
๑ 
 

ตอนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนนครไตรตรึงษ์  ที่ตั้งเลขที ่ ๙  หมู่  ต าบลไตรตรึงษ ์ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ โทร๐๕๕- ๗๙๖๑๑๔  โทรสาร  ๐๕๕- ๗๙๖๑๑๔        
e-mail nakorntraitrung@hotmail.com  website http://www.nakorntritrung.ac.th  เปิดสอนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑  เนื้อท่ี  ๓๒  ไร่  ๓  งาน๓๐.๒๕  ตารางวา 

เขตพ้ืนที่บริการต าบลไตรตรึงษ์   
 
๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ผู้บริหาร , ครู , พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
รับการพัฒนา/ 
ปีการศึกษา 

๑ นายภิญโญ แก่งศิริ ๕๗ ๓๔ 
ผู้อ านวยการ/
ช านาญ การ

พิเศษ 
ปร.ด. 

การบริหาร
การพัฒนา

องค์กร 
- ๕๖ 

๒ นายถวิล  จะวรรณะ ๕๒ ๒๔ 
รองผอ./

ช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

- ๒๔ 

๓ นางสาวภัทริดาวดี  นามวัง ๕๖ ๒๒ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย 
 ม.๓ 
 

๒๔ 

๔ นางจันทร์เพ็ญ  ดอนดี ๔๘ ๒๔ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ศศ.ม. ภาษาไทย - ภาษาไทย  
ม.๑ 
 

๘๘ 

๕ นางสาวปาริชาติ  ช่างสุวรรณ ๒๕ ๒ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย  
ม.๕, ม.๖ 
- ภาษากับ
วัฒนธรรม  ม.๖ 

๓๒ 

๖ นายสุรศักดิ์   พยอม ๔๕ ๒๓ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย 
ม.๒ 
 

๙๖ 

๗ นางกฤษฎี  เงินทอง ๕๒ ๒๙ ครู/ 
ครูช านาญการ 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
ม.๒ , ม.๔, ม.๖ 

๔๘ 

๘ นางผกาภรณ์   บุญเนรมิตร ๔๘ ๒๓ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
ม.๓ , ม.๔, ม.๕ 

๗๒ 

mailto:nakorntraitrung@hotmail.com


๒ 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง 
รับการพัฒนา/ 
ปีการศึกษา 

๙ นายประทุม  เอมแย้ม ๓๗ ๑๐ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ค.บ./  
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์/
บริหาร 

- คณิตศาสตร์  
ม. ๒ ,ม.๔ , ม.๕ 

๓๖ 

๑๐ นางสาวจินตนา  วงศ์อาสา ๒๖ ๔ เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ -พัฒนาห้องเรียน
การเรียนรู้ DLIT 

๓๖ 

๑๑ นางสาวศิริพร  ละน้อย ๒๗ ๕ ครู วท.บ. 
กศ.ม 

เคมี/หลักสูตร - เคมี ม.๕ 
- วิทยาศาสตร์ ม.๕ 
- โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ ม.๖ 

๗๒ 

๑๒ นางสาวกิตติมา  ฤกษ์หร่าย ๔๐ ๑๘ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ค.บ./
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ม.๒ 
-ทรัพยากรธรรมชาติ

และอุตสาหกรรม 
ม.๕ 

๗๒ 

๑๓ นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ ๕๐ ๒๒ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ./
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร์/ 
เคมี 

- เคมี ม.๔ , ม.๖ 
- สารและสมบัติ
ของสารม.๔ 
 

๕๖ 

๑๔ นายอนุชัย  อินทเสน ๔๑ ๑๘ ครู/ 
ครูช านาญการ 

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

๕๖ 

๑๕ นางสาวโสพา  เบ้าทอง ๓๘ ๗ ครู 
อันดับ คศ.๑ 

ค.บ./
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร์/
บริหาร 

- วิทยาศาสตร์ 
 ม.๑ 
 

๗๒ 

๑๖ นางสาวภคมนต์    เอิบลาภ ๓๗ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา - ชีววิทยา  
ม. ๔ – ๖ 

๒๐ 

๑๗ นางพิมพ์ขวัญ    สุวรรณชาติกุล ๕๐ ๒๓ ครู/ 
ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

-พัฒนาห้องเรียน            
การเรียนรู้ DLIT 

๒๐ 

๑๘ นางสาวภัทราพร    คุ้มคงศักดิ์ ๒๔ ๓ เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. ชีววิทยา - ชีววิทยา ม.๖ 
- โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ ม.๖ 
- ดวงดาวและโลก
ของเรา ม.๕ 

๓๐ 

๑๙ นางสุภาวดี  ฤกษ์หร่าย ๔๔ ๒๓ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ศศ.ม. สังคมศึกษา - สังคมศึกษา ม.๒ 
 

๕๖ 

๒๐ นางกฤษวรรณ    ตรีสุทธาชีพ ๕๙ ๓๗ ครู/ 
ครูช านาญการ 

พิเศษ 
 

ศศ.ม. สังคมศึกษา - สังคมศึกษา ม.๑ 
 

๑๑๒ 



๓ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ านวนชั่วโมง 
รับการพัฒนา/ 
ปีการศึกษา 

๒๑ นางเพ็ญศรี  เกียรติสุดาเกื้อกูล ๕๒ ๒๘ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ. สังคมศึกษา - หน้าที่พลเมอืง ม.
๔ ,ม.๖ 
- ประวัติศาสตร์ม.๖  

๕๖ 

๒๒ นายขจรศักดิ์  อ่อนอุทัย ๔๕ ๑๐ ครู 
อันดับ  
คศ.๑ 

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

๓๐ 

๒๓ นายชัชวาล  พระสิริไพบูลย์ ๓๓ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. รัฐประศาสน-
ศาสตร์ 

- สังคมศึกษา ม.๓ 
- ประวัติศาสตร์ 
ม.๒ 

๒๐ 

๒๔ นายบรรจง  เพ่งพิศ ๓๔ ๗ ครู 
อันดับ  
คศ.๑ 

ค.บ. พลศึกษา - สุขศึกษา ม.๒, 
ม.๔ , ม.๖ 
- วอลเล่ย์บอล  
ม.๓ 
- แบดมินตัน ม.๔ 
- ลีลาศ ม.๖ 

๑๘๐ 

๒๕ นายคงคา  โล่ห์ทอง ๓% ๙ ครู 
อันดับ คศ.๒ 

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

๒๔ 

๒๖ นายภูวดล  สังขพาลี ๓๔ ๕ ครู  
อันดับ คศ.๑ 

ศศ.บ. ออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ 

- ศิลปะ ม.๑ ,ม.๓ 
 

๒๔ 

๒๗ นายถาวร  จงอิ้ว ๔๗ ๒๓ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ  

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

- งานผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุท้องถิ่น ม.๑ 
- งานผ้าบาติก ม.๒ 

๔๘ 

๒๘ นางสาววนิดา   
               เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ 

๔๐ ๑๖ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ค.บ./
กศ.ม. 

คอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีสื่อสาร 

- เทคโนโลยี
สารสนเทศ                  
ม.๑ 
- การสร้างงาน
มัลติมีเดีย ม.๔ 

๒๔ 

๒๙ นายสุชาติ  สอนแก้ว ๕๒ ๒๗ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี
สารสนเทศ                  
ม.๓ 
- การสร้างงาน
มัลติมีเดียม.๖ 

๔๒ 

๓๐ นายชูชาติ  สิทธิรักษ์ ๕๘ ๓๕ ครู/ 
ครูช านาญการ 

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

๒๔ 



๔ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ านวนชั่วโมง 
รับการพัฒนา/ 
ปีการศึกษา 

๓๑ นางสาวกิติยาภรณ์  ป้อมค า ๓๗ ๘ ครู/ 
ครูช านาญ

การ 

ค.บ./
ค.ม. 

