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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี 
ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  ต าบลไตรตรึงษ์   
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครั้งที่  ๑ /๒๕๕๙    เมื่อวันที่  ๑๘ เดือนพฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๕๙  และให้น าผลไปใช้ประโยชน์              
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 
      (ลงชื่อ) 
              ( นายไพโรจน์  พุ่มไพศาลชัย ) 
             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
      วันที่  ๑๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ค าน า 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัด                    
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้เป็นเปูาหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพ                      
การจัดการศึกษา  คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  คุณภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
และคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริมนั้น 

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ตระหนักถึงความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทาง ในการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน  จึง
ได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ขึ้น  เพ่ือรายงานผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน   เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
รวมทั้งเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
จัดท าเอกสารเล่มนี้และหวังว่ารายงานที่จัดท าขึ้นนี้  จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ยั่ งยืนและก้าวหน้า  บรรลุตามเปูาหมาย
และคุณภาพการศึกษาได้ 
 
 

         

 
       ( นายภิญโญ  แก่งศิริ ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
                   ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
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                                      สารบัญ 
 หน้า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ค าน า  
สารบัญ  
ตอนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 

๑.  ข้อมูลทั่วไป ๑ 
๒.  ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ๓ 
๓.  ข้อมูลนักเรียน ๓ 
๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร ๕ 
๕.  ข้อมูลอาคารสถานที่ ๙ 
๖.  ข้อมูลงบประมาณ       ๑๐ 
๗.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม       ๑๐ 
๘.  โครงสร้างหลักสูตร ๑๑ 
๙.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๒ 
๑๐.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ๑๔ 
๑๑.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา ๔๒ 
๑๒.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๔๔ 
๑๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

๔๕ 

ตอนที่  ๒  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ๔๘ 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา ๔๘ 
๒.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมาย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   ๔๙ 
๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๔๙ 
๔.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕๐ 

ตอนที่  ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                                                                                ๕๑ 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ๕๑ 
๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๖๕ 
๓.  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๙๖ 
๔.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ๑๐๒ 
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สารบัญ  (ต่อ) 
 หน้า 

ตอนที่  ๔  สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ ๑๐๘ 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ๑๐๘ 
๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ๑๑๓ 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต ๑๑๑๗ 
๔.  ความต้องการและการช่วยเหลือ ๑๑๑๘ 

ภาคผนวก  
คณะผู้จัดท า  
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  ตั้งอยู่เลขที่  ๙  หมู่  ๑  ถนนพหลโยธิน  ต าบลไตรตรึงษ์                     
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  ๖๒๑๖๐  โทรศัพท์ ๐๕๕- ๗๙๖๑๑๔ 
โทรสาร ๐๕๕- ๗๙๖๑๑๔  Email : nakorntraitrung@hotmail.com เว็บไซต์ของโรงเรียน
http://www.nakorntritrung.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ – ๖ 
 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) ที่ได้รับการ      
ยกฐานะจากสาขาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชรนับเป็น
โรงเรียนล าดับที่  ๒๑  ของส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดก าแพงเพชรโดยเริ่มเปิดเป็นสาขาโรงเรียน          
วชิรปราการวิทยาคม  เมื่อวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๓๒  มนีักเรียน  ๒  ห้องเรียน  จ านวน  ๖๕  คน  
อาศัยเรียนในบริเวณโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์  มีคณะครูจากโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมสับเปลี่ยน
หมุนเวียนมาสอน  โดยมีนายยงยุทธ  อินทร์ส าเภา อาจารย์ ๒  โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ท าหน้าที่
บริหารโรงเรียน     
 ปีการศึกษา  ๒๕๓๓  รับนักเรียนเพ่ิมข้ึนอีก  ๒  ห้องเรียน  จึงด าเนินการจัดหาสถานที่
ก่อสร้างโรงเรียนใหม่  ซึ่งกรมปุาไม้อนุญาตให้ใช้ที่ดินในพ้ืนที่เขตปุาสงวน  หมู่ที่  ๑  ต าบลไตรตรึงษ์    
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ติดถนนพหลโยธินบริเวณทางแยกวัดวังพระธาตุเป็นสถาน
ที่ตั้งโรงเรียนตามประกาศกรมปุาไม้ที่  ๖๘/๒๕๓๓  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๓๔  มีเนื้อที ่ ๓๒  ไร่  ๓  งาน
๓๐.๒๕  ตารางวา 

 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม  ๒๕๓๓  โดยพลเอกมานะ  รัตนโกเศศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นมีนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ  ๒  รวม  ๔  ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  ๑๔๕  คน  กรมสามัญศึกษาจัดสรร
ครูให ้ ๘  อัตรา  และแต่งตั้งนายยงยุทธ  อินทร์ส าเภา  เป็นครูใหญ่      
            
 

mailto:nakorntraitrung@hotmail.com
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โรงเรียนนครไตรตรงึษ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ถนนหมายเลข  ๑๑๒ 
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โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 

แ
 ม
่  
  
  
น
  า 
  
  
ป
ิ ง

 

วัดวังพระธาต ุ

 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๓๔  ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๗  
นางสาวนันทิยา  ชุนณวงษ์  มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในปี  พ.ศ. ๒๕๔๔  
นายเฉลยลาภ  ศิริเจริญ  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖            
นายเผ่าชาย  ชาญเชี่ยว  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  และเมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๘  
นายภิญโญ  แก่งศิริ  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
๑)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา : นายภิญโญ  แก่งศิริ  โทรศัพท์  ๐๘ – ๙๙๙ - ๖๐๗๘ 

E-mail  :  pkangsiri@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด.  การบริหารการพัฒนาองค์การ                     
ด ารงต าแหน่งโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  7  เดือน 

๒)  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา : นายถวิล  จะวรรณะโทรศัพท์  ๐๖ – ๒๓๕๓ – ๙๕๕๓            
E-mail  :  Thawinja_1๙๖๖๑@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม.  การบริหารการศึกษา                 
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา             
๕  เดือน  รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงบประมาณ    

๓.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
 ๑)  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งสิ้น  ๘๖๔  คน 
 ๒)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   ๖๓๒  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๔ ๘๒ ๕๘ 1๔๐ 35.๐๐ 

ม.๒ ๔ 6๙ ๖๓ 1๓2 ๓๓.๐๐ 

ม.๓ ๔ 6๙ 5๒ 12๑ ๓๐.๒๕ 

ม.๔ ๓ ๔๑ ๕๐ ๙1 ๓๐.๓๓ 

ม.๕ ๓ ๒๒ ๓๙ ๖๑ ๒๐.๓๓ 

ม.๖ 3 ๓๖ 5๑ ๘๗ ๒๙.๐๐ 

รวม ๒1 ๓๑๙ 3๑๓ 6๓๒  

  
 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๕๖๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๖๕  (ทดสอบนักเรียนทั้งหมด  
๖๓๒  คน) 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๕๕๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๔๕ 
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  ๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑.๒๗ 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ  ๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
 
 

mailto:pkangsiri@gmail.com
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 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  ๓๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕.๐๖ 
        ๑๐)  สถิติการขาดเรียนเฉลี่ยต่อวัน  ๒๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๑๖ 
        ๑๑)  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  ๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
        ๑๒)  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.๓ จ านวน  ๘๔ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๕๐    จากนักเรียน  ๑๐๗  คน 
   ม.๖ จ านวน   ๘๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  จากนักเรียน    ๘๒  คน 
         ๑๓)  อัตราส่วนครู:นักเรียน= ๑:๑๖.๖๓ 
         ๑๔)  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๖๓๒  คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
         ๑๕)  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ๖๓๒  คน  คิดเป็น 
ร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
         ๑๖)  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๖๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  
๑๐๐.๐๐  
         ๑๗)  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๖๓๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
         ๑๘)  จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ  ๖๓๒  คนคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
         ๑๙)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา  ๖๓๒  คนคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
         ๒๐)  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  ๖๓๒  คนคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๕ 

 

๔.ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รบัการ
พัฒนา/ป ี

๑ นางสาวภัทริดาวดี   
นามวัง 

๕๕ ๒๑ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย 
 ม.๓ 
- ภาษากับวัฒนธรรม  
ม.๔ 

๕๔ 

๒ นางจันทร์เพ็ญ   
ดอนดี 

๔๘ ๒๓ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ศศ.ม. ภาษาไทย - ภาษาไทย  
ม.๑ 
- การอ่านและพิจารณา
วรรณกรรม  ม.๖ 

๔๘ 

๓ นางสาวปาริชาติ 
ช่างสุวรรณ 

๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย  
ม.๒ 
- ภาษากับวัฒนธรรม  
ม.๖ 

๓๒ 

๔ นายสุรศักดิ์   
พยอม 

๔๔ ๒๒ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย 
ม.๕ , ม.๖ 
 

๓๐ 

๕ นางกฤษฎี  เงินทอง ๕๑ ๒๘ ครู/ 
ครูช านาญการ 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
ม.๒ , ม.๖ 

๓๖ 

๖ นางผกาภรณ์ 
บุญเนรมิตร 

๔๗ ๒๒ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
ม.๓ , ม.๕ 

๓๐ 

๗ นายประทุม   
เอมแย้ม 

๓๖ ๙ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ค.บ./ศษ.
ม. 

คณิตศาสตร์/
บริหาร 

- คณิตศาสตร์  
ม. ๒ ,ม.๔ , ม.๕ 

๓๘ 

8 นางสาวศิริพร   
               ละน้อย 

๒๖ ๔ ครู วท.บ./
กศ.ม 

เคมี/หลักสูตร - เคมี ม.๕ 
- วิทยาศาสตร์ ม.๕ 
- โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ ม.๖ 

๔๐ 

9 นางสาวกิตติมา   
             ฤกษ์หร่าย 

๓๙ ๑๗ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ค.บ./
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์  
ม.๒ 

๘๔ 

10 นางสุวิมล  กาแก้ว ๔๘ ๒๒ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

 ค.บ./
กศ.ม 

วิทยาศาสตร์/
บริหาร 

- วิทยาศาสตร์  
ม.๓ 
 

๑๓๘ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รบัการ
พัฒนา/ป ี

๑๑ นางสาวสุรินทร์ทิพย์  
ชัยชนะ 

๔๙ ๒๑ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ./
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร์/ 
เคมี 

- เคมี ม.๔ , ม.๖ 
- สารและสมบัตขิองสาร
ม.๔ 
 

๙๖ 

๑๒ นายอนุชัย  อินทเสน ๔๐ ๑๗ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ค.บ. ฟิสิกส์ - ฟิสิกส ์ ม. ๔ , ม.๕ ม.๖ 
 

๔๒ 

๑๓ นางสาวโสพา   
เบ้าทอง 

๓๗ ๖ ครู 
อันดับ คศ.๑ 

 

ค.บ./
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร์/
บริหาร 

- วิทยาศาสตร์ ม.๑ 
 

๙๖ 

๑๔* นางสาวภคมนต์ 
เอิบลาภ 

๓๖ - ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา - ชีววิทยา ม. ๔ – ๖ ๑๒ 

๑๕ นางสุภาวดี   
ฤกษ์หร่าย 

๔๓ ๒๒ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ศศ.ม. สังคมศึกษา - สังคมศึกษา ม.๓ 
 

๑๒๐ 

๑๖ นางกฤษวรรณ 
ตรีสุทธาชีพ 

๕๘ ๓๖ ครู/ 
ครูช านาญการ 

พิเศษ 

ศศ.ม. สังคมศึกษา - สังคมศึกษา ม.๑ 
 

๘๔ 

๑๗ นางเพ็ญศรี   
เกียรติสุดาเกื้อกูล 

๕๑ ๒๗ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา - หน้าทีพ่ลเมือง ม.๔ม.
๖ 
- ประวัติศาสตร์  
ม.๖ 

๑๒๐ 

๑๘ นายขจรศักดิ์   
อ่อนอุทัย 

๔๔ ๙ ครู 
อันดับ คศ.๑ 

ค.บ. สังคมศึกษา - พระพุทธศาสนา ม.๔ 
, ม.๕ 
- สังคมศึกษา ม.๔ 

๙๖ 

๑๙* นายชัชวาล   
พระสิริไพบูลย์ 

๓๒ - ครูผู้ช่วย ศศ.บ. รัฐประศาสน-
ศาสตร์ 

- สังคมศึกษา ม.๒ 
- ประวัติศาสตร์  
ม.๒ 

๑ 

๒๐ นายบรรจง  เพ่งพิศ ๓๓ ๖ ครู 
อันดับ คศ.๑ 

ค.บ. พลศึกษา - สุขศึกษา ม.๔ , ม.๖ 
- วอลเล่ย์บอล ม.๔ 
- ตะกร้อ ม.๕ 
- ลีลาศ ม.๖ 

๓๐ 

๒๑ นายคงคา  โล่ห์ทอง ๓๓ ๘ ครู 
อันดับ คศ.๒ 

ค.บ. พลศึกษา - สุขศึกษา ม.๑ ,  
ม.๓ , ม.๕ 
-ตะกร้อ  ม.๖ 

๒๔ 

หมายเหตุ : ๑๔ * นางสาวภคมนต์  เอิบลาภ   
               ๑๙ *  นายชัชวาล  พระสริิไพบูลย ์

 จ านวนครั้ง/ช่ัวโมงท่ีรับการพัฒนา/ปี ไม่ถึง ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี เนื่องจากพ่ึงบรรจุเข้ารับต าแหน่ง 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั

การพัฒนา/ปี 

๒๒ นายภูวดล  สังขพาลี ๓๓ ๔ ครู  
อันดับ คศ.๑ 

ศศ.บ. ออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ 

- ศิลปะ ม.๑ ,ม.๓ 
 
 

๙๐ 

๒๓ นายธานินธ์   
ถิรวัฒนากุล 

๓๕ ๑๐ ครู 
อันดับ คศ.๒ 

ค.บ. ดนตรีศึกษา - ดนตรี ม.๒ 
- นาฏศิลป์ ม.๒ 
- ดนตรีนาฏศิลป์ ม.๔ 
ม.๖ 
- การขับร้อง ม.๖ 

 

๒๔ นายถาวร  จงอิ้ว ๔๖ ๒๒ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ  

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

- งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ท้องถิ่น ม.๑ 
- งานผ้าบาติก ม.๒ 

๙๖ 

๒๕ นางสาววนิดา 
เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ 

๓๙ ๑๕ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ค.บ./
กศ.ม. 

คอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยี
สื่อสารฯ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ม.๑ 
- การสร้างงานมัลติมีเดีย 
ม.๔ 

 

๒๖ นายสุชาติ  สอนแก้ว ๕๑ ๒๖ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ม.๓ 
- การสร้างงานมัลติมีเดีย
ม.๖ 

๓๐ 

๒๗ นายชูชาติ  สิทธิรักษ์ ๕๗ ๓๔ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ - โครงงานอาชีพ  
ม.๓ 
- งานเขียนแบบ ม.๔ 
- งานเช่ือมเบื้อต้น ม.๕ 
- งานไม้ ม.๖ 

๓๐ 

๒๘ นางสาวกิติยาภรณ์ 
ปูอมค า 

๓๖ ๗ ครู/ 
ครูช านาญ

การ 

ค.บ./
ค.ม. 

คอมพิวเตอร์/
หลักสูตรและ

การสอน 

- เทคโนโลยีสารสนเทศม.
๒ 
- การสร้างงานแอนิเมชั่น 
ม.๕ 

๕๔ 

๒๙ นางสาวสุเนตร  
บุตรชานนท์ 

๓๘ ๑๕ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ  
ม.๓ , ม.๖ 
 

๗๘ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รบัการ
พัฒนา/ป ี

๓๐ นางสาวทัศนวรรณ  
กันทาเดช 

๔๐ ๑๕ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ ม.๔ 
-ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 
ม.๔ 
-ภาษาเพื่อการส่ือสาร  ม.
๕ 
- ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ ม.๖ 

๕๔ 

๓๑ นางสายชล  ปิ่นชัยมูล ๔๔ ๒๑ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ค.ม. ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ ม.๕ 
 ม.๓ 

๙๐ 

๓๒ นางอโณทัย   
กมุทชาติ 

๔๔ ๒๑ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ./
บธ.ม. 

อังกฤษ/การ
จัดการ 

-ภาษาอังกฤษ  
ม.๑ , ม.๓ 
 

๒๑๐ 

๓๓ นางสาวชลณพรรธษ์ 
          ศรีเริงหล้า 

๒๙ ๒ ครู ค.บ. ภาษาจีน - ทักษะภาษาจีน ม.๔ 
ม.๕ , ม.๖ 
- เสริมทักษะภาษาจีน 
ม.๕ , ม.๖ 

๑๕๐ 

๓๔ นางสาวเบญจรัตน์  
ผลเจริญ 

๓๐ ๕ พนักงาน
ราชการ 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ - บัญชีกจิการสินค้า ม.
๔ 
- การสหกรณ์ ม.๕ 
- งานโฆษณา ม.๖ 
- ศิลปะ ม.๕ 
- นาฏศิลป์พื้นเมือง ม.๔ 
- นาฏศิลป์ไทย ม.๕ 

๒๔ 

๓๕ นางสาววรกมล   
อยู่สุภาพ 

๒๔ - พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. สังคมศึกษา - สังคม ม.๕  

 

 จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก  ๓๐  คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๗๗ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๑  คน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๒๓ 
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ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การ

สอน (ปี) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวใกล้รุ่ง   
ชัยฤทธิ ์

๓๑ ๕ ค.บ. ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ ม.๒  
- ประวัติศาสตร์ ม.๑ 
- อาเซียนศึกษา ม.๕ 

งบประมาณ 

๒ นายสุริชัย   กอบธัญ
กิจ 

๒๔ - ค.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย ม.๔ 
- สังคม ม.๔ 
- ประวัติศาสตร์ ม.๓ 
 

งบประมาณ 

๓ Mr.Richard 
DinanasBanyang 

๒๙ ๖ B.Ed. Bachelor  of 
Education   
in  English 

- ภาษาอังกฤษ  
ม.๑ – ม.๖ 

นอก
งบประมาณ 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

รายการ 
ลักษณะ
อาคาร 

จ านวน 
(หลัง / ชั้น / ห้อง) 

ประโยชน์ใช้สอย 

อาคารเรียน 
แบบ  ๒๑๖ ล. 
แบบเบ็ดเสร็จ ก. 
แบบเบ็ดเสร็จ ข. 
อาคารชั่วคราวปรับปรุงเป็นอาคารเรียน 

 
คอนกรีต 
คอนกรีต 
คอนกรีต
คอนกรีต 

 
๑ / ๒ / ๑๖ 
๑ / ๑ / ๘ 
๑ / ๑ / ๕ 
๑ / ๑ / ๒ 

 
ใช้จัดการเรียนการสอน
และห้องพิเศษท้ัง  ๔  
อาคาร 

อาคารประกอบ 
โรงฝึกงานแบบเบ็ดเสร็จ ค. 
โรงฝึกงานแบบ  ๑๐๐/๒๕ 
หอประชุมแบบ  ๑๐๐/๒๗ 
ส้วม  ๖  ที่/๒๗ 
อาคารชั่วคราวปรับปรุงเป็นโรงอาหารสนาม
บาสเกตบอล 

 
คอนกรีต 
คอนกรีต
คอนกรีต 
คอนกรีต 
คอนกรีต
คอนกรีต 

 
๑ / ๑ / ๑ 
๑ / ๑ / ๒ 
๑ / ๑ / ๑ 
๔ / - / ๒๔ 
๑ / ๑ / - 
๒  สนาม 

 
จัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอน 
 
สถานที่รบัประทานอาหาร 
ใช้ในการกีฬา 
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๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน (บาท) รายจ่าย จ านวน (บาท) 
เงินงบประมาณ ๑๖,๒๐๖,๗๔๘.๑๐ งบด าเนนิการ/เงนิเดือน-ค่าจ้าง ๑๖,๒๐๖,๗๔๘.๑๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๔,๓๐๒,๓๔๓.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๗๘๘,๒๕๓.๔๙ 

เงินอ่ืนๆ  - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ ๒๐,๕๐๙,๐๙๑.๑๐ รวมรายจ่าย ๑๘,๙๙๕,๐๐๑.๕๙ 

 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ   ๗๙.๖๗ ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๗๑ ของรายรับ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบทมีประชากรประมาณ  ๙,๑๒๐

คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ชุมชนบ้านไตรตรึงษ์และแปลงเกษตรกรรมของชุมชนจุดเด่น
ของชุมชนบ้านไตรตรึงษ์คือการมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
พ้ืนบ้านด้านการแสดงเช่นระบ าก.ไก่ร าโทนนิทานท้าวแสนปม  เป็นต้น 
  ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่๖อาชีพหลัก คือ  เกษตรกร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  คน 

 ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาสของโรงเรียนคือการมีชุมชนที่ ให้การสนับสนุนทรัพยากรเป็นอย่างดี เช่น  

งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลต าบลปากดงองค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์โรงงานน้ าตาลทราย
ก าแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชรมีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน   
   ข้อจ ากัดของโรงเรียนคือครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจนขาดแคลน  อาศัยอยู่
ห่างไกลจากโรงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่สูงอายุ  (ปูุ ย่า ตา ยาย)  ไม่มีเวลาและให้การ
ช่วยเหลือหรือค าปรึกษาในการเรียนของนักเรียน   
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๑ 

 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖ 

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
วิทยาศาสตร ์ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร ์
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
ภูมิศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์

๑๖๐ (๔นก.) 
๔๐(๑ นก.) 

 
 

๑๒๐(๓ นก.) 

๑๖๐ (๔นก.) 
๔๐(๑ นก.) 

 
 

๑๒๐(๓ นก.) 

๑๖๐ (๔นก.) 
๔๐(๑ นก.) 

 
 

๑๒๐(๓ นก.) 

๓๒๐ (๘นก.) 
๘๐(๒ นก.) 
๘๐(๒ นก.) 

