
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 

อ าเภอเมืองก าแพงเพชร   จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๔๗ ให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด๎วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให๎เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต๎อง
ด าเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและ
เปิดเผยตํอสาธารณชน  เพื่อน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 เอกสารรายงานการจัดการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๑ ของโรงเรียนนครไตรตรึงษ ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  เลํมนี้ เป็นเอกสารที่ได๎จัดท าข้ึนเพ่ือเสนอรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ผู๎ปกครอง ชุมชนและหนํวยงานต๎นสังกัด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทํานที่
ด าเนินการจนส าเร็จลุลํวงด๎วยดี  หากมีสํวนหนึ่งสํวนใดของรายงานประจ าปี ยังบกพรํองคณะผู๎ด าเนินการจะ
น าไปเพ่ือปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 
 
 
 

คณะผู๎จัดท าโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
บทที่ ๑ บริบทและข๎อมูลพื้นฐานทั่วไป ๑ 
บทที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๓ 
บทที่ ๓ บทสรุปผู๎บริหาร ๑๕ 
  
  
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

บทท่ี๑ 

บริบทและข้อมลูพื้นฐานท่ัวไป 
๑. บริบทโรงเรียน 

๑.๑ ข้อมูลโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียนนครไตรตรึงษ์  ตั้งอยูํเลขท่ี  ๙  หมูํที่ ๑ ถนนพหลโยธินต าบลไตรตรึงษ ์  อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ ๖๒๑๒๐ โทรศัพท ์๐๕๕-๗๙๖๑๑๔ โทรสาร - e-mail 
:nakorntraitrung@hotmail.comWebsite :  http://www.nakorntritrung.ac.th 
ชื่อผู๎บริหาร   นายภิญโญ  แกํงศิริ.ต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์     . 

๑.๒ ประวัติย่อของโรงเรียน(พอสังเขป) 
 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) ที่ได๎รับการยกฐานะ                 
จากสาขาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชรนับเป็นโรงเรียนล าดับที่  
๒๑  ของส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดก าแพงเพชรโดยเริ่มเปิดเป็นสาขาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  เมื่อวันที่  
๘  พฤษภาคม  ๒๕๓๒  มีนักเรียน  ๒  ห๎องเรียน  จ านวน  ๖๕  คน  อาศัยเรียนในบริเวณโรงเรียนบ๎าน
ไตรตรึงษ์   มีคณะครูจากโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาสอน  โดยมีนายยงยุทธ  อินทร์
ส าเภา อาจารย์ ๒  โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ท าหน๎าที่บริหารโรงเรียน     
 ปีการศึกษา  ๒๕๓๓  รับนักเรียนเพ่ิมข้ึนอีก  ๒  ห๎องเรียน  จึงด าเนินการจัดหาสถานที่กํอสร๎าง
โรงเรียนใหมํ  ซึ่งกรมป่าไม๎อนุญาตให๎ใช๎ที่ดินในพ้ืนที่เขตป่าสงวน  หมูํที่  ๑  ต าบลไตรตรึงษ์    อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ติดถนนพหลโยธินบริเวณทางแยกวัดวังพระธาตุเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนตาม
ประกาศกรมป่าไม๎ที่  ๖๘/๒๕๓๓  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๓๔  มีเนื้อที่  ๓๒  ไรํ  ๓ งาน ๓๐.๒๕  ตารางวา 
 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  ได๎รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
๒๕๓๓  โดยพลเอกมานะ  รัตนโกเศศ  รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  ๑  และ  ๒  รวม  ๔  หอ๎งเรียน  จ านวนนักเรียน  ๑๔๕  คน กรมสามัญศึกษาจัดสรรครูให๎  ๘  อัตรา  และ
แตํงตั้งนายยงยุทธ  อินทร์ส าเภา  เป็นครูใหญํ      
           โรงเรียนได๎ย๎ายมาอยูํในสถานที่ปัจจุบัน  ตั้งแตํวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๓๔  ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๗  
นางสาวนันทิยา  ชุนณวงษ์  มาด ารงต าแหนํงผู๎บริหารสถานศึกษาในปี  พ.ศ. ๒๕๔๔ นายเฉลยลาภ  ศิริเจริญ                
มาด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการสถานศึกษา  ในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ นายเผําชาย  ชาญเชี่ยว  มาด ารง
ต าแหนํงผู๎อ านวยการสถานศึกษา  และเมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๘  นายภิญโญ  แกํงศิริ  มาด ารงต าแหนํง
ผู๎อ านวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน 
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๒ 

๑.๓ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  ๑) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น รวม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑ ๓๙ ๑ ๕ ๑ ๔๗ 

   

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

จ านวนบุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๓๓ ๑๓ ๑ ๔๗ 

  ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
 

กลุ่ม/สาขาวิชา จ านวน (คน) 
๑. บริหารการศึกษา ๑ 
๒. ภาษาไทย ๕ 
๓. คณิตศาสตร์ ๔ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๘ 
๕. สังคมศึกษา ๗ 
๖.สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ 
๗.ศิลปศึกษา/ดนตรี ๔ 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘ 
๙. ภาษาตํางประเทศ ๗ 
๑๐. บรรณารักษ์ ๑ 

 

 ๔) ข๎อมูลนักเรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน (คน) 

รวม จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง 

ม. ๑ ๙๐ ๖๓ ๑๕๓ ๔ 
ม. ๒ ๖๓ ๖๕ ๑๒๘ ๔ 
ม. ๓ ๖๒ ๖๘ ๑๓๐ ๔ 

รวมมัธยมต้น ๒๑๕ ๑๙๖ ๔๑๑ ๑๒ 
ม. ๔ ๔๓ ๓๕ ๗๘ ๓ 
ม. ๕ ๓๒ ๓๙ ๗๑ ๓ 
ม. ๖ ๓๔ ๔๗ ๘๑ ๓ 

รวมมัธยมปลาย ๑๐๙ ๑๒๑ ๒๓๐ ๙ 
รวมทั้งหมด ๓๒๔ ๓๑๗ ๖๔๑ ๒๑ 

 
 
 
 



