
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๔๑ เมื่อวันท่ี      เดือน                พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ให้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้ 

 

 
 

(ลงช่ือ)        (ลงช่ือ) 
          ( นายกิมฮง  ภัทรไกร )                                                ( นายภิญโญ  แก่งศิริ )  
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไตรตรงึษ์           
         โรงเรียนนครไตรตรึงษ ์   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ เล่มนี้  
เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4  มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหาร ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
และด้านระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ี
ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณชน 
ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 
         
        ( นายภิญโญ  แก่งศิริ ) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไตรตรงึษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 หน้า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ค าน า  
สารบัญ  
ตอนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 

๑.  ข้อมูลท่ัวไป  
๒.  ข้อมลูครูและบุคลากร  
๓.  ข้อมูลนักเรียน  
๔.  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
๕.  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  
๖.  สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
๗.  ข้อมูลงบประมาณ  
๘.  สภาพชุมชนโดยรวม  
๙.  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ  

ตอนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
๑.  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๒.  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    
๓.  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๔.  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  

ตอนที่  ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ  
          ๑.  จุดเด่น  
          ๒.  จุดควรพัฒนา  
          ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
          ๔.  ความต้องการการช่วยเหลือ  
ตอนที่  ๔  ภาคผนวก  

หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ต้ังอยู่เลขท่ี 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 านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

 ๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่อืน่ๆ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
๑ ๓๖ ๑ ๖ ๒ ๔ 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จ านวน ๒๙ ๑๕ ๑ 
 

 

65% 

33% 

2% 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 



 ๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

ท่ี สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระการสอนเฉลี่ยของครู1 คน (ชม./สัปดาห์) 
๑ บริหารการศึกษา ๑ - 

๒ คณิตศาสตร์ ๔ ๒๓ 

๓ วิทยาศาสตร์ ๘ ๒๒ 

๔ ภาษาไทย ๖ ๑๗ 

๕ ภาษาต่างประเทศ ๗ ๒๒ 

๖ สังคมศึกษา ๕ ๒๓ 

๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗ ๒๑ 

๘ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๑๙ 

๙ ศิลปศึกษา ๒ ๑๙ 

รวม ๔๒   
 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 

  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวม ๗๒๗ คน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

ชั้น ชาย หญิง รวม 

ม.๑ ๗๒ ๖๙ ๑๔๓ 

ม.๒ ๘๖ ๘๐ ๑๖๙ 

ม.๓ ๘๐ ๕๖ ๑๓๖ 

ม.๔ ๕๐ ๕๔ ๑๐๔ 

ม.๕ ๓๙ ๖๐ ๙๙ 

ม.๖ ๓๐ ๔๖ ๗๖ 

รวมมัธยมศึกษา ๓๕๗ ๓๗๐ ๗๒๗ 



 

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 

72 

86 
80 

50 

39 

30 

69 

80 

56 54 
60 

46 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน 
แยกชาย-หญิง  ระดับมัธยมศึกษา 

ชาย หญิง 

ภาษาไทย, 28% 

คณิตศาสตร์, 31% 

วิทยาศาสตร์, 35% 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 50% 

ประวัติศาสตร์, 37% สุขศึกษาและพลศึกษา, 60% 

ศิลปะ, 61% 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี
, 32% 

ภาษาอังกฤษ, 37% 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับ ม.1-ม.6 



๑.๕  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

  
 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย 

 
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๓๙.๒๗ ๔๗.๒๕ ๔๘.๗๗ ๔๘.๒๙ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖.๑๔ ๒๘.๘๔ ๓๐.๑๔ ๓๐.๔๕ 

คณิตศาสตร์ ๒๐.๐๐ ๒๕.๒๑ ๒๖.๕๕ ๒๖.๓๐ 

วิทยาศาสตร์ ๒๘.๕๑ ๓๑.๗๗ ๓๒.๔๗ ๓๒.๒๘ 
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32.28 
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ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ประเทศ สังกัด จังหวัด โรงเรียน 



ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

  ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๓๙.๗๔ ๔๖.๖๙ ๕๐.๐๗ ๔๙.๒๕ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๙.๘๐ ๓๒.๕๕ ๓๔.๙๖ ๓๔.๗๐ 

ภาษาอังกฤษ ๑๙.๗๗ ๒๔.๓๐ ๒๗.๙๑ ๒๘.๓๑ 

คณิตศาสตร์ ๑๗.๗๑ ๒๑.๒๑ ๒๔.๖๔ ๒๔.๕๓ 

วิทยาศาสตร์ ๒๓.๕๗ ๒๗.๔๐ ๒๙.๔๘ ๒๙.๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39.74 

29.8 

19.77 

17.71 

23.57 

46.69 

32.55 

24.3 

21.21 

27.4 
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34.96 

27.91 

24.64 

29.48 

49.25 

34.7 

28.31 

24.53 

29.37 
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ภาษาไทย 

สังคมศึกษา  

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ประเทศ สังกัด จังหวัด โรงเรียน 