 
 

๑๖๐(๔ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๘๘๐ (๒๒นก.) ๑,๖๔๐ (๔๑นก.) 
  รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ชั่วโมง 

(๕ นก.) 
ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ชั่วโมง   

(๔๐ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมแนะแนว     

กิจกรรมนักเรียน 

    - ลูกเสือ ยุวกาชาด 

    - ชุมนุม 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๓๖๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมฯ     

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ ปี 
รวม ๓ ปี 

ไม่เกิน  ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
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๙.แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑)  ห้องสมุดมีขนาด  ๑๙๒  ตารางเมตรจ านวนหนังสือในห้องสมุดประมาณ  ๑๐,๐๐๐  เล่ม   
มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับการศึกษาค้นคว้าจ านวน  ๘  เครื่อง  การสืบค้นหนังสือ
และการยืม-คืนใช้ระบบทศนิยมดิวอ้ีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เฉลี่ย  ๒๘๔  คน
ต่อวันคิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๓๐  ของนักเรียนทั้งหมด 

๒)  ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน  ๕  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน  ๓  ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์จ านวน ๑๓๑ เครื่อง 
   คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจ านวน  ๘๐ เครื่อง 
ใช้ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน  ๓๖  เครื่องและใช้ส าหรับการบริหารงานจ านวน  ๑๕  เครื่อง   
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา๒๕๕๘ เฉลี่ย๔๘๒คนต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๕๐  ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สวนพรรณไม ้
๓. ห้องสมุด 
๔. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๕. สนามกีฬา 

๑๕ 
๑๕ 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. วัดวังพระธาตุ จ.ก าแพงเพชร 
๒. วัดศรีปุณณาวาส(วัดท้ายเกาะ) จ.ก าแพงเพชร 
๓. ธุดงคสถานสู่แสงธรรม จ.ก าแพงเพชร 
๔. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) จ.อุทัยธานี 
๕. วัดหนองปลิง จ.ก าแพงเพชร 

๕ 
๕ 
๑ 
๑ 
๑ 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

6. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย ๑ 
7. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ล าปาง ๑ 
  

 
 
 
 
 
 

 ๖)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
   ๖.๑  นายสรรค์ สร้อยแสง จากส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘  
จังหวัดก าแพงเพชร ให้ความรู้เรื่องการปูองกันและระงับอัคคีภัยสถิติการให้ความรู้จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๒  เจ้าหน้าที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบริษัท เอ.พี.ฮอนด้าจังหวัดก าแพงเพชร ให้
ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สถิติการให้ความรู้จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๓  คุณศักดิ์ชัย สัมทับ จากเครือข่ายชมรมรักบริสุทธิ์ จังหวัดก าแพงเพชร โครงการ 
Pure Love ให้ความรู้เพศศึกษารอบด้าน เรื่อง รักบริสุทธิ์และจริยธรรมทางเพศสถิติการให้ความรู้จ านวน 
๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๔  พระครูสิทธิวชิรโสภิต  พระธรรมทูตประจ าหน่วย  ต.ไตรตรึงษ์ กิจกรรมการออก
จาริกของคณะพระธรรมทูต ประจ าปี  ๒๕๕๗  ให้ความรู้เรื่อง  ธรรมะส าหรับเยาวชน สถิติการให้ความรู้
จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๕  พระครูวชิรวิทย์ รัตน์ศิริวิโรจน์ วัดวังพระธาตุ กิจกรรมชั่วโมงคุณธรรม ให้ความรู้
เรื่อง ค่านิยม  ๑๒  ประการสถิติการให้ความรู้จ านวน  ๒  ครั้ง/ปี 
   ๖.๖  นายสมเดช  เคหะลูน  โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  กิจกรรมยกระดับผล 
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  แบบเข้ม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
   ๖.๗  นางนิชรา  พรมประไพ  โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  กิจกรรมยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  แบบเข้ม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๓  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
   ๖.๘  นางสาวเกล้าฉัตรษ์  นุเวที  กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  แบบเข้ม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ 
   ๖.๙  นางเมธากานต์  จงมีความสุข  กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน  (O-NET)  แบบเข้ม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๔ 

 

   ๖.๑๐ นายนิยม  สุทธิศาล  กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน             
(O-NET)  แบบเข้ม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ 
   ๖.๑๑ นายวาทิต  จงมีความสุข  กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  แบบเข้ม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑  ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

ประเภทสถานศึกษา ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 

รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม 
“โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 
๑๒ ประการ ดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑  

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศยกย่องเชิด
ชูเกียรติการสืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 
 

รางวัลชนะเลิศ ประกวดผลิต
ภาพยนตร์สั้นทางโทรศัพท์มือถือ 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร และส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดก าแพงเพชร 

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 
 

ให้ความอุปถัมภ์การแสดงเวทีกลาง  
ชุดการแสดง เพลงเต้นร าก าเคียว          
งานประจ าปีไหว้พระบรมธาตุ เพ็ญ             
เดือน ๓  

วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม               
อ.เมือง จ. ก าแพงเพชร 

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 

รางวัลเหรียญทอง “สถานศึกษายอด
นักอ่านและการคิด” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

  
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๕ 

 

 ๑๐.๒  ผลงานดีเด่นของผู้บริหารสถานศึกษา 
ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายภิญโญ  แก่งศิริ ผู้บริหารดีเด่น ปี ๒๕๕๘ สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

นางสายชล  ปิ่นชัยมูล รางวัล  “เหรียญทองแดง”การประกวด
กิจกรรม “งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา              
(๕ บท)  ประเภท “ผู้บริหาร” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสายชล  ปิ่นชัยมูล  รางวัล “เหรียญทอง”การประกวด
กิจกรรม “บันทึกยอดนักอ่าน” ประเภท 
“ผู้บริหาร” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสายชล  ปิ่นชัยมูล  รางวัล “เหรียญทอง”การประกวด
กิจกรรม “บันทึกหนังสือเล่มโปรด” 
ประเภท “ผู้บริหาร” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

 ๑๐.๓  ผลงานดีเด่นของครู 
ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายอนุชัย  อินทเสน ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินไกล ม. ๑ – ๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 
 

นางสาวโสพา  เบ้าทอง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ม. ๑ – ๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 
 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๖ 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นายภูวดล  สังขพาลี - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
ชนะเลิศ การประกวดศิลป์สร้างสรรค์  
ม.๑-ม.๓  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่  ๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง  การประกวดศิลป์สร้างสรรค์          
ม.๑-ม๓  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่  ๖๕ ระดับภาคเหนือ 
- ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงาน 
คุณภาพระดับ “ระดับดีเยี่ยม” การ
ส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการพัฒนา
ผู้เรียนด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
และผลงาน Project Based 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอน
กิจกรรม “ยอดครู สู่นักคิด ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้” 

-  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 
 
 
 
-  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางวนิดา  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓          
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

-  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 
 
 
 

นางสาวกิติยาภรณ์  ปูอมค า 
นายสุชาติ  สอนแก้ว 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 
(๒D Animation) ม.๑-ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 

นายสุชาติ  สอนแก้ว 
นายถาวร  จงอิ้ว 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์ 
สพฐ. ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๗ 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางผกาภรณ์  บุญเนรมิตร - รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมบันทึก 
๑๐๐ วรรคทองโครงการรักการอ่าน
ผสานยอดนักคิด ปีการศึกษา ๒๕๕8 
- รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมบันทึกเล่ม
โปรดโครงการรักการอ่านผสานยอดนัก
คิด ปีการศึกษา ๒๕๕8 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 

นายอนุชัย  อินทเสน 
นางวนิดา  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ 
นางสุวิมล  กาแก้ว 
นางจันทร์เพ็ญ  ดอนดี 
นางสาวสุรินทร์ทิพย์  ชัยชนะ 
นางกฤษวรรณ  ตรีสุทธาชีพ 
นางสาวภัทริดาวดี  นามวัง 
นางสาวโสพา  เบ้าทอง 
นางผกาภรณ์  บุญเนรมิตร 
นายภูวดล  สังขพาลี 
นางสาวกิติยาภรณ์  ปูอมค า 
นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า 

นางสาวใกล้รุ่ง  ชัยฤทธิ์ 
นายบรรจง  เพ่งพิศ 
นางสาวเบญจรัตน์  ผลเจริญ 
นายชูชาติ  สิทธิรักษ์ 
นางสาวสุรินทร์ทิพย์  ชัยชนะ 
นายสุชาติ  สอนแก้ว 

Has been awarded “pass” in the 
Online Proficiency English Test 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๘ 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสุภาวดี  ฤกษ์หร่าย 
นางอโณทัย  กมุทชาต ิ
นางสาวทัศนวรรณ กันทาเดช 
นางสาวปาริชาติ  ช่างสุวรรณ 
นางผกาภรณ์  บุญเนรมติร 
นางสาวสุรินทร์ทิพย์  ชัยชนะ 

รางวัล  “เหรียญทอง”การประกวด
กิจกรรม “บันทึกวรรคทองของการ
อ่าน”ประเภท “ครู”  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นายสุรศักดิ์  พยอม 
นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า 

นางสาวเบญจรัตน์  ผลเจริญ 

รางวัล  “เหรียญทองแดง” 
การประกวดกิจกรรม “บันทึกวรรค
ทองของการอ่าน”ประเภท “คร”ู  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสาวภัทริดาวดี  นามวัง ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม “ยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน” ได้รับรางวัล 
“เหรียญทอง” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสุภาวดี  ฤกษ์หร่าย ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม “ยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน” ได้รับรางวัล 
“เหรียญเงิน” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสุภาวดี  ฤกษ์หร่าย ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม “ยอดนักอ่านเชิง    
วิเคราะห์” ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสาวภัทริดาวดี  นามวัง ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม “ยอดนักอ่านเชิง    
วิเคราะห์” ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา  เขต  ๔๑ 

นายภูวดล  สังขพาลี ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม “ยอดคร ูสู่นกัคิด     ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้” ได้รับรางวลั “เหรยีญ
ทอง” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางอโณทัย  กมุทชาติ ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม “ยอดคร ูสู่นกัคิด     ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้” ได้รับรางวลั “เหรยีญ
เงิน” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสาวสุเนตร  บุตรชานนท์ รางวลั“เหรยีญเงิน”การประกวดกิจกรรม 
“งานวิจัยในชั้นเรียน”ประเภท “ครู” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสาวปาริชาติ  ช่างสุวรรณ 
 

รางวลั  “เหรยีญทอง”การประกวดกิจกรรม 
“บันทึกสร้างสรรค์ผ่านโครงสร้างความรู้ 
(Graphic  Organizer)”ประเภท “ครู”  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๙ 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวกิตติมา  ฤกษ์หร่าย 
 

ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม “การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ” ได้รับรางวัล           
“เหรียญเงิน” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า 

 
รางวัล  “เหรียญเงิน”การประกวด
กิจกรรม “งานวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา (๕ บท)  ประเภท “คร”ู 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นายขจรศักดิ์  อ่อนอุทัย ครูดีในดวงใจ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 

นายขจรศักดิ์  อ่อนอุทัย 
นางสาวกิตติมา  ฤกษ์หร่าย 
นางเพ็ญศรี  เกียรตสิุดาเกื้อกลู 

นางสาวสุเนตร  บุตรชานนท์ 
นางสาวโสพา  เบ้าทอง 
นางสุภาวดี  ฤกษ์หร่าย 
นายถาวร  จงอิ้ว 
นางสาวภัทริดาวดี  นามวัง 
นางกฤษฎี  เงินทอง 

ครูดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑๐.๔ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายนพรัตน์  ทรายทอง
เด็กชายแสงสุรีย์  รุ่งแจ้ง 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล              
ม. ๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 
 

เด็กชายอนุสิทธิ์    พงษา
เด็กชายกฤษณะ    นุ่มเดื่อ 
 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน           
ม. ๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 
 

เด็กชายธนกฤต    วัฒนศิริ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๒๐ 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงเบญจมาศ ราชบัวน้อย รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน

วาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น 
ม.๑–๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับ  เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  ๖๕ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

เด็กหญิงสุชาดา  ปานหลุม
ข้าว 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑–๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ  เขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่  ๖๕ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

เด็กชายฐิรวรรษ    จันทร์ทอง 
เด็กชายภัทรพงษ์    สุนันทิพย์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการ
สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 
 

เด็กชายสรวุฒิ    ดีนุช 
เด็กชายพนศกรณ์    หุ้นเหี้ยง 

รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D 
Animation) ม.๑-ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 
 

เด็กชายกิตติ    โกฉิม 
เด็กชายวราธิป    หัตถีกูล 
เด็กชายสุชล    อ่ าเกิด 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การ
แข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.๑-ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑ 
 

นางสาววสุกัญญทิพ  ถังทอง ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป 

จังหวัดก าแพงเพชร 

เด็กชายวีรพล  มีโพธิ์ 
 

รางวัล  “เหรียญเงิน”การประกวด
กิจกรรม “บันทึกหนังสือเล่มโปรด”
ประเภท “นักเรียน”  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

เด็กหญิงอัญธิชา  กอบธัญกิจ รางวัล  “เหรียญทองแดง”การประกวด
กิจกรรม “บันทึกหนังสือเล่มโปรด”
ประเภท “นักเรียน”  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๒๑ 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงศศิพร  ฤทธ์ิเต็ม 
เด็กหญิงสายวสันต์  อ้นทอง 
เด็กชายพีระพล  รัตนานพ 
เด็กหญิงกฤษณา  พรมศิร ิ
เด็กหญิงชวกรณ์  ทองดี 
เด็กหญิงญาราภรณ์  ศิริโกสุม 
เด็กหญิงปรดีาพร  ปากแคว 
เด็กชายชานนท์  แจ่มจันทร ์
เด็กชายนัทธพงศ์  โพธิ์เงิน 
เด็กชายสุวพิชญ์  แก้วตา 
เด็กหญิงเกษฎา  อ่ าเกิด 
นางสาวปนัดดา  กาฬษร 
นางสาวพิมนภา  วาอุทัศ 
เด็กหญิงสุพรรษา  เทพผาโสต 
เด็กชายรัชพล  อิ่มเนย 
นายทิวา  สาวแก้ว 
นายพรเทพ  พลายพิชิต 
นายสิทธิศักดิ์  น้อยใหม ่
นางสาวกมลชนก  สะเอี่ยม 
นางสาวฐิราวรรณ์  อัยการ 
นางสาวพิมพ์นิภา  ระวังชาต ิ
นางสาวศรัญญา  ค ามุ้ย 
นางสาวชฎาณัฐธนพร  ถังทอง 
นายตันติกร  บุญแสวง 
นายภาคินัย  พรมพิทักษ์ 
นางสาวทัดดาว  สมัครธัญการ 
นางสาวนลิน  ด าค า 
นางสาวน้ าฝน  ศรีชมพ ู
นางสาววิไลวรรณ  รุ่งระว ี
นางสาวศิริพร  เตจ๊ะ 
นางสาวศิริพร  แสงสว่าง 
นางสาวสาวิตรี  ทิกิ๊ว 
นายจักรกฤษ  ลูกอินทร ์
นายจิรพงค์  วงษ์ศรี 
นายวิธา  อยู่รอด 

รางวัล  “เหรียญทอง”การประกวด
กิจกรรม “บันทึกหนังสือเล่มโปรด”
ประเภท “นักเรียน”  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๒๒ 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายวิษณุ  ม่วงเงิน 
นางสาวนิภา  พยัคฆโค 
นางสาวดาราพร  จันทร์ค า 
นางสาวนภัสสร  ค าสอาด 
นางสาวนภิสรา  เกตมุ ี
นางสาวน้ าทิพย์  รักชีวิต 
นางสาวเบญญารตัน์  ด้วงแหวะ 
นางสาวปริสา  พรมดอนกลอย 
นางสาวศิริขวัญ  งามเจริญ 
นางสาวอารีพร  เสวกวรรณ 
นายพุธ  พรหมทอง 
นางสาวจริญา  ทับทอง 
นางสาวจิตตภิรณ์  แพจันทร ์
นางสาวปานตะวัน  แพงพันธ ์
นางสาวรุ่งฤดี  รอดศริ ิ
นางสาววรรณิภา ธนชาติดิฐสกุล 

นางสาววันดี  กันมิน 
นางสาววิชุดา  ภู่มาลา 
นางสาวสิรินภา  สว่างวงค ์
นางสาวสุพรรษา  ระวัง 
นางสาวจุฑามาศ  กากะทิง 
นางสาวรัตนาภรณ์  ใจงาม 
นายกรวลัย  สาวงษ ์
นายณัฐวัตร  บุตรโคตร 
นายสุทัศน์  โกฉิม 
นายสุรวุฒิ  วัฒนศิร ิ
นายสุรยี์  วงค าอุด 
นางสาวกนกพร  จินเพชร 
นางสาวเพ็ญพิชชา  มิตรรัก 
นางสาวจุฬาลักษณ์  ฤทธิ์นุช 
นางสาวณัฎฐณิชา  คงสมทรง 
นางสาวเจนจริา  แจ่มจันทร ์
นางสาวนฤมล  คงสมทรง 
นางสาววรนุช  พรมน้ าอ่าง 

รางวัล  “เหรียญทอง”การประกวดกิจกรรม 
“บันทึกหนังสือเล่มโปรด” 
ประเภท “นักเรียน”  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๒๓ 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวธนธรณ์  ดีวัน 
นางสาววาสนา  แตงแก้ว 
นายศุภกรณ์  สุขเกษม 
นางสาวธัญญา  การะเกษ 
นางสาววันวิสา  กิจจา 
เด็กหญิงสายธาร  โสดาเจรญิ 
เด็กหญิงฐิตมิา  มะหะส ุ
นายอนาวิล  น้อยใหม ่
เด็กหญิงเขมิกา  พวงภู่ 
นายคุณากร  สิงห์สู ่

รางวัล  “เหรียญทอง”การประกวดกิจกรรม 
“บันทึกหนังสือเล่มโปรด” 
ประเภท “นักเรียน”  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสาวกฤษณา  พรมศริ ิ
เด็กหญิงปรดีาพร  ปากแคว 
นางสาวเมษา  ก้อนแว่น 
เด็กหญิงกุลนดิา  พันพุก 
นางสาววิภา  นาศรลีา 
นางสาวบุญสติา  บุญทา 
นางสาวพิมพ์พร  ด้วงค าจันทร ์
นางสาวอุไรพร  ธรรมรงค์ 
นายณัฐนัย  รื่นรวย 
นางสาวทิพวรรณ  สุขเกษม 
นางสาวศศิณา จันทะมัด 
นางสาวอาทิตยา  น าทองมงคล 
นางสาวณัฐสุดา  เพชรคล้าย 
นางสาวอภิญญา  โรงอ่อน 
นางสาวอัชฎาพร  แตงแก้ว 
นายเจม  นุสนธ ์
นายธวัชชัย  ภู่บ าเพ็ญ 
นายธีระ  จิตต์หาญ 
นายอานนท์  ศรีนาม 
นางสาวนริศรา  วรรณวงค์ 
นางสาวมณรีัตน์  หาญเหี้ยม 
นางสาวยวิษฐา  สุมังฆะเศษ 

รางวัล  “เหรียญทอง”การประกวดกิจกรรม 
“บันทึกยอดนักอ่าน”ประเภท “นักเรียน” 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๒๔ 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายภานุวัฒน์  นกลอย 
นางสาวประกายแก้ว  จรสุข 
นางสาวศรีกลัญา  ทะสะวะด ี
นายเอกพันธ์  ฤทธ์ิเต็ม 
นายธีรพัฒน์  จิตรีพรต 
นางสาวไอรดา  กฤษณพันธ์ุ 
นางสาววิลาวัลย์  พินธ ุ
นายใกล้รุ่ง  หงส์ศร ี
นางสาวอ าภาพร  กลิ่นจันทร ์
นางสาวสุดารัตน์  ประยัต ิ
เด็กหญิงจันทัปปภา  น้อยรุ่ง 

รางวัล  “เหรียญทอง”การประกวดกิจกรรม 
“บันทึกยอดนักอ่าน”ประเภท “นักเรียน” 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นายอธิษฐ์  เนียมศิร ิ รางวัล  “เหรียญเงิน”การประกวดกิจกรรม 
“บันทึกยอดนักอ่าน”ประเภท “นักเรียน”  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

เด็กหญิงช่ืนนภา  จุมภาล ี
นางสาววาสนา   แย้มบญัชา 
นางสาวนิฤมล  มีโพธ์ิ 

รางวัล  “เหรียญทอง”การประกวดกิจกรรม 
“บันทึกวรรคทองของการอ่าน”ประเภท 
“นักเรียน”  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

เด็กหญิงวิมลรตัน์  สีสุวงค ์
เด็กชายปฏิพัฒน์  พรมศริ ิ
เด็กชายไวทยวิทย์  น้อยใหม ่
เด็กชายศุภวิชญ์  กวินจรณชัย 
เด็กหญิงชลฤชา  พูลอนันต ์
เด็กหญิงญาราภรณ์  ศิริโกสุม 
เด็กหญิงปนัดดา  เจรญิธัญกรณ ์
เด็กหญิงมลิตรา   แบนปิง 
นางสาวสุกัญญา  จุ้ยเจริญ 
เด็กหญิงสุนิสา  พงษา 
เด็กชายธีรภัทร  ศิริวงษ ์
เด็กชายสรวุฒิ  ดีนุช 
นางสาวสุกัญญา  อินสุก 
นางสาวแสงรุ้ง  มันมือเสือ 
นายชาคริต  แกล้วกสิวิทย ์
นางสาวกัญญารัตน์  กล่ าเจรญิ 
นางสาวศิรลิักษณ์  จีนสุกแสง 
นางสาวเดือนหทัยรัตน์  รู้คณุ 
นางสาวหอมจันทร์  แก้วสิทธ์ิ 

รางวัล  “เหรียญเงิน”การประกวดกิจกรรม 
“บันทึกวรรคทองของการอ่าน”ประเภท 
“นักเรียน”  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๒๕ 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายนพดล  บญุญานันท์ 
เด็กหญิงจินดาพร  สร้อยม ี
เด็กหญิงรตันาภรณ์  คงน้ า 
เด็กชายกฤษชัย  ตุงคะศิร ิ
เด็กชายจีรวัฒน์  เมฆสิงห ์
เด็กชายนัฐพงษ์  วันเช้ือ 
เด็กชายบุญฤทธิ์  สุขเรือง 
เด็กชายสหภพ  ประพฤติถ้อย 
นางสาวมารสิา  โคกอ่อน 
นายวัชรากร  ศรีแตง 
นางสาวเกศินี  ศรีเดช 
นายธีรวัฒน์  สืบสิงห ์
นายประเสริฐ  กุลกัญญา 

