กจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกลุ่มเสีย่งโรคอว้น
ลงพุง 
 

  
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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 ตวับ่งชีท้ี ่1.3  ป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่งตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งต่อความ  
                        รนุแรง โรคภยั อุบตัเิหตุ และปญัหาทางเพศ            

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
อบรมเชงิปฏบิตักิารรว่มกบัสาธารณสุขจงัหวดั ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่1.3 สปัดาหเ์พศศกึษา เผยแพร่ความรูผ้ลงานนกัเรยีน 
จติอาสา เพศศกึษารอบรู ้สู่ชุมชน 
กจิกรรมสปัดาหร์ณรงคเ์นื่องในวนัวาเลนไทน์ 
กจิกรรมจดัซือ้ยาและเวชภณัฑ ์
ส่งเสรมิการพฒันางานโภชนาการ 
ปรบัปรงุโรงอาหาร 
 
 ตวับ่งชีท้ี ่1.4  เหน็คุณค่าในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
TO BE NUMBER ONE Got Talent ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่1.4 ๑๐๘ อาชพี 

 ตวับ่งชีท้ี ่1.5 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น   
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

ส่งเสรมิสุขภาพจติในโรงเรยีน 
ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่1.5 

  
     ตวับ่งชีท้ี ่1.6  สรา้งผลงานจากการเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กฬีา/นันทนาการ  

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาศกัยภาพดา้นการฝึกทกัษะงานช่าง
อุตสาหกรรม 

ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่1.6 

พฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนการสอนงาน
บา้นงานประดษิฐ ์
พฒันาศกัยภาพดา้นทศันศลิป์ 
พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะเฉพาะดา้น  
(การท าผา้บาตกิ) 
พฒันาศกัยภาพดา้นดนตรสีากล 
พฒันาศกัยภาพดา้นดนตรไีทย 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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ตวับ่งชีท้ี ่1.6 สรา้งผลงานจากการเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กฬีา/นนัทนาการ  
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

ภมูปิญัญาไทย  
จดัท าอุทยานการเรยีนรู ้"สวนขวญัวรรณคด"ี 
นาฏศลิป์ 

  
สรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่สรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่1 ผูเ้รียนมีสขุภาวะท่ีดีและมีสนุทรียภาพ 

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

1.1  มสีขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักาย 
สม ่าเสมอ 

  95     

1.2 มนี ้าหนกั สว่นสงู และมสีมรรถภาพทางกายตาม  
      เกณฑม์าตรฐาน 

  95     

1.3 ป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่ง 
      ตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่งต่อความรุนแรง โรคภยั  
      อุบตัเิหตุ และปญัหาทางเพศ            

  90     

1.4 เหน็คุณค่าในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออก 
       อย่างเหมาะสม 

  95     

1.5  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น   95     

1.6 สรา้งผลงานจากการเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นศลิปะ   
      ดนตร/ีนาฏศลิป์ กฬีา/นนัทนาการ 

  95     

มาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนมสีขุภาวะทีด่แีละมสีนุทรยีภาพ 
       (น ารอ้ยละของ 1.1-1.6 มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 6 ) 

94.16 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

36 3 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 22    ผูเ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  
       ตวับ่งชีท้ี ่2.1  มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
กจิกรรมส่งเสรมิพระพุทธศาสนา  ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 2.1 กจิกรรมประเพณลีอยกระทง 
กจิกรรมวนัขึน้ปีใหม่ 
กจิกรรมวนัไหวค้รแูละเลอืกตัง้สภานกัเรยีน 
กจิกรรมวนัเขา้พรรษา 
พธิบีวงสรวงศาลสมเดจ็พระนเรศวร 
กจิกรรมวนัปิยมหาราช 
สวดมนตไ์หวพ้ระ ท านองสรภญัญะ 
บรหิารจติ เจรญิปญัญา 
เดก็ดศีร ีน.ศ. 
นกับุญวนัพระ 
เสรมิสุขเตมิบุญวนัศุกรส์ิน้เดอืน 
 

       ตวับ่งชีท้ี ่2.2  เอือ้อาทรผูอ้ื่นและกตญัญูกตเวทต่ีอผูม้พีระคุณ 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาต ิ ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่2.2 กจิกรรมวนัแมแ่ห่งชาต ิ

         
ตวับ่งชีท้ี ่2.3  ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
ส่งเสรมิระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95    

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่2.3 เขา้ค่ายคุณธรรมจรยิธรรม 
สอบธรรมศกึษาสนามหลวง 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรยีนรูเ้ฉลมิพระ
เกยีรต ิ
ปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอน ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัดว้ยกจิกรรมโครงงาน 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

37 3 

ตวับ่งชีท้ี ่2.4 ตระหนกั รูคุ้ณค่า รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม  
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

กจิกรรม 5 ส ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95    
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่2.4 จดัท าอุทยานการเรยีนรู ้"สวนขวญัวรรณคด"ี 

 

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่สรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่22  ผูเ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

2.1  มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร   95     
2.2  เอือ้อาทรผูอ้ื่นและกตญัญกูตเวทต่ีอผูม้พีระคุณ   95     
2.3  ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง   95     
2.4  ตระหนกั รูคุ้ณค่า รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม   95     
มาตรฐานที ่2  ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
        (น ารอ้ยละของ 2.1 + 2.2 แลว้หารดว้ย 2) 

95     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

38 3 

มาตรฐานท่ี 3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รกัเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง 
               ต่อเน่ือง 

การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  

ตวับ่งชีท้ี ่3.1  มนีิสยัรกัการอ่านและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากหอ้งสมดุ แหลง่เรยีนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตวั                
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

ภมูปิญัญาไทย ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 91           
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 3.1 ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรยีนรูเ้ฉลมิพระ

เกยีรต ิ
ปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอน ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัดว้ยกจิกรรมโครงงาน 
จดัท าอุทยานการเรยีนรู ้"สวนขวญัวรรณคด"ี 
พฒันาแหล่งเรยีนรูส้ารสนเทศหอ้งสมดุ 
ส่งเสรมินิสยัรกัการอ่านและจดับรรยากาศแห่งการ
เรยีนรู ้
สรา้งเสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการ 
 
ตวับ่งชีท้ี ่3.2   มทีกัษะในการอ่าน ฟงั ด ูพดู เขยีน และตัง้ค าถามเพื่อคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษสู่ความเป็นเลศิดา้น
ภาษา 

ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 83            
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 3.2 

พฒันาศกัยภาพดา้นการฟงั 
พฒันาศกัยภาพดา้นการพดู 
พฒันาศกัยภาพดา้นการอ่าน 
พฒันาศกัยภาพดา้นการเขยีน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

39 3 

 ตวับ่งชีท้ี ่3.3   เรยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพื่อการเรยีนรูร้ะหว่างกนั   
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

การสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่น ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 93                     
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 3.3 
 

กจิกรรมวนัทานาบะตะ 
วนัครสิตม์าส 
พฒันาสื่อการเรยีนการสอนรายวชิาคณติศาสตร์ 
ค่ายคณติศาสตร ์
การแขง่ขนัทกัษะทางคณติศาสตร ์
วารสารคณติศาสตร ์
  