คอมพิวเตอร์/
หลักสูตรและ

การสอน 

- เทคโนโลยี
สารสนเทศม.๒ 
- การสร้างงานแอนิ
เมชั่น ม.๕ 

๙๖ 

๓๒ นางสาวสุเนตร  บุตรชานนท์ ๓๙ ๑๖ ครู/ 
ครูช านาญการ 

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

๕๖ 

๓๓ นางสาวทัศนวรรณ  กันทาเดช ๔๑ ๑๖ ครู/ 
ครูช านาญการ 

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

๔๘ 

๓๔ นางสายชล  ปิ่นชัยมูล ๔๕ ๒๒ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

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

๕๘ 

๓๕ นางอโณทัย  กมุทชาติ ๔๕ ๒๒ ครู/ 
ครูช านาญการ

พิเศษ 

ค.บ./
บธ.ม. 

อังกฤษ/การ
จัดการ 

-ภาษาอังกฤษ  
ม.๑ , ม.๓ 
 

๗๒ 

๓๖ นางสาวชลณพรรธษ ์   
                        ศรีเริงหล้า 

๓๐ ๓ ครู ค.บ. ภาษาจีน - ทักษะภาษาจีน 
ม.๔ ม.๕ , ม.๖ 
- เสริมทักษะ
ภาษาจีน ม.๔ 

๕๖ 

๓๗ นางสาวเบญจรัตน์ ผลเจริญ ๓๑ ๖ พนักงาน
ราชการ 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ - บัญชีกจิการ
สินค้า ม.๔ 
- การสหกรณ์  
ม.๕ 
- งานโฆษณา ม.๖ 
- ศิลปะ ม.๕ 
- นาฏศิลป์
พื้นเมือง ม.๔ 
- นาฏศิลป์ไทย 
ม.๕ 

๓๐ 

๓๘ นางสาวใกล้รุ่ง  ชัยฤทธิ ์ ๓๒ ๖ อัตราจ้าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ ม.๒  
- ประวัติศาสตร์ ม.๑ 
- อาเซียนศกึษา ม.๕ 

๒๔ 

๓๙ นายสุริชัย   กอบธัญกิจ ๒๕ ๑ อัตราจ้าง ค.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย ม.๔ 
- สังคม ม.๔ 
- ประวัติศาสตร์  
ม.๓ 
 

๓๐ 



๕ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ านวนชั่วโมง 
รับการพัฒนา/ 
ปีการศึกษา 

๔๐ นายอ าพล    กอบธัญกิจ  - อัตราจ้าง คบ. ดนตรี  ดนตรี ม.๑-๖  

๔๑ Mr.Richard 
DinanasBanyang 

๓๐ ๗ อัตราจ้าง B.Ed. Bachelor  of 
Education   
in  English 

- ภาษาอังกฤษ  
ม.๑ – ม.๖ 

 

 
    สรุป ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ต าแหน่ง จ านวน 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
บริหาร

การศึกษา 
คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยา 
ศาสตร์ 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

สังคม การงานฯ อื่น ๆ 

ผู้บริหาร ๒ - ๑ ๑ ๒ - - - - - - - 
ครู ๓๔ ๒๐ ๑๔ - ๓ ๓ ๗ ๔ ๓ ๕ ๒ ๗ 

พนักงานราชการ ๑ ๑ - - - - - - - - - ๑ 
ครูอัตราจ้าง ๔ ๔ - - - - - ๑ ๒ - - ๑ 

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ๑ ๑ - - - - - - - ๑ - - 
รวม ๔๒ ๒๖ ๑๕ ๑ ๕ ๓ ๗ ๕ ๕ ๖ ๒ ๙ 

 
๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่๓๐  มีนาคม ๒๕๖๐) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๖๕๒ คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔ ๘๒ ๘๒ ๑๖๔ ๔๑.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔ ๗๙ ๖๐ ๑๓๙ ๓๔.๗๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๔ ๕๙ ๕๔ ๑๑๓ ๒๘.๒๕ 

รวม ๑๒ ๒๒๐ ๑๙๖ ๔๑๖ ๓๔.๖๗ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓ ๔๓ ๕๙ ๑๐๒ ๓๔.๐๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓ ๓๒ ๔๗ ๗๙ ๒๖.๓๓ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓ ๒๑ ๓๔ ๕๕ ๑๘.๓๓ 

รวม ๙ ๙๖ ๑๔๐ ๒๓๖  

รวมทั้งหมด ๒๑ ๓๑๖ ๓๓๖ ๖๕๒  

 ๒)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)        ๑๓  คน   คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๙ 
 ๓)  จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น                          -  คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 
 



๖ 
 

 ๔)  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.๓               จ านวน ๙๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๘ 
   ม.๖               จ านวน ๕๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๕)  อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๗.๑๘ 
๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

    ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(ทุกประเด็นให้จ าแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

จ านวน นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

ภาษาตา่งประเทศ ๒๔๕ ๕๓.๐๓ ๑๑๕ ๓๑.๑๗ ๑๑๙ ๔๐.๔๘ 
การงานอาชพีฯ ๑๕๖ ๕๐.๖๕ ๙๔ ๓๘.๒๑ ๙๙ ๕๐.๕๑ 
ศิลปะ ๔๙ ๓๑.๘๒ ๗๙ ๓๒.๑๑ ๕๒ ๕๓.๐๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๗๙ ๙๐.๕๘ ๑๑๗ ๔๗.๕๖ ๑๘๐ ๙๑.๘๔ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๓๕ ๕๐.๘๗ ๑๓๔ ๓๖.๓๑ ๑๗๔ ๕๙.๑๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒๓ ๑๔.๙๔ ๒๗ ๒๑.๙๕ ๑๗๔ ๕๙.๑๘ 
คณิตศาสตร์ ๙๕ ๖๑.๖๙ ๒๕ ๒๐.๓๓ ๒๙ ๒๙.๕๙ 
ภาษาไทย ๒๙ ๑๘.๘๓ ๒๒ ๑๗.๘๙ ๖๒ ๖๓.๒๗ 

หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมและมีหลายรหัสวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
 

    ๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
(ทุกประเด็นให้จ าแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

จ านวน นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

จ านวน นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป 

ภาษาตา่งประเทศ ๒๑๗ ๗๔.๘๓ ๑๕๙ ๕๕.๕๙ ๑๐๙ ๕๑.๖๖ 
การงานอาชพีฯ ๘๘ ๖๔.๗๑ ๕๖ ๔๘.๕๖ ๑๗๕ ๗๖.๔๒ 
ศิลปะ ๑๖๐ ๘๐.๘๑ ๑๒ ๒๓.๐๘ ๓๘ ๖๙.๐๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๔ ๙๗.๖๗ ๗๐ ๘๖.๔๒ ๗๐ ๘๐.๔๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๒๕๒ ๗๓.๒๖ ๒๓๒ ๗๐.๒๕ ๑๘๗ ๙๔.๙๒ 
วิทยาศาสตร์ ๗๓ ๕๐.๐๐ ๑๐๕ ๕๔.๙๓ ๓๖ ๓๕.๖๔ 
คณิตศาสตร์ ๔๖ ๓๙.๖๖ ๓๘ ๓๔.๕๕ ๔๐ ๕๑.๒๘ 
ภาษาไทย ๑๐๔ ๗๓.๒๔ ๗๐ ๕๒.๖๓ ๕๑ ๕๘.๖๒ 

หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมและมีหลายรหัสวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย  
 
 



๗ 
 

๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 

             ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

รายวิชา 
ภาษาไทย ค่า

พัฒนา 
คณิตศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
วิทยาศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
สังคมฯ ค่า

พัฒนา 
ภาษาอังกฤษ ค่า

พัฒนา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

๓๙.๐๕ ๔๑.๑๙ ๒.๑๔ ๒๔.๒๘ ๒๓.๖๘ - ๐.๖ ๓๒.๕๙ ๓๒.๒๑ -๐.๓๖ ๔๒.๗๖ ๔๖.๐๒ ๓.๐๖ ๒๔.๙๘ ๒๗.๐๕ ๒.๐๗ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที ่

๓๔.๖๔ ๔๑.๘๕ ๗.๒๑ ๒๘.๖๘ ๓๑.๕๕ ๒.๘๗ ๓๘.๕๗ ๓๖.๘๑ -๑.๗๖ ๔๖.๓๒ ๔๔.๙๖ -๑.๓๖ ๒๖.๑๙ ๒๙.๔ ๓.๒๑ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

๓๕.๒๐ ๔๒.๖๔ ๗.๔๔ ๒๙.๖๕ ๓๒.๔๐ ๒.๗๕ ๓๘.๖๒ ๓๗.๖๓ -๐.๙๙ ๔๖.๗๙ ๔๖.๒๔ -๐.๕๕ ๒๗.๔๖ ๓๐.๖๒ ๓.๑๖ 

            
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

รายวิชา 
ภาษาไทย ค่า

พัฒนา 
คณิตศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
วิทยาศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
สังคมฯ ค่า

พัฒนา 
ภาษาอังกฤษ ค่า

พัฒนา ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

๔๐.๙๔ ๔๒.๗๕ ๑.๘๑ ๑๙.๓๖ ๑๙.๒๓ -๐.๑๓ ๓๐.๓๔ ๒๖.๕๑ -๓.๘๓ ๓๖.๕๐ ๓๓.๗๕ -๒.๗๕ ๑๘.๗๙ ๒๒.๐๙ ๓.๓๐ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที ่

๔๘.๕๔ ๔๖.๙๑ -๑.๖๓ ๑๙.๐๖ ๒๔.๓๓ ๕.๒๗ ๓๑.๕ ๓๒.๔๙ ๐.๙๙ ๓๔.๓๘ ๓๗.๘๑ ๓.๔๓ ๒๐.๖๘ ๒๒.๐๐ ๑.๓๒ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

๕๐.๗๖ ๔๙.๓๖ -๑.๔๐ ๒๑.๗๔ ๒๖.๕๙ ๔.๘๕ ๓๒.๕๔ ๓๓.๔ ๐.๘๖ ๓๖.๕๓ ๓๙.๗ ๓.๑๗ ๒๓.๑๔ ๒๔.๙๘ ๑.๘๔ 

 
๖. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๖.๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปีการศึกษา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
๑. ห้องสมุด 
๒. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๔. สนามกีฬา 
 

๒๖ 

๑ 
๒๐ 
๒๐ 

 

๔๘ 
๑ 

๒๐ 
๒๐ 

๗๖ 
๑ 

๒๐ 
๒๐ 

 
 

๓๔ 
๑ 

๒๐ 
๒๐ 

๕๑ 
๑ 

๒๐ 
๒๐ 

 

๕๙ 
๑ 

๒๐ 
๒๐ 

 

๒๙๔ 
๖ 

๑๒๐ 
๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 
 

  ๖.๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปีการศึกษา 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
๑. วัดวังพระธาตุ จ.ก าแพงเพชร 
๒. วัดศรีปุณณาวาส (วัดท้ายเกาะ)  
    จ.ก าแพงเพชร 

๓. ธุดงคสถานสู่แสงธรรม จ.ก าแพงเพชร 

๔. วัดหนองปลิง จ.ก าแพงเพชร 
๕. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี 

๒ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
๑ 

๒ 
๒ 
 

๑ 
- 
๑ 

๒ 
๒ 
 

๑ 
- 
๑ 

๒ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
๑ 

๒ 
๒ 
 

๑ 
- 
๑ 

๒ 
๒ 
 

๑ 
๑ 
๑ 

๑๒ 
๑๒ 

 
๖ 
๒ 
๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

๑๐๐.๐๐ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 
ตบช. ๑.๒ 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

-  การจัดการสอนเพศศึกษา
รอบด้าน 
-  กิจกรรมชมรม  อย.น้อย 
-  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน 
-  การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
-  แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
-  รายงานผลการทดสอบ
สมรรถนะทางกายของ
นักเรียน 
-  บันทึกการใช้ห้องพยาบาล 
-  ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-  การอบรมให้ความรูต้้านภยั
ยาเสพตดิ 
-  สมุดบันทึกความด ี
-  ผลการแข่งขันกิจกรรม                     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ 
- ผลงานศิลปะของนักเรียน 

๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๖๕.๘๒ 

๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ           

๙๘.๐๘ 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม  

๙๒.๑๖ 

๑.๕  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  ๙๗.๑๐ 

๑.๖  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

๙๓.๖๖ 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้ ๑. นักเรียนรู้จักดูและรักษาร่างกาย

และของใช้ให้สะอาด ๒. รักษาฟันให้แข็งแรง โดยได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ประจ าต าบลไตรตรึงษ์ ๓. นักเรียนได้รู้จักและตระหนักในการล้างมือให้
สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย ๔. นักเรียนได้รับประทานอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและ
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด โดยมีกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคได้ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ดานอาหาร
ปลอดภัย ๕. นักเรียนไม่สูบบุหรี่ สุรา และสารเสพติด การพนันและการส าส่อนทางเพศ โดยโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมรณรงค์โดยชมรม To Be Number One จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก การจัด
กิจกรรมรณรงค์วันยาเสพติด และการจัดกิจกรรมการสอนเพศศึกษารอบด้านให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น 
และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันเข้าพรรษาในชุมชน ๖. การสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวให้อบอุ่น โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง 
นักเรียนและโรงเรียน ๗. การป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท โรงเรียนได้จัดกิจกรรมขับข่ีปลอดภัยโดย
ได้รับความรู้จากหน่วยงาน ปพ. ส านักงานป้องกันพลเรือน และบริษัทฮอนด้า ๘. การออกก าลังกายสม่ าเสมอ
และตรวจสุชภาพประจ าปี โรงเรียนได้มีนโยบายให้นักเรียนจัดกิจกรรมออกก าลังกายในช่วงเช้าระหว่างการเข้า
แถวทุกคนเป็นประจ า นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคนและมีแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ๙. การท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ โรงเรียนมีงานระบบดูแลคอยให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่
มีปัญหา สุขภาพจิต มีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมลดเวลาเรียน ๑๐. นักเรียนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม 
นักเรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีจิตส านึกต่อส่วนรวมและร่วมสร้างสรรค์สังคมโดยใช้กิจกรรมคณะสี นักเรียน
ร่วมกันดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน 
 ๒. ผลการพัฒนา    

 นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ่ื้น นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะให้แก่นักเรียนหลายด้าน เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมคณะ  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ เป็นต้น นักเรียนได้เข้ากิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ตาม
จินตนาการ โดยจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน กิจกรรมกีฬาจังหวัด การเข้าร่วมแข่งชันกีฬา สพม.เขต ๔๑ 
ก าแพงเพชร – พิจิตร ครั้งที่ ๒ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายในโรงเรียน และนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตองรุ่นอายุ ๑๖ ปี และรุ่นเปตองหญิงคู่ อายุ ๑๔ ปี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นอายุ 
๑๖ ปี คู่ผสม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รุ่นอายุ ๑๘ ปี คู่หญิง รุ่ง ๑๘ ปี ทีมหญิง รุ่น ๑๘ ปี ทีมชาย โดยมี
เกียรติบัตรและโล่รางวัล 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังมีการปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 



๑๑ 
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๙๘.๕๑ มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 
ตบช. ๑.๒ 
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

-  โครงการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

-  กิจกรรมวันส าคญัของชาติ  

ศาสนาและพระมหากษัตริย ์

ชาติ  ศาสนาและ

พระมหากษตัริย ์

-  กิจกรรมการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการสืบค้นและการ

สร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง 

-  กิจกรรมค่ายลูกเสือ                     

ยุวกาชาด 

-  กิจกรรมบ าเพญ็

สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ๙๔.๙๓ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ๙๕.๗๒ 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  

๙๗.๖๐ 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ด้วยการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ  โดยความร่วมมือของคณะครูและองค์กรภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  อาทิ  การจัด
กิจกรรมค่ายลูกเสือ  ยุวกาชาด การมีส่วนร่วมในพิธีวันส าคัญของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสืบค้นและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีการน าเสนอผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้านประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  เช่น การร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ประเพณี
ลอยกระทงงานประจ าปีของวัดและชุมชน  เป็นต้น 
 ๒. ผลการพัฒนา   

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์,  ซื่อสัตย์สุจริต,  มีวินัย,  ใฝ่เรียนรู,้  อยู่อย่างพอเพียง,  
มุ่งม่ันในการท างาน,รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายใน
สังคมร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน  ท้องถิ่นและสังคม  รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตนเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 



๑๒ 
 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและกระบวนการปรับพฤติกรรมของนักเรียน          
ที่ชัดเจนมีหลักการและสามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
นักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 
รอบตัว  

๗๑.๗๕ 

มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

-  โครงการพัฒนาทักษะ
ความสามารถดา้นวิชาการ 
-  กิจกรรมการประกวด
แข่งขันกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญต่าง ๆ  เช่น  วันสุนทรภู่ 
วันภาษาไทยแห่งชาติ  วัน
คริสต์มาส 
- กิจกรรมเสรมิสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียน  
-  การเรียนรู้แบบโครงงาน/
กระบวนการกลุ่ม 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษา  
- กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน  
-  กิจกรรมทัศนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี  เรียนดี  ๑๕  
ปีอย่างมีคุณภาพ 
-  แผนการจัดการเรยีนรู ้
-  กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า
อิสระ(IS) 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  

๘๓.๖๗ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
การเรียนรู้ระหว่างกัน  

๙๗.๒๕ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ๑๐๐.๐๐ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนได้มีวิธีการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พูด ฟังและเขียนบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมพิเศษ ด าเนินการพัฒนาห้องสมุดโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการการท างาน ตั้งแต่การบันทึก
สถิตินักเรียน ตลอดจนการยืม-คืน อย่างเป็นระบบ บริการค้นคว้าอินเทอร์เน็ตทางเครื่อง Tablet ให้ยืมเรียน       
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน สามารถ
เรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 
 



๑๔ 
 

 ๒. ผลการพัฒนา    
 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
อ่านหนังสือ  บทความหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  สามารถอธิบายวิธีการสืบค้นความรู้ที่สนใจหรือต้องการได้อย่างมี
ขั้นตอน  มีผลงานอันเกิดจากการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสามารถ 
พูดคุย  ซักถาม  แสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้และสามารถเขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก  
ความคิดและจินตนาการหรือประสบการณ์ต่าง ๆ  ไปสู่ผู้อื่นได้  มีการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มจนส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีสามารถใช้เทคโนโลยีและวิธีการอ่ืนน าเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากข้ึน   

๓.๒  จัดให้มีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอให้บริการแก่ผู้เรียนที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และ หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓.๓ โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ฝึกทักษะให้แก่
ผู้เรียน 

๓.๔ ควรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๓.๕ ส่งเสริมให้นักเรียนที่ความสามารถได้พัฒนาตนเองและเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ ที่ด้อยโอกาส

ให้เรียนรู้และพัฒนาทันคนอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล   

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  

๗๘.๓๗ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

-  กิจกรรมส่งเสรมิรักการอ่าน 
-  กิจกรรมพัฒนาจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
-  กิจกรรมส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย 
-  กิจกรรมชุมนุมตา่ง ๆ   
-  รายงานสรุปผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
-  ผลการแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ   
-  รายงานสรุปผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 

๘๔.๐๔ 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ  

๑๐๐.๐๐ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๘๒.๑๖ 

๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  เป้าหมายและมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด  ครูจัดท าแผนและจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  กระบวนการกลุ่ม  การค้นคว้าอิสระอย่าง
อิสระ   อีกทั้งฝึกทักษะและน าเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกิจกรรมทางวิชาการ
อ่ืน ๆ  ส่งผลให้ได้รับรางวัลอย่างหลากหลาย  อาทิ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล  การแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือ  การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  การส่งเสริมนักเรียนด้วยโครงการรักการอ่าน การแข่งขันขันทักษะทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างๆ  เป็นต้น 
 ๒. ผลการพัฒนา  
 นักเรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง  รายละเอียดและสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  ดู  จัดกลุ่ม
ข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบได้อย่างหลากหลายมิติ  เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มความคิดโดยบอก
ความสัมพันธ์แต่ละมิติ  น าความรู้เดิมมาอธิบายเพ่ือสรุปเป็นความรู้ใหม่และสามารถน าเสนอได้อย่างมีทักษะ
กระบวนการโดยใช้สื่อเทคโนโลยีหลายรูปแบบประกอบการน าเสนอ  คาดคะเนสถานการณ์หรือคาดคะเน
ค าตอบเพ่ือก าหนดเป้าหมาย  ก าหนดทางเลือก  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ  
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคตมาสนับสนุนหรือโต้แย้งได้หลายวิธี  ชัดเจนและสม
เหตุผล  มีผลงานแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม   



๑๖ 
 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ให้
ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์  

๕๒.๖๐ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบ                       
ทางการศึกษาระดับชาติ 
- กิจกรรมห้องเรียนปลอด 0 
- กิจกรรมซ่อมเสริมคะแนน                 
(re-grade)  
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน         มีปัญหาผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
- รายงานโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน      ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- รายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน    (O-NET) 
- รายงานการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
- รายงานการประเมิน              
การอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์  

๘๐.๖๓ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์  

๘๔.๓๓ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  ๓.๒๙ 



๑๘ 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
เพ่ือให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่ ๕ โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนา 

นักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรมห้องเรียนปลอด ๐ กิจกรรม
ซ่อมเสริมคะแนน (re-grade) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนมีปัญหาผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ กิจกรรม
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมสอนเสริม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมค่ายภาษาที่สอง นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดให้มีการสอนซ่อมเสริม
ให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินอีกทั้งด าเนินโครงการพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานและการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองกิจกรรมการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการนิเทศติดตามให้ครูวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตาม
สภาพจริงจัดกิจกรรมทบทวนหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นต้น   
  ๒.  ผลการพัฒนา 
   จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร มีผลการพัฒนาคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ  ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี
การศึกษา ๒๕๕๘ กับปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงขึ้น ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้และใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้น ๒ กลุม่สาระการเรียนรู้ 
 ๓.  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ เร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ ให้อยู่ในระดับ “ดี” หรือตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
ให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ โดยคณะครูร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียน  
รายมาตรฐาน รายคน  รายข้อ  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 
สาเหตุ ก าหนดแนวทางแก้ไข, ร่วมกันก าหนดกิจกรรม/งาน/โครงการที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา, ร่วมกันก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและจัดให้มีการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  ๓.๒ เร่งพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ โดยครูร่วมกันพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการ
แก้ไข  วิเคราะห์แบบทดสอบ  วิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้ชัดเจนและจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 



๑๙ 
 

  ๓.๓ ครูควรปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอนและการวัดผล  ประเมินผล  อีกทั้งเพ่ิมความเข้มข้นในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูและความเข้มแข็งของระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา   
  ๓.๔ จัดกลุ่มนักเรียนตามความสามารถในการเรียนรู้อย่างชัดเจนและน านักเรียนกลุ่มที่ต่ ากว่าระดับ “ดี” 
มาสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง  ส่วนนักเรียนกลุ่มระดับดีขึ้นไปควรจัดสอนเสริมเพ่ือพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  ๖๑.๕๒ มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 
ตบช. ๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ 

- การจัดป้ายนิทรรศการต่างๆ 
- การเรียนรู้แบบโครงงาน/
กระบวนการกลุ่ม 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน 
-  กิจกรรมแนะแนว 
-  กิจกรรมในวันส าคญัต่าง ๆ
เช่นวันคริสตม์าส วันสุนทรภู่ 
วันภาษาไทย  
-  กิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด 
-  กิจกรรมคณะ 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  

๙๗.๐๔ 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๑๐๐.๐๐ 

๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๖๕.๘๘ 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้มีการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในกิจกรรมการเรียนรู้และ
กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน/กระบวนการกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะให้
นักเรียนสามารถพัฒนาการท างานกลุ่มและส่งเสริมกระบวนการคิด  ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และ
สรุปผลลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนงานส าเร็จอาทิ  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคณะ  กิจกรรมดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณโรงเรียนด้วยระบบกิจกรรมคณะ  กิจกรรมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ การอบรมผู้น าสภานักเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง                 
วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด การจัดกลุ่มการเรียน ม.๓ , ม.๖ 
เพ่ือการสอนเสริมเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ O-Net กิจกรรมสภานักเรียน ชมรม อย.น้อยนครไตรตรึงษ์  วัน
คริสต์มาส วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย กิจกรรมวัน Big Cleaning Day เป็นต้น ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
การจดัการมีความพยายามอดทน รอบคอบและมีความภูมิใจในผลส าเร็จของงาน อีกท้ังกิจกรรมแสดงพ้ืนบ้าน 
กิจกรรมด้านศิลปะและนาฎศิลป์ กิจกรรมภาพยนตร์สั้น ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนท างานและการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 ๒. ผลการพัฒนา 
นักเรียนสามารถวางแผนการท างานที่ชัดเจน  เป็นระบบ  ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดได้             

ทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบ  ทบทวน  ปรับปรุง  ซึ่งท าให้ไม่เกิดปัญหาในการท างาน  ท างานบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น  ชื่นชมต่อผลส าเร็จของงาน  มี
ส่วนร่วมในการวางแผน การท างานเป็นกลุ่ม  สามารถใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีมนุษย์สัมพันธ์  สามารถท างาน
ร่วมกันจนประสบผลส าเร็จ  แสดงความรู้สึกที่ดีและสนับสนุนอาชีพสุจริต 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  โดยครูทุกคนควรเข้มงวด
กวดขันฝึกความขยันอดทนละเอียดรอบคอบในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๖ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ตัวบ่งชี้ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

๘๓.๘ มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
 

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

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  

๘๐.๖๐ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา   

๘๓.๐๐ 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้  

๗๑.๘๐ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  

๗๗.๐๐ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค  

๘๔.๖๐ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน  

๑๐๐.๐๐ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  

๙๑.๐๕ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา และจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ  

๘๙.๐๐ 

 
 



๒๓ 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมอบหมายรายวิชาในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถของครูทุกคน  ส่งเสริม

ให้มีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและความสามารถทางการเรียนรู้ของนักเรียน  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ผลการเรียนรู้อาเซียน  ทักษะของคนในศตวรรษที่  ๒๑  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  คุณธรรมจริยธรรมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  มีการวิเคราะห์และประเมินแบบทดสอบวัดผล
ประเมินผลทุกภาคเรียน  ส่งเสริมการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายและน าผลของ
การวัดผลประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น
เรียนทั้งวิจัยอย่างง่าย (วิจัยหน้าเดียว)  และวิจัย ๕ บท  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
  ๒. ผลการพัฒนา   

ครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มีความรู้ความเข้าใจ  
ในเป้าหมาย ด้านคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สามารถเชื่อมโยงเป้าหมาย  คุณภาพนักเรียนและ
มาตรฐานการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน  มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีการวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย  เหมาะสมกับนักเรียน  สามารถชี้แนะ  เลือกใช้วิธีและเทคนิค
การจัดการเรียนรู้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียน  ครูด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนคนละ  ๑  เรื่องต่อปี  มีการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนมีการตัดสินผลการเรียนและรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง  ครูประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตทั้งต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม  พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนและชุมชน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมอ่ืนอย่างเต็มเวลา  เต็มก าลังความสามารถและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ   
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่าง 
ของนักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม  อีกท้ังพัฒนาการสร้างเครื่องมือการวัดผลประเมินผลให้ได้มาตรฐาน  
สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับแนวทางการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ของ  สทศ. 

๓.๒  ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือโครงการสอนให้ครบทุกรายวิชาและ 
มีการนิเทศ  ก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 



๒๔ 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๕ 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 

-  แผนปฏิบัติการประจ าป ี
-  สมุดนิเทศ  สมดุเยีย่ม  สมดุ
ตรวจราชการ 
-  รายงานการนิเทศตดิตาม
การจัดการเรยีนรู ้
-  รายงานการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
-  รายงานการประเมินภายนอก
รอบสามของ สมศ. 
-  รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 
-  แฟ้มผลงาน รูปถ่าย 
-  แฟ้มใบประกาศ 
 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

๕ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

๕ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  

๕ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

๕ 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา  

๕ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
   ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ด าเนินกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือพัฒนา
การศึกษา  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน  กิจกรรมการบริหารจัดการโดยใช้แผนงานเป็นเครื่องมื อและ                
บูรณาการตามความเหมาะสม  กิจกรรมการรายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปี  กิจกรรมยกระดับคุณภาพ
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  ความรู้ ความสามารถและความก้าวหน้าแก่ครูบุคลากรแล ะนัก เรียนตามศักยภาพ                         
กิจกรรมการบริหารและจัดการศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพภายในและภายนอก  กิจกรรมประชุม  
อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานการพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ  
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 ๒.  ผลการพัฒนา    
 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์โดยการร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT) แล้วน ามาจัดท า
แผนปฏิบัติการ  โครงการในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ดีขึ้น ยังส่งผลให้
บุคลากรมีความรู้ความสามารถน านวัตกรรมที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บุคลากรมีผลงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่สวยงาม เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ตามความสามารถของบุคลากร 
  ๒. มีการประชุมประจ าเดือน ประชุมบุคลากรเพ่ือแบ่งหน้าที่การด าเนินงาน และแจ้งเพ่ือขออนุมัติ
แผนงาน โครงการ 
  ๓. มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน และแจ้งเพ่ือขออนุมัติ
แผนงาน โครงการ 
  ๔. บุคลากรทางการศึกษาด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการโดยมีบริหารคอยให้
ค าแนะน า เสนอแนะ และมีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ผู้บริหารน านวัตกรรมการเรียนรู้ เช่นการสอบออนไลน์ Education ๔.๐ โรงเรียนประชารัฐ และการ
เรียนการสอนโดยน า DLIT มาใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีระเบียบก าหนด  