๓ 

บทท่ี  ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิขาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสามารถในการอําน  การเขียน  การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย ภาษาตํางประเทศ และมีทักษะกระบวนการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  ได๎อยํางเหมาะสมตาม
ระดับชั้น และเกิดผลงานเป็นทีป่ระจักษ์  ได๎แกํ  รางวลัสถานศึกษายอดนักอําน การจัดการเรียนการสอนวิชา
การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ (IS) และโรงเรียนยังได๎จัดกิจกรรมตามโครงการคํายพัฒนาทักษะภาษาท่ี
สอง กิจกรรม English after lunch กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้โรงเรียน
นครไตรตรึงษ์ยังสํงเสริมให๎ผู๎บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้นเห็นความส าคัญของการอําน การ
เขียน การสื่อสารมีนิสัยรักการอํานและการเรียนรู๎โดยเข๎ารํวมโครงการกิจกรรมรักการอําน และการพัฒนา
ห๎องสมุด มีการน านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต๎นต๎นเข๎ารํวมโครงการประเมินการรู๎เรื่องการอํานตามแนว
การประเมินนานาชาติ (PISA) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ตลอดทุกปี มีการมอบ
เกียรติบัตรให๎กับนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคน และน าผลการบันทึกการอํานของนักเรียนมาบันทึกผลการ
ประเมินการอําน คิด วิเคราะห์และเขียนในแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เพ่ือ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานและการเรียนรู๎ มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
ร้อยละ ๖๘.๗๔ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก๎ปัญหา  

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได๎ด าเนินพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผลโดยมีการจัดการเรียนการ
สอนด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ใน ๘ กลุํมสาระและเน๎นประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ด๎านตํางๆ อาทิเชํน การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM การพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยระบบ IS การจัดการเรียน
การสอนโครงงาน กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด  ชุมนุม  ตรงตามหลักสูตรที่โรงเรียนได๎ก าหนดไว๎  กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ให๎นักเรียนได๎ฝึกการวิเคราะห์ และเรียนรู๎จากการทดลอง โดยผํานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
จากผลการด าเนินตามกิจกรรม และกระบวนการดังกลําว สํงผลให๎ผู๎เรียนน าความรู๎ที่ได๎รับไปปรับใช๎ในการคิด
แก๎ปัญหาตํางๆ ได๎อยํางมีเหตุผล สามารถปรับตัวทันตํอการเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ ได๎อยํางมั่นใจ มีผลการ
ประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๑.๙๑ 
  ๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได๎สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการรวบรวมข๎อมูลได๎ทั้งตัวเอง
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู๎ และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเห็น
ปัญหาและสร๎างแรงจูงใจ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (IS) ทั้งในการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภายในห๎องเรียน การจัดกิจรรมตํางๆ โครงงานของแตํละกิจกรรม การสร๎าง
ชิ้นงานจากกิจกรรมสํงเสริมอาชีพ กิจกรรมชุมนุม การสร๎างชิ้นงาน การออกแบบและสร๎างบรรจุภัณฑ์เพ่ือใสํ
ผลผลิตกล๎วยจากโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ (เรื่องกล๎วยกล๎วย) ผู๎เรียนสามารถน าทักษะที่ได๎มาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ และสามารถเผยแพรํ มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๙.๑๕ 
  ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๔ 

  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได๎ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎อยําง เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพจากการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
ตั้งแตํการจัดการเรียนรู๎ในสํวนของเทคโนโลยีให๎ตรงตามหลักสูตรที่ก าหนดไว๎  มีโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และ
งานห๎องสมุดของโรงเรียน โดยจัดให๎มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให๎บริการสืบค๎น มีเครื่องพิมพ์เครื่องถํายเอกสารส าหรับ
พิมพ์เอกสารรายงาน มีบริการแท็บเล็ตของโรงเรียน และให๎ผู๎เรียนใช๎โทรศัพท์มือถือของตนเองส าหรับสืบค๎น
ข๎อมูลและสอบออนไลน์ได๎ มีการใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู๎ด๎วยการใช๎โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ตํางๆ เพ่ือน าเสนอผลงานเป็นชิ้นงานที่หลากหลายทั้งในลักษณะเอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
และวิดีโอ มีการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให๎กับผู๎เรียนเพ่ือสํงเสริมศักยภาพโดยเข๎าแขํงขัน
ทักษะทางวิชาการตํางๆ อาทิงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ผลงานประจักษ์ เชํน เอกสารวัดและประเมินผลผู๎เรียนทุก
ระดับชั้น ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน  สังเกตพฤติกรรมตํางๆ ของผู๎เรียน เชํนความสามารถในการใช๎คอมพิวเตอร์ 
ความสามารถในการใช๎อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศของผู๎เรียน มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๗๔.๑๔ 

 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 เพ่ือให๎นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนด าเนินการจัด

กิจกรรม/โครงการสํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรอยํางหลากหลายและ
ตํอเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบวัดระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรม
ห๎องเรียนคุณภาพ กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู๎สูํ O-NET กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองนักเรียนมีปัญหาผลการ
เรียนไมํผํานเกณฑ์ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาสื่อการ
เรียนรู๎ กิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย กิจกรรมสํงเสริมความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมคํายภาษาท่ีสอง นอกจากนี้ โรงเรียนยังได๎จัดให๎มี
การสอนซํอมเสริมให๎กับนักเรียนที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมิน อีกท้ังด าเนินโครงการพัฒนาครูสูํการเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพโดยจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานและการศึกษาเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบที่หลากหลายโดยเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญให๎เป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการนิเทศติดตามให๎ครูวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ของ
นักเรียนตามสภาพจริง จัดกิจกรรมทบทวนหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ เป็นต๎น    

 นอกจากนี้ โรงเรียนได๎ด าเนินการสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียน ได๎แสดง
ความสามารถทางวิชาการอยํางเต็มศักยภาพ ผํานเวทีการประกวด แขํงขันตํางๆ ทั้งหนํวยงานทาง
ราชการและเอกชนอยํางสม่ าเสมอ เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงความ สามารถของตนได๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการแขํงขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
ได๎เข๎ารํวมการแขํงขันในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ และได๎รับรางวัลทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ระดับภาคอยํางตํอเนื่อง มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๖๙.๖๙ 
  ๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํออาชีพ 
  มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมและ
โครงการตํางๆ ที่สํงผลให๎ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะพื้นฐานในการจัดการและเจตคติท่ีดีพร๎อมที่จะศึกษาตํอใน
ระดับท่ีสูงขึ้น และด๎านอาชีพ ความพร๎อมในด๎านการศึกษาตํอ โรงเรียนได๎จัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
หลักสูตรครบ ทั้ง ๘ กลุํมสาระ การจัดโครงการสอนเสริมเติมความรู๎สูํโอเน็ตเพ่ือการศึกษาตํอให๎กับนักเรียนชั้น 
ม. ๓ และ ม.๖ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให๎ความรู๎อยํางตํอเนื่อง การจัดโครงการระบบดูและชํวยเหลือ
นักเรียนในกิจกรรมโฮมรูมโดยครูที่ปรึกษาจะมีการอบรมนักเรียนในทุกๆ เรื่องทั้งด๎านการเรียน และพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ตํางๆ มีการแนะแนวให๎ความรู๎ในการศึกษาตํอและอาชีพ มีการปลูกฝังผู๎เรียนในด๎านการมีเจตคติ