รางวัล  “เหรียญทองแดง”การประกวด
กิจกรรม “บันทึกวรรคทองของการอ่าน”
ประเภท “นักเรียน”  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสาวสมฤดี  นิลเกษม 
นายกิตติ  ชินอ่วม 
นางสาวพรทิพย์  เอี่ยมชม 
นางสาวนิตยา  ธรรมครบุร ี
นายนิคม  พงษา 

รางวัล  “เหรียญทองแดง”การประกวด
กิจกรรม “บันทึกวรรคทองของการอ่าน”
ประเภท “นักเรียน”  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

เด็กหญิงพิราภรณ์  ขาวเข็ม 
นางสาวน้ าฝน  สุขรอด 
เด็กชายกิตตศิักดิ์  คุ้มเหม 
นายคามิน  คุ่ยจาด 
เด็กชายพงศกรณ์  ค าโย 

รางวัล  “เหรียญเงิน” การประกวดกิจกรรม 
“คัดไทย ๕  บรรทัด ๑๐๐  วันเรยีน” 
ประเภท “นักเรียน”  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

เด็กชายรัฐธรรมนญู  เอี่ยมลออ 
เด็กชายบุญญฤทธ์ิ  แช่มช้อย 
เด็กชายพนศกรณ์  หุ้นเหี้ยง 
นายอนันต์  สุวรรณบาง 
เด็กหญิงสุวนันท์  สุบินนิมิตร 
เด็กหญิงฉดาพร  ผดุงญาต ิ
เด็กหญิงเนตรทราย  โพธิพันธ ์
เด็กหญิงสุรตา  ด าค า 
นางสาวธิดา  ม่วงเก่า 

รางวัล  “เหรียญเงิน” การประกวดกิจกรรม 
“คัดไทย ๕ บรรทัด ๑๐๐ วันเรยีน” 
ประเภท “นักเรียน”  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๒๖ 

 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวบุญสติา  บุญทา 
นางสาวพิมพ์พร  ด้วงค าจันทร ์
นายทิวา  สาวแก้ว 

รางวัล “เหรยีญทอง” การประกวด            
กิจกรรม“ยอดครู สู่นักคิด ๘  กลุม่สาระการ
เรียนรู้” ประเภท “ทีม” 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

เด็กหญิงวารณุี  สีขาว 
เด็กหญิงเขมิกา  พวงภู่ 
เด็กหญิงสริมล  โพธิ์แจ้ง 

รางวัล “เหรยีญเงิน” การประกวด            
กิจกรรม“ยอดครู สู่นักคิด ๘  กลุม่สาระการ
เรียนรู้” ประเภท “ทีม” 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสาววสุกัญญทิพ  ถังทอง 
นางสาวนภิสรา  เกตมุ ี
นางสาวศิริขวัญ  งามเจริญ 
นางสาวทิพวรรณ  สุขเกษม 
นางสาวไอรดา  กฤษณพันธุ ์
นางสาวศรีกลัญา  ทะสะวะด ี

รางวัล “เหรยีญเงิน” “การประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก” ประเภท “ทีม” 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

เด็กหญิงช่ืนนภา  จุมภาล ี
เด็กหญิงปรดีาพร  ปากแคว 
เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ มหาพรหม 
เด็กหญิงสายวสันต์  อ้นทอง 

รางวัล “เหรยีญทอง” “ยอดนักอ่านเชิง
วิเคราะห์” ประเภท “ทีม” 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

เด็กหญิงฐิตมิา  มะหะส ุ
นางสาววันดี  กันมิน 
นางสาวสุดารัตน์  ประยัต ิ
นายจักรพงษ์  กันหา 

รางวัล “เหรยีญเงิน” “ยอดนักอ่านเชิง
วิเคราะห์” ประเภท “ทีม” 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

นางสาววันดี  กันมิน ได้รับรางวัลชมเชยคัดลายมือภาษาจีน งานคุรุ
วิชาการ ครั้งท่ี ๑๒ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 

นางสาวธัญญารัตน์  ถังทอง ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศกึษา  
๒๕๕๘ ท าการฝึกยิงปืนเล็กยาว แบบ ๑๑ 
 มีผลคะแนนยิงปืนอยู่ในเกณฑ์ด ี

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  
มณฑลทหารบกท่ี ๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๒๗ 

 

 ๑๐.๕งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ  

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

๑ โครงการ
พัฒนา
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
-  เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ๘  
ประการตามที่
หลักสูตรก าหนด 
เป้าหมาย 
๑.  เปูาหมายเชิง
ปริมาณ 
-  นักเรียนทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่
โรงเรียน หรือ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
๒.  เปูาหมายเชิง
คุณภาพ 
-  นักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนด 

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัจจบุัน  ปัญหา  อุปสรรคและแนว
ทางการพฒันา 
๒.  จัดท าโครงการและกิจกรรม                 
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
-  ด าเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้กิจกรรม
ภาพยนตร์สรา้งสรรค์  ฝึกปฏบิตัิวิชาการงาน
อาชีพ  พัฒนาวงดุริยางค์ของโรงเรียน  เพิ่มทักษะ
งานศิลป์และเครื่องประดับ  กิจกรรมงานวินัย
นักเรียน  กิจกรรมต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด   การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  กิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
โครงงาน ทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมลูกเสือและ
ยุวกาชาด  กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน  กิจกรรม
อนามัยโรงเรียน 
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศตดิตามการด าเนนิ
กิจกรรม 
๒.  งานแผนงานและงบประมาณติดตาม
ตรวจสอบผลการใช้งบประมาณ 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
๒.  ประเมินผลโครงการ 
๓.  คณะกรรมการบริหารพิจารณาผลการ
ด าเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนาในปีงบประมาณ
ต่อไป 

นักเรียน              
ทุกคนมี
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
ตามที่
หลักสูตร
ก าหนด 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๒๘ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

๒ โครงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริม 
อัตลักษณ์ของสถาน 
ศึกษาให้โดดเด่น 
๒.  เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนไตรตรึงษ์
และสืบทอดด้วย
การน าไปแสดงเพื่อ
เผยแพร่สู่
สาธารณชน 
เป้าหมาย 
๑.  เปูาหมายเชิง
ปริมาณ 
-  นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและส่งเสริม
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และเพลงพ้ืนบ้าน 
๒.  เปูาหมายเชิง
คุณภาพ 
-  นักเรียนได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และเพลงพ้ืนบ้าน 

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์สภาพชุมชนศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๒.  จัดท าโครงการและกิจกรรม 
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
๑.  ด าเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  
โดยการจัดตั้งชุมนุมนาฏศิลป์  ศึกษาศิลป- 
วัฒนธรรมของชุมชนไตรตรึงษ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นพัฒนาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นด้วยการน าออกแสดงหรือร่วมประกวด
แข่งขันเพ่ือเผยแพร่ผลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม
สู่สาธารณชน 
๒.  จัดชุดการแสดงเพ่ือสืบสานประเพณี  
วัฒนธรรมและการแสดงพ้ืนบ้าน ไปตาม
สถานที่ต่างๆ 
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๒.  งานแผนงานและงบประมาณติดตาม
ตรวจสอบผลการใช้งบประมาณของแต่ละกิจกรรม 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผล
การด าเนินงาน 
๒.  ประเมินผลโครงการ 
๓.  คณะกรรมการบริหารพิจารณา                 
ผลการด าเนินงานเพ่ือวางแผนพัฒนา ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

-  นักเรียน               
ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม การ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรร
มและเพลง
พ้ืนบ้าน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๒๙ 

 

 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

๓ โครงการ
ขับเคลื่อน
แนว
พระราชด าริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถ
น าแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
เป้าหมาย 
๑.  เปูาหมายเชิง
ปริมาณ 
-  นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเองที่
สอดคล้องกับแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  เปูาหมายเชิง
คุณภาพ 
-  นักเรียนสามารถ
น าแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ศึกษาแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
วิเคราะห์สภาพ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  จัดท าโครงการและกิจกรรม                 
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
๑.  ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลงานด้านการ
ขับเคลื่อนแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  ด าเนินโครงการขับเคลื่อน แนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดสร้างศูนย์
การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  
กิจกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาสู่สถานศึกษา
พอเพียง 
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๒.  งานแผนงานและงบประมาณติดตาม
ตรวจสอบผลการใช้งบประมาณของแต่ละ
กิจกรรม 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผล 
๒.  ประเมินผลโครงการ 
๓.  คณะกรรมการบริหารพิจารณาผลการ
ด าเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนา  ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

๑.  นักเรียน               
ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาตนเอง
ที่สอดคล้อง
กับแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.  โรงเรียน
ได้รับการ
ประกาศ               
ยกย่องให้
เป็น 
“สถานศึกษา
พอเพียง”
ประจ าปี 
๒๕๕๕ 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๓๐ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

๔ โครงการ
พัฒนาและใช้
แหล่งเรียนรู้
ภายนอกและ
ภายใน
สถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์
-  เพื่อให้นักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ในการ
ส่งเสริมความรู้
ความสามารถให้แก่
ตนเอง 
เป้าหมาย 
๑.  เปูาหมายเชิง
ปริมาณ 
     -  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสามารถ
จัดบรรยากาศ ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ธรรมชาติวิชาและใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 
     -  นักเรียนทุกคนได้
ทัศนศึกษาหรือศึกษา
เรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้
ภายนอกอย่างน้อยปีละ 
๑คร้ัง       
๒.  เปูาหมายเชิง
คุณภาพ 
     -  โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความเหมาะสม  
มีคุณภาพ สามารถใช้เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ศึกษา  จัดท าทะเบียนและพฒันาแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา  
๒.  สถานศึกษาหรือแต่ละกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้จัดท าโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
หรือการทัศนศึกษา                 
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
๑.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  อาทิ  
การศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุด
และน ามาพฒันาห้องสมุดของโรงเรียน  การ
จัดท าปาูยค าขวัญและปูายนิเทศ  ร่วมพัฒนา
แหล่งโบราณสถานเมืองไตรตรึงษ์วัดวังพระ
ธาตุ  เป็นตน้ 
๒.  น านักเรียนศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศตดิตามการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๒.  งานแผนงานและงบประมาณติดตาม
ตรวจสอบผลการใช้งบประมาณของแต่ละ
กิจกรรม 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผล 
๒.  ประเมินผลโครงการ 
๓.  คณะกรรมการบริหารพิจารณา                 
ผลการด าเนนิงานเพื่อวางแผนพฒันา  ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

๑.  โรงเรียน 
ด าเนินการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอก                 
ให้มีความ
พร้อมในการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้              
แก่นักเรียน 
๒.  นักเรียน              
ทุกคนได้
ศึกษาเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
ภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๓๑ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

๕ โครงการสาน
สัมพันธ์
ผู้ปกครอง
และชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ 
-  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ผู้ปกครองและชุมชนมีการ
ประสานความร่วมมือกัน
ในการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 
เป้าหมาย   
๑.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     -  โรงเรียนมีการจัด
ประชุม  ผู้ปกครองอย่าง
น้อยภาคเรียน             
ละ  ๑  ครั้ง 
     -  โรงเรียนมสี่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมหรือ
การสืบสานประเพณีของ
ท้องถิ่น อย่างสม่ าเสมอ       
๒.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     -  ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจและมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและ               
มีส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
-  ประชุมครู  บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อศึกษา  
วิเคราะห์และก าหนดทิศทางการพฒันาการศึกษา  
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
๑.  จัดประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อย่างน้อยภาคเรยีนละ  
๑  ครั้ง 
๒.  โรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
หรือการสืบสานประเพณีของท้องถิ่นอย่าง
สม่ าเสมอ  อาทิ  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  
งานประจ าปีของชุมชน  งานลอยกระทง งาน
ประจ าปีของต าบลไตรตรึงษ์ การรว่มถวายพระพร
ชัยมงคล ฯ  การจัดกจิกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของ
โรงเรียน  เป็นต้น 
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษานิเทศตดิตามการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
๒.  งานแผนงานและงบประมาณติดตาม
ตรวจสอบผลการใช้งบประมาณของแต่ละ
กิจกรรม 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผล 
๒.  ประเมินผลโครงการ 
๓.  คณะกรรมการบริหารพิจารณา                 
ผลการด าเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนา  ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

๑.  ประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียน
ละ  ๑  ครั้ง 
๒.  ประชุม
คณะกรรม 
การสถาน 
ศึกษา ข้ัน
พื้นฐานอย่าง
น้อยภาคเรียน
ละ  ๒  ครั้ง 
๓.  โรงเรียนมี
ส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการ
จัดกิจกรรม
และประเพณี
ของท้องถิ่น 
 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๓๒ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๖ โครงการ
พัฒนา 
ทักษะความ 
สามารถ 
ด้าน
วิชาการ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาการให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพผูเ้รียน 
๒.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้น านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมทาง
วิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆ  
จัดขึ้น 
เป้าหมาย   
๑.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     -  ครูและนักเรียนได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน
กิจกรรมในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ  
ตามที่สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น 
๒.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     -  นักเรียนไดร้ับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะ 
ทางวิชาการเต็มตาม
ศักยภาพ                  
ของแต่ละบุคคล 

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
วิเคราะหศ์ักยภาพครู  ผู้เรียน   
๒.  วางแผนและก าหนดทิศทางในการส่งเสริม
การแข่งขันทักษะความสามารถ 
ด้านวิชาการ      
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
๑.  พัฒนานักเรียนให้มคีวามรูค้วามสามารถและ
ทักษะทางวิชาการ ท่ีสอดคล้องและเต็มตาม
ศักยภาพ 
๒.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรยีนเข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆ  
จัดขึ้น  อาทิ งานศิลปะ หัตถกรรมนักเรียนครั้ง
ที่  ๖๕การแข่งขันกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
กิจกรรมงานราชภัฏวิชาการ  เป็นต้น 
๓.  ยกย่องชมเชยครูและนักเรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ   
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษานิเทศตดิตามการ
ด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
๒.  งานแผนงานและงบประมาณติดตาม
ตรวจสอบผลการใช้งบประมาณ 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผล 
๒.  ประเมินผลโครงการ 

๑.  ครูและนักเรียน
ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันกิจกรรม
ทางวิชาการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ   
๒.  ครูและนักเรียน
ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันกิจกรรม
ในงานศิลป- 
หัตถกรรมนักเรยีน
ระดับภาคเหนือ  
ครั้งท่ี  ๖๕  จ านวน  
๑  กิจกรรม 
 

 
 
 
 
 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๓๓ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

๗ โครงการ
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
วิชาการ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา                
การบริหารงานวิชาการให้เป็นไป
โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็วและ 
สอดคล้องกับ ความต้องการของ
นักเรียน  ครู  สถานศึกษาและ
ชุมชน 
๒.  เพื่อสนับสนุนระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้องกับระบบ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  
การประเมินคณุภาพภายในเพื่อ
พัฒนาตนเองและการประเมิน 
จากหน่วยงานภายนอก 
เป้าหมาย 
๑.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     -  ครูและบุคลากร                      
ของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์  
จ านวน  ๔๐  คน   
     -  นักเรียนโรงเรียน                    
นครไตรตรึงษ์  จ านวน  ๖๓๗  คน 
     -  ผู้ปกครองและชุมชน                  
ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน
นครไตรตรึงษ์ทุกคน   
๒.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     -  การบรหิารงานวิชาการ มี
ความอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว 

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบาย
การพัฒนาการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  
๒.  จัดท ากิจกรรมเพื่อพัฒนางาน
บริหารวิชาการ 
๓.  จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานและ
ปฏิทินการด าเนินงานตลอดปี
การศึกษา 
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
-  ด าเนินกิจกรรมพัฒนางานบริหาร
วิชาการตามก าหนดเวลา 
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษานิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน 
๒.  งานแผนงานและงบประมาณ
ติดตามตรวจสอบผลการใช้
งบประมาณ 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานและ
รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.  คณะกรรมการบริหารพิจารณา
ผลการด าเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนา 
ในปีงบประมาณต่อไป 
 

๑.  นักเรียน  ครู  
บุคลากรและ
ผู้ปกครองนักเรยีน
มีความพึงพอใจใน
ระบบ               
การบริหารงาน
ด้านวิชาการ ของ
สถานศึกษาไม่
น้อยกว่า             
ร้อยละ  ๘๐ 
๒.  การประเมิน
ระบบการประกัน
คุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา                  
ที่ประเมินโดย
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
การประเมิน จาก
หน่วยงาน
ภายนอก  มีผล
การประเมิน               
ไม่น้อยกว่า                
ร้อยละ  ๗๕ 
๓.  นักเรียน   ครู  
บุคลากรและ
ผู้ปกครองนักเรยีน
มีความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๓๔ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

๘ โครงการ
พัฒนาครู                
สู่การเรียนรู้
ที่มีประสิทธิ 
ภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อให้ครูได้พัฒนาการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ้
2.  เพื่อให้ครูได้รับการส่งเสรมิ
และนิเทศการจัดการเรียนรู ้
3.  เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาและ
แก้ปัญหาผูเ้รียนด้วย
กระบวนการวิจยัในช้ันเรียน 
เป้าหมาย 
๑.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     -  ครูและบุคลากร                      
ของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
จ านวน ๔๐ คน   
๒.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     -  ครูและบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้  การจัดการเรยีนรู้บรูณา
การ  ได้รบัการส่งเสริมและนิเทศ
กระบวนการจดัการเรียนรู้และ
การท าวิจัยในช้ันเรียน  ส่งผลให้
ครูสามารถน าความรู้ความเข้าใจ
ไปใช้จัดการเรียนรู้ได ้

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ช้ีแจงนโยบายการบริหารงานวิชาการและการ
จัดการเรียนรู้  
๒.  จัดท าโครงการ/กจิกรรม 
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
๑.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองด้าน
การออกแบบและจดัการเรียนรู้   เช่น  การ
จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ  การ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ด้วยระบบหนุนน า
ต่อเนื่อง  (Teacher  Coaching) การจัดการ
เรียนการสอนด้วย  ๕  ขั้นตอน  การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน  เป็นต้น 
๒.  นิเทศการจดัการเรียนรู้ทุกภาคเรียน 
๓.  ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน  โดยครูจดัท า
วิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๑  
เรื่อง 
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษานิเทศตดิตามการ
ด าเนินงาน 
๒.  งานแผนงานและงบประมาณติดตาม
ตรวจสอบผลการใช้งบประมาณ 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.  คณะกรรมการบริหารพิจารณา              
ผลการด าเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนา ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

๑.  ครูทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้
พัฒนาการ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้   
ที่บูรณาการ
อย่างเหมาะสม 
๒.  ครูทุกคน
จัดการเรียนรู้                
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประสิทธิผล 
๓.  ครูทุกคน 
ด าเนินการวิจยั
ในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 
๔.สถาน ศึกษา
ด าเนินการนเิทศ
การจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย   

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๓๕ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

๙ โครงการ
พัฒนา
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถาน 
ศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อสร้างระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  นักเรียนโรงเรยีนนคร-
ไตรตรึงษ์มีคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๓.  เพื่อเตรยีมความพร้อมใน
การรับการประเมินภายในและ
ภายนอก 
เป้าหมาย 
๑.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     -  ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  จ านวน  
๔๐  คน   
     -  นักเรียนโรงเรียนนคร
ไตรตรึงษ์จ านวน ๖27 คน 
๒.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     -  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มี
ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไปและได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
     - นักเรียนโรงเรียนนคร
ไตรตรึงษ์มีคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฏิบตัิ  พัฒนาและ
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการ    ประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษา   
๒.  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและ
เครื่องมือประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
๑.  คณะกรรมการด าเนินงานฯ ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีในมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๒.  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพตามตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ 
๓.  คณะกรรมการด าเนินงานฯ จดัท ารายงาน
ผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมาตรฐาน
และตัวบ่งช้ี  
๔.  รับการติดตาม  ตรวจคุณภาพการศึกษา
จากผู้ทรงคณุวุฒิระดับเขตพื้นที ่
๕.  รับการนเิทศ  ก ากับติดตามระบบการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาจาก
ศึกษานิเทศก ์
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษานิเทศตดิตามการ
ด าเนินงาน 
๒.  นิเทศก ากับติดตามและประเมนิคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

ระดับคณุภาพ
ของผลการ
ประเมินระบบ
การประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา
จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอยู่
ในระดับดมีาก
ขึ้นไป   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๓๖ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

 โครงการ
พัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา  
(ต่อ) 
 

 ๓.  งานแผนงานและงบประมาณติดตาม
ตรวจสอบผลการใช้งบประมาณ 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปี  
๒๕๕๘  เสนอผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
๒.  จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมิน
ตนเองของโรงเรียน  (SAR) เสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกีย่วข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  
๓.  คณะกรรมการบริหารพิจารณา                 
ผลการด าเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนา ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๓๗ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๐ โครงการ
ส่งเสริม 
ประสิทธิภาพ                   
การบริหาร
งบประมาณ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานดา้นงบประมาณ                  
มีความคล่องตัว  โปร่งใส   
ตรวจสอบได ้
๒.  เพื่อให้ไดผ้ลผลติ  
ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลง
การให้บริการ 
๓.  เพื่อให้สถานศึกษา
บริหารจดัการทรัพยากรทีไ่ด้
อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ   
เป้าหมาย 
๑.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     -  ด าเนินการบริหาร
งบประมาณให้กับนักเรยีน  
627  คนและบุคลากร  ๔0  
คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
๒.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     -  การด าเนินงานบริหาร
งบประมาณด าเนินไปอย่าง
คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียน 
 

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย                  การ
พัฒนาการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด 
๒.  ประเมินผลการด าเนินงานในรอบปี ท่ี
ผ่านมาและวางแผนจัดท าโครงการ/ กิจกรรม  
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
๓.  คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
๑.  จัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา                    
ขั้นพื้นฐานเห็นชอบและผู้บริหารสถานศึกษา
อนุมัต ิ
๒.  ก ากับติดตาม  ควบคุมการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษานิเทศตดิตามการ
ด าเนินงาน 
๒.  งานแผนงานและงบประมาณติดตาม
ตรวจสอบผลการใช้งบประมาณ 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  สรุปข้อมลูการใช้จ่ายงบประมาณรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครทูราบ 
๒.  คณะกรรมการบริหารพิจารณา              
ผลการด าเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนา ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