ตวับ่งชีท้ี ่3.4   ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนรูแ้ละน าเสนอผลงาน 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะคอมพวิเตอรส์ู่ความ
เป็นเลศิ 

ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 91        
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 3.4 
 ส่งเสรมิความรูท้างโครงงานวทิยาศาสตร์ 

งานสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์
ค่าย IT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

40 3 

  
สรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่3 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัเรยีนรูแ้ละพฒันา  
                                         ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

3.1 มนีิสยัรกัการอา่นและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจาก  
      หอ้งสมดุ แหล่งเรยีนรู ้และสือ่ต่างๆ รอบตวั                

  91     

3.2 มทีกัษะในการอ่าน ฟงั ด ูพดู เขยีน และตัง้ค าถาม 
     เพื่อคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ 

  83     

3.3 เรยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพื่อการ 
       เรยีนรูร้ะหว่างกนั   

  93     

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนรูแ้ละน าเสนอผลงาน   91     
มาตรฐานที ่3 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัเรยีนรูแ้ละพฒันา  
                     ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        (น ารอ้ยละของ 3.1-3.5 มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 5 ) 

89.5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

41 3 

 
มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ 

การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  
 

       ตวับ่งชีท้ี ่4.1  สรุปความคดิจากเรือ่งทีอ่่าน ฟงั และด ูและสื่อสารโดยการพูดหรอืเขยีนตามความคดิของ   
                            ตนเอง 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษสู่ความเป็นเลศิดา้นภาษา ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80  

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 4.1 
 

พฒันาบุคลากรสู่ครมูอือาชพี 
การสอนเสรมินกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓,๖ 
เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิใ์นการสอบ O-net , NT 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรยีนรูเ้ฉลมิพระ
เกยีรต ิ
ปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอน ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัดว้ยกจิกรรมโครงงาน 
จดัท าอุทยานการเรยีนรู ้"สวนขวญัวรรณคด"ี 
พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการการจดัการเรยีนรู้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน วชิาภาษาจนี 
ค่ายปรบัพืน้ฐานและพฒันาผูเ้รยีนดา้นการใชภ้าษา
และวฒันธรรมจนี 
กจิกรรมเทศกาลตรษุจนีและแขง่ขนัทกัษะภาษาจนี 
พฒันาศกัยภาพดา้นการเรยีนพืน้ฐานภาษาองักฤษ 
พฒันาศกัยภาพดา้นการใชภ้าษาองักฤษใน
ชวีติประจ าวนั 
การสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่น 
กจิกรรมวนัทานาบะตะ 
การแขง่ขนัทกัษะวชิาการ(ญีปุ่น่) 

  

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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ตวับ่งชีท้ี ่4.2  น าเสนอวธิคีดิ วธิแีกป้ญัหาดว้ยภาษาหรอืวธิกีารของตนเอง 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

พฒันาศูนยก์ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 4.2 ฝึกฝนทกัษะสู่ความเป็นเลศิทางภาษาไทย 

เสรมิประสบการณ์การเรยีนรูสู้่การประกวดแขง่ขนั 
ส่งเสรมิการเรยีนรูสู้่กจิกรรมภาษาไทยทีเ่น้นทกัษะ
ทางภาษาและพฒันาการคดิ 
สรา้งเสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการ 
ส่งเสรมิศกัยภาพนกัเรยีนเขา้รว่มแขง่ขนัทกัษะทาง
วชิาการ 
ลดผลการเรยีน 0 
การแขง่ขนัทกัษะทางคณติศาสตร ์
 
 

ตวับ่งชีท้ี ่4.3  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแก้ปญัหาโดยมเีหตุผลประกอบ 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

ส่งเสรมิความรูท้างโครงงานวทิยาศาสตร์ ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 4.3 ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์            

ม.๓ , ม.๖ 
พฒันากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
งานสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์
ทบทวนความรูก่้อนสอบ O-Net 
จดัสอบ Pre- O-Net 
การสอนเสรมินกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓,๖ 
เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิใ์นการสอบ O-net , NT 
การสอนเสรมินกัเรยีนเพื่อเตรยีมตวัสอบ GAT, PAT 
เพื่อการศกึษาต่อของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่๖ 
น านกัเรยีนไปเรยีนเสรมิ(ตวิ) นอกสถานที ่
น านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่๖ ไปสอบ              
นอกสถานที ่ 
ค่าย IT 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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 ตวับ่งชีท้ี ่4.4  มคีวามคดิรเิริม่ และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภมูใิจ 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

ปรบัปรงุพฒันา หอ้งคอมพวิเตอรใ์หใ้ชง้านไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80  
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 4.4 
 

พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะคอมพวิเตอรส์ู่ความเป็น
เลศิ 

 

ค่ายคณติศาสตร ์  
วารสารคณติศาสตร ์  
พฒันาสื่อการเรยีนการสอนรายวชิาคณติศาสตร์  
พฒันาหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูค้ณติศาสตร ์  
ค่ายภาษาองักฤษและวฒันธรรม  
ปรบัปรงุหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาไทย  
ปรบัปรงุศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาจนี  
  
สรปุสรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่ผลการประเมนิมาตรฐานที ่44    ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจ 
                                        แกป้ญัหาไดอ้ย่างมสีติ  

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

4.1 สรุปความคดิจากเรื่องทีอ่่าน ฟงั และด ูและสือ่สารโดย 
      การพดูหรอืเขยีนตามความคดิของตนเอง 

  80     

4.2 น าเสนอวธิคีดิ วธิแีกป้ญัหาดว้ยภาษาหรอืวธิกีารของ 
      ตนเอง 

  90     

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแกป้ญัหาโดยม ี 
      เหตุผลประกอบ 

  85     

4.4 มคีวามคดิรเิริม่ และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความ  
      ภาคภูมใิจ 

  80     

มาตรฐานที ่4  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์ 
                    ตดัสนิใจแกป้ญัหาไดอ้ย่างมสีต ิ
        (น ารอ้ยละของ 4.1-4.4 มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 4 ) 

83.75 
 

    

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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มาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูรผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร 

การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  

 ตวับ่งชีท้ี ่5.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

พฒันาศกัยภาพดา้นการเรยีนพืน้ฐานภาษาองักฤษ ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80             
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 5.1 พฒันาศกัยภาพดา้นการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนั 

ปรบัปรงุศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาจนี 
พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
โครงงานเป็นฐาน วชิาภาษาจนี 
พฒันาครผููส้อนใหเ้ป้นครมูอือาชพี 
ค่ายปรบัพืน้ฐานและพฒันาผูเ้รยีนดา้นการใชภ้าษาและ
วฒันธรรมจนี 
กจิกรรมเทศกาลตราจนีและแขง่ขนัทกัษะภาษาจนี 
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ม.๓ , ม.๖ 
พฒันากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
งานสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ
ปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอน ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัดว้ย
กจิกรรมโครงงาน 
จดัท าอุทยานการเรยีนรู ้"สวนขวญัวรรณคด"ี 
ปรบัปรงุหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาไทย 
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทย 
ลดผลการเรยีน 0 
การสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่น 
กจิกรรมวนัทานาบะตะ 
การแขง่ขนัทกัษะวชิาการ(ญีปุ่น่) 
ค่ายภาษาองักฤษและวฒันธรรม 
  