 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2559 ปี กศ. 2560 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2559 ปี กศ. 2560 



๑.๗ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ แปลงเกษตร โรงอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
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ตอนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  ระดับ ๓ ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  โครงการ 
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ ใช้กระบวนการ
คิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การคิดค านวณ  การคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมิวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  สนับสนุนอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่ือสาร พัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการน าเทคนิควิธีการสอนให้
ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลแบบบูรณาการ  ส่งเสริมการสอบ
แบบออนไลน์ ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น จัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยการอ่าน  และกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียเพิ่มขึ้น  
 นอกจากนี้  สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยจัดโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ชมรม อย.น้อย ชมรม Tobenumber  One  กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต เพื่อให้ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะและอันพึงประสงค์ท่ีดีและมีค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  น าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
มาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา   
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามนมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 



๒. ผลการด าเนินงาน 
ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนท้ังภาษาไทยภาษาอังกฤษ  และ

ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ คิดค านวณ คิดวิจารณญาณ  สามารถอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามระดับช้ัน  มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม เกิดผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
ได้แก่ E-book  เว็บไชต์  การตัดต่อภาพยนตร์ส้ัน แอนนิเมช่ัน  ผลิตภัณฑ์ หุ่นยนต์  โครงงานหุ่นยนต์สมองผล
ฝังตัว  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและอันพึงประสงค์ท่ีดีและมีค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความรู้  มีทักษะ 
และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ร่วมกันอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มีความภาคภูมิใจและ
เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดีงาม  
ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนโอเนตพัฒนาขึ้น มีคุณภาพผู้เรียนในระดับดี 
 

ประเด็น ผลการด าเนินการ 
 

ความสามารถใน 

การอ่าน การเขียน 
ระดับช้ัน 
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(ระดับดี) 

 
 

ความสามารถในการ
ส่ือสาร ตามเกณฑ์  

(ม.๑-ม.๖) 
(ระดับดีเย่ียม) 
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ประเด็น ผลการด าเนินการ 
 
 

ความสามารถในการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์  

(ม.๑-ม.๖) 
(ระดับดีเย่ียม) 

 

 
 

 
 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 
(ม.๑-ม.๖) 

(ระดับดีเย่ียม) 
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การคดิค านวณและคดิวเิคราะห์ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1-6                   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
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ประเด็น ผลการด าเนินการ 
 
 
 

ความก้าวหน้า        
ทางการเรียน         
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ 
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การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี, 32% 

ภาษาอังกฤษ, 37% 

ร้อยละของนักเรียนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวชิาใน
ระดับ 3 ขึน้ไป  
ระดับ ม.1-ม.6 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558-2560 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 

ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2559 ปี กศ. 2560 



ประเด็น ผลการด าเนินการ 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558-2560 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ประเด็น ผลการด าเนินการ 
 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 
 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 
 

 
๓. จุดเด่น  

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน  และ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย น าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
มาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน   

ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวมท้ังการคิดค านวณได้อย่างเหมาะสม 
ตามระดับช้ัน  สามารถคิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 

 

๔. จุดควรพัฒนา 
๑. กิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน O-NET 
๒. กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะและอันพึงประสงค์ท่ีดีและมีค่านิยม 

ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและมีเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ 
๓. กิจกรรมท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
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มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ใช้แนวทางการบริหารแบบทุกคนมีส่วนร่วม มีการประชุมวางแผน และระดม
ความคิดท้ังผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการการสังเกต รวบรวมข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ผลการเรียน
ของนักเรียน ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น มีการปรับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา เพื่อแก้ปัญหา ให้ตรงกับความ
ต้องการ และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมและพอกับความต้องการ มีค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ เพื่อวางแผนงาน ด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานเป็นระยะ ตามข้ันตอน และแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
 
๒. ผลการพัฒนา 
 ๒.๑ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ประสบผลส าเร็จในการมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการจัดท า แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
สามารถน ามาใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ด าเนินการตามแผนงาน
โครงการอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนท่ีจัดท าแผนงาน และมีกิจกรรมเสริมสร้างผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีความคิด
สร้างสรรค์ 
 ๒.๓ มีการประเมินผลและน ามาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของโรงเรียนและชุมชน และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  
 ๒.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ร่วมกันวางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการศึกษาให้
ตรงตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 



 ๒.๕ วางแผนงานการการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น 
 ๒.๖ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์เน้นการบริหารและการจัดการศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.๗ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย ชุมชน
และสถานประกอบการในท้องถิ่นและใกล้เคียง ท าให้ได้รับทุน และอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง ท าให้การพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