๑.  ด าเนินการ
บริหาร
งบประมาณ
ให้กับนักเรียน
และครูทุกคน  
ด าเนินการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
๒.  การ
ด าเนินงาน
บริหาร
งบประมาณ
ด าเนินไปอย่าง
คล่องตัว  
โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  
เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อ
นักเรียน 
 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๓๘ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๑ โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพ                    
การบริหารงาน
บุคคล 
 

วัตถุประสงค ์
๑.  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาระบบการ
ท างานในกลุ่มงานบริหารบุคคล 
๒.  เพื่อส่งเสริมการท างาน                 
ของกลุ่มงานบริหารบคุคลใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
๓.  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนสูผู่้ปกครองและชุมชน   
เป้าหมาย 
๑.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     -  กลุ่มงานบริหารบคุคลมี
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
๒.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     -  นักเรียน  ผูป้กครองและ
ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม
ของโรงเรียน 

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมครูและบุคลากรกลุม่งาน
บริหารบุคคล  
๒.  จัดท าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
พัฒนางานในกลุ่มงานบริหารบคุคล 
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
-  ด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มงานบริหารบุคคลตามก าหนดเวลา 
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษานิเทศตดิตาม
การด าเนินงาน 
๒.  งานแผนงานและงบประมาณ
ติดตามตรวจสอบผลการใช้
งบประมาณ 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.  คณะกรรมการบริหารพิจารณาผล
การด าเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนา ใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 

๑.  กลุ่มงาน
บริหารบุคคล                 
มีวัสดุอุปกรณ์ 
ในการปฏิบัต ิ
งานและพัฒนา
ระบบการ
ท างาน               
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
๒.  นักเรียน  
ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้รับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสาร
เกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรม             
ของโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 
 
 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๓๙ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

๑๒ กิจกรรมงาน 
วินัยนักเรียน 
ในโครงการ
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 
งานบริหารทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อส่งเสริมวินัย  คณุธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่
นักเรียน 
๒.  เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีแก่
นักเรียน   
เป้าหมาย 
๑.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     -  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความมี
วินัย  คุณภาพชีวิต     คุณธรรม
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์
และอื่น ๆ   
๒.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     -  นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มี
วินัย  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     -  โรงเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน
มีความสมัพันธ์อันดีต่อกันและ
สามารถบริหารและบริการทาง
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมครูและบุคลากรงาน
ส่งเสริมกิจการนักเรยีน  
๒.  จัดท ากิจกรรมเสนอผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
๑.  ก าหนดกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  
ดังนี ้
     -  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ผม  เล็บ 
     -  ส่งเสริมการมาเรียนทีส่ม่ าเสมอ 
     -  ปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     -  คัดเลือกคนดีศรีนครไตรตรงึษ์   
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
-  ตรวจสอบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ า  (อย่างน้อย                 
เดือนละ  ๑  ครั้ง) 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.  คณะกรรมการบริหารพิจารณาผล
การด าเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนา ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

๑.  นักเรียนมี
วินัย  คุณธรรม
จริยธรรม 
คุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์
ผ่านเกณฑ์ 
อย่างน้อย                  
ร้อยละ  ๙๐  
๒.  โรงเรียน  
ผู้ปกครอง                  
และชุมชนมี
ความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกันและ
สามารถบริหาร
และบริการทาง
การศึกษา                 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๔๐ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๓ กิจกรรมนักเรียน  

ในโครงการส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพงาน
บริหารทั่วไป 
 

วัตถุประสงค ์
-  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจดั
กิจกรรมนอกหลักสตูรเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดีมีปญัญาและ
มีความสุข 
เป้าหมาย 
๑.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     -  การจัดกจิกรรมนักเรยีน
ทุกกิจกรรมมรีะดับความส าเร็จ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕   
๒.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     -  นักเรียนเป็นคนดี                 
มีปัญญาและมีความสุข 
 

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมครูและบุคลากรกลุม่งาน
บริหารทั่วไป 
๒.  จัดท ากิจกรรมเสนอผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
๑.  ก าหนดกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  
ดังนี ้
     -  กิจกรรมสภานักเรยีน 
     -  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
     -  กิจกรรมวันไหว้คร ู
     -  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
     -  กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
     -  กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ   
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ตรวจสอบ  ติดตามและรายงานผล
การด าเนินงาน 
๒.  ผู้บรหิารสถานศึกษานิเทศตดิตาม
การด าเนินงาน 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.  คณะกรรมการบริหารพิจารณาผล
การด าเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนา ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

๑.  ระดบั
ความส าเร็จ                 
ในการจัด
กิจกรรม
นักเรียน                     
ทุกกิจกรรม             
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๗๕   
๒.  นักเรียน
เป็นคนดี                 
มีปัญญาและ              
มีความสุข 
 

 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๔๑ 

 

 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑๔ กิจกรรมชมรม                    

อย.น้อย  ในโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานบริหารทั่วไป 
 

วัตถุประสงค ์
๑.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียน  ครู  บุคลากรและ
ผู้ปกครองในชุมชนมีสุขนิสยัใน
การดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
๒.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
สุขภาพร่างกายสมบรูณ์     
แข็งแรง   มีน้ าหนัก  ส่วนสูง
และมสีมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๓.  เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
แก่นักเรียนในการปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค  ภัย  อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 
เป้าหมาย 
๑.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     -  นักเรียน  ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีสุขภาพอนามัย 
ที่แข็งแรง  สมบูรณไ์ม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๘๐ 
     -  นักเรียนเสพสิ่งเสพตดิ 
ทะเลาะวิวาท  ประสบอุบตัิเหตุ
และปัญหาทางเพศลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ  ๕๐   

การเตรียม / วางแผน  (Plan) 
๑.  ประชุมคณะกรรมการชมรม                     
อย.น้อย 
๒.  ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการด าเนิน
กิจกรรม  อย.น้อย 
๓.  จัดท ากิจกรรมเสนอผู้บริหาร 
การด าเนินงานตามแผน  (Do) 
๑.  เสนอผู้บริหารลงนามค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการชมรม  อย.น้อย 
๒.  จัดอบรมนักเรยีนแกนน า  อย.น้อย 
๓.  รณรงค์ให้ความรู้ในโรงเรียนและ
ชุมชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย
และอื่น ๆ     
การติดตาม / ตรวจสอบ  (Check) 
๑.  ตรวจสอบ  ติดตามและรายงานผล
การด าเนินงาน 
๒.  ผู้บรหิารสถานศึกษานิเทศตดิตาม
การด าเนินงาน 
การประเมิน / รายงานผล  (Act) 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.  คณะกรรมการบริหารพิจารณาผล
การด าเนินงานเพื่อวางแผนพัฒนา ใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 

๑.  นักเรียน  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
สุขภาพอนามัย 
ที่แข็งแรง  
สมบูรณ์ร้อยละ  
๙2.66 
๒.  นักเรียน 
เสพสิ่งเสพติด                   
ทะเลาะวิวาท  
ประสบอุบตัิเหตุ
และปัญหา                 
ทางเพศลดลง
ร้อยละ  ๖๒.๔๔ 
๓.  นักเรียน
ตระหนักในการ
ปูองกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้
โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง  โรคภัย  
อุบัติเหตุและ 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

 
วิธีด าเนินการ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 กิจกรรมชมรม                    
อย.น้อย  ในโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานบริหารทั่วไป(ต่อ) 

๒.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     -  นักเรียนตระหนักในการ
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพตดิ ให้
โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง  โรค  ภัย  
อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ 

 ปัญหาทางเพศ 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 
(ประจ าปี  ๒๕๕๗) 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ 
(ประจ าปี  ๒๕๕๗) 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ 

 
ดีเยี่ยม  (๔.๙๐) 

 
ดีมาก (๔.๑๖) 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที ่
พึงประสงค ์

ดีเยี่ยม  (๔.๘๘) ดีมาก (๔.๒๕) 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม  (๔.๖๙) ดีมาก (๓.๗๕) 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็น 
ระบบคิดสรา้งสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสติสม 
เหตุผล 

ดีเยี่ยม  (๔.๔๔) ดีมาก (๔.๐๐) 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
หลักสตูร 

ด ี (๓.๔๐) พอใช้ (๒.๒๕) 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม  (๔.๙๓)   ดีมาก (๔.๐๐) 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม  (๙.๕๓)   

 
ดีมาก (๔.๘๘) 

 
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้รหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างม ี
ประสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล 

ดีเยี่ยม  (๑๐.๐๐) ดีมาก (๗.๖๖) 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  
ชุมชน  ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม  (๔.๔๐) ดีมาก (๘.๐๐) 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 
(ประจ าปี  ๒๕๕๗) 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ 
(ประจ าปี  ๒๕๕๗) 

มาตรฐานที่ ๑๐สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม  (๙.๘๐) ดีเยี่ยม (๙.๐๐) 

มาตรฐานที่ ๑๑สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
และการบริการทีส่่งเสริมใหผู้้เรยีน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม  (๘.๘๐) ดีมาก (๖.๖๖) 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคณุภาพ 
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม  (๕.๐๐) ดี (๓.๑๖) 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
ดีเยี่ยม  (๘.๐๐) 

 
ดีเยี่ยม (๘.๐๐) 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 
ตามวิสยัทัศน์ ปรัชญาและจดุเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 
ดีเยี่ยม(๔.๘๑) 

 
พอใช้ (๒.๕๐) 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิ 
สถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 

 
ดีเยี่ยม  (๔.๖๐) 

 
ดีมาก (๔.๕๐) 

รวมเฉลี่ย ดีเยี่ยม (๙๒.๗๘) ดีมาก (๗๖.๗๗) 
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๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
กลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(มัธยมศกึษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑  ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี   ๑๐.๐๐ ๘.๒๐ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ผู้เรียนมคีุณธรรมจรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๘.๕๑ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมคีวามใฝรุู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ผู้เรยีนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๗.๖๓ ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 
เป็นส าคญั 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๘ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสยัทัศน/์พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ด ี

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๘.๒๕ ดี 

สถานศึกษามผีลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนข้ึนไป    ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึน้ไป  ๑๐  ตัวบ่งช้ี  จากท้ังหมด  ๑๒  ตัวบ่งช้ี  ใช่ ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไมส่มควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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๑๓.  ข้อเสนอแนะจากผลประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดเด่น 

๑) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักดูแล 
ตนเองให้มีความปลอดภัย  มีสุนทรียภาพ  ได้ร่วมกิจกรรมดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการ 

๒) ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง  เป็นนักเรียน 
ที่ดีของโรงเรียน 

๓) ผู้เรียนสนใจใฝุรู้  ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีทักษะในการคิดเป็นท าเป็นปฏิบัติ 
งานได้ด้วยตนเองและมีความสามารถในการปรับปรุงตัวเข้ากับสังคมได้ดี 

๔) สถานศึกษาได้ก าหนดอัตลักษณ์ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์พัฒนาจุดเน้น  จุดเด่นที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาด้านการรักษา  สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น  จนได้รับการยอมรับของสังคมและจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา  จัดให้มีโครงการ
ปูองกันและแก้ไข้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน  บรรลุเปูาหมายตามแผนของโครงการพิเศษระดับ
สถานศึกษา 

๕) สถานศึกษามีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตลอดจนการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

๖) สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานและ 
รักษามาตรฐานการศึกษา  มีผลกระทบต่อคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๗) สถานศึกษามีการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการ 
ก าหนดเปูาหมายการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ตลอดจนมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๘) สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และต้นสังกัดมีผลคะแนนพัฒนาการในระดับคุณภาพดีมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑) ผู้เรียนบางส่วนยังขาดคุณลักษณะด้านความมุ่งม่ันในการเรียน  การดูแล 

รักษาสถานที่และสิ่งของทั้งส่วนร่วมและส่วนตัว  ตลอดจนการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 
๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  โดยเฉพาะในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 
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๓) สถานศึกษาไม่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างต้นสังกัดในการส่งเสริมพัฒนา 
สถานศึกษาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑)  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะการเป็นผู้เรียนที่ดีของ 

โรงเรียน ด้านความมุ่งมานะในการเรียน  การดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของ  ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว  โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา  ผ่านกระบวนการคิด  
วางแผน  ก าหนดกิจกรรมและด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระกาเรียนรู้   
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
และภาษาต่างประเทศ  โดยการฝึกฝนทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ทั้งในและนอกเวลาเรียน
และต้องได้รับการร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรก าหนดมาตรการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนา  เพื่อมุ่งไปสู่ 
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  ๔๑  ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นข้อตกลงเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน 

๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีทักษะและเทคนิคในการสอนทุกกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้โดยส่งครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาและมุ่งเน้นการน าความรู้จากการอบรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างครบถ้วน  พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการสอน
ให้ครบพัฒนาระบบการสอนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลการน าผลการสอนไปพัฒนาผู้เรียนให้
ชัดเจน 

๒) สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ครูร่วมพิจารณาปัญหาที่เกิดข้ึนและหาแนวทางการแก้ไข  โดยวิเคราะห์ข้อทดสอบ  วิเคราะห์ความสามารถ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจนและจัดกิจกรรมการสอนซ่อม
เสริมให้ตรงกับปัญหาของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระให้ชัดเจนและน าการวิจัยในชั้นเรียนเข้ามาร่วมในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของครู 
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๔.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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ตอนที่  ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์จัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น๔ กลุ่มงาน  ได้แก่  กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึด
หลักการและเทคนิคการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM)  การพัฒนาตามกระบวนการวงจรคุณภาพ
เดมม่ิง  (PDCA)  
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
    
 
   

 
             
   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั นพื นฐาน 

นายภิญโญ  แก่งศิริ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

กลุ่มงานบริหาร

วิชาการ 

กลุ่มงานบริหาร

งบประมาณ 

กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นายอนุชัย  อินทเสน 

ครู  อันดับ  คศ.๒ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

วิชาการ 

นางกฤษวรรณ  ตรีสุทธา

ชีพ 

ครู  อันดับ  คศ.๓ 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 
 

นางสายชล  ปิ่นชัยมูล 

ครู  อันดับ  คศ.๓ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

 

 

 

นายสุชาติ  สอนแก้ว 

ครู  อันดับ  คศ.๒ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

นายถวิล  จะวรรณะ 

รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มุ่งสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและการบริหารจัดการที่เป็นระบบ” 
พันธกิจ 
๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดและการท างาน มีคุณธรรมและ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
๒.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ 
๓.  จัดให้มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
๔.  จัดบรรยากาศทางกายภาพสะอาดร่มรื่นสวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕.  มุ่งพัฒนาองค์กรเพ่ือก้าวสู่มาตรฐานคุณภาพ 
เป้าหมาย  คือนักเรียนมีความรู้ ทักษะ ค่านิยมและคุณธรรมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษามุ่งสู่เปูาหมายการด าเนินงานที่เน้นผลงานตามมาตรฐานการศึกษา 
มีวิธีการดังนี ้

๑. วางแผนงานของสถานศึกษาโดยใช้การบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วม  
 ๒. การน าแผนสู่การปฏิบัติ  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติ งานและด าเนินการตามแผน มีกลไก 
การก ากับติดตาม ตรวจสอบจากผู้ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามท่ีก าหนดและมีรายงานผลความก้าวหน้าทั้ง
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการจัดประชุม 
 ๓. การตรวจสอบติดตาม มีการประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โรงเรียนแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมนิเทศก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อที่ประชุม 
 ๔.  การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการน าผลการปฏิบัติงานมาจัดท าเป็นรายงาน 
ผลการประเมินตนเอง เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดการประชุมเพ่ือระดม
ความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป มีการด าเนินการปีละ๑ครั้ง หากผลการด าเนินการไม่
เป็นไปตามเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนดจะให้ผู้เกี่ยวข้องจัดท าแผนในการปรับปรุง  พัฒนาโดยมีการก าหนด
กลยุทธ์แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาด าเนินงานและวิธีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษาหรือ
แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
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๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  ๓  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่  ๔  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
 กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
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ตอนที่  ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 
 
 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  สถานศึกษามผีลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในตัวบ่งช้ีที่  ๕  
ระดับพอใช้ขึ้นไป 
-  สถานศึกษาได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในการ
รับการประเมินใหม่ภายใน  ๒  
ปี 

๑.  ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓จ าแนกเป็น
รายวิชาพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา๒๕๕๗  จ านวน๒ รายวชิา คือ 
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ 
 
๒.  ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖จ าแนกเป็น
รายวิชา  พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา  ๒๕๕๗ จ านวน  ๔  รายวิชา  
คือ  วิชาคณิตศาสตร์,วิชาวิทยาศาสตร์, 
วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ 
 

มาตรฐานที่  ๕
มาตรฐานที่  ๑๔
มาตรฐานที่  ๑๕ 

 
 

 
 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๕๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑(ต่อ) 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา
คุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์                  
ของผู้เรียน 
 
 
 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  นักเรียนทุกคนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามทีโ่รงเรียน
หรือหน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น 
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

๑.  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามที่
โรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนจดัขึ้น 
๒.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรก าหนด 

มาตรฐานที่  ๒ 

 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะของ
ผู้เรยีน 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  นักเรียนทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมของภาษา  อีกทั้ง
สามารถใช้ภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสารได ้
-  โรงเรียนมีการจัดตั้งชมรม
คุ้มครองผู้บริโภค 
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนมีความเข้าใจ
วัฒนธรรมทางภาษาและใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  นักเรียนสามารถปกปูอง
คุ้มครองสิทธิของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  มี
ประสิทธิภาพเมื่อถูกละเมดิสิทธิ 

๑.  นักเรียนทุกคนมีความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของภาษา  
อีกทั้งสามารถใช้ภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสารได ้
๒.  นักเรียนมีความเข้าใจวัฒนธรรมทาง
ภาษาและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  โรงเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมคุ้มครอง
ผู้บริโภค  โดยมีนางอโณทัย  กมุทชาติเป็น
ที่ปรึกษา 
๔.  นักเรียนสามารถปกปูองคุ้มครองสิทธิ
ของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  มี
ประสิทธิภาพเมื่อถูกละเมดิสิทธิ 

มาตรฐานที่  ๕ 

 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๕๓ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑(ต่อ) 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนา 
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ                       
สู่อาเซียน   
 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
– ๔  จ านวน  ๑๘๓  คน 
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
๓– ๔  มีความรู้ความสามารถใน
การสื่อสาร  โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

๑.  นักเรียน ทุกคนมีการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษ  ๔  ทักษะ   คือ  การฟัง  
การพูด  การอ่านและการเขียน 
๒.  นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมทาง
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ  ดว้ยความ
สามัคค ี
๓.  นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ         
ด้วยความสนุกสนาน  มั่นใจและกล้า
แสดงออก 
๔.  นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  บูรณาการอาเซียน
และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

มาตรฐานที่  ๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการ 
 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     -  ครูและบุคลากรของโรงเรียน
นครไตรตรึงษ์  จ านวน  ๔๐  คน   
     - นักเรียนโรงเรียนนครไตรตรงึษ์  
จ านวน  ๖๒๗  คน 
     -  ผู้ปกครองและชุมชน                  
ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน              
นครไตรตรึงษ์ทุกคน   
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     -  การบรหิารงานวิชาการ                
มีความอิสระ  คล่องตัว   

๑.  นักเรียน  ครู  บุคลากรและ
ผู้ปกครองนักเรยีนมีความพึงพอใจ ใน
ระบบการบริหารงานด้านวิชาการ 
ของสถานศึกษาร้อยละ  ๘๐ 
๒.  การประเมินระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
ประเมินโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก  มีผลการ
ประเมินร้อยละ  ๗๕ 

มาตรฐานที่  ๘ 
 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๕๔ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ (ต่อ) 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน
วิชาการ(ต่อ) 

 

รวดเร็วและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน  ครู  
สถานศึกษาและชุมชน 

๓.  นักเรียน   ครู  บุคลากรและ
ผู้ปกครองนักเรยีนมีความพึงพอใจ ใน
ผลการด าเนินงานด้านวิชาการ ของ
สถานศึกษาร้อยละ  ๘๐ 

 

โครงการพัฒนาครู
สู่การเรียนรู้ทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

รวดเร็วและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน  ครู  
สถานศึกษาและชุมชน 
๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     -  ครูและบุคลากรของโรงเรียน
นครไตรตรึงษ์  จ านวน  ๔๐  คน   
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     -  ครูและบุคลากรไดร้ับ                
การพัฒนาการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้  การจัดการเรยีนรู้บรูณาการ  
ได้รับการส่งเสรมิและนิเทศ
กระบวนการจดัการเรียนรู้และการท า
วิจัยในช้ันเรียน  ส่งผลให้ครสูามารถ 
น าความรู้ความเข้าใจไปใช้จัดการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพและ   
เกิดประสิทธิผล 

๑.  ครูทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้
พัฒนาการออกแบบการจัดการเรยีนรู้
และจัดการเรียนรู้บรูณาการอย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 
๒.  ครูร้อยละ  ๗๒.๕๐ ด าเนินการ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 
๓.  สถานศึกษาด าเนินการนเิทศการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
อย่างน้อยภาคเรยีนละ  ๑  ครั้ง 
๔.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้รบัการพัฒนาตนเองจากการ
อบรม  ประชุม  สมัมนา  ศึกษา ดู
งานหรือศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่
น้อยกว่าปีละ  ๒๐  ช่ัวโมง    

มาตรฐานที่  ๗ 

 
 

โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม                
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  การบริหารงานท้ัง  ๔  กลุ่มงานตาม
โครงสร้างของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ  เป็นไปตามแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนติิบุคคล      
 

-  การบริหารงานท้ัง  ๔  กลุ่ม 
งาน และงานอ่ืน ๆ  ตามโครง 
สร้างของสถานศึกษา  สามารถ                    
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิด
ประสิทธิผล  เป็นไปตามแนวทาง การ
บริหารสถานศึกษา 
ที่เป็นนิติบุคคล   

มาตรฐานที่  ๘
มาตรฐานที่  ๑๐ 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๕๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ (ต่อ) 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม                
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(ต่อ) 

๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  การด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตาม
เปูาหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  เกดิ
ประสิทธิผล 

 

 

โครงการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  โรงเรียนปรับปรุง  พัฒนาหลักสตูร
และจัดท ารูปเล่มหลักสตูรสถานศกึษา
และเอกสารประกอบหลักสูตร
ครบถ้วน  สมบูรณ์ทุกรายการ       
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  หลักสูตรสถานศึกษาไดร้ับการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เป็นหลักสูตรทีม่ีประสิทธิภาพ  
เหมาะสมกับผู้เรียน 

๑.  โรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบตักิาร
เพื่อการปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตรและ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา       
๒.หลักสูตรสถานศึกษาไดร้ับการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี  เป็นหลักสูตรทีม่ี
ประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับผู้เรียน
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 
๓.  การด าเนินการบรูณาการ
หลักสตูรสถานศึกษากับหลักสูตร
อาเซียนยังไม่เรยีบร้อยสมบูรณ ์

มาตรฐานที่  ๑๐ 

 

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
การให้บริการแก่
ผู้เรยีน 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  โรงเรียนมีการปรับปรุง  พัฒนา
ห้องเรียน  อาคารสถานท่ี   และ
บริเวณโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้       
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  ห้องเรียน  อาคารสถานท่ี และ
บริเวณโรงเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้  ใช้เป็นแหล่งเรียนรูไ้ด้
อย่างหลากหลาย  สามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิผล   

๑.  โรงเรียนมีการปรับปรุง  พัฒนา
ห้องเรียน  อาคารสถานท่ีและ
บริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด
เรียบร้อย  สวยงามและเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้       
๒.  ห้องเรียน  อาคารสถานท่ีและ
บริเวณโรงเรียนเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรูไ้ด้อยา่งหลากหลาย  สามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิผล   

มาตรฐานที่  ๑๑ 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๕๖ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ (ต่อ) 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ครูทุกคนสามารถพัฒนางานโดย
ใช้หลักการของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติงานอยา่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี๒.  เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 
-  การบริหารงานของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถสรา้งความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน      

๑.  ครูทุกคนมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินการและพัฒนางานโดยใช้
หลักการของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี 
๒.  การบรหิารงานของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถสรา้งความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน      

มาตรฐานที่  ๑๒ 

 

โครงการส่งเสริม 
ประสิทธิภาพ                   
การบริหาร
งบประมาณ 
 

๑.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     -  ด าเนินการบริหารงบประมาณ
ให้กับนักเรียน  6๓๒ คนและ
บุคลากร  ๔0  คนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     -  การด าเนินงานบริหาร
งบประมาณด าเนินไปอย่างคล่องตวั  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อนักเรียน 

๑.  บริหารงบประมาณให้กับ
นักเรียนและครูทุกคน  ด าเนิน การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
๒.  การบรหิารงบประมาณเป็นไป
อย่างคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรยีน 
 

มาตรฐานที่  ๘ 

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ                    
การบริหารงาน
บุคคล 
 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     -  กลุ่มงานบริหารบคุคล                 
มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน                  
เพื่อใช้พัฒนาระบบการท างาน 
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     -  นักเรียน  ผูป้กครองและ 
ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม             
ของโรงเรียน 

๑.  กลุ่มงานบรหิารบุคคล                 
มีวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัต ิ
งานและพัฒนาระบบการท างาน               
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
๒.  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน
ได้รับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจกรรมของโรงเรยีน
อย่างสม่ าเสมอ 
 

มาตรฐานที่  ๘ 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๕๗ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
และใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอกและ
ภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สามารถจัดบรรยากาศให้เหมาะสม
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
-  นักเรียนทุกคนได้ทัศนศึกษาหรอื
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง       
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้ที่มีความ
เหมาะสม  มีคณุภาพ  สามารถใช้เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  โรงเรียนสามารถพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ด าเนินการจัดบรรยากาศของ
ห้องเรียนและสภาพแวดล้อม                    
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ธรรมชาติวิชาและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  นักเรียนทุกคนได้ทัศนศึกษาหรือ
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง       
๓.  โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้  ห้องสมุด  
ศูนย์การเรียนรูต้ามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  อาคารสถานท่ีและ
บริเวณทีเ่หมาะสม  มีคณุภาพ  
สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  โรงเรียนสามารถพัฒนาการศกึษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและ           
เปูาหมายที่ก าหนด 

มาตรฐานที่  ๓
มาตรฐานที่  ๑๓ 

 

โครงการสาน
สัมพันธ์ผู้ปกครอง
และชุมชน 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  โรงเรียนมีการจัดประชุม  
ผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ               
๑  ครั้ง 
-  โรงเรียนมสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมหรือการสืบสานประเพณขีอง
ท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ      

๑.  โรงเรียนมีการจัดประชุม  
ผู้ปกครองภาคเรียนละ๑  ครั้ง 
๒.  โรงเรียนมสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมหรือการสืบสานประเพณขีอง
ท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ  อาทิ  
ประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประจ า 
ปีของชุมชน  งานลอยกระทง  งาน
ประจ าปีของชุมชนปากดง 

มาตรฐานที่  ๙
มาตรฐานที่  ๑๔ 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๕๘ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  (ต่อ) 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการสาน
สัมพันธ์ผู้ปกครอง
และชุมชน(ต่อ) 

๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  ผู้ปกครองมีความเข้าใจและ              
มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาและมสี่วนร่วม
พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ต าบลไตรตรึงษ์  การร่วมถวายพระ
พรชัยมงคล ฯ  การจดักิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ  ของโรงเรียน  เป็นตน้   
๓.  ผู้ปกครองมีความเข้าใจและ              
มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาและมสี่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู ้
 
 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนา
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ  การใช้
ภาษาอังกฤษและแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-  โรงเรียนด าเนินการจดัท าวารสาร
ประชาสมัพันธ์โรงเรียน                
ทุก  ๓  เดือน       
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนสามารถน าทักษะ
ภาษาอังกฤษและแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
-  ผู้ปกครองมีความเข้าใจและ              
มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน 

๑.  นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนา
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากครู
ชาวต่างชาติ 
๒.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
มีทักษะในการด าเนินงานและปฏบิัติ
ตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.  นักเรียนสามารถน าทักษะ
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนและแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ        
๔.  ผู้ปกครองมีความเข้าใจและ              
มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่  ๑๔ 

 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๕๙ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  (ต่อ) 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้(ต่อ) 
 
 

ของสถานศึกษาและมสี่วนร่วม
พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ของสถานศึกษาและมสี่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนา  
ส่งเสริมและสามารถปฏิบัตตินให้เป็นผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม 
-  โรงเรียนจัดกจิกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน                 
ทุกคน       
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
บุคคลที่มีคณุภาพผู้ปกครอง                 
มีความพึงพอใจ 

๑.  นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนา  
ส่งเสริมและสามารถปฏิบัตตินให้เป็น
ผู้มีคณุธรรมจรยิธรรม 
๒.  โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ทุก
คน  อาทิ  การร่วมท าบุญตักบาตร
เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ  การร่วม
บริจาคทรัพยส์ิ่งของสมทบทุนก่อสร้าง
ถาวรวัตถุทางศาสนา  และบริจาค
ช่วยเหลือเพื่อนักเรยีนทั้งในและตา่ง
โรงเรียนที่ประสบอุบัติภยัต่าง ๆ  การ
น านักเรียนไปท าบุญที่วัดในวันพระ  
การฝึกปฏิบัติจริงการท าบุญถวาย
สังฆทานและตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง  การจัดกิจกรรมการสอน
เพศศึกษารอบด้าน  การเข้าค่ายพกั
แรมและเดินทางไกลของลูกเสือและ
ยุวกาชาดและการส่งเสรมิวินัย
นักเรียน  เป็นต้น 
๓.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นบุคคลที่มคีุณภาพ  ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ 

มาตรฐานที่  ๒ 

มาตรฐานที่  ๑๔ 

 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๖๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  (ต่อ) 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น   

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม                   
ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ                      
เพลงพื้นบ้าน 
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนไดร้ับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และเพลงพื้นบ้าน 

๑.  โรงเรียนด าเนินการจดัตั้งชุมนมุ
นาฏศิลป์และจดัการเรียนรู้ใน
รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ  
(IS๒) ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
เพื่อสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม
และการแสดงพ้ืนบ้าน   
๒.  นักเรียนศึกษาเรียนรู้และฝึก
ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์น าชมแหล่ง
เรียนรู้  ศลิปวัฒนธรรมของชุมชน
ไตรตรึงษ ์
๓.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และสบืทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
ด้วยการน าออกแสดงหรือร่วม
ประกวดแข่งขันเพื่อเผยแพรผ่ลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชน 

มาตรฐานที่  ๑๔ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา 
โรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
 
 
 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองสู่
มาตรฐานสากล 
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารใน
สังคม 

๑.  นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองสู่
มาตรฐานสากลด้วยการเรยีนรู้ใน
รายวิชาของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
(IS) 
๒.  นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนจากครูชาวต่างชาติ  
ส่งผลใหส้ามารถใช้ 

มาตรฐานที่  ๑๕ 

 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๖๑ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  (ต่อ)     
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา 
โรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

อาเซียนและเวทีโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการ
ติดต่อสื่อสารกันได้ในระดับที่น่า
พอใจ 

 

โครงการพัฒนา 
ทักษะความสามารถ 
ด้านวิชาการ 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ครูและนักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันกิจกรรมในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกิจกรรม
ทางวิชาการอื่น ๆ  ตามที่
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดขึน้ 
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนไดร้ับการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะทางวิชาการ
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบคุคล 

๑.  ครูและนักเรียนได้รับรางวัล                   
จากการแข่งขันกิจกรรมในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี  ๖๕  
ระดับเขตพื้นท่ี 
๒.  กิจกรรมการแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์  ม.๑ – ๓  ได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัเขต
พื้นที่ครั้งที่  ๖๕และเป็นตัวแทนเขา้
ร่วมการแข่งขันในงานระดบัภาค 
๓.  ครูและนักเรียนได้รับรางวัล จาก
การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการใน
งานราชภัฏวิชาการและกิจกรรมทาง
วิชาการอื่นท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  จัด
ขึ้น   
๔.  นักเรียนไดร้ับการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะทางวิชาการ
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบคุคล 

มาตรฐานที่  ๕
มาตรฐานที่  ๑๕ 

 
 
 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๖๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  (ต่อ)     
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
 (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการขับเคลื่อน
แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม                 
ในการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนสามารถน าแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง                    
สู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๑.  นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน                  
ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้                 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.  นักเรียนทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้
และพัฒนาตนเองไดส้อดคล้องกับ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  นักเรียนสามารถน าแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัตใิน
ชีวิตประจ าวันได ้

มาตรฐานท่ี  ๑๔ 

 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๖๓ 

 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา 
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ                       
สู่อาเซียน 
 

๑.  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
     -  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
๓–๔  จ านวน  ๑๘๗  คน 
๒.  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
     -  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
๓ – ๔  มีความรู้ความสามารถใน
การสื่อสาร  โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

๑.  นักเรียน ทุกคนมีการพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษ๔ทักษะคือการฟัง  การพูด  
การอ่านและการเขียน 
๒.  นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมทาง
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ  ดว้ยความ
สามัคค ี
๓.  นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยความ
สนุกสนาน  มั่นใจและกลา้แสดงออก 
๔.  นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  บูรณาการอาเซียน
และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

มาตรฐานที่  ๕ 
มาตรฐานที ่๑๕ 

โครงการ
จัดการสอน
เพศศึกษารอบ
ด้าน 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     -  ครูทุกคนจัดกิจกรรม                   
การเรยีนการสอนเพศศึกษา                   
แบบบูรณาการกับทุกวิชา 
     -  นักเรียนทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
เพศศึกษา 
     -  ลดการตั้งครรภ์ก่อนวัย                
อันควร   
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     -  นักเรียนเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพของสังคมและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
ชุมชนและสังคมต้องการ 

๑.  ครูทุกคนจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
เพศศึกษาแบบบูรณาการกับทุกวชิา 
๒.  นักเรียนทุกคนมีความรูค้วามเข้าใจและ
ทักษะในการปูองกันและแก้ไขปญัหา
เกี่ยวกับเพศศึกษา 
๓.  โรงเรียนสามารถลดการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรของนักเรียน 
๔.  นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคณุภาพของสังคม
และมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ชุมชน
และสังคมต้องการ 
 

มาตรฐานที่  ๑
มาตรฐานที่  ๒ 

 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๖๔ 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการ
ขับเคลื่อนแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม                 
ในการพัฒนาตนเองที่สอดคล้อง
กับแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนสามารถน าแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๑.  นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน                  
ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้                 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  นักเรียนทุกคนได้ศึกษาเรียนรูแ้ละพัฒนา
ตนเองไดส้อดคล้องกับแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  นักเรียนสามารถน าแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิใน
ชีวิตประจ าวันได ้
๔.  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

มาตรฐานที่  ๖ 
มาตรฐานที ่๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๖๕ 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

๘๙.๖๕ ๐.๔๕ ๕ 
-  การจัดการสอนเพศศึกษา
รอบด้าน 
-  กิจกรรมชมรม  อย.น้อย 
-  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน 
-  การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
-  แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
-  รายงานผลการทดสอบ
สมรรถนะทางกายของนักเรียน 
-  บันทึกการใช้ห้องพยาบาล 
-  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  การอบรมให้ความรูต้้านภยั
ยาเสพตดิ 
-  สมุดบันทึกความด ี
-  ผลการแข่งขันกิจกรรม                     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมสีมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๘๘.๔๕ ๐.๔๔ ๕ 

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษ
และหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ 

๘๖.๖๒ ๐.๘๗ ๕ 

๑.๔ เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๙๒.๑๖ ๐.๙๒ ๕ 

๑.๕ มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น   

๙๔.๗๒ ๐.๙๕ ๕ 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นันทนาการตามจินตนาการ 

๙๘.๖๒ ๐.๙๙ ๕ 

รวม ๔.๖๒ ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
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๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมลูความรู้เกี่ยวกับการออก

ก าลังกายแก่นักเรยีนระหว่างการเข้าแถวเคารพธงชาติและส่งเสริมการออกก าลังกายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนจัดท าปูายสุขบัญญัติ  ๑๐  ประการบรเิวณสนามบาสเกตบอลและปูาย 
ค าขวัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย  การปูองกันปัญหายาเสพตดิและอื่น ๆ  เพื่อย้ าเตือนให้นักเรยีนปฏิบัตตินตามหลัก
สุขบัญญตัิ  ๑๐  ประการและห่างไกลจากโรคภัยและสารเสพติดมีการบันทึกน้ าหนักส่วนสูงและวเิคราะห์ผลเป็นสถิติของ
แต่ละบคุคลและแจ้งผลการประเมนิภาวะโภชนาการของนักเรียนใหน้ักเรียนทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข  ด าเนินการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปี  อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ การให้การอบรม การสุม่ตรวจสารเสพติดการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรยีน  การให้ความรู้ในโครงการจัดการสอนเพศศึกษารอบด้าน  
จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและมคีวามมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมให้นักเรียน
สร้างสรรคผ์ลงานด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศลิป์อย่างหลากหลายเช่น  การร่วมแสดงและประกวดแข่งขนักิจกรรมด้านดนตรี  
ศิลปะและนาฏศิลป ์
 ๒. ผลการพัฒนา    
 นักเรียนมสีุขนิสยัในการดูแลรักษาสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  อีกท้ังทราบผลการวิเคราะห์ภาวะ
โภชนาการเพื่อน าไปแก้ไขหรือพัฒนาพัฒนาตนเองมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษมีความ
ตระหนักถึงโทษและภยัของสิ่งเสพติด  รวมทั้งปัญหาทางเพศ เห็นคณุค่าในตนเองและมีความมั่นใจกลา้แสดงออกอย่าง
เหมาะสมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  อีกทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬานันทนาการตาม
จินตนาการมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  ๑  ในระดับดเียี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้นักเรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งมีการปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๖๗ 

 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแนน 

ที่ได้ 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม

หลักสตูร 
๙๑.๒๑ ๑.๘๒ ๕ 

-  โครงการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

-  กิจกรรมวันส าคญัของชาติ  

ศาสนาและพระมหากษัตริย ์

ชาติ  ศาสนาและ

พระมหากษตัริย ์

-  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

การสืบค้นและการสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง 

-  กิจกรรมค่ายลูกเสือ                     

ยุวกาชาด 

-  กิจกรรมบ าเพญ็

สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 

 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที

ต่อผู้มีพระคณุ 
๘๖.๒๔ ๐.๘๖ ๕ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี

แตกต่าง 
๙๔.๓๗ ๐.๙๔ ๕ 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๙๔.๖๘ ๐.๙๕ ๕ 

รวม ๔.๕๗ ดีเย่ียม  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

  

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๖๘ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสรมินักเรยีนให้มีคุณธรรม  จรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ด้วยการด าเนนิโครงการ
ต่าง ๆ  โดยความร่วมมือของคณะครูและองค์กรภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  อาทิ  การจัดกิจกรรมค่ายลกูเสือ  ยุวกาชาด  
การมีส่วนร่วมในพิธีวันส าคญัของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย ์การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิการสืบค้น
และการสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  ส่งเสรมิให้นักเรียนร่วม
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นอยา่งต่อเนื่อง  เช่น การ
ร่วมกิจกรรมแห่เทยีนพรรษา  ประเพณลีอยกระทงงานประจ าปีของวัดและชุมชน  เป็นต้น 
 ๒. ผลการพัฒนา   

นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกอบด้วย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย,์  ซื่อสัตย์สจุริต,  มีวินัย,  ใฝุเรยีนรู,้  อยู่อย่างพอเพียง,  มุ่งมั่นในการท างาน,  รัก
ความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน  ท้องถิ่นและสังคม  รู้คุณคา่ของสิ่งแวดล้อมและปฏิบตัิตนเพือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  มผีล
การประเมินคณุภาพมาตรฐานท่ี  ๒  ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและกระบวนการปรับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีชัดเจน  มี
หลักการและสามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีคณุธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๖๙ 

 

มาตรฐานที๓่ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ  รอบตวั  

๗๘.๓๕ ๑.๕๖ ๔ 
-  โครงการพัฒนาทักษะ
ความสามารถดา้นวิชาการ 
-  กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญตา่ง ๆ  
เช่น  วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย
แห่งชาติ  วันคริสต์มาส 
- กิจกรรมเสรมิสร้างบรรยากาศ
ในห้องเรียน  
-  การเรียนรู้แบบโครงงาน/
กระบวนการกลุ่ม 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษา  
- กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน  
-  กิจกรรมทัศนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี  เรียนดี  ๑๕  
ปีอย่างมีคุณภาพ 
-  แผนการจัดการเรยีนรู ้
-  กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า
อิสระ(IS) 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเตมิ 

๙๐.๕๙ ๐.๙๑ ๕ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน   

๙๗.๓๘ ๐.๙๗ ๕ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

รวม ๔.๔๔ ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

  

  
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๗๐ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนไดม้ีวิธีการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง โดย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พูด ฟังและเขียนบรูณาการกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการจดักจิกรรมพเิศษ ด าเนินการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ห้องสมุดโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัการการท างาน ตั้งแต่การบันทึกสถิตินักเรียน ตลอดจนการ
ยืม-คืน อย่างเป็นระบบ บรการคน้คว้าอินเทอร์เน็ตทางเครื่อง Tablet ให้ยืมเรยีน  การพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้มีบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบโครงงาน  การทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ทั้งในและนอกโรงเรยีนเพื่อส่งเสริมการศึกษา
และสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง  
 ๒. ผลการพัฒนา    
 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  อ่านหนังสือ  
บทความหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  สามารถอธิบายวิธีการสืบค้นความรูท้ี่สนใจหรือต้องการได้อย่างมีขั้นตอน  มีผลงานอันเกิด
จากการค้นคว้าหาความรูจ้ากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสามารถ พูดคุย  ซักถาม  แสดงความคดิเห็น  
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับผู้อื่นได้และสามารถเขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก  ความคิดและจินตนาการหรือประสบการณ์ต่าง 
ๆ  ไปสูผู่้อื่นได้  มีการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มจนส าเร็จลลุ่วงดว้ยดีสามารถใช้เทคโนโลยีและวิธีการอื่นน าเสนอ
ผลงานได้อย่างเหมาะสมมผีลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  ๓  อยู่ในระดับดเียี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑  จัดบรรยากาศในห้องสมดุใหม้ีความสวยงามและสะดวกสบายด้วยการตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ  เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการเข้าใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้ามากขึ้น   

๓.๒  พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไรส้ายให้ครอบคลมุทั้งโรงเรยีนเพื่อให้นกัเรียน  ครู
และบุคลากรมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๗๑ 

 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล          
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและ
ดูและสื่อสารโดยการพดูหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

๘๓.๔๖ ๑.๖๗ ๔ 
-  กิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน 
-  กิจกรรมพัฒนาจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
-  กิจกรรมส่งเสรมิประชาธิปไตย 
-  กิจกรรมชุมนุมตา่ง ๆ   
-  รายงานสรุปผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
-  ผลการแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ   
-  รายงานสรุปผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๘๙.๕๔ ๐.๙๐ ๕ 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตผุล
ประกอบ 

๘๐.๖๒ ๐.๘๑ ๔ 

๔.๔ ความคิดรเิริม่และสรา้งสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๘๒.๑๖ ๐.๘๒ ๔ 