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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 ตวับ่งชีท้ี ่5.2  ผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์
 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
ปรบัปรงุพฒันา หอ้งคอมพวิเตอรใ์หใ้ชง้านไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85               
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 5.2 

พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะคอมพวิเตอรส์ู่ความเป็น
เลศิ 
การพฒันาการเรยีนการสอนภาษต่างประเทศสู่สงัคม
โลก (ภาษาจนี) 
ส่งเสรมิความรูท้างโครงงานวทิยาศาสตร์ 
การพฒันาการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศสู่สงัคม
โลก(ภาษาองักฤษ , ญีปุ่น่) 
สรา้งวจิยัในชัน้เรยีนเปลีย่นเป็นนวตักรรมการสอน 
ปรบัปรงุหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
๒๕๕๔ 
สรา้งเสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการ 
ส่งเสรมิศกัยภาพนกัเรยีนเขา้รว่มแขง่ขนัทกัษะทาง
วชิาการ 
ค่ายคณติศาสตร ์
การแขง่ขนัทกัษะทางคณติศาสตร ์
วารสารคณติศาสตร ์
ค่าย IT 

 ตวับ่งชีท้ี ่5.3 ผลการประเมนิการอ่าน  คดิวเิคราะห ์และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

พฒันาศูนยก์ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80          
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 5.3 
 

ฝึกฝนทกัษะสู่ความเป็นเลศิทางภาษาไทย 
ส่งเสรมิการเรยีนรูสู้่กจิกรรมภาษาไทยทีเ่น้นทกัษะ
ทางภาษาและพฒันาการคดิ 
  

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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 ตวับ่งชีท้ี ่5.4  ผลการทดสอบระดบัชาตเิป็นไปตามเกณฑ ์

 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

การสอนเสรมินกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓,๖ เพื่อ
พฒันาผลสมัฤทธิใ์นการสอบ O-net , NT 

ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 75            
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 5.4 
 การสอนเสรมินกัเรยีนเพื่อเตรยีมตวัสอบ GAT, PAT เพื่อ

การศกึษาต่อของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ 
น านกัเรยีนไปเรยีนเสรมิ(ตวิ) นอกสถานที ่
น านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่๖ ไปสอบ นอกสถานที ่ 
ทบทวนความรูก่้อนสอบ O-Net 
จดัสอบ P O-Net 
  
 

   

สรปุสรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่ผลการประเมนิมาตรฐานที ่55    ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

5.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม 
      เกณฑ ์

  80     

5.2  ผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไป  
      ตามเกณฑ ์

  85     

5.3  ผลการประเมนิการอ่าน  คดิวเิคราะห ์และเขยีนเป็นไป  
      ตามเกณฑ ์

  80     

5.4  ผลการทดสอบระดบัชาตเิป็นไปตามเกณฑ ์   75     
มาตรฐานที ่5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสตูร 
        (น ารอ้ยละของ 5.1-5.5 มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 5) 

80     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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มาตรฐานท่ี 6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้และ                    
                        มีเจตคติท่ีดี 

การประเมนิตนเองขการประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้องสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  
 

       ตวับ่งชีท้ี ่6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็ 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

ส่งเสรมิความรูท้างโครงงานวทิยาศาสตร์ ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85             
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 6.1 งานสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์

  

  ตวับ่งชีท้ี ่6.2  ท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมใิจในผลงานของตนเอง 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

การจดัการเรียนการสอนดา้นเกษตร ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85            
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 6.2 
 

พฒันาศกัยภาพดา้นการปลูกพืช 
พฒันาศกัยภาพดา้นการเล้ียงสัตว ์
เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขนัทางการเกษตร 
  

 ตวับ่งชีท้ี ่6.3  ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

ค่าย IT ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90          
 มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชี้ที ่ 6.3 ค่ายคณิตศาสตร์ 

ค่ายภาษาองักฤษและวฒันธรรม 
พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 
(ทศันศิลป์,การท าผา้บาติก) 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรียนรู้เฉลิมพระ
เกียรติ 
  
  ตวับ่งชีท้ี ่6.4  มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสุจรติและหาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นเองสนใจ 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะคอมพวิเตอรส์ู่ความ
เป็นเลศิ 

ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85           
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 6.4 

108 อาชพี 

  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

48 3 

สรปุสรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่ผลการประเมนิมาตรฐานที ่66  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได้และมีเจตคติท่ีดี  

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเรจ็    85     
6.2 ท างานอย่างมคีวามสขุ มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมใิจใน 
       ผลงานของตนเอง 

  85     

6.3  ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้   90     
6.4 มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสจุรติและหาความรูเ้กีย่วกบั 
      อาชพีทีต่นเองสนใจ 

  85     

มาตรฐานที ่6  ผูเ้รยีนมทีกัษะในการท างาน รกัการท างาน สามารถท างาน 
                  รว่มกบัผูอ้ื่นไดแ้ละมเีจตคตทิีด่ ี
        (น ารอ้ยละของ 6.1-6.3 มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 3 ) 

86.25     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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มาตรฐานท่ี 7  ครปูฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  
 

       ตวับ่งชีท้ี ่7.1  ครมูกีารก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รยีนทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะกระบวนการ  สมรรถนะ  
                           และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาบุคลากรและวางแผนอตัราก าลงั ผลการประเมนิ ครรูอ้ยละ 92          

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 7.1 ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมคร ู
สรา้งขวญัและก าลงัใจแก่เจา้หน้าที่ 
พฒันาครใูหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีน
การสอนอย่างม ี
ประสทิธภิาพเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั(งานวจิยั) 
พฒันาบุคลากร (การอบรมสมัมนา) 
  
 

 ตวับ่งชีท้ี ่7.2 ครมูกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ 
                         พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน                  

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการการจดัการเรยีนรู้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน วชิาภาษาจนี 

ผลการประเมนิ ครรูอ้ยละ 100            
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 7.2 
 พฒันาบุคลากรสู่ครมูอือาชพี(ภาษาจนี) 

พฒันาบุคลากร(ศกึษาดงูาน) 
 

 ตวับ่งชีท้ี ่7.3 ครอูอกแบบและจดัการเรยีนรู ้ทีต่อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทาง 
                         สตปิญัญา       

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้ ผลการประเมนิ ครรูอ้ยละ 92                     

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 7.3 พฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน 
เสรมิสรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 
พฒันาครใูหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนการ
สอนอยา่งม ี
  
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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 ตวับ่งชีท้ี ่7.4 ครใูชส้ื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมผนวกกบัการน าบรบิทและภูมปิญัญาของทอ้งถิน่  
                           มาบรูณาการในการจดัการเรยีนรู ้

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาครใูหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนการ
สอนอยา่งม ี