จ านวนครั้งท่ีครูได้รับการอบรม 
- จ านวนครูที่ไม่เคยได้รับการพัฒนา ๐  คนร้อยละ ๐ 
- จ านวนครูที่พัฒนา ๑ ครั้ง/ภาคเรียน ๐ คน ร้อยละ ๐ 
- จ านวนครูที่พัฒนา ๒ ครั้ง/ภาคเรียน ๐ คน ร้อยละ ๐ 
- จ านวนครูที่พัฒนามากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน ๔๒ คน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 

การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- จ านวนเครือข่ายท่ีเข้าร่วม ๑ ครั้ง/ภาคเรียน ๒ เครือข่าย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
- จ านวนเครือข่ายท่ีเข้าร่วม ๒ ครั้ง/ภาคเรียน ๐ เครือข่าย ร้อยละ ๐ 
- จ านวนเครือข่ายท่ีเข้าร่วมมากกว่า ๒  ครั้ง/ภาคเรียน ๐ เครือข่าย  
ร้อยละ ๐ 

การจัดหาทรัพยากร มีการวางแผนงานระดมทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมา
ช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน  

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
 

จ านวนร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับติดตามผลจากผู้บริหาร 
- จ านวนครูที่ไม่เคยได้รับการนิเทศ ๐ คน ร้อยละ ๐ 
- จ านวนครูที่ได้รับการนิเทศ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน ๔๒ คนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
- จ านวนครูที่ได้รับการนิเทศ ๒ ครั้ง/ภาคเรียน ๐ คน ร้อยละ ๐ 
- จ านวนครูที่ได้รับการนิเทศมากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน ๐ คน ร้อยละ ๐ 

 
 
 
 



๓.จุดเด่น 
 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง มีการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายเพื่อวางแผนการ
ท างานและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ให้เหมาะสมกันและ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ ของโรงเรียนและชุมชนและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม วัดผล ประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๔.จุดควรพัฒนา 
 ๑. จัดกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ให้มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 ๒. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
 ๓. ส่งเสริมแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดี 

๑.  กระบวนการพัฒนา  
  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษาหา
ความรู้โดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งครูได้มีการด าเนินการปรับปรุง /
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ แล้วยังมีการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อจัดส่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และน าผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดกาเรียนรู้  นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังมีการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยการนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน  โดย
การด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย อันได้แก่ งานหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยบูรณาการ
อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานของ ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ และมีโครงงานคุณธรรมท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาด้วยการมีส่วนร่วม ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีเน้นนักเรียนจัดป้ายนิเทศและ
บรรยากาศตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวน ๑๕ เรื่อง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีการประกันคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง นอกจากนี้ได้จัดท า
โครงการความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย  ของชุมชนและท้องถิ่น ต าบลไตรตรึงษ์ อีกท้ังยังให้ผู้เรียนได้สืบทอด สืบสานความภาคภูมิใจในการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี ส่งเสริมด้านการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของต าบลไตรตรึงษ์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
 
๒.  ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดี 
 
 
 



๓.  จุดเด่น 
 ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโน โลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน โดยกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความ
เจริญงอกงามท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์และสังคม รวมท้ังปลูกฝังให้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเกิดสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและท้องถิ่นและผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู  
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการวัดผลตามสภาพจริง   ควรจัดการกิจกรรมบูรณาการเพื่อให้ลดภาระงาน และ
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือให้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ : ดี 

 ๑. กระบวนการพัฒนา  
          โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่  
  ๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
  ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
  ๔) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
  ๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
  ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
  ๗) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  
  ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 โดยจัดการประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปี
ตามจุดท่ีควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองท่ีวางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็น
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 



๓.จุดเด่น 
 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วน
ร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 

๔.จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองใน
การเรียนรู้ แต่ยังขาดการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้น แต่ยังขาดการ
ติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาออยู่ในระดับ ๓ ดี 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ส่งผลให้สถานศึกษา
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จ จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี  ท้ังนี้ เพราะมาตรฐาน
ท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ   
ดีเย่ียม มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี มาตรฐานท่ี ๔ 
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี 

 ท้ังนี้ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหา 

และความต้องการพัฒนาตามสภาพผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ความสามารถในการอ่าน การเขียนได้ดี ความสามารถ                  
ในการส่ือสาร ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดีเยี่ยม และ             
มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
ดังปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑  ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลประเมิน
ในรายมาตรฐานอยู่ ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ใช้แนวทางการบริหารแบบทุกคนมีส่วนร่วม                 
มีการประชุมวางแผน และระดมความคิดท้ังผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนชุมชน        
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน มีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา เพื่อแก้ปัญหา ให้ตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และใช้ผล
การประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการ ปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา กิจกรรม
การเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา รายบุคคล 
สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิ ด
ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
 