รวม ๔.๒๐ ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
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 ๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนด าเนินโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ  ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์  เปูาหมายและมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  
ครูจัดท าแผนและจัดการเรยีนรู้ที่สง่เสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ส่งเสรมิให้นักเรียนมีความคดิสร้างสรรคด์้วย             
การจัดการเรยีนรู้แบบโครงงาน  กระบวนการกลุ่ม  การค้นคว้าอิสระอย่างอิสระ   อีกท้ังฝึกทักษะและน าเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียนและกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ  ส่งผลใหไ้ดร้ับรางวัลอย่างหลากหลาย  อาทิ               
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล  การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์การแข่งขัน            
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น การแขง่ขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  การส่งเสรมินักเรียนด้วยโครงการรักการอ่าน                
การแข่งขันขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ  เป็นต้น 
 ๒. ผลการพัฒนา  
 นักเรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง  รายละเอียดและสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  ดู  จัดกลุ่มข้อมูลที่
ต้องการเปรยีบเทียบได้อย่างหลากหลายมติิ  เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มความคดิโดยบอกความสัมพันธ์แตล่ะมิติ  
น าความรู้เดิมมาอธิบายเพื่อสรุปเป็นความรู้ใหม่และสามารถน าเสนอได้อย่างมีทักษะกระบวนการโดยใช้สื่อเทคโนโลยีหลาย
รูปแบบประกอบการน าเสนอ  คาดคะเนสถานการณ์หรือคาดคะเนค าตอบเพื่อก าหนดเปูาหมาย  ก าหนดทางเลือก  
ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ  สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคตมา
สนับสนุนหรือโต้แย้งได้หลายวิธี  ชัดเจนและสมเหตผุล  มผีลงานแปลกใหม่ที่เป็นประโยชนต์่อตนเองและสังคม  มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  ๕  อยู่ในระดับดเียี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสรมิกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ใหค้รอบคลมุ
ทุกสาระการเรียนรู ้
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มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะ
กลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ ์  

๕๐.๕๓ ๐.๕๑ ๒ 
-  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการ (กิจกรรมพัฒนา
ทักษะสู่ศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน,กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-
NET) 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วย
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
-  โครงการยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
 (O-NET) ๒๕๕๘   
- แผนการจัดการเรียนรู ้
-  งานวิจัยในช้ันเรียน 
-  การวิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล 
-  รายงานโครงการ/กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
-  รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
-  รายงานการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 
-  รายงานการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน   

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูร เป็นไปตามเกณฑ ์

๘๙.๘๕ ๐.๙๐ ๕ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

๘๑.๔๓ ๑.๖๓ ๕ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นไป
ตามเกณฑ ์

๓.๐๖ ๐.๐๓ ๑ 

รวม  ๓.๐๗ ดี 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดี 
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 ๑. วิธีการพัฒนา 
เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐานท่ี ๕  โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

นักเรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง อาทิกิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผล                        
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  โดยจัดกิจกรรมการสอนเสริมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์คาบเรียนท่ี 7 ก่อนสอบ O-NET ใน
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความ
รู้เท่าทันทักษะทางวิชาการ  สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ศึกษาเรียนรู้  จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มี
คุณธรรมจริยธรรม  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างปกติสุข โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ๒๕๕๘ โดยจัดหาวิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถมาสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการสอบ O-NET ให้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖   กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท้ังในห้องเรียนและ
สอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ชุมนุมรักการอ่าน ชุมนุมห้องสมุด อีกท้ังด าเนินโครงการพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานและการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองกิจกรรมการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
พ.ศ.๒๕๕๑ มีการนิเทศติดตามให้ครูวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามสภาพจริงจัดกิจกรรมทบทวนหลักสูตรพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น   
  ๒.  ผลการพัฒนา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ  ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนมี
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓  
สูงขึ้น ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๒๗ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖  สูงขึ้น  ๔  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๔๔ ซึ่งในภาพรวม ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ผ่าน
เปูาประสงค์ของ สพฐ. ที่ต้องการให้ค่าเฉลี่ย O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑  เร่งพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  โดยครูร่วมกันพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข  วิเคราะห์แบบทดสอบ  
วิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรยีนเป็นรายบุคคลแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรูใ้ห้ชัดเจนและจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้
ตรงกับปัญหาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๒  ครูควรปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอนและการวัดผล  ประเมินผล  อีกทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูและความเข้มแข็งของระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา   
  ๓.๓  จัดกลุม่นักเรียนตามความสามารถในการเรียนรู้อย่างชัดเจนและน านกัเรียนกลุม่ที่ต่ ากวา่ระดับดีมาสอน ซ่อมเสรมิ
อย่างน้อยสปัดาห์ละ  ๑  ครั้ง  ส่วนนักเรียนกลุม่ระดบัดีขึ้นไปควรจดัสอนเสริมเพื่อพัฒนาใหเ้ตม็ตามศักยภาพ 
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มาตรฐานที ่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมเีจตคติที่ดี ต่ออาชีพ
สุจริต      
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเรจ็ 

๙๗.๘๖ ๑.๙๖ ๕ 
-  การจัดปูายนิทรรศการต่างๆ 
-  การเรียนรู้แบบโครงงาน/
กระบวนการกลุ่ม 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน 
-  กิจกรรมแนะแนว 
-  กิจกรรมในวันส าคญัต่าง ๆเช่น
วันคริสตม์าส วันสุนทรภู่ วัน
ภาษาไทย  
-  กิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด 
-  กิจกรรมคณะ 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๙๗.๐๔ ๐.๙๗ ๕ 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 
๖.๔ มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๕ 

รวม ๔.๙๓ ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๗๖ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนไดม้ีการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในกิจกรรมการเรียนรู้และกจิกรรมพิเศษอ่ืนๆ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน/กระบวนการกลุ่ม เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะให้นักเรียนสามารถพัฒนาการท างานกลุ่ม
และส่งเสรมิกระบวนการคดิ  ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลวิเคราะหแ์ละสรุปผลลงมือปฏิบัตดิ้วยตนเองจนงานส าเร็จอาทิ  
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี  กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนด้วยระบบกจิกรรมคณะ  เป็นต้น  ซึ่ง
ส่งเสริมให้นักเรียนจะมีทักษะในการจัดการมีความพยายามอดทนรอบคอบและมีความภูมิใจในผลส าเร็จของงาน อีกทั้ง
กิจกรรมการแสดงพ้ืนบ้าน  กิจกรรมดนตรลีูกทุ่ง  กิจกรรมด้านศิลปะและนาฏศิลป์  กิจกรรมภาพยนตร์สั้น  ซึ่งส่งเสรมิให้
นักเรียนท างานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๒. ผลการพัฒนา 

นักเรียนสามารถวางแผนการท างานท่ีชัดเจน  เป็นระบบ  ด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดได้ทุกข้ันตอนมีการ
ตรวจสอบ  ทบทวน  ปรับปรุง  ซึง่ท าให้ไม่เกิดปญัหาในการท างาน  ท างานบรรลผุลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ที่ก าหนด  ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น  ช่ืนชมต่อผลส าเร็จของงาน  มีส่วนร่วมในการวางแผน การท างานเป็นกลุม่  
สามารถใช้กระบวนการกลุ่มปฏบิตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย  ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน  มีภาวะ
ผู้น าและผูต้ามที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์  สามารถท างานร่วมกันจนประสบผลส าเร็จ  แสดงความรู้สึกที่ดีและสนบัสนุนอาชีพ
สุจรติมีผลการประเมินคณุภาพมาตรฐาน 
ที่ ๖ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  โดยครูทุกคนควรเข้มงวดกวดขันฝึกความ
ขยันอดทนละเอยีดรอบคอบในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๗๗ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปาูหมายคุณภาพ
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู ้ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๘๖.๙๗ ๐.๘๗ ๕ 

-  โครงการพัฒนาครสูู่การ
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ 
-  หลักสูตรสถานศึกษาและ
เอกสารประกอบหลักสตูร 
-  แผนการจัดการเรยีนรู ้
-  แบบวิเคราะหผ์ู้เรยีน
รายบุคคล 
-  งานวิจัยในช้ันเรียน 
-  เครื่องมือการวัดผล  
ประเมินผล 
-  การวิเคราะห์และประเมิน
แบบทดสอบปลายภาคเรียน 
-  บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
-  บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  รายงานผลการปฏิบตัิงาน
และการประเมินตนเองของครู 
-  สมุดบันทึกเวลาการปฏิบตัิ
ราชการ 
-  ค าสั่งปฏิบัติงาน 
-  ผลการแข่งขันกิจกรรม                
ทางวิชาการต่าง ๆ   

๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

๗๕.๐๙ ๐.๙๕ ๔ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกตา่ง 
ระหว่างบคุคลและพัฒนาการ 
ทางสติปัญญา   

๗๙.๓๐ ๑.๕๙ ๔ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรยีนรู ้

๗๑.๗๕ ๐.๗๒ ๔ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๗๗.๓๗ ๐.๗๗ ๔ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้าน
การเรยีนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

๘๒.๒๗ ๐.๘๒ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๗๘ 

 

มาตรฐานที ่ ๗  (ต่อ)  
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ใน 
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล 
ในการปรับการสอน 

๗๔.๙๑ ๐.๗๕ ๔ 

 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 

๙๑.๐๕ ๐.๙๑ ๕ 

๗.๙ ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเตม็เวลา เต็ม
ความสามารถ 

๙๑.๐๕ ๐.๙๑ ๕ 

รวม ๘.๐๙ ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
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 ๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมอบหมายรายวิชาในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถของครูทุกคน  ส่งเสริมใหม้ีการ

วิเคราะหห์ลักสูตร วิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับเนื้อหาวิชา
และความสามารถทางการเรียนรู้ของนักเรียน  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการเรียนรู้
อาเซียน  ทักษะของคนในศตวรรษท่ี  ๒๑  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณธรรมจริยธรรมในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้  มีการวิเคราะห์และประเมินแบบทดสอบวัดผลประเมินผลทุกภาคเรยีน  ส่งเสรมิการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายและน าผลของการวัดผลประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียนทั้งวิจัยอย่างง่าย (วิจัยหน้าเดียว)  และวิจยั ๕ บท  เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
  ๒. ผลการพัฒนา   

ครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล  มีความรูค้วามเข้าใจ               
ในเปูาหมายด้านคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สามารถเช่ือมโยงเปูาหมาย  คุณภาพนักเรียนและมาตรฐานการ
เรียนรู้กับแผนการจัดการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างชัดเจน  มีการวางแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยก าหนดเปูาหมายคุณภาพนักเรียนท่ี
ครอบคลมุทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการและคณุลักษณะที่พึงประสงค์  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยมี
กิจกรรมที่หลากหลาย  เหมาะสมกับนักเรียน  สามารถช้ีแนะ  เลือกใช้วิธีและเทคนิคการจดัการเรียนรู้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และมีความรูเ้กี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน  ครูด าเนินการวิจยัในช้ันเรียนคนละ  ๑  
เรื่องต่อปี  มีการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนมีการตดัสินผลการเรยีนและรายงานผลให้
ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีนับถือ  ยึด
มั่นและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิตทั้งต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม  
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย  ให้ความรว่มมือในการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนและชุมชน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมอ่ืนอย่างเต็มเวลา  เต็มก าลังความสามารถและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี๗อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่าง 
ของนักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม  อีกท้ังพัฒนาการสร้างเครื่องมอืการวัดผลประเมินผลให้ไดม้าตรฐาน  สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  (O-NET)  ของ  สทศ. 

๓.๒  ส่งเสรมิให้มีการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้หรือโครงการสอนให้ครบทุกรายวิชาและ 
มีการนิเทศ  ก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๘๐ 

 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความคิดรเิริม่ที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรยีน 

๕ ๑.๐๐ ๕ 
-  แผนปฏิบัติการประจ าป ี
-  สมุดนิเทศ  สมดุเยีย่ม  สมดุ
ตรวจราชการ 
-  รายงานการนิเทศตดิตามการ
จัดการเรียนรู ้
-  รายงานการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ 
-  รายงานการประเมินภายนอก
รอบสามของ สมศ. 
-  รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 
-  ผลการแข่งขันกิจกรรม                 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและ
หน่วยงานอ่ืน 
-  ประกาศนียบัตร  เกียรติบัตร
และโล่รางวลั 
-  ค าสั่งของโรงเรียน 
-  บันทึกการประชุม 
-  แผนภูมิการจดัโครงสรา้ง              
การบริหารงาน 
 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ                 

๕ ๒.๐๐ ๕ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปาูหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๕ ๒.๐๐ ๕ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

๕ ๒.๐๐ ๕ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษา 

๕ ๑.๐๐ ๕ 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๒.๐๐ ๕ 

รวม ๑๐.๐๐ ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

  

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๘๑ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
   ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)ด าเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการศึกษา  กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน  กิจกรรมการบริหารจัดการโดยใช้แผนงานเป็นเครือ่งมือและบูรณาการตามความเหมาะสม  กิจกรรมการ
รายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปี  กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัด
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ความสามารถและความก้าวหน้าแก่ครูบุคลากรและ
นักเรียนตามศักยภาพ  กิจกรรมการบริหารและจัดการศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพภายในและภายนอก  กิจกรรม
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานการพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ  
 ๒.  ผลการพัฒนา    
 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจการบริหารสถานศึกษา  มีภาวะผู้น า  มีการพัฒนางานทั้ง๔  งานให้มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีผลการด าเนินงานท่ีสูงขึ้นเป็นที่พึงพอใจของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม
เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน  ผู้ปกครองและชุมชนครูมีความสามารถในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษานักเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้ารับการศึกษา  ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เกิดการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน
เป็นคนเก่ง  คนดีและเรียนรู้อย่างมีความสุข  โรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ  บริบทของโรงเรียน
ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๘  ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  การด าเนินงานต่าง ๆ  ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องและมีการประชุมช้ีแจงเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจท่ีตรงกันมากยิ่งขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๘๒ 

 

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 

(ร้อยละ/

ระดับ) 

คะแนน 

ที่ได้ 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 
๔ ๑.๖๐ ๕ 

-  แผนปฏิบัติการประจ าป ี

-  โครงการสานสัมพันธ์

ผู้ปกครองและชุมชน 

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองทุก

ระดับชั้น 

-  บันทึกการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา                

ขั้นพื้นฐาน 

-  บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 

-  รายงานประจ าปีของ

สถานศึกษา 

-  การเชิญครูภมูิปัญญาท้องถิ่น

และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้

แก่ครูและนักเรียน 

- บันทึกการประชุมเครือข่าย

ผู้ปกครอง 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ  

ติดตามดูแลและขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลผุลส าเร็จตามเปาูหมาย 

๓ ๐.๖๐ ๓ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วน

ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๕ ๒.๐๐ ๕ 

รวม ๔.๒๐ ดีเย่ียม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๘๓ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อรายงานผลการจดัการศึกษา  

การปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจดัการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกีย่วข้อง  ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกล่าวมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและมสี่วนร่วมในการก ากับตดิตามการบริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  อีก
ทั้งมีการประชุมผู้ปกครอง  เครือข่ายผู้ปกครองและประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน  ซึ่งได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี อาทิ  การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาวัสดุอุปกรณเ์พื่อพัฒนาการจัดการศึกษาการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
และการแสดงพ้ืนบ้าน  เป็นต้น   
 ๒. ผลการพัฒนา   
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนมคีวามรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีตามระเบียบและ  
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  แผนปฏิบตัิการประจ าปี  มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการตา่ง ๆ  มีสว่นร่วมในการบรหิารจดัการทั้งด้านวิชาการ  ด้านบริหารบุคคล  ดา้นบริหารทั่วไปและ
งบประมาณของสถานศึกษา  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา  ส่งเสรมิสนบัสนุนกิจกรรมการพัฒนานักเรียน  ก ากับติดตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  ๙  ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชนในการระดมทรพัยากรเพื่อ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเช่น  การพัฒนาห้องสมุด  
การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตไรส้ายเพื่อบริการให้แก่นักเรียน  เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๘๔ 

 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๐.๑ หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

๔ ๑.๖๐ ๕ 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนา
โดยการจัดการเรยีนรู้และจัด
โครงการ/กิจกรรมดังนี ้
-  โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

-  โครงการพัฒนาครสูู่การ

เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ 

-  หลักสูตรสถานศึกษา 

-  แผนการจัดการเรยีนรู ้

-  รายงานการนิเทศตดิตามการ
จัดการเรียนรู ้
-  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-  บันทึกการเยี่ยมบ้าน 

-  แบบวิเคราะหผ์ู้เรยีน 

-  ผลงานนักเรียน 

-  แบบสรุปการจดักิจกรรม
ชุมนุม 
 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถและความ
สนใจ 

๕ ๒.๐๐ ๕ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนดัและความ
สนใจของผู้เรียน 

๕ ๑.๐๐ ๕ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรปุความรูไ้ดด้้วยตนเอง 

๔ ๐.๘๐ ๕ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง
การเรยีนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๓ ๑.๒๐ ๓ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน 

๓ ๑.๒๐ ๓ 

รวม ๗.๘๐ ดีมาก 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๘๕ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการประชุมและพฒันาตนเองด้านการพัฒนาหลักสูตร  ด าเนนิการทบทวน

หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงพัฒนาและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  มีการบูรณาการผลการเรียนรู้อาเซียน  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ค่านิยม  
๑๒  ประการ  ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและบริบทของชุมชน    ออกแบบ
โครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพิ่มเติมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  ครูน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือมีการด าเนนิงานโดยครูที่ปรึกษาและครูที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  
มีการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรทุกภาคเรียน 

๒. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบ

ครบถ้วนและสอดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการก าหนดเวลาเรียนอย่างเหมาะสมกบั
ระดับชัน้  มีรายวชิาเพิ่มเติมหลากหลายและเพียงพอที่จะให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจ  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีสัดส่วนเวลาเรียนและจ านวนกิจกรรมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร  
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมนักเรียนทุกคน  มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล  มีการ
ส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบคุคลด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีการคัดกรองและจ าแนกนักเรียนเป็นรายกลุ่มตาม
สภาพการจัดกิจกรรมปูองกัน  แก้ไขและพัฒนานักเรียน  มีการประสานและส่งต่อเพื่อการแก้ไขปัญหานักเรียนทุก
คนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม  แต่ยังขาดการนิเทศและก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่  ๑๐  ในระดับด ี

๓. แนวทางการพัฒนา  
๓.๑ จัดท าหลักสูตรที่บูรณาการผลการเรียนรู้อาเซียน  ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ค่านิยม  

๑๒  ประการ  ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและบริบทของชุมชนให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ในทุกสาระการเรียนรู ้

 ๓.๒ ด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  
ผู้บริหาร  ครู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการสถานศึกษา  เป็นตน้  อย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งน าผลจากการ
นิเทศไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง  โดยควรมีการก ากับติดตามการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้หลังการนิเทศดังกล่าวด้วย 

 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๘๖ 

 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ 
  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๑.๑ ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ  อาคาร
เรยีนมัน่คง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การไดด้ีสภาพแวดล้อม
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับ
ผู้เรียน 

๕ ๔.๐๐ ๕ 

- โครงการพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมและการให้บริการ              
แก่ผู้เรยีน 
-  โครงการพัฒนาและใช้แหล่ง
ความรู้ภายนอกและภายใน
สถานศึกษา 
-  โครงการจัดการสอน
เพศศึกษารอบด้าน 
-  แผนปฏิบัติการประจ าป ี
-  กิจกรรมทัศนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี  เรียนดี  ๑๕  
ปีอย่างมีคุณภาพ 
-  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน 
-  ชมรม  อย.น้อย 
-  การบริหารจดัการห้องสมุด 
- การจ้างเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ห้องสมุด 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ้รียน 

๔ ๒.๔๐ ๕ 

๑๑.๓ จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๔ ๒.๔๐ ๕ 

รวม ๘.๘๐ ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

  

 

 

 

 

 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๘๗ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการแกน่ักเรียนโครงการพัฒนาและใช้แหล่งความรู้
ภายนอกและภายในสถานศึกษา  โดยด าเนินการพัฒนาระบบเครือขา่ยและบรรยากาศห้องคอมพิวเตอร์    พัฒนาและ
เสรมิสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและห้องพิเศษต่าง ๆ  การจัดตกแต่งสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนใหม้ีความสะอาด  
สวยงาม  ร่มรื่น  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  เป็นต้น  ด าเนินโครงการจดัการสอนเพศศึกษารอบดา้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะในการดูแล  ปูองกันตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะเสี่ยงทางเพศด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบาย
เรียนฟรี  เรียนดี  ๑๕  ปีอย่างมีคณุภาพ  น านักเรยีนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  ด าเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน  เพื่อเสริมสร้างสขุภาพและส่งเสริมทักษะและศักยภาพด้านกีฬา  จัดตั้งชมรม  อย.นอ้ยและชุมนุมคุม้ครอง
ผู้บริโภค  อีกท้ังด าเนินงานการบรหิารจัดการห้องสมดุ มีการจ้างเจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ห้องสมุด เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้และ
การบริการการสืบค้นด้วยตนเอง 
 ๒. ผลการพัฒนา    

โรงเรียนมีห้องเรยีน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องน้ า  โรงอาหาร  หอประชมุและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภยั  มีสภาพแวดล้อมท่ีรม่รื่น  มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้  นักเรียนมสีุขภาพอนามัยทีส่มบรูณ์แขง็แรง  สามารถปฏิบตัิตนตามหลักสุขบัญญตัิ  ๑๐  
ประการ  มีการประเมินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน  จัดห้องสมุดและการบรหิารจดัการ
ห้องสมุดที่เอื้อและส่งเสรมิการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมสี่วนร่วมแก่นักเรยีนนักเรยีนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของห้องสมุด  มผีลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  ๑๑  ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑  โรงเรียนมีต้นไม้ขนาดใหญ่จ านวนมากและมีชนิดของพันธุ์ไม้ทีห่ลากหลายควรจัดท าปูายทีม่ีความคงทน
ถาวรเพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับต้นไม้แต่ละชนิดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
 ๓.๒  ปรับปรุงคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดใหส้ามารถบริการการสืบค้นให้แก่นักเรยีนได้และมี
ปริมาณที่เพียงพอ  เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน  อีกท้ังควรเสริมสรา้งบรรยากาศในสมุดโดยการจัดมมุต่าง ๆ  อย่าง
เหมาะสมและการติดตั้งเครื่องปรบัอากาศเพื่อจูงใจในการเข้าใช้บรกิารมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๘๘ 

 

มาตรฐานที ่๑๒สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๔ ๐.๘๐ ๕ 
-  มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
-  หลักสูตรสถานศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าป ี
-  รายงานการประเมินภายนอก
รอบสามของ สมศ. 
-  รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 
-  ค าสั่งของโรงเรียน 
-  บันทึกการประชุม 
-  แผนภูมิการจดัโครงสรา้งการ
บริหารงาน 
-  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เปูาหมาย   อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