๕ 

ที่ดีตํองานอาชีพ โรงเรียนได๎ก าหนดรายวิชาโครงงานอาชีพ และรายวิชา IS เกี่ยวกับงานอาชีพไว๎ในหลักสูตร โดย
เน๎นการใช๎วัสดุและผลิตภัณฑ์ในท๎องถิ่นในการจัดท า กํอให๎เกิดผลงานของผู๎เรียนที่หลากหลาย เชํน งานไม๎ การ
ท าปุ๋ยหมักที่สามารถจ าหนํายได๎ การจัดท าหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู๎รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู๎เรียนด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนสูํศตวรรษที่ ๒๑หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งอาชีพ เรื่องกล๎วย กล๎วย นอกจากนี่โรงเรียนได๎รํวมกับวิทยากรท๎องถิ่นในการอบรมให๎ความรู๎ทักษะอาชีพ เชํน
การจัดกิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น รํวมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงแพชรให๎กับนักเรียน 
ในเรื่องการท าปุ๋ยหมัก การปลูกผัก การขยายพันธุ์พืช และการเพาะเห็ดฟางโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะอาชีพ การจัดกิจกรรมโครงการคํายเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับนักเรียนชั้น ม.๒ และ ม.๕ ณ ศูนย์การเรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียง  ต.มหาชัยอ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ด๎านอาชีพโดยน๎อมน าศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืนมีการจัดนิทรรศการอาชีพเผยแพรํในโรงเรียน เชํน 
การท าขนมไทย การท าไม๎กวาดจากดอกหญ๎า การท ากล๎วยฉาบ การท ากระเป๋าจากวัสดุท๎องถิ่น การท าขนม
กระยาสารท ซึ่งผู๎เรียนได๎เรียนรู๎กับวิทยากรท๎องถิ่นจนเกิดทักษะสามารถผลิตและจ าหนํายได๎ โรงเรียนจัดให๎มี
กิจกรรมครูที่ปรึกษาและมีการแนะแนวความรู๎ด๎านอาชีพและการศึกษาตํอจากครูแนะแนวและจาก
สถาบันการศึกษาตํางๆ ท าให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะพื้นฐานในการจัดการและเจตคติท่ีดีพร๎อมจะศึกษาตํอใน
ระดับท่ีสูงขึ้น มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๘.๑๔ 
 ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 

๑) แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน/แบบบันทึกการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียน   
 ๒) รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
 ๓) ผลการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน/เกียรติบัตรนักเรียน 

๔) รายงานโครงการรักการอําน 
๕) เอกสารการจัดกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ 
๖) การจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบ stem ของกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
๗) รายงานกิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติด 
๘) รายงานกิจกรรมวันคริสต์มาส 
๙)รายงานจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐) รายงานการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านอาชีพ 
๑๑) สรุปผลการด าเนินงานพัฒนางานห๎องสมุด (สถิติการเข๎าใช๎บริการ/สืบค๎น/เครื่องพิมพ์) 
๑๒) สถิติการให๎การยืมแท็บเล็ตของนักเรียนใช๎สืบค๎นข๎อมูลและสอบออนไลน์ 
๑๓) ผลงานนักเรียนใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู๎ด๎วยการใช๎โปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ตํางๆ อาทิ MSWord , MSExcel , MSPowerpoint , photoshop , photoscape , ulead , ฯลฯ 
แนวการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับท่ีสูงข้ึน 
๑) จัดกิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานและการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมทักษะความสามารถในการอําน 

การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแตํละระดับชั้น 
๒) จัดกิจกรรมที่สํงเสริมทักษะทางการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนโอเนต 
๓) จัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะการสร๎างนวัตกรรมตามความสนใจของผู๎เรียน  เชํน  การจัดกิจกรรมหนึ่ง

โรงเรียนหนึ่งอาชีพ รวมถึงมีการประสานงานกับหนํวยงานอื่นเพ่ือจัดหาศูนย์จ าหนําย และท าเป็นผลิตภัณฑ์ของ
ฝากจากโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพรํให๎เป็นที่รู๎จักแกํผู๎อ่ืนการจัดการเรียนการ
สอนด๎วยโครงงานแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ การจัดการเรียนการสอนชุมนุมที่สํงเสริมการสร๎างนวัตกรรม 

๔) จัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะการใช๎เทคโนโลยีตามความสนใจของผู๎เรียน เชํน การแขํงขันทาง
คอมพิวเตอร์ การใช๎โปรแกรม-เกม การน าเสนอผลงานทางเทคโนโลยีในงานวิชาการ 



๖ 

๕) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนให๎สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง เรํงพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติเพ่ิมข้ึนทุกรายวิชา  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได๎ก าหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ทั้ง ๘ คุณลักษณะโดย
โรงเรียนได๎จัดท าโครงการวันส าคัญ เชํน กิจกรรมวันไหว๎ครู วันเข๎าพรรษา วันแมํ กิจกรรมตักบาตรข๎าวสาร
อาหารแห๎ง กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย เพ่ือให๎ผู๎เรียนตระหนักในคุณคําของภูมิปัญญาไทยและภูมิใจใน
ความเป็นไทย มีการบันทึกการท าความดีของนักเรียน ในกิจกรรมการเรียนการสอนผู๎เรียนมีความตั้งใจในการ
เรียน ใฝ่เรียนรู๎โดยดูได๎จากบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู๎ และผลการประเมินคุณลักษณะฯ เพื่อที่จะได๎
ประสบผลส าเร็จในการเรียน ท าให๎พํอแมํเกิดความภาคภูมิใจ มีกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ต. มหาชัย อ.ไทรงาม” โครงการโรงเรียน
คุณธรรมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมคณะสี
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อรํวมกันรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียนโดยใช๎
กิจกรรมท าเวรสีในตอนเช๎า ท าให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดี มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๘.๔๕ 

 ๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  
  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได๎จัดท าโครงการและกิจกรรมสํงเสริมความภูมิใจในท๎องถิ่นและความ
เป็นไทย ได๎แกํ โครงการสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านและภูมิปัญญาท๎องถิ่น โครงการคําย
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมสํงเสริมมารยาทไทย กิจกรรมสํงเสริมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชนเพื่อให๎นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่นและความเป็นไทย  ของชุมชนและท๎องถิ่น ต าบลไตรตรึงษ์ อีกทั้งยังให๎ผู๎เรียนได๎สืบทอด สืบสานความ
ภาคภูมิใจในการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงเสริมด๎านการสํงเสริม
อนุรักษ์ศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านของต าบลไตรตรึงษ์ ศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน กํอให๎เกิดผลตํอการพัฒนาความคิด
สร๎างสรรค์ สํงเสริมความเจริญงอกงามทั้งทางด๎านรํางกาย สติปัญญา  อารมณ์และสังคม รวมทั้งปลูกฝังให๎มี
ความซาบซึ้งในคุณคําของศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นและเกิดสุนทรียภาพ พัฒนาลักษณะนิสัยให๎มีระเบียบวินัยใน
การท างาน รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและตํอสํวนรวม  สามารถอยูํรํวมกับสังคมอยํางมี
ความสุข ลงมือปฏิบัติจริง สร๎างความกล๎าแสดงออกให๎แกํผู๎เรียน โดยสามารถน าความรู๎และทักษะไปใช๎ได๎ใน
ชีวิตประจ าวันรวมทั้งเกิดสุนทรียภาพในการด ารงชีวิตในสังคม และท าให๎เกิดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น ในความ
เป็นไทยและคุณคําเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได๎อยํางเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน มีผลการประเมิน
ตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

 ๓) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสํงเสริมเพ่ือให๎นักเรียนเกิดการยอมรับที่

จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย   สามารถท างานด๎วยกระบวนการการท างานเป็นกลุํม รู๎จัก
ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความตั้งใจ มุํงม่ัน พากเพียร ให๎ประสบผลส าเร็จตามตามเป้าหมายของหลักสูตร รวมถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรักและสามัคคีกันในหมูํคณะ ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํผู๎อ่ืน 
ตลอดจนสามารถยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลายรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข มีผล
การประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ 

          ๔) มีสุขภาวะทางรํางกาย  และจิตสังคม 



๗ 

 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได๎ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสุขภาวะทางรํางกาย และ
ลักษณะจิตสังคม โดยการจัดด าเนินโครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพและได๎พัฒนาผู๎เรียนทุกมิติ ผู๎เรียนได๎รับการ
ประเมินภาวะโภชนาการทั้ง ๒ ภาคเรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับรู๎ภาวะโภชนาการของตนเอง และในรายที่บกพรํอง 
หรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนได๎ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จัดกิจกรรมลดหวาน ลด
อ๎วน อีกท้ังยังมีกิจกรรมโครงการ อย.น๎อย ที่ให๎ความรู๎ด๎านการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 
สํงผลให๎ผุ๎เรียนมีภาวะโภชนาการที่ถูกต๎องเหมาะสมตามปัจเจกบุคคล นอกจากนี้โรงเรียนได๎ให๎ผู๎เรียนได๎ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา มีการด าเนินการระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน โดยครูที่ปรึกษา ผู๎ปกครอง 
และตัวผู๎เรียนได๎รํวมกันประเมินสุขภาพจิตของผู๎เรียน และน าผลที่ได๎มาแก๎ไข หรือสํงตํอ มีผลการประเมิน
ตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๘๘.๑๕ 

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
๑. ปพ.๕ 
๒. แผนการจัดการเรียนรู๎,แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๔. แบบรายงานภาวะโภชนาการ 
๕. แบบรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
๖. โครงงานอาชีพ 
๗. ภาพถําย 
แนวการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ระดับที่สูงข้ึน 

 ๑. สํงเสริมจัดกิจกรรมให๎นักเรียนเข๎ารํวมดูแลโรงเรียนในรูปของสภานักเรียน เพ่ือให๎นักเรียนได๎เห็นถึง
ความส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีการเลือกตั้งสภา
นักเรียนทุกปีกิจกรรมกีฬาภายในในทุกปีโรงเรียนจัดให๎มีกีฬาภายใน โดยแบํงเป็นสี ๔ คณะสีคือสีเพทายสี
บุษราคัม สีมรกต สีไพลิน ในการท ากิจกรรมนี้นักเรียนเป็นผู๎ด าเนินการเองทุกขั้นตอนโดยมีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ เป็นคณะกรรมการควบคุมดูแลวางแผนการด าเนินกิจรรมของคณะสี  เป็นต๎น 
 ๒. จัดกิจกรรมประชุมผู๎ปกครองในหัวข๎อ “ภาวะโภชนาการของผู๎เรียน” เพ่ือหาแนวทางรํวมกันแก๎ไข
ปัญหาภาวะโภชนาการที่บกพรํอง และลดในรายที่เกินมาตรฐาน สํงเสริมการออกก าลังกาย และมีการติดตาม          
เฝ้าระวังผู๎เรียนอยํางใกล๎ชิดตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได๎ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจจากการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา และความต๎องการของผู๎ปกครอง ชุมชน และท๎องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอยํางรอบด๎าน โดยอาศัย
การศึกษาข๎อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหนํวยงานต๎นสังกัดประกอบการด าเนินการ
โดยละเอียด และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
และบุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนรํวมกันก าหนด/ปรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เทําทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางด๎านวิทยาการความรู๎ 
สังคม และเทคโนโลยี ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (VISION) “มุํงพัฒนาผู๎เรียน ให๎สุขภาพดี มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่เข๎มแข็ง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูํมาตรฐานสากล” 



๘ 

พันธกิจ (MISSION)๑) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสุขภาพดี ๒) พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๓) พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎เข๎มแข็ง๔) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล และหลักสูตรท๎องถิ่นตามความต๎องการของผู๎เรียน๕) พัฒนาข๎าราชการครูให๎มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นครูมืออาชีพ ๖) พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล๎อม สื่อ เทคโนโลยี ให๎เอื้อตํอการ
เรียนรู๎และทันตํอการเปลี่ยนแปลง๗) พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพโดยการมีสํวนรํวมจากทุก
ภาคสํวน มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ และมียุทธวิธีการพัฒนาที่
ชัดเจน  สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการวางแผนอัตราก าลัง จัดหาทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล๎องกับเป้าหมาย  นโยบายในการจัดการศึกษา ศักยภาพของ
สถานศึกษา และความต๎องการของท๎องถิ่น พร๎อมมอบหมายงานให๎ผู๎รับผิดชอบ  มีการนิเทศติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และพัฒนาอยํางตํอเนื่องเป็นไปตามแผนการนิเทศ และมีการบริหารจัดการระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  โดยแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  พร๎อม
รายงานผลการประเมินตํอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู๎ปกครอง ชุมชน  และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ทราบทุกกลุํมเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให๎บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว๎มีการด าเนินการนิเทศ
ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานโดยใช๎หลักการของวงจรเดมมิ่ง คือ PDCA  