ผลการประเมนิ ครรูอ้ยละ 80.43                 
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 7.4 

ประสทิธภิาพเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั(งานวจิยั) 
พฒันาบุคลากร (การอบรมสมัมนา) 
 ตวับ่งชีท้ี ่7.5  ครมูกีารวดัและประเมนิผลทีมุ่ง่เน้นการพฒันาการเรยีนรู้ของผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารที ่     
                             หลากหลาย 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาครใูหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนการ
สอนอยา่งม ี

ผลการประเมนิ ครรูอ้ยละ 100                         
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 7.5 
 ประสทิธภิาพเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั(งานวจิยั) 

พฒันาบุคลากร (การอบรมสมัมนา) 
  

ตวับ่งชีท้ี ่7.6  ครใูหค้ าแนะน า ค าปรกึษาและแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่ผูเ้รยีนทัง้ดา้นการเรยีนและ 
                  คุณภาพชวีติดว้ยความเสมอภาค 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

พฒันาครใูหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนการ
สอนอยา่งม ี

ผลการประเมนิ ครรูอ้ยละ 100                         
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 7.6 
 ประสทิธภิาพเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั(งานวจิยั) 

พฒันาบุคลากร (การอบรมสมัมนา) 
 ตวับ่งชีท้ี ่7.7  ครมูกีารศกึษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาทีต่นรบัผดิชอบ และใชผ้ลใน  
                            การปรบัการสอน 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้ ผลการประเมนิ ครรูอ้ยละ 79              

 มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 7.7 
 

พฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน 
เสรมิสรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ 
พฒันาครใูหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนการ
สอนอยา่งม ี
ประสทิธภิาพเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั(งานวจิยั) 
พฒันาบุคลากร (การอบรมสัมมนา) 

   



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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ตวับ่งชีท้ี ่7.8 ครปูระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่แีละเป็นสมาชกิที่ดขีองสถานศกึษา   
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

นิเทศภายใน 
ผลการประเมนิ ครรูอ้ยละ 100              
 มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 7.8 

ตวับ่งชีท้ี ่7.9  ครจูดัการเรยีนการสอนตามวชิาทีไ่ดร้บัมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

พฒันาครใูหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนการ
สอนอยา่งม ี

ผลการประเมนิ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100              
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 7.9 
 ประสทิธภิาพเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั(งานวจิยั) 

พฒันาบุคลากร (การอบรมสมัมนา)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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สรปุสรปุผลการประผลการประเมนิมาตรฐานที ่เมนิมาตรฐานที ่77    ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิ                       
                                           ประสทิธผิล 

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

7.1 ครมูกีารก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รยีนทัง้ดา้น 
ความรู ้ทกัษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค ์

  92     

7.2 ครมูกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูใน
การวางแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน                  

  100     

7.3  ครอูอกแบบและจดัการเรยีนรู ้ทีต่อบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสตปิญัญา       

  92     

7.4 ครใูชส้ือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมผนวกกบัการน าบรบิท
และภูมปิญัญาของทอ้งถิน่มาบรูณาการในการจดัการเรยีนรู ้

  80.43     

7.5 ครมูกีารวดัและประเมนิผลทีมุ่่งเน้นการพฒันาการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 

  100     

7.6 ครใูหค้ าแนะน า ค าปรกึษาและแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
ทัง้ดา้นการเรยีนและคุณภาพชวีติดว้ยความเสมอภาค 

  100     

7.7 ครมูกีารศกึษา วจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นวชิา 
ทีต่นรบัผดิชอบ และใชผ้ลในการปรบัการสอน 

  79     

7.8 ครปูระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่แีละเป็นสมาชกิ
ทีด่ขีองสถานศกึษา 

  100     

7.9 ครจูดัการเรยีนการสอนตามวชิาทีไ่ดร้บัมอบหมายเตม็
เวลา เตม็ความสามารถ 

  100     

มาตรฐานที ่7  ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิ
ประสทิธผิล 
 (น ารอ้ยละของ 7.1-7.9 มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 5) 

93.71     

 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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มาตรฐานท่ี 8  ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  
 

       ตวับ่งชีท้ี ่8.1 ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคดิรเิริม่ทีเ่น้นการพฒันาผูเ้รยีน 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

จดัท าแผนกลยุทธ ์ ผลการประเมนิ ผูบ้รหิารรอ้ยละ100                
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 8.1 
 พฒันางานแผนงานใหเ้ป็นระบบ 

  
ตวับ่งชีท้ี ่8.2  ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารแบบมสี่วนรว่มและใชข้อ้มลูผลการประเมนิหรอืผลการวจิยั 

                         เป็นฐานคดิทัง้ดา้นวชิาการและการจดัการ 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

พฒันาครใูหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งม ี ผลการประเมนิ ผูบ้รหิารรอ้ยละ100                 
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 8.2 ประสทิธภิาพเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั(งานวจิยั) 

พฒันาประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
 
  

 ตวับ่งชีท้ี ่8.3  ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไวใ้น   
                         แผนปฏบิตักิาร 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ผลการประเมนิ ผูบ้รหิารรอ้ยละ100                

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 8.3 
 

  
ตวับ่งชีท้ี ่8.4  ผูบ้รหิารส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้รอ้มรบัการกระจายอ านาจ 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
นิเทศภายใน ผลการประเมนิ ผูบ้รหิารรอ้ยละ100                

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 8.4 
 พฒันางานสารสนเทศ 

  
  
  
  
  
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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ตวับ่งชีท้ี ่8.5  นกัเรยีน ผูป้กครองและ ชุมชนพงึพอใจผลการบรหิารการจดัการศกึษา 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

นิเทศภายใน ผลการประเมนิ ผูบ้รหิารรอ้ยละ90               
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 8.5 
 พฒันางานสารสนเทศ 

  
ตวับ่งชีท้ี ่8.6  ผูบ้รหิารใหค้ าแนะน า ค าปรกึษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษาเตม็ศกัยภาพ  
                   และเตม็เวลา 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
นิเทศภายใน ผลการประเมนิ ผูบ้รหิารรอ้ยละ100              

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 8.6 
 

พฒันางานสารสนเทศ 
พฒันาประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
  
สรปุสรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่ผลการประเมนิมาตรฐานที ่88    ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิ                    
                                           ประสทิธผิล 

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

8.1  ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคดิรเิริม่ที่
เน้นการพฒันาผูเ้รยีน 

  100     

8.2  ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่นร่วมและใช้
ขอ้มลูผลการประเมนิหรอืผลการวจิยัเป็นฐานคดิทัง้ดา้น
วชิาการและการจดัการ 

  100     

8.3  ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการการศกึษาใหบ้รรลุ 
เป้าหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิาร 

  100     

8.4 ผูบ้รหิารสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้รอ้ม
รบัการกระจายอ านาจ 

  100     

8.5  นกัเรยีน ผูป้กครองและ ชมุชนพงึพอใจผลการ
บรหิารการจดัการศกึษา 

  100     

8.6 ผูบ้รหิารใหค้ าแนะน า ค าปรกึษาทางวชิาการและเอา
ใจใสก่ารจดัการศกึษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
 