๔ ๐.๘๐ ๕ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๔ ๐.๘๐ ๕ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๔ ๐.๔๐ ๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔ ๐.๔๐ ๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

๔ ๐.๘๐ ๕ 

รวม ๔.๐๐ ดีเย่ียม  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

  

 

 

 

 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๘๙ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการด าเนนิโครงการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา

โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา  
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีและพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ผลการพัฒนา    
 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างองค์กร  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ  โดยจัดโครงสร้าง
การบริหารงานตามภารกจิหลัก  ๔  งาน  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเข้าใจหน้าท่ีและภารกิจท่ีต้องปฏิบตัิและร่วมมือกันปฏิบัติตาม
ภารกิจท่ีรับผิดชอบมีความสะดวกคล่องตัว  งานบรรลตุามเปูาหมายโรงเรียนสามารถจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาและใช้แผนดังกล่าวในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลตุามเปูาหมายที่ก าหนดได ้ มีผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานท่ี  ๑๒  ในระดับดีเยีย่ม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาสารสนเทศของทั้ง  ๔  กลุ่มงานและทุกงานให้เป็นหมวดหมู่  ถูกต้อง  ครอบคลุมและเป็นปัจจบุันมีระบบ
การจัดเก็บทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยอาจจดัให้มีหอ้งส าหรับจัดเก็บแฟูม
เอกสาร  ข้อมูลสารสนเทศของทั้ง  ๔  กลุ่มงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๙๐ 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนนุให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา 
การเรยีนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๔ ๔.๐๐ ๕ 

- โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ              
การให้บริการแก่ผู้เรียน 
-  โครงการพัฒนาและใช้แหล่ง
ความรู้ภายนอกและภายใน
สถานศึกษา 
-  กิจกรรมทัศนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี  เรียนดี  ๑๕  
ปีอย่างมีคุณภาพ 
-  การศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากร 
-  การเชิญผู้ทรงคณุวุฒิและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้
แก่นักเรียนและคร ู
-  บันทึกการประชุมครูและ
บุคลากร 
-  บันทึกการประชุมของกลุ่ม
สาระฯ 
-  บันทึกการประชุมของคณะส ี
-  บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๔ ๔.๐๐ ๕ 

รวม ๘.๐๐ ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

  

 

 

 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๙๑ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการแกผู่เ้รียนโครงการพัฒนาและใช้แหล่งความรู้
ภายนอกและภายในสถานศึกษา  โดยด าเนินการพัฒนาระบบเครือขา่ยและบรรยากาศห้องคอมพิวเตอร์    พัฒนาและ
เสรมิสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและห้องพิเศษต่าง ๆ  การจัดตกแต่งสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนใหม้ีความสะอาด  
สวยงาม  ร่มรื่น  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  เป็นต้น  มีการจัดกจิกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้           
การจัดกิจกรรมโครงการวันส าคญัต่าง ๆ ของโรงเรียนการเข้าร่วมงานและกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งโบราณสถานไตรตรึงษ์  อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนรู้ของ
นักเรียน  ครูและบุคลากรเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งโรงเรียนได้มสี่วนร่วมในการส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ   
 ๒. ผลการพัฒนา    
 โรงเรียนมีขั้นตอนการด าเนินงานในการสร้าง  ส่งเสรมิ  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดย
ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  จัดท าแผนพัฒนาและด าเนินงานตามขัน้ตอนท่ีก าหนดและ
น าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  มีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรูภ้ายนอก  ก่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาผ่านกจิกรรม  สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้            
ต่าง ๆ  ภายในโรงเรียน  มผีลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  ๑๓  ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑  ปรับปรุงคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดใหส้ามารถบริการการสืบค้นให้แก่นักเรยีนได้และมี
ปริมาณที่เพียงพอ  เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน  อีกท้ังควรเสริมสรา้งบรรยากาศในห้องสมุดโดยการจัดมุมต่าง ๆ  อย่าง
เหมาะสมและการติดตั้งเครื่องปรบัอากาศเพื่อจูงใจในการเข้าใช้บรกิารมากข้ึน 
 ๓.๒  พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไรส้ายให้ครอบคลมุทั้งโรงเรยีน  เพื่อให้นักเรียน  
ครูและบุคลากรมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมลู 
 ๓.๓  ด าเนินการเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน  มีการเผยแพร่ข้อมลู  ข่าวสารและความรู้ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๙๒ 

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ 
ที่ได้ 

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีความรู้ คู่คณุธรรม  น า
ปรัชญาพอเพียงสู่ชีวิตจติส านึกรัก
ท้องถิ่น 

๕ ๓.๐๐ ๕ 

-  แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
-  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
-  โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์
-โครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ 
-  กิจกรรมการท าบุญตักบาตร
เนื่องในวันส าคัญ 
ต่าง ๆ 
-  โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลป
เพลงพื้นบ้าน 
-  รายงานสรุปโครงการ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีน
มีความรู้ คู่คณุธรรม  
น าปรัชญาพอเพียงสู่ชีวิต มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น 

๘๕.๖๐ ๑.๗๑ ๕ 

รวม ๔.๗๑ ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

  

 

 

 

 

 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๙๓ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มคีวามรู้

ความสามารถตามหลักสูตร  โดยจดักิจกรรมอย่างหลากหลาย  อาทิ  กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรยีมความพร้อม  O-NET 
๒๕๕๘ ด าเนินโครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและคณุลักษณะอนัพึงประสงค์เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมีคุณธรรม  กิจกรรม
การท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคญั   มีการด าเนินโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังบูรณาการในทุกสาระการ
เรียนรู้  สร้างศูนย์การเรยีนรูต้ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น  ด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะเพลง
พืน้บ้าน น านักเรียนเรียนรู้และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้านของชุมชนบ้านไตรตรึงษ์   

 ๒. ผลการพัฒนา    
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  มีคะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ  ๓๒.๗๓ ซึ่งสูงกว่าปีการศกึษา  ๒๕๕๗    และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ  ๒๙.๑๘  
ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ เชน่กัน นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ  มีศูนย์การเรยีนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม  เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียนและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้ที่สนใจโดยทั่วไปได้  โรงเรยีนไดร้ับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น  
“สถานศึกษาพอเพียง”  ประจ าป ี ๒๕๕๕  อีกทั้งมีผลงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพ้ืนบ้าน  เป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนและองค์กรอื่นโดยทั่วไปมผีลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๔  ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

จัดท าหลักสูตรที่สอดแทรกสาระการเรยีนรู้ท้องถิ่นในทุกสาระการเรยีนรู้อย่างเหมาะสมและ 
สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น  อีกทั้งควรจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หรือสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในทุกรายวิชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๙๔ 

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
และส่งเสริมสถานศกึษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรยีนเพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษา 

๕ ๓.๐๐ ๕ 
-  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
-  กิจกรรมส่งเสรมิค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ 
-  โครงการขับเคลื่อนแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง       
-  รายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
บรรลุตามเปูาหมาย 

๔ ๑.๖๐ ๕ 

รวม ๔.๖๐ ดีเย่ียม 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
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 ๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาผลการทดสอบ                

ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  อาทิ  กิจกรรมสอนเสรมิเพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  โดยจัดการสอนเสริมทุกวัน ก่อนสอบ O-NET เป็นเวลาหนึ่งเดือน และด าเนิน
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ O-NET  โดยการน าวิทยากรจากภายนอกมาสอนเสริมเป็นระยะเวลา หนึง่สัปดาห์ กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพนักเรยีน  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาไทย  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมภาษาและวรรณกรรมกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา  
กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกิจกรรมพัฒนาสือ่การเรียนรู้วิชาเคมีกิจกรรมพัฒนาทักษะงานศิลป์และ
เครื่องประดับกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยฝึกปฏิบัติ
วิชาการงานอาชีพกิจกรรมส่งเสรมิความสามารถทางภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมค่านยิมหลัก ๑๒ ประการเป็นต้นอีกท้ัง
ด าเนินโครงการพัฒนาครสูู่การเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  โดยจัดกิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุนการอบรม  สมัมนา  ศึกษาดูงาน
และการศึกษาเรยีนรู้ด้วยตนเองกจิกรรมการนิเทศการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
 ด าเนินโครงการขับเคลื่อนแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการขับเคลื่อนแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงจากระดับนโยบายสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นต้น 
  ๒. ผลการพัฒนา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  ๓๒.๗๓  ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๒๙.๑๘  ซึ่งสูง
กว่าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

โรงเรียนมีศูนย์การเรยีนรูต้ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม  เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและ
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้ทีส่นใจโดยทั่วไปได้  โรงเรียนไดร้ับรางวลัเหรยีญทองแดงกิจกรรมส่งเสรมิค่านิยม ๑๒ ประการ 
การประกวดคัดเลือกจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ประจ าปี  มผีลการประเมนิคุณภาพมาตรฐาน
ที่  ๑๕  ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 เร่งพัฒนาผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้  โดยเฉพาะกลุม่สาระ
การเรียนรู้ที่มผีลสมัฤทธิ์ต่ ากวา่ร้อยละ  ๕๐  โดยครูร่วมกันพิจารณาปญัหาที่เกิดขึน้และแนวทางการแก้ไขวเิคราะห์แบบทดสอบ
วิเคราะหค์วามสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนเปน็รายบุคคลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจนและจดักิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้
ตรงกับปญัหาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการขับเคลื่อนแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อพัฒนาโรงเรยีนสู่  “สถานศึกษาพอเพียง 
ต้นแบบ” 
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๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก คะแนนที่ได้ 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐.๐๐ ๒๕.๘๓ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๖๒ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๑ มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 

๐.๕๐ ๐.๔๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๐.๕๐ ๐.๔๔ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๓ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค ภัย อุบัติเหต ุ
และปัญหาทางเพศ 

๑.๐๐ ๐.๘๗ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
อย่างเหมาะสม 

๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๕ มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกยีรตผิู้อื่น  ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ 
นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 

๕.๐๐ ๔.๕๗ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๑ มคีุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร ๒.๐๐ ๑.๘๒ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๕.๐๐ ๔.๔๔ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑ มีนสิัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อตา่งๆ รอบตัว      

๒.๐๐ ๑.๕๖ ๔ ดีมาก 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถาม 
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ 
เรียนรู้ระหว่างกัน   

๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และน าน าเสนอผลงาน ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง 
เป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี 
สติสมเหตุผล           

๕.๐๐ ๔.๒๐ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูและสื่อสาร 
โดยการพูดหรือเขียนตามความคดิของตนเอง 

๒.๐๐ ๑.๖๗ ๔ ดีมาก 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการ 
ของตนเอง 

๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปญัหาโดย 
มีเหตผุลประกอบ 

๑.๐๐ ๐.๘๑ ๔ ดีมาก 

๔.๔ ความคิดริเริม่และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความ 
ภาคภูมิใจ 

๑.๐๐ ๐.๘๒ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม 
หลักสูตร 

๕.๐๐ ๓.๐๗ ๓ ดี 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป 
ตามเกณฑ ์  

๑.๐๐ ๐.๕๑ ๒ พอใช้ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ ์

๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป 
ตามเกณฑ ์

๒.๐๐ ๑.๖๓ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปน็ไปตามเกณฑ ์ ๑.๐๐ 0.03 ๑ ปรับปรุง 
มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต   

๕.๐๐ ๔.๙๓ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนนิการจนส าเร็จ ๒.๐๐ ๑.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง 

๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๖.๔ มคีวามรูส้ึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและหาความรู้เกี่ยวกับ 
อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๒.๘๙ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๘.๐๙ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ 

๑.๐๐ ๐.๘๗ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล 
ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
ผู้เรยีน            

๑.๐๐ ๐.๗๕ ๔ ดีมาก 

๗.๓ ครอูอกแบบและการจัดการเรยีนรู้ที่ตอบสนองความ 
แตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปญัญา       

๒.๐๐ ๑.๕๙ ๔ ดีมาก 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า 
บริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ 
จัดการเรียนรู ้

๑.๐๐ ๐.๗๒ ๔ ดีมาก 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุง่เน้นการพัฒนาการ 
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑.๐๐ ๐.๗๗ ๔ ดีมาก 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปญัหาให้แก ่
ผู้เรยีนทั้งด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอ 
ภาค 

๑.๐๐ ๐.๘๒ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ใน 
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

๑.๐๐ ๐.๗๕ ๔ ดีมาก 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็น 
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย 
เต็มเวลาเต็มความสามารถ 

๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ภาวะผู้น าและความคิดรเิริ่มที ่
เน้นการพัฒนาผูเ้รียน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๙๙ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ 
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวจิัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน 
วิชาการและการจัดการ                 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรล ุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให ้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ 
บริหารการจัดการศึกษา 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอา 
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเตม็เวลา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๙คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๔.๒๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละปฏิบตัิหน้าที่ตามที ่
ระเบียบก าหนด 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแลและ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล 
ส าเรจ็ตามเปูาหมาย 

๑.๐๐ ๐.๖๐ ๓ ด ี

๙.๓  ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
สถานศึกษา 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๑๐สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๐๐ ๗.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ท้องถิ่น 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผู้้เรยีนเลือก 
เรียนตามความถนดัความสามารถและความสนใจ 

๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง 
ความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของ 
ผู้เรยีน 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๐๐ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้ 
ลงมือปฏิบัตจิริงจนสรุปความรู้ไดด้้วยตนเอง 

๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผล 
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๐๐ ๑.๒๐ ๓ ด ี

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีนที่มีประสิทธิภาพและ 
ครอบคลมุถึงผู้เรยีนทุกคน 

๒.๐๐ ๑.๒๐ ๓ ด ี

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอ้มและ 
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ 

๑๐.๐๐ ๘.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๑  ห้องเรยีน ห้องปฏิบตัิการ อาคารเรยีนมัน่คงสะอาด 
และปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ 
ใช้การได้ดสีภาพแวดล้อมรม่รืน่และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรบั 
ผู้เรียน 

๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๒  จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ 
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

๓.๐๐ ๒.๔๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี 
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓.๐๐ ๒.๔๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน 
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 

๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕๐ ๐.๔๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป 
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕๐ ๐.๔๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน 
คุณภาพภายใน 

๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๐๑ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก คะแนนทีไ่ด ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม  
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายใน 
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนและ 
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา ๕.๐๐ ๔.๗๑ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเนน้ที่ก าหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๔.๗๑ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความรู้                       
คู่คุณธรรม น าปรัชญาพอเพียงสู่ชีวิต มีจิตส านึก รักท้องถิ่น 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๒  ผลการด าเนินงานส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีความรู้คู ่
คุณธรรม  น าปรัชญาพอเพียงสู่ชีวิต  มีจิตส านึกรักท้องถิ่น 

๒.๐๐ ๑.๗๑ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๔.๖๐  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ 
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมการพฒันาผู้เรยีนเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานการพัฒนาผู้เรยีนเพื่อยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาบรรลตุามเปูาหมาย 

๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ ดีเย่ียม 

ค่าเฉลี่ยรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๐๓ ๕ ดีเย่ียม 

 
 สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนที่ได้๘๖.๐๓ 
 ระดับคุณภาพ ระดับ  ๑     ระดับ  ๒     ระดับ  ๓    ระดับ  ๔    ระดับ  ๕ 

   (ปรับปรุง)         (พอใช้)              (ดี)              (ดีมาก)         (ดีเยี่ยม) 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๐๒ 

 

๔.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ นร.ที่ได้ นร.ที่ได้ 

นักเรียน ร/ ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๓ 

ท้ังหมด มส                 ขึ้นไป ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๑๓๕ ๐ ๐ ๔๓ ๔๗ ๑๙ ๑๔ ๑๐ ๑ ๑ ๑๒ ๘.๘๙ 

คณิตศาสตร์ ๒๗๐ ๐ ๐ ๘๖ ๗๔ ๓๗ ๓๔ ๓๐ ๖ ๓ ๓๙ ๑๔.๔๔ 

วิทยาศาสตร์ ๔๐๕ ๐ ๐ ๑๐๕ ๙๑ ๖๑ ๖๑ ๔๘ ๒๑ ๑๘ ๘๗ ๒๑.๔๘ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๔๐๕ ๐ ๐ ๑๐๒ ๕๓ ๖๘ ๔๓ ๖๓ ๔๒ ๓๔ ๑๓๙ ๓๔.๓๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๗๐ ๐ ๐ ๒ ๗ ๑๓ ๓๓ ๕๘ ๔๗ ๑๑๐ ๒๑๕ ๗๙.๖๓ 

ศิลปะ ๑๓๕ ๐ ๐ ๕ ๒๕ ๓๘ ๒๐ ๒๕ ๑๔ ๘ ๔๗ ๓๔.๘๑ 
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี ๒๗๐ ๐ ๐ ๗๗ ๕๖ ๖๔ ๓๐ ๒๑ ๑๘ ๔ ๔๓ ๑๕.๙๓ 

ภาษาตา่งประเทศ ๔๐๕ ๐ ๐ ๒๕ ๓๖ ๕๖ ๑๓๕ ๙๕ ๓๗ ๒๑ ๑๕๓ ๓๗.๗๘ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ นร.ที่ได้ นร.ที่ได้ 

นักเรียน ร/ ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๓ 

ท้ังหมด มส                 ขึ้นไป ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๑๐๑ ๐ ๐ ๓๖ ๑๔ ๑๑ ๖ ๑๑ ๗ ๑๖ ๓๔ ๓๓.๖๖ 

คณิตศาสตร์ ๑๐๑ ๐ ๐ ๑๔ ๗ ๑๔ ๒๐ ๑๑ ๑๔ ๒๑ ๔๖ ๔๕.๕๔ 

วิทยาศาสตร์ ๑๐๑ ๐ ๐ ๔๖ ๕ ๑๐ ๘ ๑๐ ๗ ๑๕ ๓๒ ๓๑.๖๘ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๓๐๓ ๐ ๐ ๑๓ ๑๑ ๗๒ ๕๗ ๕๒ ๒๙ ๖๙ ๑๕๐ ๔๙.๕๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐๒ ๐ ๐ ๑๙ ๑๔ ๑๑ ๒๒ ๒๖ ๓๕ ๗๕ ๑๓๕ ๖๗.๓๓ 

ศิลปะ ๒๐๒ ๐ ๐ ๔๒ ๖ ๑๖ ๖ ๒๒ ๒๖ ๘๔ ๑๓๒ ๖๕.๓๕ 
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี ๒๐๒ ๐ ๐ ๓๙ ๓๔ ๔๒ ๑๗ ๒๕ ๑๘ ๒๗ ๗๐ ๓๔.๖๕ 

ภาษาตา่งประเทศ ๓๐๓ ๐ ๐ ๑๘ ๓๐ ๔๖ ๘๐ ๓๘ ๒๓ ๖๘ ๑๒๙ ๔๒.๕๗ 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๐๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ นร.ที่ได้ นร.ที่ได้ 

นักเรียน ร/ ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๓ 

ท้ังหมด มส                 ขึ้นไป ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๑๐๗ ๐ ๕ ๕๐ ๑๗ ๑๔ ๕ ๑๑ ๒ ๘ ๒๑ ๑๙.๖๓ 

คณิตศาสตร์ ๑๐๗ ๐ ๐ ๕๔ ๑๓ ๑๔ ๙ ๓ ๘ ๖ ๑๗ ๑๕.๘๙ 

วิทยาศาสตร์ ๑๐๗ ๐ ๔ ๓๐ ๒๔ ๑๗ ๑๑ ๑๖ ๗ ๒ ๒๕ ๒๓.๓๖ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๓๒๑ ๐ ๘ ๗๖ ๒๖ ๓๘ ๓๖ ๔๒ ๒๒ ๘๑ ๑๔๕ ๔๕.๑๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๑๔ ๐ ๕ ๕ ๖ ๑๘ ๓๐ ๕๒ ๔๖ ๕๗ ๑๕๕ ๗๒.๔๓ 

ศิลปะ ๑๐๗ ๐ ๐ ๒๖ ๑๕ ๑๑ ๑๐ ๑๑ ๑๗ ๑๗ ๔๕ ๔๒.๐๖ 
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี ๒๑๓ ๐ ๑๑ ๑๒ ๑๒ ๗๑ ๒๐ ๓๗ ๒๘ ๓๓ ๙๘ ๔๖.๐๑ 

ภาษาตา่งประเทศ ๓๒๑ ๐ ๐ ๒๐ ๑๕ ๔๕ ๖๘ ๕๙ ๕๓ ๖๑ ๑๗๓ ๕๓.๘๙ 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ นร.ที่ได้ นร.ที่ได้ 

นักเรียน ร/ ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๓ 

ท้ังหมด มส                 ขึ้นไป ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๑๑๐ ๐ ๐ ๙ ๑๒ ๑๙ ๑๗ ๑๖ ๒๒ ๑๕ ๕๓ ๔๘.๑๘ 

คณิตศาสตร์ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑๙ ๖ ๑๕ ๑๒ ๙ ๖ ๓๓ ๔๘ ๔๘.๐๐ 

เสริมทักษะคณิตฯ ๑๒๕ ๐ ๐ ๓ ๕ ๒๔ ๔๕ ๒๐ ๘ ๒๐ ๔๘ ๓๘.๔๐ 

สารและสมบัติของสาร ๓๐๐ ๐ ๐ ๓๖ ๑๑ ๒๗ ๔๖ ๒๘ ๓๒ ๑๒๐ ๑๘๐ ๖๐.๐๐ 

สังคมศึกษา ๑๔๐ ๐ ๐ ๒๕ ๘ ๒๙ ๑๔ ๑๖ ๑๕ ๓๓ ๖๔ ๔๕.๗๑ 

พระพุทธศาสนา ๙๐ ๐ ๐ ๑๓ ๕ ๑๖ ๑๖ ๙ ๖ ๒๕ ๔๐ ๔๔.๔๔ 

ประวัติศาสตร์ ๑๔๐ ๐ ๐ ๕๖ ๑๒ ๑๓ ๑๑ ๒๓ ๑๓ ๑๒ ๔๘ ๓๔.๒๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๗๐ ๐ ๐ ๔๑ ๓๑ ๔๒ ๖๐ ๔๔ ๒๕ ๒๗ ๙๖ ๓๕.๕๖ 

ภาษาอังกฤษ ๑๑๐ ๐ ๐ ๙ ๑๒ ๑๙ ๑๗ ๑๖ ๒๒ ๑๕ ๕๓ ๔๘.๑๘ 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๐๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ นร.ที่ได้ นร.ที่ได้ 