มุํงพัฒนาผู๎เรียน ให๎เป็นคนดี  คนเกํง และมีความสุข โดยใช๎ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน และครูท างาน
ด๎วยความเต็มใจ  เต็มก าลัง  เต็มเวลา ภายใต๎กรอบการบริหารงาน ๔กลุํมงาน ได๎แกํ กลุํมงานบริหารวิชาการ 
กลุํมงานบริหารบุคคล  กลุํมงานบริหารงบประมาณ  และกลุํมงานบริหารทั่วไป มีผลการประเมินตนเองอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎านด๎วยการจัดหลักสูตรอยําง
เป็นระบบ มีการประเมินความต๎องการจ าเป็นของนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน เพ่ือรวบรวมข๎อมูล รํวมกัน
ค๎นหาจุดเดํน จุดด๎อยในการวางแผน จัดท าข๎อก าหนดที่ส าคัญของหลักสูตร ออกแบบโครงสร๎างหลักสูตร ที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการของนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน  โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ผู๎ปกครองในชุมชนมีความต๎องการให๎มีโรงเรียนดีใกล๎
บ๎าน เดินทางสะดวก ต๎องการให๎บุตรหลานมีทักษะความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ ภาษาและอาชีพ ดังนั้นเพื่อตอบสอ
นงความต๎องการของผู๎ปกครองและชุมชน โรงเรียนจึงเปิดสอนเป็นห๎องเรียนวิทยาศาสตร์  ศิลป์ภาษา และศิลป์
ทั่วไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ได๎มีการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือสํงเสริมอาชีพแกํนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาต๎น มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ และมี
หลักสูตรบูรณาการการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง เรื่องกล๎วย กล๎วย ที่เปิดสอนตั้งแตํระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีการก ากับ ติดตามและนิเทศการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยําง
ตํอเนื่อง มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได๎ด าเนินการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจาก

การสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรได๎รับการอบรมตรงตามหลักสูตร อยํางน๎อย ๒๐ ชั่วโมง ตํอปีการศึกษา และ
สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรได๎รับการอบรมพัฒนาตนเองสอดคล๎องกับหน๎าที่ท่ีปฏิบัติ และเข๎ารับการอบรมพัฒนา
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเข๎ารับการพัฒนาตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่



๙ 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ อีกท้ังมีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎เลื่อน     
วิทยฐานะให๎สูงขึ้นเมื่อถึงก าหนด มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพโดยมีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎มี

แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนเรียนรู๎ได๎อยํางมีความสุข 
ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดีได๎แกํ อาคารเรียน อาคารหอพักนักเรียน อาคารหอประชุม โรงอาหาร ห๎องพยาบาล 
อาคารโรงฝึกงานสนามกีฬาและอาคารประกอบตํางๆ มีการติดตั้งสัญญากริ่งเตือนภัย ถังดับเพลิงประจ าอาคารเรียน 
ติดตั้งเครื่องตัดไฟทุกอาคาร รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพทุกภาคเรียนมีติดตั้งเครื่องกรองน้ าดื่มและเครื่องท า
ความเย็น มีห๎องน้ าบริการอยํางเพียงพอ สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ได๎จัดมุมความรู๎ และมุมพักผํอน บริเวณ
โรงอาหาร หน๎าสหกรณ ์โดยค านึงถึง ความปลอดภัย ความมั่นคง แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือตํอการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักเรียน ตลอดจนการปรับปรุง ซํอมแซม ให๎อยูํในสภาพดี แข็งแรง
สวยงาม เหมาะแกํการท ากิจกรรม รวมทั้งให๎บริการด๎านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก จัดบริการ
ด๎านสาธารณูปโภคอยํางทั่วถึงและเพียงพอ จัดระบบป้องภัย ซึ่งได๎ตรวจสอบการใช๎งานทุกปี จัดระบบการ
ซํอมแซมปรับปรุงและบ ารุงรักษาอยํางตํอเนื่อง มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

๒.๖จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได๎พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอการ

จัดการเรียนการสอนแกํครูและนักเรียน ด๎วยการพัฒนาระบบเครือขํายภายในโรงเรียนให๎มีอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง โดยการติดตั้งสัญญาณ WiFi บริเวณตํางๆ เพ่ือสนับสนุนตํอการท างานของบุคลากรและน ามาใช๎บริหาร
จัดการด๎านการเรียนการสอนให๎เต็มประสิทธภิาพ จัดการระบบฐานข๎อมูลพ้ืนฐานและผลการเรียนของนักเรียนอยําง
เป็นระบบและถูกต๎อง ด๎วยโปรแกรม Secondary ๕๖ และ Bookmark และระบบงานพัสดุและการเงินใช๎ซอฟต์แวร์
เข๎ามาชํวยบริหารจัดการด๎วยระบบ egp (ระบบจัดซื้อจัดจ๎างของภาครัฐ) และระบบ e-budget นอกจากนี้ได๎จัดท า
ระบบการเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผํานเว็บไซต์ของโรงเรียน www.nakorntritrung.ac.th เพ่ือใช๎
เป็นสื่อกลางในการเรียกใช๎และเผยแพรํข๎อมูลตํอนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไปได๎ สนับสนุนคณะครูให๎มีความรู๎
เกี่ยวกับการใช๎การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ DLIT จัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการสื่อประกอบการสอนจาก DLIT โดยการศึกษาค๎นคว๎าเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนและเกิดเป็นชิ้นงาน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได๎เข๎ารํวมเครือขํายชุมชนการเรียนรู๎ 
เพ่ือเผยแพรํ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ น าองค์ความรู๎ตํางๆ ไปใช๎ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมีการใช๎สื่อ Social Media และน าเทคโนโลยีเข๎ามามีสํวนรํวมในการวัดและประเมินผลโดยกา
จัดการทดสอบด๎วยระบบการสอนออนไลน์ 