  100     

มาตรฐานที ่8  ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและ                  
                     เกดิประสทิธผิล 
        (น ารอ้ยละของ 8.1-8.3 มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 3 ) 

100     

  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  
 

       ตวับ่งชีท้ี ่ 9.1  คณะกรรมการสถานศกึษารูแ้ละปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะเบยีบก าหนด 
 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
งานคณะกรรมการสถานศกึษา ผลการประเมนิรอ้ยละ  85                                     

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 9.1 พฒันางานประชาสมัพนัธ ์
โครงการจดัท าวารสาร น.ศ.และการ
ประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน 
 

 ตวับ่งชีท้ี ่ 9.2  คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัตดิตามดแูลและขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ   
                         สถานศกึษาใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
งานคณะกรรมการสถานศกึษา ผลการประเมนิรอ้ยละ  85                                 

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 9.2 
 

พฒันางานประชาสมัพนัธ ์
โครงการจดัท าวารสาร น.ศ.และการ
ประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน 
  
 

 ตวับ่งชีท้ี ่ 9.3  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาสถานศกึษา 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

งานคณะกรรมการสถานศกึษา ผลการประเมนิรอ้ยละ  85                          มี
พฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 9.3 
 

พฒันางานประชาสมัพนัธ ์
โครงการจดัท าวารสาร น.ศ.และการ
ประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน 
งานสมัพนัธช์ุมชน 
  

  

  

  

  

  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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สรปุสรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่ผลการประเมนิมาตรฐานที ่99    คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตาม 
                                                    บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

9.1 คณะกรรมการสถานศกึษารูแ้ละปฏบิตัหิน้าที ่
ตามทีร่ะเบยีบก าหนด 

  85     

9.2   คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัตดิตามดแูลและ
ขบัเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศกึษาใหบ้รรลุผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

  85     

9.3   ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามสีว่นร่วมในการพฒันา
สถานศกึษา 

  85     

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง ชมุชนปฏบิตังิาน  
                   ตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

(น ารอ้ยละของ 9.1-9.7 มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 7) 

85     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคณุภาพ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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ผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 

การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  
 

       ตวับ่งชีท้ี ่10.1  หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

ตรวจสอบ ทบทวน และปรบัปรงุหลกัสตูร
สถานศกึษา 

ผลการประเมนิรอ้ยละ  90                                        
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 10.1 

ประเมนิการใชห้ลกัสตูร 
นิเทศกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
 
 

       ตวับ่งชีท้ี ่10.2  จดัรายวชิาเพิม่เตมิทีห่ลากหลายใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนตามความถนดั ความสามารถ   
                            และความสนใจ 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน ผลการประเมนิรอ้ยละ  90 

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 10.2 การสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่น 
 

 ตวับ่งชีท้ี ่10.3  จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีส่่งเสรมิและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ   
                           ความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน ผลการประเมนิ 90                                          

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 10.3 การสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่น 
กจิกรรมวนัทานาบะตะ 
การแขง่ขนัทกัษะวชิาการ 
พฒันาศกัยภาพดา้นการฝึกทกัษะงานช่าง
อุตสาหกรรม 
พฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
งานบา้น งานประดษิฐ ์
พฒันาศูนยก์ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตวับ่งชีท้ี ่ 10.4  สนบัสนุนใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิจนสรปุความรู้ 
                           ไดด้ว้ยตนเอง 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
พฒันาศูนยก์ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ผลการประเมนิ 90               

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 10.4 
 

ฝึกฝนทกัษะสู่ความเป็นเลศิทางภาษาไทย 
พฒันาศกัยภาพดา้นทศันศลิป์ 
พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะเฉพาะดา้น 
(การท าผา้บาตกิ) 
พฒันาศกัยภาพดา้นดนตรสีากล 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรยีนรูเ้ฉลมิพระ
เกยีรต ิ
ปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอน ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัดว้ยกจิกรรมโครงงาน 
จดัท าอุทยานการเรยีนรู ้"สวนขวญัวรรณคด"ี 
เสรมิประสบการณ์การเรยีนรูสู้่การประกวด
แขง่ขนั 
ส่งเสรมิการเรยีนรูสู้่กจิกรรมภาษาไทยทีเ่น้น
ทกัษะทางภาษาและพฒันาการคดิ 
พฒันาสื่อการเรยีนการสอนรายวชิาคณติศาสตร์ 
พฒันาหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
ค่ายคณติศาสตร ์
การแขง่ขนัทกัษะทางคณติศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตวับ่งชีท้ี ่ 10.5  นิเทศภายใน ก ากบั ตดิตามตรวจสอบและน าผลไปปรบัปรงุการเรยีนการสอนอย่าง  
                            สม ่าเสมอ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทย ผลการประเมนิ 90                  

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 10.5 สรา้งวจิยัในชัน้เรยีนเปลีย่นเป็นนวตักรรมการ
สอน 
ปรบัปรงุหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
๒๕๕๔ 
ปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอน ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัดว้ยกจิกรรมโครงงานละคร 
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษสู่ความเป็นเลศิดา้น
ภาษา 
พฒันาศกัยภาพดา้นการปลกูพชื 
พฒันาศกัยภาพดา้นการเลีย้งสตัว ์
พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะคอมพวิเตอรส์ู่ความ
เป็นเลศิ 
ส่งเสรมิความรูท้างโครงงานวทิยาศาสตร์ 
วารสารคณติศาสตร ์
พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการการจดัการเรยีนรู้
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน วชิาภาษาจนี 
พฒันาครผููส้อนใหเ้ป็นครมูอือาชพี 
ค่ายปรบัพืน้ฐานและพฒันาผูเ้รยีนดา้นการใช้
ภาษาและวฒันธรรมจนี 
กจิกรรมเทศกาลตรษุจนีและแขง่ขนัทกัษะ
ภาษาจนี 
  

 ตวับ่งชีท้ี ่ 10.6  จดัระบบดูแลช่วยเหลอืผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพและครอบคลุมถงึผูเ้รยีนทุกคน 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

นิเทศภายใน ผลการประเมนิ  90 
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่ 10.6  งานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

 

 
 
 
 
สรปุสรปุผลการประเมินมาตรฐานท่ี ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1010    สถานศกึษามกีารจดัหลกัสตูร กระบวนการเรยีนรู ้และกจิกรรม  
                                                                                                พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอย่างรอบดา้น 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 

60 3 

  

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

10.1  หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ 

       

10.2  จดัรายวชิาเพิม่เตมิทีห่ลากหลายใหผู้เ้รยีน
เลอืกเรยีนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ 

       

10.3 จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนทีส่่งเสรมิและ
ตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความ
ถนดัและความสนใจของผูเ้รยีน   

       

10.4  สนบัสนุนใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่ห้
ผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิจนสรปุความรูไ้ดด้ว้ย
ตนเอง 

       