๔ 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 

-  แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ทุกระดับชั้น 

-  บันทึกการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา                

ขั้นพื้นฐาน 

-  บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 

-  รายงานประจ าปีของ

สถานศึกษา 

- บันทึกการประชุมเครือข่าย

ผู้ปกครอง 

- รายงานผลการด าเนิน

กิจกรรม โครงการ ค าสั่ง 

แบบสอบถาม 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อน การด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย      

๓ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา  

๕ 

 
๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ชี้แจงบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนดคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ให้ความเห็นในด้านการพัฒนาหลักสูตรและอ่ืนๆ  มีส่วนร่วมในการอนุมัติงบประมาณ การตัดสินใจและให้
ความเห็นในการท าสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุและเสนอแนะข้อคิดเห็นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
สนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ร่วมระดมทุนเพ่ือการศึกษา   คณะกรรมการสถานศึกษามีการก ากับ 
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาในทุกโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 ๒. ผลการพัฒนา   
 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่มากข้ึน มีส่วนร่วมส่งเสริมให้การด าเนิน
โครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนา
สถานศึกษา และช่วยก ากับติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากข้ึน 
 



๒๗ 
 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ สถานศึกษาเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมวาระปกติ ปีละ ๒ ครั้ง 

 ๓.๒ สถานศึกษาเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมปรึกษาหารือให้ความเห็นชอบในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอยู่สม่ าเสมอ เช่น การประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรม
เทิดพระเกยีรติฯ เป็นต้น 

 ๓.๓ กรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 

๔ 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 

โรงเรียนได้ด าเนนิการ

พัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้

และจัดโครงการ/กิจกรรม

ดังนี้ 

-  โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 

-  โครงการพัฒนาครูสูก่าร

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

-  หลักสูตรสถานศกึษา 

-  แผนการจัดการเรียนรู้ 

-  รายงานการนิเทศติดตาม        

การจัดการเรียนรู้ 

-  โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

-  โครงการหลักสูตรวชิาชีพ 

ระยะสั้น บูรณาการลดเวลา

เรียน  เพิ่มเวลารู้   

-  โครงการสง่เสริมวชิาชีพ

นักเรียนในศตวรรษท่ี 21               

ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย   

- กิจกรรมซ่อมเสริมคะแนน 

(re-grade) 

-  ระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

-  บันทึกการเยี่ยมบ้าน 

-  แบบวเิคราะห์ผู้เรียน 

-  ผลงานนักเรียน 

๑๐.๒ จัดรายวชิาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ  

๔ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน  

๕ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  

๔ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  

๓ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๔ 

 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการประชุมและพัฒนาตนเองด้านการพัฒนาหลักสูตร  ด าเนินการ

ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงพัฒนาและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีการบูรณาการผลการเรียนรู้อาเซียน  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ค่านิยม  ๑๒  ประการ  ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและ
บริบทของชุมชน    ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  ครู
น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือมีการด าเนินงาน
โดยครูที่ปรึกษาและครูที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรทุก
ภาคเรียน 

๒. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบ

ครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการก าหนดเวลาเรียนอย่างเหมาะสมกับ
ระดับชั้น  มีรายวิชาเพ่ิมเติมหลากหลายและเพียงพอที่จะให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีสัดส่วนเวลาเรียนและจ านวนกิจกรรมครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสูตร  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมนักเรียนทุกคน  มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนเป็น
รายบุคคล  มีการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีการคัดกรองและจ าแนก
นักเรียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพการจัดกิจกรรมป้องกัน  แก้ไขและพัฒนานักเรียน  มีการประสานและส่งต่อ
เพ่ือการแก้ไขปัญหานักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม  แต่ยังขาดการนิเทศและก ากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง   

๓. แนวทางการพัฒนา  
๓.๑ จัดท าหลักสูตรที่บูรณาการผลการเรียนรู้อาเซียน  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ค่านิยม  ๑๒  ประการ  ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและบริบทของชุมชนให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกสาระการเรียนรู้ 

 ๓.๒ ด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  
ผู้บริหาร  ครู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  กรรมการสถานศึกษา  เป็นต้น  อย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งน าผลจาก
การนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง  โดยควรมีการก ากับติดตามการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลังการนิเทศดังกล่าวด้วย 

 

 

 



๓๐ 
 

 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

๓ 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 

- โครงการพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมและการให้บริการ              
แก่ผู้เรยีน 
-  โครงการพัฒนาและใช้
แหล่งความรูภ้ายนอกและ
ภายในสถานศึกษา 
-  โครงการจัดการสอน
เพศศึกษารอบด้าน 
-  แผนปฏิบัติการประจ าป ี
-  กิจกรรมทัศนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี  เรียนดี  ๑๕  
ปีอย่างมีคุณภาพ 
-  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน 
-  ชมรม  อย.น้อย 
-  การบริหารจดัการห้องสมุด 
- การจ้างเจ้าหน้าที่
บรรณารักษ์ห้องสมุด 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน  

๔ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

๓ 

 

๑. วิธีการพัฒนา 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โดยการพัฒนาระบบเครือข่ายและบรรยากาศห้องคอมพิวเตอร์พัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
และห้องพิเศษต่างๆการจัดตกแต่งสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาดสวยงามร่มรื่นน่าดูน่าอยู่น่า
เรียน 

การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
จัดการสอนเพศศึกษารอบด้านเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากภาวะเสี่ยงทางเพศ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและส่งเสริมทักษะ
และศักยภาพด้านกีฬาจัดตั้งชมรม อย.น้อย และชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค 

การด าเนินงานการบริหารจัดการห้องสมุดมีการจ้างเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดเพ่ือพัฒนางาน
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้และการบริการการสืบค้นด้วยตนเอง 



๓๑ 
 

 
๒. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ าโรงอาหารหอประชุมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

เรียนรู้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นมีแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติตนตามหลัก             
สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ มีการบริหารจัดการห้องสมุด จัดหาสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเอ้ือและส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ โรงเรียนมีต้นไม้ขนาดใหญ่จ านวนมากและมีชนิดของพันธุ์ไม้ที่หลากหลายควรจัดท าป้ายที่มีความ

คงทนถาวรเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้แต่ล่ะชนิดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
๓.๒ ปรับปรุงคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดให้สามารถบริการการสืบค้นให้แก่

นักเรียนและมีปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนอีกทั้งควรเสริมสร้างบรรยากาศในสมุดโดยการจัด
มุมต่างๆอย่างเหมาะสมและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ือจูงใจในการเข้าใช้บริการมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๔ มาตรฐานที่ ๔ 
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

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

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๒ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

๓ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๔ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