มีบริการเครื่องแท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในห๎องสมุด ให๎สามารถบริการการ
สืบค๎นให๎แกํนักเรียนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ือจูงใจในการเข๎าใช๎บริการ รวมทั้งมีการเสริมสร๎างบรรยากาศ
ในห๎องสุดโดยการจัดมุมตําง ๆ อยํางเหมาะสม มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าระดับเดิม 
 การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพ 
ปัญหา ความต๎องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดท าก าหนดการปฏิทิน
การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสูํการปฏิบัติที่ชัดเจน อยํางเป็นระบบจัดประชุมผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสียผู๎เกี่ยวข๎องทุก
ฝ่ายและเครือขํายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือชี้แจงและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายและ
งานตํางๆเพ่ือให๎บรรลุสนองตํอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคํานิยมของโรงเรียน  พร๎อมทั้งแจ๎งให๎หนํวยงานต๎นสังกัด
ทราบ  



๑๐ 

 การนิเทศการจัดการเรียนรู๎ที่เกิดจากการมีสํวนรํวมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎อง อาทิ ผู๎บริหาร ครู หัวหน๎า
กลุํมสาระการเรียนรู๎ กรรมการสถานศึกษา เป็นต๎น อยํางตํอเนื่อง อีกทั้งน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางจริงจัง โดยควรมีการก ากับติดตามการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎หลัง
การนิเทศ 
 จัดท าหลักสูตรที่บูรณาการผลการเรียนรู๎อาเซียน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คํานิยม ๑๒ ประการ 
ทักษะของผู๎เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ สาระการเรียนรู๎ท๎องถิ่นและบริบทของชุมชนให๎ครบถ๎วนสมบูรณ์ในทุกสาระ
การเรียนรู๎   การด าเนินงานตําง ๆ ควรสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องและมีการประชุมชี้แจง
เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกันมากยิ่งขึ้น 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
๑. แผนกลยุทธ์ 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
๓. สารสนเทศโรงเรียน  
๔. รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕. หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๖. หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ กลุํมสาระการเรียนรู๎

คณิตศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 
๗. หลักสูตรบูรณาการการเรียนรู๎แบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนด๎วยกระบวนการ

จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง เรื่องกล๎วยกล๎วย 
๘. รายงานอบรมหลักสูตรระยะสั้นด๎านอาชีพให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต๎นตอน 
๙. รายงานโครงการพัฒนาทักษะสูํศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

         ๑๐. โครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมและการบริการฯ 
         ๑๑. รายงานฝึกอบรมโครงการสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๑๒. รายงานโครงการพัฒนางานกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
         ๑๓. รายงานอบรมโครงการคุณธรรม  จริยธรรมจังหวัดก าแพงเพชรโดยความรํวมมือกับวัดหนองปลิง 
         ๑๔. กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
         ๑๕. บันทึกการประชุมครู 
         ๑๖. สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข๎อง 
         ๑๗. โลํและเกียรติบัตรรางวัลตําง ๆ ของครูและนักเรียน 
         ๑๘. ภาพกิจกรรมตํางๆ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิต 
มีการสํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ มีการตรวจสอบและประเมิน

ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ สร๎างโอกาสให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และแหลํง
เรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎โดยใช๎การเรียนรู๎ความรู๎ใหมํๆ การค๎นคว๎าเรื่องที่สนใจผําน Internet ตามแผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได๎จริง อยํางเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับผู๎เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎การวางแผนเพ่ือแก๎ไขปัญหาและพัฒนาผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข มีการ



๑๑ 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎โดยครูผู๎สอนทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ประชุม(PLC) เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเข๎าถึงปัญหาของผู๎เรียนในการเรียนรู๎แตํละวิชามีการ
ประชุมครูที่ปรึกษาของแตํละระดับชั้น (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในระดับชั้นและติดตามผลพฤติกรรม
นักเรียนที่จะสํงผลตํอการเรียน มีการสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนจัดการเรียนการสอนไมํได๎มีเฉพาะในห๎องเรียน ได๎มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางครูและชุมชนภายนอกจัดสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก ห๎องเรียน เพ่ือ
สนับสนุนให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุข เพื่อให๎ครูและชุมชนได๎เสนอแนวทางในการจัดการศึกษารํวมกัน
โรงเรียนจัดให๎มีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎และหลักสูตรโดยใช๎ข๎อมูลผลการเรียนของนักเรียนเป็น
องค์ประกอบ มีข๎อมูลการวิเคราะห์ผู๎เรียน ข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพื่อใช๎เป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา          

โดยโรงเรียนมีศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู๎และสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู๎ของครูและผู๎เรียน 
ได๎แกํ ห๎องสมุด ห๎อง Creative Classroom ป้ายนิเทศหน๎าอาคารหรือหน๎าชั้นเรียน แผํนป้ายความรู๎ ต๎นไม๎พูด
ได ๎เป็นแหลํงข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค๎นคว๎า ทั้งในลักษณะสื่อส าเร็จ สะดวกตํอการสืบค๎น เพื่อการเรียนรู๎
ในด๎านตําง ๆ ผํานสื่อ Electronic หรือสื่อทางไกลผํานดาวเทียมเผยแพรํ อยํางห๎อง DLIT/DLTV สนองความ
ต๎องการและความสนใจของผู๎เรียน มีการรวบรวมผลงานของครู คือวิจัยในชั้นเรียน และผลงานนักเรียนในการ
ท าโครงงาน หรือการศึกษาคันคว๎าอิสระ (IS) ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนด๎วยเทคโนโลยี เป็น
ตัวอยํางที่ดีส าหรับครู และนักเรียนทั่วไปที่จะใช๎เทคโนโลยีเพ่ือชํวยการเรียนการสอนทางโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
ได๎จัดท าโครงการสํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ของชุมชนและท๎องถิ่น 
ต าบลไตรตรึงษ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ที่สํงเสริมด๎านการสํงเสริมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพ้ืนบ๎านของต าบล
ไตรตรึงษ์ ศิลปะการแสดงพ้ืนบา๎น เป็นแหลํงเรียนรู๎ของท๎องถิ่น แหลํงเรียนรู๎ประเภทบุคคล ได๎แกํ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นทั้ง ๑๕ต าบล ๒ หนํวยงานท๎องถิ่น ตามกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมถึงแหลํงเรียนรู๎
ประเภทวัตถุและสถานที่ที่มนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ สถานที่ส าคัญภายในท๎องถิ่นที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน โดย
ผู๎เรียนมีโอกาสแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๓ การบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได๎มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรัก

เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข เพ่ือสนับสนุนให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎
อยํางมีความสุข ชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได๎
ในอนาคต สร๎างความอบอํุน ความสุขสบายใจให๎กับผู๎เรียน จัดบรรยากาศให๎เหมาะสม นอกจากนี้การสร๎าง
บรรยากาศการเรียนรู๎ให๎เกิดความสุขแกํผู๎เรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่จะสร๎างคุณลักษณะนิสัย
ของการใฝ่เรียนรู๎ การมีนิสัยรักการเรียนรู ๎การเป็นคนด ีและการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยูใํนสังคมได๎อยํางมี
ความสุขทั่งในปัจจุบนัและอนาคตตํอไป มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล๎องตามตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู๎ที่ปรากฏในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในระเบียบการวัด
และประเมินผลโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ มีการด าเนินกิจกรรมวิเคราะห์ข๎อสอบโดยคณะกรรมการประเมิน
แบบทดสอบที่ได๎รับการแตํงตั้ง มีการสอบโดยใช๎ “ระบบคลังข๎อสอบออนไลน์” ซึ่งเป็นเครื่องมือเพ่ือการวัดผล
และประเมินผลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ท าให๎ครูผู๎สอนมีข๎อมูลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาคํา
ดัชนีความสอดคล๎อง ความยากงําย และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ และนักเรียนสามารถรู๎ผลการสอบได๎



๑๒ 

ทันที นอกจากนี้ ยังมีข๎อมูลที่เป็นแบบประเมินข๎อสอบให๎แกํครูผู๎สอน ท าให๎รู๎ข๎อบกพรํองและน าไปวางแผนแก๎ไข
ปัญหาเพื่อพัฒนาผู๎เรียนได๎  

โรงเรียนได๎ก าหนดนโยบาย วิธีการ และรูปแบบการรายงานผลการเรียนเพื่อให๎นักเรียน ผู๎ปกครองและ
ชุมชนได๎รับทราบด๎วยข๎อมูลที่มีความถูกต๎องชัดเจน โดยก าหนดให๎ครูประจ าวิชาตัดสินผลการเรียนและบันทึกผล
ในโปรแกรม Bookmark ๒๕๕๑ และรายงานผลให๎ผู๎ปกครองรับทราบโดยตรงด๎วยการจัดประชุมผู๎ปกครอง 
ชั้นเรียน (ClassroomMeeting) ในทุกภาคเรียน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการจัดการศึกษาในที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือขํายผู๎ปกครอง ด๎วยเอกสารหลักฐานครบถ๎วนเป็นปัจจุบัน  

โรงเรียนจัดให๎มีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎และหลักสูตรโดยใช๎ข๎อมูลผลการเรียนของนักเรียน
เป็นองค์ประกอบ มีข๎อมูลการวิเคราะห์ผู๎เรียน ข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพ่ือใช๎
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน นักเรียนที่ได๎รับการตัดสินผลการเรียน
และอยูํในกลุํมเกํง จะได๎รับการสํงเสริมให๎พัฒนาตามความสามารถด๎วยกิจกรรมตํางๆ เชํน การแขํงขันทักษะด๎าน
วิชาการ และส าหรับนักเรียนที่อยูํในกลุํมอํอน หรือมีผลการเรียนไมํผํานเกณฑ์ จะได๎รับการสอนซํอมเสริม ด๎วย
ความรํวมมือระหวํางครูที่ปรึกษา ผู๎ปกครองและครูฝ่ายวิชาการ โดยใช๎ “ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน” เป็นตัว
ขับเคลื่อน มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู๎การวางแผนเพ่ือแก๎ไขปัญหาและพัฒนาผู๎เรียน การประชุมคณะครูและผู๎บริหารภายในรงเรียน การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา การแลกเปลีย่นเรียนรูภ๎ายในกลุํมสาระการเรียนรูโ๎ดยครูผูส๎อนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
ประชุมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเข๎าถึงปัญหาของผู๎เรียนในการเรียนรู๎แตํละวชิา โดยครูที่ปรึกษาแตํละ
ระดบัชั้นมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู๎และแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัญหาของนักเรียนอยํางน๎อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยมี
การบันทึกลงในแบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม มีการส ารวจรายชื่อนักเรยีนที่เข๎าแถว คอยดแูลสอดสํองพฤติกรรม
นักเรียน สอบถาม และแนะน านักเรียนหลังจากกิจกรรมเข๎าแถวเคารพธงชาติ สํวนครูในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎
มีการแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและวิธีการแก๎ปัญหานักเรียนโดยผํานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประจ ากลุํมสาระ
การเรียนรู๎ PLC สํวนผู๎ปกครองมีสํวนรํวมแลกเปลี่ยนกับครูที่ปรึกษาในการประชุมผู๎ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้งเพ่ือ
รํวมกันแก๎ไข และสํงเสริมนักเรียน มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ 

ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน 
 ๑. โครงการห๎องเรียนปลอด ๐ 

๒. โครงการการเรียนรู๎สูํพลโลก (IS), โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๓. แผนการจัดการเรียนรู๎ STEM, กิจกรรมโครงงาน 
๔. หลักสูตรบูรณาการการเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาสูํผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๕. แหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาตํางๆ 
๖. กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๗. สถิติการใช๎สื่อ สารสนเทศภายในโรงเรียน 

 ๘. รางวัลสถานศึกษายอดนักอํานและการบันทึก 
๙. ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 

         ๑๐. คลังข๎อสอบ/ภาพถํายการจัดสอบด๎วยระบบออนไลน์ 
         ๑๑. แผนการจัดการเรียนรู๎ 
         ๑๒. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         ๑๓. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมประชุมผู๎ปกครองนักเรียน (ClassroomMeeting) 
         ๑๔. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 



๑๓ 

แนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าระดับเดิม 
๑. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและวิธีการจัดการเรียนรู๎ของครูผู๎สอนโดยเน๎น 

ผู๎เรียนเป็นส าคัญ และมีการวัดผลตามสภาพจริงสอดคล๎องกับการวัดผลประเมินผลทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษ              
ที่ ๒๑ ควรจัดกิจกรรมบูรณาการเพ่ือให๎ลดภาระงาน น าภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
ให๎นักเรียน และการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช๎พัฒนาตนเอง 
 ๒. จัดสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก ห๎องเรียน เพ่ือสนับสนุนให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎อยํางมี
ความสุข การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นสิ่งส าคัญในการชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได๎ในอนาคต สํงเสริมการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศให๎มากข้ึน มี
ทะเบียนคุมภูมิปัญญาท๎องถิ่น พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนเชํน ห๎องสมุด เพ่ือให๎เป็น E-Library ให๎เหมาะ
กับทักษะผู๎เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู๎ ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียน และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

๓. ให๎ชุมชนแหํงการเรียนรู๎จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู๎สอนให๎เกิด
ประสิทธิภาพตํอผู๎เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
  