10.5   นิเทศภายใน ก ากบั ตดิตามตรวจสอบและน า
ผลไปปรบัปรงุการเรยีนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

       

10.6   จดัระบบดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีนทีม่ ี
ประสทิธภิาพและครอบคลุมถงึผูเ้รยีนทุกคน 

       

มาตรฐานที ่10. สถานศกึษามกีารจดัหลกัสตูร กระบวนการเรยีนรู ้และกจิกรรม  
                    พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอย่างรอบดา้น 
        (น ารอ้ยละของ 10.1-10.7 มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 7) 

     

 

 

 

 

 
 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 

กการประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้ารประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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       ตวับ่งชีท้ี ่11.1  หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อาคารเรยีนมัน่คง สะอาดและปลอดภยัมสีิง่อ านวยความ      
        สะดวก พอเพยีง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดด้ ีสภาพแวดลอ้มร่มรื่นและมแีหล่งเรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีน 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
จดัท าอุทยานการเรยีนรู ้"สวนขวญัวรรณคด"ี ผลการประเมนิรอ้ยละ 90 

มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่11.1  พฒันาหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
พฒันาศูนยก์ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
พฒันากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ปรบัปรงุศูนยก์ารเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
ซ่อมบ ารงุรกัษายานพาหนะ 
พฒันาโสตทศันศกึษา 
พฒันาระบบปรงุอาคารเรยีน บรเิวณอาคาร
สถานที ่ซือ้เครือ่งตดัหญา้ 
พฒันาปรบัปรงุอาคารเรยีน บรเิวณอาคารสถานที ่
ซ่อมหลงัคา ฝ้าเพดาน 
พฒันาปรบัปรงุอาคารเรยีน บรเิวณอาคารสถานที ่
สรา้งป้ายโรงเรยีน 
พฒันาปรบัปรงุอาคารเรยีน บรเิวณอาคารสถานที ่
สรา้งโรงเรยีนน ้าดื่ม 
พฒันาปรบัปรงุอาคารเรยีน บรเิวณอาคารสถานที ่
(ตดัหญา้) 
พฒันาปรบัปรงุอาคารเรยีน บรเิวณอาคารสถานที ่
ซ่อมระบบไฟฟ้าพดัลม 
พฒันาปรบัปรงุอาคารเรยีน บรเิวณอาคารสถานที ่
ซ่อมประปา 
พฒันาระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตในโรงเรยีน 
ปรบัปรงุหอ้งวชิาการ 
 
 
 
 

 ตวับ่งชีท้ี ่ 11.2 จดัโครงการกจิกรรมทีส่่งเสรมิสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

โรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ ผลการประเมนิรอ้ยละ 90 
มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่11.2 กจิกรรมบรจิาคโลหติ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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กจิกรรมฟนัสะอาดเหงอืกแขง็แรง 
กจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกลุ่มเสีย่งโรคอว้นลงพุง 
กจิกรรมสปัดาหร์ณรงคเ์นื่องในวนัวาเลนไทน์ 
กจิกรรมจดัซือ้ยาและเวชภณัฑ ์
สง่เสรมิการพฒันางานโภชนาการ 
ปรบัปรงุโรงอาหาร 
 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 11.3  จดัหอ้งสมุดทีใ่หบ้รกิารสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
     และหรอืเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

พฒันาแหล่งเรยีนรูส้ารสนเทศหอ้งสมดุ 
ผลการประเมนิรอ้ยละ 90 
 มพีฤตกิรรมตามตวับ่งชีท้ี ่11.3 

 
สรปุผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1สรปุผลการประเมินมาตรฐานท่ี 111  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ                                         

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

11.1  หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อาคารเรยีนมัน่คง สะอาด
และปลอดภยัมสีิง่อ านวยความสะดวก พอเพยีง อยู่ในสภาพ
ใชก้ารไดด้ ีสภาพแวดลอ้มรม่รื่นและมแีหล่งเรยีนรูส้ าหรบั
ผูเ้รยีน 

  90     

11.2  จดัโครงการกจิกรรมทีส่ง่เสรมิสขุภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัของผูเ้รยีน 

  90     

11.3  จดัหอ้งสมุดทีใ่หบ้รกิารสือ่และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเองและหรอื
เรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม 

  90     

มาตรฐานที ่11 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มและการบรกิารทีส่ง่เสรมิให ้
ผูเ้รยีนพฒันาเตม็ศกัยภาพ                                         

(น ารอ้ยละของ 11.1-11.3 มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 4 ) 

90     

 
มาตรฐานท่ี  12  สถานศึกษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน 
กฎกระทรวง 

การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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       ตวับ่งชีท้ี ่ 12.1   ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

งานประกนัคุณภาพการศกึษา ผลการประเมนิ รอ้ยละ 100 
มกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีท้ี ่ 12.1   
 

 

  
 
ตวับ่งชีท้ี ่ 12.2  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่พฒันาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
งานประกนัคุณภาพการศกึษา ผลการประเมนิ รอ้ยละ 95 

มกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีท้ี ่ 12.2   
 

 
 

 ตวับ่งชีท้ี ่ 12.3  จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศกึษา 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
งานประกนัคุณภาพการศกึษา ผลการประเมนิ รอ้ยละ 95 

มกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีท้ี ่ 12.3   
 

  
 ตวับ่งชีท้ี ่ 12.4 ตดิตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
งานประกนัคุณภาพการศกึษา ผลการประเมนิ รอ้ยละ 95 

มกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีท้ี ่ 12.4   
 

 
 
 
 
 
 

 ตวับ่งชีท้ี ่ 12.5 น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศกึษาอย่างต่อเนื่อง  

 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
งานประกนัคุณภาพการศกึษา ผลการประเมนิ รอ้ยละ 95 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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มกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีท้ี ่ 12.5   
 

 
 ตวับ่งชีท้ี ่12.6 จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
งานประกนัคุณภาพการศกึษา ผลการประเมนิ รอ้ยละ 95 

มกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีท้ี ่ 12.6   
 

 
 
สรปุสรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่ผลการประเมนิมาตรฐานที ่12  12  สถานศกึษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามทีก่ าหนด

ในกฎกระทรวง 
    

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   100     
12.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดั
การศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

  95     

12.3 จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการ
บรหิารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 

  95     

12.4 ตดิตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

  95     

12.5 น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไป 
ใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

  95     

12.6 จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิ
คุณภาพภายใน 

  95     

มาตรฐานที ่12  สถานศกึษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
        (น ารอ้ยละของ 12.112.5  มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 5 ) 

95.83     

 
มาตรฐานที ่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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       ตวับ่งชีท้ี ่13.1 มกีารสรา้งและพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรยีนรู ้
ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและบุคลากรของสถานศกึษารวมทัง้ผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง                                                                     

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ ผลการประเมนิ รอ้ยละ 90 

มกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีท้ี ่ 13.1   
 

จดัท าอุทยานการเรยีนรู ้"สวนขวญัวรรณคด"ี 
พฒันาแหล่งเรยีนรูส้ารสนเทศหอ้งสมดุ 
เขา้ค่ายคุณธรรมจรยิธรรม 
ค่ายคณติศาสตร ์
ค่าย IT 
ค่ายภาษาองักฤษและวฒันธรรม 
 