นักเรียน ร/ ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๓ 

ท้ังหมด มส                 ขึ้นไป ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๖๗ ๐ ๐ ๖ ๐ ๙ ๒๓ ๘ ๑๑ ๑๐ ๒๙ ๔๓.๒๘ 

คณิตศาสตร์ ๗๗ ๐ ๐ ๙ ๖ ๑๑ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๕ ๓๘ ๔๙.๓๕ 

วิทยาศาสตร์ ๑๐๑ ๐ ๐ ๙ ๒๗ ๒๕ ๒๐ ๑๒ ๖ ๒ ๒๐ ๑๙.๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๒๒๗ ๐ ๐ ๒๐ ๑๔ ๑๗ ๓๘ ๔๓ ๓๔ ๖๑ ๑๓๘ ๖๐.๗๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๒ ๐ ๐ ๑ ๑ ๕ ๕ ๑๖ ๒๓ ๓๑ ๗๐ ๘๕.๓๗ 

ศิลปะ ๘๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๘ ๑๕ ๒๑ ๒๕ ๖๑ ๗๔.๓๙ 
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี ๘๓ ๐ ๐ ๓ ๔ ๑๔ ๖ ๑๗ ๑๕ ๒๕ ๕๖ ๖๗.๔๗ 

ภาษาตา่งประเทศ ๑๖๓ ๐ ๐ ๒ ๑๓ ๒๕ ๒๗ ๒๑ ๒๐ ๕๕ ๙๖ ๕๘.๙๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ร้อยละ 

จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้ นร.ที่ได้ นร.ที่ได้ 

นักเรียน ร/ ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๓ 

ท้ังหมด มส                 ขึ้นไป ขึ้นไป 

ภาษาไทย ๒๐๘ ๐ ๐ ๑๘ ๘ ๒๕ ๔๐ ๓๒ ๓๒ ๕๓ ๑๑๗ ๕๖.๒๕ 

คณิตศาสตร์ ๑๑๕ ๐ ๐ ๑๘ ๑๘ ๒๔ ๑๗ ๙ ๑๐ ๑๙ ๓๘ ๓๓.๐๔ 

วิทยาศาสตร์ ๑๘๑ ๐ ๐ ๓๑ ๑๖ ๓๔ ๒๑ ๓๐ ๑๕ ๓๔ ๗๙ ๔๓.๖๕ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ๑๖๔ ๐ ๐ ๗ ๒ ๑๘ ๑๘ ๑๙ ๑๔ ๘๖ ๑๑๙ ๗๒.๕๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๕๒ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๔ ๑๘ ๑๒๖ ๑๔๘ ๙๗.๓๗ 

ศิลปะ ๑๐๓ ๐ ๐ ๒๒ ๖ ๑๑ ๙ ๗ ๑๙ ๒๙ ๕๕ ๕๓.๔๐ 
การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี ๑๕๒ ๐ ๐ ๒ ๐ ๓๕ ๑๔ ๑๗ ๕๔ ๓๐ ๑๐๑ ๖๖.๔๕ 

ภาษาตา่งประเทศ ๒๖๙ ๐ ๐ ๑๑ ๘ ๓๗ ๓๓ ๖๒ ๔๘ ๗๐ ๑๘๐ ๖๖.๙๑ 

 
 
 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๐๕ 

 

๔.๒ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 

จ านวนร้อยละ ของ
นักเรียนที่มีคะแนนสูง

กว่าขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย ๑๐๒ ๓๙.๐๕ ๙.๔๔ ๓๙.๐๕ ๓๗.๒๕(๓๘คน) 
คณิตศาสตร ์ ๑๐๒ ๒๔.๒๘ ๘.๘๓ ๒๔.๒๘ ๑๗.๖๕ (๑๘ คน) 
วิทยาศาสตร ์ ๑๐๒ ๓๒.๕๙ ๙.๘๘ ๓๒.๕๙ ๒๙.๔๑ (๓๐ คน) 
สังคมศึกษา  ศาสนาและฯ ๑๐๒ ๔๒.๗๖ ๑๑.๑๖ ๔๒.๗๖ ๓๕.๒๙ (๓๖ คน) 
ภาษาอังกฤษ ๑๐๒ ๒๔.๙๘ ๖.๘๘ ๒๔.๙๘ ๑๗.๖๕ (๑๘ คน) 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 

จ านวนร้อยละ ของ
นักเรียนที่มีคะแนนสูง

กว่าขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย ๘๒ ๔๐.๙๔ ๑๑.๘๕ ๔๐.๙๔ ๓๐.๔๙ (๒๕ คน) 
คณิตศาสตร ์ ๘๒ ๑๙.๓๖ ๖.๖๙ ๑๙.๓๖ ๑๕.๘๕ (๑๓ คน) 
วิทยาศาสตร ์ ๘๒ ๓๐.๓๔ ๕.๘๑ ๓๐.๓๔ ๓๑.๗๑ (๒๖ คน) 
สังคมศึกษา  ศาสนาและฯ ๘๒ ๓๖.๕๐ ๗.๑๗ ๓๖.๕๐ ๓๙.๐๒ (๓๒ คน) 
ภาษาอังกฤษ ๘๒ ๑๘.๗๙ ๕.๓๙ ๑๘.๗๙ ๑๒.๒๐ (๑๐ คน) 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๐๖ 

 

๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน จ านวน/ร้อยละนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

  ทั้งหมด (การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน) 

    ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๓๕ ๖๐ ๖๑ ๑๔ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐๑ ๕๒ ๓๗ ๑๒ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๗ ๓๙ ๖๑ ๗ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๗๕ ๔๑ ๒๐ ๑๔ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๕๓ ๓๓ ๑๘ ๒ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๘๒ ๓๗ ๔๑ ๔ ๐ 

รวม ๕๕๓ ๒๖๒ ๒๓๘ ๕๓ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๔๗.๓๘ ๔๓.๐๔ ๙.๕๘ ๐.๐๐ 

 
  
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๐๗ 

 

๔.๔ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน จ านวน/ร้อยละนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

  ทั้งหมด (การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน) 

    ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๓๕ ๔๖ ๕๑ ๓๘ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐๑ ๓๑ ๕๐ ๒๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๐๗ ๓๐ ๖๓ ๑๔ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๗๕ ๓๓ ๒๘ ๑๔ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๕๓ ๑๘ ๓๐ ๕ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๘๒ ๔๒ ๒๙ ๑๑ Q 

รวม ๕๕๓ ๒๐๐ ๒๕๑ ๑๐๒ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๓๖.๑๗ ๔๕.๓๙ ๑๘.๔๔ ๐.๐๐ 

 

 ๔.๕ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๓๕ ๑๓๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๒ ๑๐๑ ๑๐๑ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐๗ ๑๐๗ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๗๕ ๗๕ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๓ ๕๓ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๘๒ ๘๒ ๐ 

รวม ๕๕๓ ๕๕๓ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๐๘ 

 

ตอนที่  ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้

 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการจัดโครงสร้างระบบบริหารและการพัฒนาองค์กรที่เป็นระบบ  โดย
ทุกฝุายมีส่วนร่วม  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนอย่างชัดเจน  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค์อัตลักษณ์  เอกลักษณ์และมี
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน  ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้
ความสามารถในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ครูโรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีได้รับ
มอบหมายทั้งงานการจัดการศึกษาและงานพิเศษ  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อ  นวัตกรรม
ประกอบการจัดการเรียนรู้  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้นักเรียน
ศึกษาหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมของนักเรียน  จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมประชาธิปไตย  ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  วัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง  ส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เต็มตามศักยภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่นและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  อีกท้ังมีทักษะและรักการท างาน  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี
และมีสุนทรียภาพ   
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๐๙ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

โครงการพัฒนาคณุลักษณะ                         
อันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

 

๑.  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการก ากับติดตาม  เฝูาระวังพฤติกรรม
นักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๒.  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมอืในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                     
เป็นอย่างด ี

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

๑.  ชุมชนบ้านไตรตรึงษ์มีศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้านท่ีมีความโดดเด่น                   
เป็นเอกลักษณ ์
๒.  มีภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านศลิปวฒันธรรมที่มีความรู้ความสามารถและเต็มใจ
ในการถ่ายทอดความรู ้
 

โครงการขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
๒.  แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายที่ส าคญัและมีแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจน  ส่งผลให้น าสู่การปฏิบัตไิด้อย่างเป็นรูปธรรม 
๓.  วิทยากรและภูมปิัญญาท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเปน็อย่างดี 
๔.  โรงเรียนก าหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้นักเรยีนได้เรยีนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไว้
ในหลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน  อีกทั้งด าเนินการแบบบูรณาการใน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้  (IS๑)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕  ด้วย   

โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอกและภายในสถานศึกษา 
 

๑.  โรงเรียนส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เช่น  การส่งเสริม
ให้ครูศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จด้านการพัฒนาห้องสมดุ  ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 
๒.  โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีนให้มีความเหมาะสม  
สอดคล้องกับความต้องการของคร ู นักเรียนและผู้รบับริการ 
๓.  โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีหลากหลาย  ส่งผลให้
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง   
๔.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน  
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (เรียนฟรี  ๑๕  ปีอย่างมีคณุภาพ)  ส่งผลใหน้ักเรียนทุก
คนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ภายนอก  อย่างน้อย  ๑  ครั้งต่อปี 

 
 
 
 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๑๐ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการสานสมัพันธ์ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 

๑.  คณะครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน 
๒.  ผู้ปกครองให้ความสนใจและมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.  โรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหรือการสืบสานประเพณีของ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ   

โครงการพัฒนาทักษะความสามารถด้าน
วิชาการ 
 

๑.  โรงเรียนสนับสนุนและส่งเสรมิครูและนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการและด้านอ่ืน ๆ  อย่างต่อเนื่อง 
๒.  ครูมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
๓.  นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจการพัฒนาความถนัดและความสามารถ
พิเศษของตนเองอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ                      
การบริหารงานวิชาการ 
 

๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษามภีาวะผูน้ าและมีวสิัยทัศน์ในการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างรอบด้านแก่คร ู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรยีน 
๒.  บุคลากรกลุ่มงานบริหารวิชาการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
บริหารและการด าเนินการในทุกกจิกรรมอยา่งเป็นกระบวนการ 
๓.  ครูและบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุม่ งาน
บริหารวิชาการ 

โครงการพัฒนาครูสู่การเรยีนรู้ที่ม ี
ประสิทธิภาพ 
 

๑.  ครูมีการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้และอื่น ๆ  ในรูปแบบต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง 
๒.  ด าเนินการนิเทศการจัดการเรยีนรู้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
อย่างสม่ าเสมอ 
๓.  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการที่เกีย่วกับการพัฒนาการจดัการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนกับหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ  โครงการวิจัยพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการหนุนน าต่อเนื่อง  (Teacher  Coaching)  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  เป็นต้น  

 

 
 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๑๑ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการพัฒนาครูสู่การเรยีนรู้ที่ม ี
ประสิทธิภาพ(ต่อ) 

๔.  โรงเรียนส่งเสรมิการแก้ปญัหาและพัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการวิจัย
ในช้ันเรียน  อีกทั้งส่งเสริมให้จดัการเรยีนรู้แบบบรูณาการและอิงมาตรฐาน
การเรยีนรู้       

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ                      
การบริหารงบประมาณ 
 

๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษาและบุคลากรกลุ่มงานบริหารงบประมาณ                     
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารและการด าเนินงานงบประมาณ 
๒.  โรงเรียนมีการวางระบบการบริหารงบประมาณที่เป็นกระบวนการ
ชัดเจน  โปร่งใสและตรวจสอบไดม้าอย่างยาวนาน  เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ของสถานศึกษาอื่นมาอย่างต่อเนื่อง 
๓.  บุคลากรทุกฝุายมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณทุกขั้นตอน
กระบวนการ 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ                         
การบริหารงานบุคคล 

 

๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษาและบุคลากรกลุ่มงานบริหารบุคคลมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารและการด าเนนิงานด้านการบรหิารบุคคล 

๒.  ครูกลุม่งานบริหารบุคคลมีความสามารถและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารและการด าเนินงาน  ส่งผลให้งานธุรการและงาน
ประชาสมัพันธ์การศึกษามีประสิทธิภาพ 

โครงการประกันคณุภาพการศึกษา ๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษามภีาวะผูน้ าและมีวสิัยทัศน์ในการพัฒนา
สถานศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒.  ครูผูร้ับผดิชอบงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
๓.  ครูและบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานระบบการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

กิจกรรมงานวินัยนักเรียน  ในโครงการ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริหารทัว่ไป 

 

๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษาและบุคลากรงานวินัยนักเรียนมีความตระหนัก ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 

๒.  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมอืในการด าเนินงาน  ควบคุมดูแล
พฤติกรรมนักเรียน  ผา่นกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

๓.  ผู้ปกครองและเครือข่ายผูป้กครองมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
เฝูาระวังปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

 

 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์     หน้า๑๑๒ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
กิจกรรมชมรม  อย.น้อย  ในโครงการ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริหารทัว่ไป 

๑.  ผู้บรหิารสถานศึกษามภีาวะผูน้ าและมีวสิัยทัศน์ในการพัฒนาระบบ
สุขภาพอนามัยของนักเรียน 
๒.  ครูผูร้ับผดิชอบชมรม  อย.น้อยมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนนิงาน
อย่างเป็นระบบ 
๓.  ครูและบุคลากรทุกคนใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานอย่างตอ่เนื่อง
และจริงจัง 

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ  ดนตรี   
นาฏศิลป ์

๑.  ครูมีความรู้ความสามารถและมีทักษะเฉพาะดา้น 

๒.  นักเรียนมีความสนใจและมีทักษะ 

๓.  ครูมสี่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างบูรณาการ  ร่วมกันวางแผนและ
ด าเนินการอยา่งเป็นกระบวนการ 

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 

โครงการพัฒนาโรงเรยีนสู่มาตรฐานสากล 
 

๑.  การด าเนินการอยู่ในระยะเริม่ต้น  มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ยังไม่เป็น
รูปแบบที่ชัดเจน   
๒.  ขาดการก ากับติดตามจากหนว่ยงานต้นสังกัด 

โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรยีน 
๑. ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนใหม้ีทักษะการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห ์
๒.  นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน  ศักยภาพและสมรรถนะทางการเรยีนต่ า 

โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ๑. ครูขาดความรูค้วามเข้าใจในการจัดท าหลักสตูรที่บูรณาการสาระการ
เรียนรู้อาเซียนกับหลักสตูรสถานศกึษา 
๒.  ขาดการขับเคลื่อนการจัดท าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
๑)ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น 
  -  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและเจริญเติบโตสมวัย  ไม่มีปัญหาด้าน
พฤติกรรมทางเพศ  มีทักษะและเจตคติท่ีดีในการท างานและการประกอบอาชีพสุจริต  อีกท้ังเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของชุมชนและสังคม  
  -  นักเรียนมีทักษะและกระบวนการท างานเป็นกลุ่มและการท าโครงงานต่าง ๆ สามารถ
น าเสนอความรู้  แนวคิดหรือผลงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้   
  -  นักเรียนมีผลงานจากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๕   
อย่างหลากหลาย  ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่  และระดับภาคเหนือ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
  -  ควรจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้หรืออ่านไม่คล่อง                 
เขียนไม่คล่องแล้วจัดหาสื่อ  สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน 
  -  ควรบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นความ
สนใจแก่นักเรียนอย่างหลากหลาย  อีกทั้งจัดบริการหนังสือและคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย  สะดวกรวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
  -  ควรเร่งพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  โดยครูร่วมกันพิจารณา
ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข  โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อทดสอบกับมาตรฐาน  ตัวชี้วัด
และรายวิชา  แล้วสอดแทรกข้อทดสอบและเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ข้อทดสอบอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้ง
วิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกสาระวิชาอย่างชัดเจนและจัดกิจกรรม
การสอนซ่อมเสริมให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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๒)ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 
  -  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า  มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่
ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน  ผู้ปกครองและชุมชน  สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน 
  -  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย                 
ทั้งงานการจัดการศึกษาและงานพิเศษ  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อ  นวัตกรรมประกอบการ
จัดการเรียนรู้  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาหาความรู้
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้   
  -  ครูด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และ
พฤติกรรมของนักเรียน   
  -  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการศึกษาและมีความสามารถ
ในการเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการศึกษาและการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนา  

-  ควรมีการก ากับติดตามการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
การจัดการเรียนรู้ครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
  -  ควรนิเทศ  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ครูทุกคนมี
การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนและใช้ผลการนิเทศภายในปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  -  ควรดูแลห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนให้มีความมั่นคง  สะอาด  ปลอดภัย
เป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ   
  -  พัฒนาห้องสมุดและการบริการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือพัฒนางานห้องสมุด ให้
ทันสมัย  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  อีกท้ังจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้มีความสวยงามและสะดวกสบายด้วย
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเข้าใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้ามากขึ้น   

-  พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุม                    
ทั้งโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียน  ครูและบุคลากรมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 
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๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
  -  ชุมชนไตรตรึงษ์มีประวัติศาสตร์  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย
ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป    

-  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า 
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  อาทิ  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เมืองโบราณไตรตรึงษ์  วัดวังพระธาตุ  เป็นต้น  
 จุดที่ควรพัฒนา  

-  ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่าง 
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในลักษณะเครือข่ายความรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
เฝูาระวังพฤติกรรมนักเรียน 
  -  ควรส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โบราณสถานที่เป็น
ประวัติศาสตร์ของเมืองไตรตรึงษ์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีอัตลักษณ์  คือ  “นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม”  และมีเอกลักษณ์  
คือ  “นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”  ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น าปรัชญาพอเพียงสู่ชีวิต  มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  ปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์  
 จุดเด่น 

-  โรงเรียนสามารถสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
อีกท้ังการน านักเรียนร่วมศึกษาเรียนรู้การแสดงพ้ืนบ้าน  มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนไตรตรึงษ์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการแสดงเพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงทาง
วัฒนธรรมได้อย่างหลากหลาย  อาทิ  การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน  ระบ า  ก.ไก่  การร าโทน  การเต้นก าร า
เคียว  การร าระบ าคล้องช้าง  เพลงอีแซว  การร ากลองยาว  เป็นต้น  ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไป 
  -  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการ                
ของชุมชนและสังคม  สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและการด ารงชีวิต
ประจ าวัน  โดยโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน    ใช้
เป็นแหล่งศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและการศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจโดยทั่วไปได้  
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 จุดที่ควรพัฒนา  
  -  ควรพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการเต็มศักยภาพตามหลักสูตร  โดยครูควรทุ่มเท
และเสียสละเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้มากข้ึน  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทั้งในระดับโรงเรียน
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
 
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
  -  โรงเรียนมีและด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  และ  ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ยกระดับผลการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)   
  -  โรงเรียนด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยจัดกิจกรรม                  
การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  
อาทิ  กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  โดยจัดสอนหนึ่ง
สัปดาห์ก่อนสอบ  กิจกรรมสัปดาห์พัฒนา  O-NET  กิจกรรมการปรับพื้นฐานและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้  ด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
กิจกรรมภาษาและวรรณกรรม  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาเคมี  กิจกรรมพัฒนาทักษะงานศิลป์และ
เครื่องประดับ  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้
ภาษาไทย  ฝึกปฏิบัติวิชาการงานอาชีพ  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นต้น  อีกทั้ง
ด าเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และโครงการพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ  เป็นต้น 
  -  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชรในการสนับสนุน
งบประมาณด าเนินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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 จุดที่ควรพัฒนา  
  -  ควรเร่งพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  โดยครูร่วมกันพิจารณา
ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข  โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อทดสอบกับมาตรฐาน  ตัวชี้วัด
และรายวิชา  แล้วสอดแทรกข้อทดสอบและเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ข้อทดสอบอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้ง
วิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกสาระวิชาอย่างชัดเจนและจัดกิจกรรม
การสอนซ่อมเสริมให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๓.๑  การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐   

๓.๒  ด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ 
“สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” 
 ๓.๓  การพัฒนาโรงเรียน  หลกัสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
 ๓.๔  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะของคนใน
ศตวรรษท่ี  ๒๑ (๒๑  Century  Skills)  ประกอบด้วย  ๓R ได้แก่ Reading (อ่านออก) Writing (เขียนได้) 
และ Arithmetics (คิดเลขเป็น)และ  ๗C ได้แก่Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
Collaboration, teamwork & leadership  (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า)
Communications , information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ)
Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)Career & 
learning skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้) 
 ๓.๕  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด  
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกมีและใช้
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  อีกทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสื่อสารอย่างน้อย  ๑  ภาษา 
 ๓.๖  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  รับผิดชอบต่อผล
การด าเนินงาน  สร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  อีกทั้งพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับสถานศึกษาที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาในภาคเหนือ 
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๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ๔.๑  แหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาดูงานหรือวิทยากรที่มีความรู้  ความเข้าใจและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
รูปแบบ  วิธีการและแนวทางการด าเนินการพัฒนาโรงเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล   
 ๔.๒  งบประมาณสนับสนุนการจ้างครูชาวต่างชาติทั้งครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท า 
 
ก าหนดกรอบความคิดเอกสาร 
 กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

ที่ปรึกษา 
 นายไพโรจน์  พุ่มไพศาลชัย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นายภิญโญ  แก่งศิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นายถวิล  จะวรรณะ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นายอนุชัย  อินทเสน   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 นายสุชาติ  สอนแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 นางสายชล  ปิ่นชัยมูล  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ 
 นายอนุชัย  อินทเสน   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 นางเพ็ญศรี  เกียรติสุดาเกื้อกูล  ครู  อันดับ  คศ.๓  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นางสาวทัศนวรรณ  กันทาเดช  คร ู อันดับ  คศ.๒  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นางสาวสุเนตร  บุตรชานนท์  ครู  อันดับ  คศ.๒  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  
 นางสาวกิติยาภรณ์  ปูอมค า  ครู  อันดับ  คศ.๒  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 

ออกแบบปกและรูปเล่ม 
 นางสาวกิติยาภรณ์  ปูอมค า  ครู  อันดับ  คศ.๒  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
  
 
 
 