 

 
 
 

 



ตอนที่ ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลกการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

●ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ  รวมท้ังการคิดค านวณได้อย่าง
เหมาะสม ตามระดับช้ันในระดับดีเย่ียม  สามารถคิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
อย่างเหมาะสมและเกิดผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 

๒) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มี
สมรรถภาพและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัย มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานส่วนรวมเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีน้ าใจ 
ช่วยเหลืองานส่วนรวม การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น 
 

●ด้านคณุภาพผู้เรียน 
๑) กิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน O-NET 
 

 
 
 
 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๑) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มุ่งมั่นมีหลักการบริหาร 
และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่าง ท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความต้ังใจและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
    ๒) โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง มีการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา 
และกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายเพื่อวาง
แผนการท างานและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์   
พันธกิจ เป้าหมาย ให้เหมาะสมกันและ มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการ ของโรงเรียนและชุมชนและ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้ เรี ยนมี คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม วัดผล 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษา  เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
    ๑) ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง  
 

●ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๑) จัดกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ให้มีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
   ๒) ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวุฒิ
ทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
   ๓) ส่งเสริมแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหม้ีความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 
     ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลและวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการวัดผลตามสภาพจริง  
ควรจัดการกิจกรรมบูรณาการเพื่อให้ลดภาระงาน  



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
        ๒) ครูจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
     ๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
     ๔) ครูมุ่ งมั่น ในการพัฒนาการสอน โดย จัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเจริญงอก
งามท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์และสังคม 
รวม ท้ังปลูกฝัง ให้มีความซาบซึ้ ง ใน คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเกิดสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
และท้องถิ่น 
    ๕) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู  
 

● ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
    โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้น
การมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

และจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือให้ท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
    ๑) โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อ
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน  
    ๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่
ยังขาดการพัฒนาตนเองอย่างจรงิจัง นักเรียนบางส่วน
ขาดความกระตือรือร้น แต่ยังขาดการติดตาม 
ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน               
O-NET  

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนานักเรียนรายบุคคลตามความถนัดและความสามารถ 

๓. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า 

การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 

๔. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการอบรม เข้าแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับ 

มอบหมาย ติดตามผลการน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๕. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  
และไทยแลนด์ ๔.๐ 

๒. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมินระดับชาติ 
O-NET และ PISA 

๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๔ 

ภาคผนวก 

 
๔.๑  ร่องรอยหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ 

 สถานศึกษาน าเสนอร่องรอยหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ ได้ดังนี ้
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ร่องรอยหลักฐาน 

มาตรฐานท่ี  ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การส่ือสาร  และกากรคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับช้ัน 

- กิจกรรมรักการอ่าน 

- ผลการประเมินการคิด อ่าน เขียน 

     ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นแล
แก้ปัญหา 

- แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน 

- รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 

     ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

- ผลงาน/ช้ินงาน/รางวัลของนักเรียนด้านเทคโนโลยี 
- รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยี 
- รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการส่ือสาร 

     ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังการสอน 

- รายงานผลกการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- เกียรติบัตร/รางวัลของนักเรียนเกี่ยวกับความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

     ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดผลระดับชาติ 

- ผลการประเมินการทดสอบ O-NET 

     ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ
การท างาน 

- ภาพถ่ายการแนะแนวการศึกษาต่อ 

- รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 
 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ร่องรอยหลักฐาน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

- ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

- ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

     ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย - รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
- ภาพถ่ายเกี่ยวกับการรักษาความเป็นไทย 

     ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

- แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน 

- ผลงาน/ช้ินงาน/รางวัลของนักเรียนด้านการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

- ภาพถ่ายเกี่ยวกับการท างานเป็นกลุ่ม 
     ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม - บันทึกน้ าหนัก  ส่วนสูงของนักเรียน 

- สรุปผล/บันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียน 

-  ผลการประเมินพฤติกรรมด้านสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตใจ 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการด าเนินงานต่างๆ 

- บันทกึการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

- บันทกึการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- บันทกึการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

- ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการด าเนินงานต่างๆ 
๔) การก ากับ  ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

- บันทึกผลการนิเทศ 

- รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ร่องรอยหลักฐาน 

 - บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลักการสอน 

- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ผลงาน/ช้ินงานของนักเรียน 
๒) การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน 

- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-รายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเรยีน
การสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ผลงาน/ช้ินงานของนักเรียน 

- บัญชีแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- ผลการประเมินต่างๆ 

- แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน 

- ผลงาน/ช้ินงานของนักเรียน 

- รายงานการนิเทศการสอน 

- วิจัยในช้ันเรียน 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการด าเนินงานต่างๆ 

- บันทึกการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

- รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

-  รายงานการปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 
 