 

 ตวับ่งชีท้ี ่13.2 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศกึษาระหว่างสถานศกึษากบั
ครอบครวั ชุมชนและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

สอบธรรมศกึษาสนามหลวง ผลการประเมนิ รอ้ยละ 90 
มกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีท้ี ่ 13.2   
 

งานสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์
พฒันาระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตในโรงเรยีน 
วารสารคณติศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

สรปุผลการปสรปุผลการประเมนิมาตรฐานระเมนิมาตรฐานที ่ที ่1313  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี ม ี

คดิเป็น 
ระดบัคุณภาพ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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แผนงาน/
โครงการ 

การ 
ปฏบิตั ิ

รอ้ยละ 4 
ดมีาก 

3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

13.1  มกีารสรา้งและพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายใน
สถานศกึษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรยีนรู ้ทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศกึษาเพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
และบุคลากรของสถานศกึษารวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง                                                                     

  90     

13.2  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรภายใน
สถานศกึษาระหวา่งสถานศกึษากบัครอบครวั ชุมชนและ
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

  90     

มาตรฐานที ่13   สถานศกึษามกีารสรา้ง สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหส้ถานศกึษาเป็น
สงัคมแห่งการเรยีนรู้  

(น ารอ้ยละของ 13.1-13.5  มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 5 ) 

90     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี  14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรชัญาและจดุเน้นท่ี
ก าหนดข้ึน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  
 

       ตวับ่งชีท้ี ่ 14.1  จดัโครงการ กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุ ตามเป้าหมายวสิยัทศัน์ ปรชัญาและ
จดุเน้นของสถานศกึษา 

 
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษสู่ความเป็นเลศิดา้นภาษา ผลการประเมนิ รอ้ยละ 90 
มกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีท้ี ่ 14.1   
 

พฒันาศกัยภาพดา้นการเรยีนพืน้ฐานภาษาองักฤษ 
พฒันาศกัยภาพดา้นการใชภ้าษาองักฤษใน
ชวีติประจ าวนั 
ปรบัปรงุศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาจนี 
พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชโ้ครงงานเป็นฐาน วชิาภาษาจนี 
พฒันาครผููส้อนใหเ้ป้นครมูอือาชพี 
ค่ายปรบัพืน้ฐานและพฒันาผูเ้รยีนดา้นการใชภ้าษาและ
วฒันธรรมจนี 
กจิกรรมเทศกาลตราจนีและแขง่ขนัทกัษะภาษาจนี 
ค่ายภาษาไทยพฒันาทกัษะการเรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ
ปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอน ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั
ดว้ยกจิกรรมโครงงาน 
จดัท าอุทยานการเรยีนรู ้"สวนขวญัวรรณคด"ี 
ปรบัปรงุหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาไทย 
ส่งเสรมิการเรยีนรูสู้่กจิกรรมภาษาไทยทีเ่น้นทกัษะทาง
ภาษาและพฒันาการคดิ 
ค่ายคณติศาสตร ์
การแขง่ขนัทกัษะทางคณติศาสตร ์
วารสารคณติศาสตร ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
ค่าย IT  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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กจิกรรมวนัทานาบะตะ  

การแขง่ขนัทกัษะวชิาการ(ญีปุ่น่)  

ค่ายภาษาองักฤษและวฒันธรรม  
 
 
 

 ตวับ่งชีท้ี ่ 14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ ปรชัญาและจุดเน้น
ของสถานศกึษา 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

การสอนเสรมินกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓,๖ เพื่อ
พฒันาผลสมัฤทธิใ์นการสอบ O-net , NT 

ผลการประเมนิ รอ้ยละ 90 
มกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีท้ี ่ 14.2   
 

การสอนเสรมินกัเรยีนเพื่อเตรยีมตวัสอบ GAT, PAT เพื่อ
การศกึษาต่อของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ 

 

น านกัเรยีนไปเรยีนเสรมิ(ตวิ) นอกสถานที ่  
น านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่๖ ไปสอบ นอกสถานที ่  
พฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะคอมพวิเตอรส์ู่ความเป็นเลศิ  
การพฒันาการเรยีนการสอนภาษต่างประเทศสู่สงัคมโลก 
(ภาษาจนี) 

 

ส่งเสรมิความรูท้างโครงงานวทิยาศาสตร์  
การพฒันาการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศสู่สงัคมโลก
(ภาษาองักฤษ , ญีปุ่น่) 

 

ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ม.๓ , ม.๖  
พฒันากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์  
งานสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์  
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทย  
สรา้งวจิยัในชัน้เรยีนเปลีย่นเป็นนวตักรรมการสอน  
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
ปรบัปรงุหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ๒๕๕๔  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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สรา้งเสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการ  

ส่งเสรมิศกัยภาพนกัเรยีนเขา้รว่มแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ  

ลดผลการเรยีน 0  

ทบทวนความรูก่้อนสอบ O-Net  

จดัสอบ P O-Net  

การสอบวดัระดบัภาษาญี่ปุ่น  

 
 

สรปุสรปุผลการประเมินมาตรฐานท่ี ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1414  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรชัญา 
และจดุเน้นท่ีก าหนดข้ึน 

    

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

14.1 จดัโครงการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุ  
ตามเป้าหมายวสิยัทศัน์ ปรชัญาและจุดเน้นของ
สถานศกึษา 

  90     

14.2  ผลการด าเนินงานสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนบรรลุตาม
เป้าหมาย วสิยัทศัน์ ปรชัญาและจุดเน้นของสถานศกึษา 

  90     

มาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์  
ปรชัญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 

(น ารอ้ยละของ 14.1-14.7 มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 7 ) 

 
90 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี  15  การจดักิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพ่ือพฒันาและ 

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคณุภาพสงูขึ้น     

การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้การประเมนิตนเองของสถานศกึษาในแต่ละตวับ่งชี้  
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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       ตวับ่งชีท้ี ่ 15.1 จดัโครงการ กจิกรรมพเิศษเพื่อตอบสนองนโยบายจดุเน้นตามแนวทางการปฏริปู
การศกึษา   

กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 
ธนาคารความด ี ผลการประเมนิ รอ้ยละ 90 

มกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีท้ี ่ 15.1  
 To Be Number 1 

 

 ตวับ่งชีท้ี ่15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  
กจิกรรม / โครงการทีด่ าเนินการ ผลทีเ่กดิขึน้ 

ธนาคารความด ี ผลการประเมนิ รอ้ยละ 90 
มกีารปฏบิตังิานตามตวับ่งชีท้ี ่ 15.2   
 To Be Number 1 

 

 

สรปุสรปุผลการประเมนิมาตรฐานที ่ผลการประเมนิมาตรฐานที ่15 15   การจดักจิกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฏริปูการศกึษาเพื่อ

พฒันาและส่งเสรมิสถานศกึษาใหย้กระดบัคุณภาพสงูขึน้     

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ม ี

แผนงาน/
โครงการ 

ม ี
การ 
ปฏบิตั ิ

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

ระดบัคุณภาพ 
4 

ดมีาก 
3 
ด ี

2
พอใช ้

1 
ปรบัปรงุ 

15.1   จดัโครงการ กจิกรรมพเิศษเพื่อตอบสนอง
นโยบายจดุเน้นตามแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

   
90 

    

15.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   90     

มาตรฐานที ่15   การจดักจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏริปู
การศกึษาเพื่อพฒันาและสง่เสรมิสถานศกึษาใหย้กระดบัคุณภาพสงูขึน้     
        (น ารอ้ยละของ 15.1-15.7 มาบวกกนั แลว้หารดว้ย 7 ) 

90     

 

 
 

 

ตอนท่ี  ตอนท่ี  33    พฒันาการผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาพฒันาการผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   
 

มาตรฐานระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ผล 
ประเมนิรอบสาม 

ผลการประเมนิ 
ตนเอง พฒันาการ 

ปร
บัป

รุง
 

พอ
ใช

 ้
ด ี ดมี
าก

 
ปร

บัป
รุง

 
พอ

ใช
 ้

ด ี ดมี
าก

 ม ี ไม่ม ี



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก   

ษาขัน้พื้นฐาน (SAR) โรงเรยีนเนนิมะปรางศกึษาวทิยา อ าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก 
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มาตรฐานท่ี 1 ผลการจดัการศึกษา           
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน           
ตวับ่งชีท้ี ่1 ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี           
ตวับ่งชีท้ี ่2 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์           
ตวับ่งชีท้ี ่3 ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้และเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง           
ตวับ่งชีท้ี ่4 ผูเ้รยีนคดิเป็นท าเป็น           
ตวับ่งชีท้ี ่5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน           
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์           
ตวับ่งชีท้ี ่9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิและ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

          

ตวับ่งชีท้ี ่10 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

        
 

 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม           
ตวับ่งชีท้ี ่11 ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาทของ
สถานศกึษา 

          

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจดัการศึกษา           
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน           
ตวับ่งชีท้ี ่7 ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันา
สถานศกึษา 

          

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม           
ตวับ่งชีท้ี ่12 ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 
รกัษามาตรฐานและพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏริปูการศกึษา 

          

มาตรฐานท่ี 3 การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั           
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน           
ตวับ่งชีท้ี ่6 ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 

        
 

 

มาตรฐานท่ี 4 วา่ด้วยการประกนัคณุภาพภายใน            
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน           
ตวับ่งชีท้ี ่8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษา
และตน้สงักดั 
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ภาคผนวกภาคผนวก  

  
  
  

  
  

ผลการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัดใีน  ผลการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัดใีน  ๘  ๘  กลุม่สาระการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู ้
  

โรงเรยีน โรงเรยีน เนินมะปรางศกึษาวทิยาเนินมะปรางศกึษาวทิยา    อ าเภอ อ าเภอ เนินมะปราง  เนินมะปราง  จงัหวดัพษิณุโลกจงัหวดัพษิณุโลก  
ประเดน็ ป. ๓ ป. ๖ ม. ๓ ม. ๖ 

จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ีในกลุ่มสาระเรยีนรูภ้าษาไทย - -   
คิดเป็นรอ้ยละ - - 16.54 64.74 

จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ีในกลุ่มสาระเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ - -   



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
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คิดเป็นรอ้ยละ - - 29.49 49.64 
จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ีในกลุ่มสาระเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ - -   

คิดเป็นรอ้ยละ - - 35.25 76.25 
จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ีในกลุ่มสาระเรยีนรูส้งัคมศกึษา ฯ - -   

คิดเป็นรอ้ยละ - - 28.05 56.11 
จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ีในกลุ่มสาระเรยีนรูส้ขุศกึษา ฯ   - -   

คิดเป็นรอ้ยละ - - 69.78 94.96 
จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ีในกลุ่มสาระเรยีนรูศ้ลิปะ  - -   

คิดเป็นรอ้ยละ - - 56.83 38.12 
จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ีในกลุ่มสาระเรยีนรูก้ารงานอาชพีฯ - -   

คิดเป็นรอ้ยละ - - 20.14 80.57 
จ านวนผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ีในกลุ่มสาระเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ - -   

คิดเป็นรอ้ยละ - - 10.79 38.84 

  
แหล่งขอ้มลูทีใ่ชร้ายงานผลการทดสอบ คอื 

ขอ้มลูในปีการศกึษา 2553 จากหน่วยงาน  งานทะเบยีนวดัผล โรงเรยีนเนินมะปรางศกึษาวทิยา 
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รายงานรายงานผลการผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเมินตนเองของสถานศึกษา  

  ระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐาน    

ปีการศึกษาปีการศึกษา  25532553  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
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โรงเรียโรงเรียนนเนนิมะปรางศึกษาวิทยาเนนิมะปรางศึกษาวิทยา  

อ าเภอ าเภอเนินมะปรางอเนินมะปราง  จงัหวัจงัหวัดพษิณุโลกดพษิณุโลก  

  

  

  

  
ส านกังานเขตพื้ นทีก่ารศึกษาส านกังานเขตพื้ นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 39มธัยมศึกษา เขต 39  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้ขั้ นพื้ นฐานนพื้ นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
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ค าน า 
 
 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  
ไดก้ าหนดสาระบญัญตัใินหมวดที ่6 ว่าดว้ยมาตรฐานและมาตรา 9 (3)  ใหม้กีารก าหนดมาตรฐาน
การศกึษา และจดัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาทุกระดบั และการประกนัคุณภาพการศกึษา  
มาตรา 47 ใหม้รีะบบประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั 
ประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบประกนัคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ให้
หน่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ทีต่อ้งด าเนินการ
อยา่งต่อเนื่อง โดยมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและเพื่อรองรบัการประกนั
คุณภาพภายนอก (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต(ิ2545:28) ดงันัน้ ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาจงึเป็นกระบวนการทีม่คีวามส าคญัยิง่ในการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รยีน ผูป้กครอง 
ชุมชนและสงัคม ว่าสถานศกึษาจะจดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนอยา่งมคีุณภาพ ไดร้บัการพฒันาดา้นความรู ้ 
มทีกัษะกระบวนการคดิเชงิระบบ มคีวามสามารถและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานการศกึษา 
ทีส่ถานศกึษาก าหนดไว ้ 
 
  ดงันัน้ โรงเรยีนเนินมะปรางศกึษาวทิยา ไดจ้ดัท ารายงานการประเมนิตนเองของ
สถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ((SSAARR))  ขึน้ เพื่อใหก้ารศกึษาของโรงเรยีนมปีระสทิธภิาพ  
ในการทีจ่ะรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกในล าดบัต่อไป  
 
 
 
 
       (นายวโิรจน์  รอดสงฆ)์ 

            ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเนินมะปรางศกึษาวทิยา 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึก 
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