๔ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  

๔ 

๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการด าเนินโครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  จัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปีและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ผลการพัฒนา    
 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างองค์กร  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ  โดย
จัดโครงสร้างการบริหารงานตามภารกิจหลัก  ๔  งาน  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจหน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
และร่วมมือกันปฏิบัติตามภารกิจที่รับผิดชอบมีความสะดวกคล่องตัว  งานบรรลุตามเป้าหมายโรงเรียนสามารถ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาและใช้แผน
ดังกล่าวในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดได้   
 ๓. แนวทางการพัฒนา 



๓๓ 
 

 พัฒนาสารสนเทศของทั้ง  ๔  กลุ่มงานและทุกงานให้เป็นหมวดหมู่  ถูกต้อง  ครอบคลุมและเป็น
ปัจจุบันมีระบบการจัดเก็บที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยอาจจัด
ให้มีห้องส าหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร  ข้อมูลสารสนเทศของทั้ง  ๔  กลุ่มงาน 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๓.๑  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔ มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 

- โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ              
การให้บริการแก่ผู้เรียน 
-  โครงการพัฒนาและใช้
แหล่งความรูภ้ายนอกและ
ภายในสถานศึกษา 
-  กิจกรรมทัศนศึกษาตาม
นโยบายเรียนฟรี  เรียนดี  ๑๕  
ปีอย่างมีคุณภาพ 
-  การศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากร 
-  การเชิญผู้ทรงคณุวุฒิและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้
แก่นักเรียนและคร ู
-  บันทึกการประชุมครูและ
บุคลากร 
-  บันทึกการประชุมของกลุ่ม
สาระฯ 
-  บันทึกการประชุมของคณะส ี
-  บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
- วารสารไตรทรรศน ์
-จดหมายข่าวออนไลน ์
-web site: 
www.nakorntritrung.ac.th 
-face book : ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนครไตรตรึงษ ์
 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๔ 



๓๔ 
 

 

 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงานสร้าง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  
สนับสนุนให้ผู้เรียน  บุคลากรภายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกระบวนการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  อาทิเช่น  การจัดท าวารสารไตรทรรศน์เผยแพร่
ข่าวสาร  ข้อมูลกิจกรรม ความรู้ในภาคเรียนที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองนักเรียน และสังคมทราบ รวมทั้งมีการจัดท า
รูปแบบจดหมายข่าวเผยแพร่กิจกรรมต่างให้บุคคลภายนอกทราบผ่านระบบโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค และเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  สนับสนุนให้ผู้เรียนอ่านหนังสือหรือ
วารสารที่มีประโยชน์  ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ  ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  ซักถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์  ศึกษาหาข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์  สวนสัตว์                     
ศูนย์การศึกษา  องค์กรภาครัฐสถานประกอบการเพ่ือพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  แสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  
 ๒. ผลการพัฒนา    
 โรงเรียนมีข้ันตอนการด าเนินงานในการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้โดยศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  จัดท าแผนพัฒนาและด าเนินงาน
ตามข้ันตอนที่ก าหนดและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  มีการส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอก  ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาผ่านกิจกรรม  
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ภายในโรงเรียน  ในการจัดท าวารสารไตรทรรศน์มีการพัฒนา
เครือข่ายจากภายนอกท่ีมีความรู้เฉพาะด้านในการน าเข้าสาระความรู้ที่หลากหลายมากข้ึน ท าให้รูปแบบ
วารสารไตรทรรศน์นอกจากมีความทันเหตุการณ์ยังมีสาระความรู้ที่ได้ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายภายนอก 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑  ปรับปรุงคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดให้สามารถบริการการสืบค้นให้แก่
นักเรยีนได้และมีปริมาณที่เพียงพอ  เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน  อีกท้ังควรเสริมสร้างบรรยากาศในห้องสมุด
โดยการจัดมุมต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ือจูงใจในการเข้าใช้บริการมากขึ้น 
 ๓.๒  พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน  เพ่ือให้
นักเรียน  ครูและบุคลากรมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 
 ๓.๓  ด าเนินการเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  มีการเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารและ
ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  

๕ 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 

-  แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
-  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
-  โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคณุลักษณะอัน
พึงประสงค ์
-  กิจกรรมการท าบุญตักบาตร
เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 
-  โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปเพลงพ้ืนบ้าน 
-  รายงานสรุปโครงการ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  

๔ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้

ความสามารถตามหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย  อาทิ  กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อม  
O-NET ๒๕๕๙ ด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีคุณธรรม  กิจกรรมการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญ   มีการด าเนินโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  
อีกท้ังบูรณาการในทุกสาระการเรียนรู้  สร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น  
ด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะเพลงพ้ืนบ้าน น านักเรียนเรียนรู้และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและการแสดง
พ้ืนบ้านของชุมชนบ้านไตรตรึงษ์   

 
 
 



๓๖ 
 

 
 
 

 ๒. ผลการพัฒนา    
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET)เมือ่เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ กับปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่๓ สูงขึ้น ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้น ๒ กลุม่สาระการเรียนรู้ นักเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ  มีศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม  เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ของผู้ที่สนใจโดยทั่วไปได้  โรงเรียนได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น  “สถานศึกษาพอเพียง”  
ประจ าปี  ๒๕๕๕  อีกท้ังยังได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ประเภท
มัธยมศึกษา มีผลงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน  ได้รับรางวัลชนะเลิศกลองยาว
พ้ืนบ้าน  จังหวัดก าแพงเพชร  โครงการนาฎศิลปะและดุริยางคศิลปะ จากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 

จัดท าหลักสูตรที่สอดแทรกสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในทุกสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ 
สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น  อีกทั้งควรจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในทุกรายวิชา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 
 
 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ๒๕๕๙ 
ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ 
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน 

-  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
-  โครงการหลักสูตรวิชาชีพ  
ระยะสั้น บูรณาการลดเวลา
เรียน  เพิ่มเวลารู้   
-  โครงการส่งเสริมวิชาชีพ
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21              
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
- กิจกรรมซ่อมเสริมคะแนน             
(re-grade) 
-  รายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาผลการทดสอบ                

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  อาทิ  กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือ
ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  โดยจัดการสอนเสริมทุกวัน ก่อนสอบ O-NET เป็น
เวลาหนึ่งเดือน และด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET  โดยการน าtest blueprint มาวิเคราะห์เพ่ือ
สอนเสริม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น บูรณาการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  โครงการส่งเสริมวิชาชีพนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑             
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   กิจกรรมซ่อมเสริมคะแนน (re-grade) เป็นต้นอีกทั้งด าเนินโครงการพัฒนาครูสู่
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานและการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองกิจกรรมการนิเทศการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน  เป็นต้น 



๓๘ 
 

 
 
 
 ๒. ผลการพัฒนา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓๔.๐๓  ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ อยู่ ๑.๓๐ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ  ๒๘.๘๗  ซ่ึงต่ ากวา่ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ อยู่ -๐.๓๒ 

ผลการด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมซ่อมเสริมคะแนน (re-grade) ท าให้
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีค่า ๖๘.๗๒ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ ซึ่งมีค่า ๖๖.๙๙ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 เร่งพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  โดยครูร่วมกันพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการ
แก้ไขวิเคราะห์แบบทดสอบวิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
ชัดเจนและจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการจัดโครงสร้างระบบบริหารและการพัฒนาองค์กรที่เป็นระบบ  โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนอย่างชัดเจน  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์อัตลักษณ์  เอกลักษณ์และมีแผน
กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน  ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  จัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ครูโรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีได้รับ
มอบหมายทั้งงานการจัดการศึกษาและงานพิเศษ  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อ  นวัตกรรม
ประกอบการจัดการเรียนรู้  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา
หาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมของนักเรียน  จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  ส่งเสริมประชาธิปไตย  ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  
ส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เต็มตามศักยภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่นและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  อีกท้ังมีทักษะและรักการท างาน  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมี
สุนทรียภาพ   
๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 ๑) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
        จุดเด่น 
  -  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและเจริญเติบโตสมวัย  ไม่มีปัญหาด้าน
พฤติกรรมทางเพศ  มีทักษะและเจตคติท่ีดีในการท างานและการประกอบอาชีพสุจริต  อีกท้ังเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของชุมชนและสังคม  
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  -  นักเรียนมีทักษะและกระบวนการท างานเป็นกลุ่มและการท าโครงงานต่าง ๆ สามารถ
น าเสนอความรู้  แนวคิดหรือผลงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้   
  -  นักเรียนมีผลงานจากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างหลากหลาย    
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่  และมีผลงานการชนะเลิศกลองยาวพ้ืนบ้าน  จังหวัดก าแพงเพชร โครงการนาฎศิลปะ
และดุริยางคศิลปะ จัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
อพท.  

จุดที่ควรพัฒนา  
  -  ควรจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้หรืออ่านไม่คล่อง  เขียนไม่
คล่องแล้วจัดหาสื่อ  สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน 
  -  ควรเร่งพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  โดยครูร่วมกันพิจารณาปัญหาที่
เกิดข้ึนและแนวทางการแก้ไข  โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อทดสอบกับมาตรฐาน  ตัวชี้วัดและรายวิชา  
แล้วสอดแทรกข้อทดสอบและเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ข้อทดสอบอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งวิเคราะห์
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกสาระวิชาอย่างชัดเจนและจัดกิจกรรมการสอนซ่อม
เสริมให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 
        -  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า  มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่
ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน  ผู้ปกครองและชุมชน  สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน 
  -  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย                 
ทั้งงานการจัดการศึกษาและงานพิเศษ  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อ  นวัตกรรมประกอบการจัดการ
เรียนรู้  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาหาความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้   
  -  ครูด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และ
พฤติกรรมของนักเรียน   
  -  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการศึกษาและมีความสามารถใน
การเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการศึกษาและการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  จุดที่ควรพัฒนา  

-  ควรมีการก ากับติดตามการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
การจัดการเรียนรู้ครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
  -  ควรนิเทศ  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ครูทุกคนมี
การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนและใช้ผลการนิเทศภายในปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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  -  ควรดูแลห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนให้มีความมั่นคง  สะอาด  ปลอดภัยเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ   
  -  พัฒนาห้องสมุดและการบริการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือพัฒนางานห้องสมุด ให้
ทันสมัย  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  อีกท้ังจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้มีความสวยงามและสะดวกสบายด้วยการ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเข้าใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้ามากขึ้น   

-  พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุม                    
ทั้งโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียน  ครูและบุคลากรมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 
 ๓)  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        จุดเด่น 

-  ชุมชนไตรตรึงษ์มีประวัติศาสตร์  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย 
ทรงคุณค่าและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป    

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

-  ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่าง 
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในลักษณะเครือข่ายความรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน 
  -  ควรส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โบราณสถานที่เป็น
ประวัติศาสตร์ของเมืองไตรตรึงษ์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 ๔)  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
        จุดเด่น 

-  โรงเรียนสามารถสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
อีกท้ังการน านักเรียนร่วมศึกษาเรียนรู้การแสดงพ้ืนบ้าน  มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนไตรตรึงษ์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการแสดงเพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม
ได้อย่างหลากหลาย  อาทิ  การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน  ระบ า  ก.ไก่  การร าโทน  การเต้นก าร าเคียว  การร า
ระบ าคล้องช้าง  เพลงอีแซว  การร ากลองยาว  เป็นต้น  ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับโดยทั่วไป 
  -  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการ                
ของชุมชนและสังคม  สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและการด ารงชีวิต
ประจ าวัน  โดยโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน    ใช้เป็น
แหล่งศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและการศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจโดยทั่วไปได้  
  จุดที่ควรพัฒนา 
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-  ควรพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการเต็มศักยภาพตามหลักสูตร  โดยครูควรทุ่มเท 
และเสียสละเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้มากข้ึน  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทั้งในระดับโรงเรียนและ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
 ๕)  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
        จุดเด่น 
  โรงเรียนมีและด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙  และ  ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ยกระดับผลการทดสอบ  
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)   
  -  โรงเรียนด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยจัดกิจกรรม                  
การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  อาทิ  
กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  โดยจัดสอนหนึ่งสัปดาห์ก่อน
สอบ  กิจกรรมสัปดาห์พัฒนา  O-NET  กิจกรรมการปรับพื้นฐานและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้  ด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมภาษา
และวรรณกรรม  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาเคมี  กิจกรรมพัฒนาทักษะงานศิลป์และเครื่องประดับ  
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทย  ฝึก
ปฏิบัติวิชาการงานอาชีพ  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นต้น  อีกท้ังด าเนินโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และโครงการพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
เป็นต้น 
  -  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชรในการสนับสนุน
งบประมาณด าเนินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  จุดที่ควรพัฒนา  
  -  ควรเร่งพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  โดยครูร่วมกันพิจารณาปัญหาที่
เกิดข้ึนและแนวทางการแก้ไข  โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อทดสอบกับมาตรฐาน  ตัวชี้วัดและรายวิชา  
แล้วสอดแทรกข้อทดสอบและเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ข้อทดสอบอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งวิเคราะห์
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกสาระวิชาอย่างชัดเจนและจัดกิจกรรมการสอนซ่อม
เสริมให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 



๔๓ 
 

 
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  จัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกมีและใช้ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  อีกท้ังสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการสื่อสารอย่างน้อย  ๑  ภาษา 
 ๓.๖  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  รับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน  สร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  อีกท้ังพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับสถานศึกษาที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาในภาคเหนือ 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ๔.๑  แหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาดูงานหรือวิทยากรที่มีความรู้  ความเข้าใจและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
รูปแบบ  วิธีการและแนวทางการด าเนินการพัฒนาโรงเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล   
 ๔.๒  งบประมาณสนับสนุนการจ้างครูชาวต่างชาติทั้งครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน 

 
 
 
 



๔๔ 
 

 
ตอนที ่๔   
ภาคผนวก 

 
หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อๆ ที่แสดงผลการพัฒนาของสถานศึกษา 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

 

คณะผู้จัดท า 
 
ก าหนดกรอบความคิดเอกสาร 
 กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

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

ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวทัศนวรรณ  กันทาเดช  คร ู อันดับ  คศ. ๒  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นางสาวกิตติมา  ฤกษ์หร่าย  ครู  อันดับ  คศ. ๒  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  
 นางวนิดา  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์  ครู  อันดับ  คศ. ๒  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 

ออกแบบปกและรูปเล่ม 
 นายภูวดล  สังขพาลี   ครู  อันดับ  คศ. ๑  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นางวนิดา  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์  ครู  อันดับ  คศ. ๒  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นางสาวกิตติมา  ฤกษ์หร่าย  ครู  อันดับ  คศ. ๒  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 