๑๔ 

บทท่ี ๓ 

บทสรุปผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักเรียนรู๎ 
และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ด๎วยการจากการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกกิจกรรมอยํางหลากหลาย
เพ่ือกระตุ๎นผู๎เรียนให๎ศึกษาหาความรู๎ แสวงหาค าตอบและสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง สํงเสริมให๎ผู๎เรียนอํานและ
บันทึกการอํานของตนลงในแบบบันทึกรักการอําน จัดให๎มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้นเพื่อให๎
เกิดทักษะการใช๎เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองตํอไป และจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ไว๎ที่
ห๎องสมุดโรงเรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถศึกษาค๎นหาข๎อมูลตํางๆ ด๎วยตนเอง จัดกิจกรรมสํงเสริมความสามารถ
ด๎านเทคโนโลยี จัดซื้อหนังสือและสื่อสารสนเทศให๎เพียงพอตํอความต๎องการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน บูรณาการ เน๎นการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนปฏิบัติได๎จริงด๎วยตนเอง สามารถถํายทอดให๎กับผู๎อื่นได๎ จัดให๎มี
การเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ภายนอก
สถานศึกษาทุกระดับชั้น สํงเสริมและพัฒนาให๎ผู๎เรียนคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎
อยํางมีสติสมเหตุผล ครูจัดการเรียนรู๎แบบกระบวนการแก๎ปัญหา การสอนแบบโครงงาน พัฒนาผู๎เรียน เพื่อให๎ มี
ความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร จัดให๎มีการประชุมและนิเทศครูด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และให๎เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
พัฒนาและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดี
ตํออาชีพสุจริต จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการที่หลากหลาย โดยเน๎นให๎ผู๎เรียน
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล และรายกลุํม สํงผลให๎ผู๎เรียนสามารถท างานอยํางเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
เข๎าใจกระบวนการท างาน มีการวางแผน ก าหนดขั้นตอนการท างาน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบทบทวน และน า
ข๎อเสนอแนะมาเพ่ือปรับปรุงแก๎ไขผลงาน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักรบัผิดชอบท างานที่ได๎รับมอบหมาย รักในการ
ท างาน มีทักษะในการท างาน และมีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ความสุข รู๎จักแก๎ไขเมื่อเกิดปัญหา และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎นั้น ครูได๎สอดแทรกคุณธรรม เจตคติที่ดีตํอ
อาชีพสุจริต ชี้แนะให๎นักเรียนมีความชื่นชมและภาคภูมิใจในอาชีพสุจริต 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการบริหารจัดการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ การแตํงตั้ง
กรรมการบริหารภายในโรงเรียน มีการเผยแพรํและประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของโรงเรียนตํอสาธารณะ
ชน จัดให๎มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในสถานศึกษา ประชุมครู
เป็นประจ าเดือน ใช๎หลักการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมระหวํางบ๎าน ชุมชน โรงเรียน รํวมคิดรํวมท าในด๎าน
การจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและพัฒนาการศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด มีการก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา อยํางตํอเนื่อง ตลอดเวลา โรงเรียนมี
การน าเสนอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงาน
ผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา ( SAR ) ให๎คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบกํอน
น าไปปฏิบัติการ และเผยแพรํตํอสาธารณะชน ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น า และความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนา
ผู๎เรียนใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการ
และการจัดการสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ สํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ



๑๕ 

เต็มเวลา การบริหารงาน ให๎คณะทีมน าทุกระบบเป็นแกนน าในการท างานรํวมกับคณะครูทุกทําน ผู๎ที่เกี่ยวข๎องมี
สํวนรํวมในการก าหนดนโยบาย รํวมวางแผนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่และ ตามความรู๎ความสามารถ 
ตามศักยภาพของบุคคล สามารถจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่วางไว๎ 
กระบวนการบริหารจัดการทุกหนํวย งาน โครงการ กิจกรรม ของโรงเรียนยึดหลักวงจรการท างานแบบ PDCA 
และ แนวทางตามพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการท างาน 
อยํางเป็นระบบ โดยผู๎ที่ได๎รับมอบหมายเป็นผู๎รับผิดชอบด าเนินการ น าเสนอผลการประเมินตํอผู๎บริหาร เพื่อ
น าไปใช๎ในการปรับปรุง และพัฒนางาน สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยํางสม่ าเสมอจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน หลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนตามที่ สพฐ.ก าหนด และมีนโยบายเรํงดํวนจากต๎นสังกัด จัดกิจกรรม/
โครงการที่หลากหลากเพ่ือสํงเสริมและตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผู๎เรียน กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน งานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน งานประชุมผู๎ปกครองนักเรียน มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให๎ครูน าผลไปปรับปรุงการสอน จัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน กิจกรรมการประชุม
ผู๎ปกครอง เพ่ือให๎มีการก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางตํอเนื่องจัดสภาพแวดล๎อมและ
จัดบริการตํางๆ เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ โดยได๎ด าเนินกิจกรรมตํางๆ เพื่อ
พัฒนาอาคารสถานที่ จัดท าห๎องเรียนและห๎องประกอบให๎อยูํในสภาพที่สะอาด เรียบร๎อย มีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์
ภายในอาคารเรียนและบริเวณ ให๎เพียงพอรํมรื่นส าหรับผู๎เรียน ซํอมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ งานปรับปรุงห๎องน้ า ห๎อง
สวม โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมที่สวยงามเพ่ือใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาอยํางหลากหลาย สํงเสริมให๎
ครู มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในบริเวณ
โรงเรียนเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนศึกษาเรียนรู๎ด๎วยตนเองภายนอกห๎องเรียน สนับสนุนให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
เชิงบูรณาการ ให๎มีการศึกษาหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานสถานศึกษาทุกระดับชั้น
เชิญวิทยากรจากภายนอก/ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาให๎ความรู๎แกํนักเรียน โรงเรียนสํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ใน
โรงเรียน เชํน ห๎องสมุดโรงเรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ประโยชน์โดยการค๎นคว๎าหาความรู๎จากการอําน การค๎นข๎อมูล
ผํานอินเตอร์เน็ต 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนสํงเสริมและพัฒนาครูให๎ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ด๎วยความมุํงม่ัน ทุํมเทในการสอนอยํางเต็มเวลาและเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน๎นให๎ครูสอนตรงตามวุฒิการศึกษา 
ความถนัด ความสามารถมีการจัดอบรมพัฒนาครูให๎เข๎าประชุม/สัมมนา/ อบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภายใน
หนํวยงานและรํวมกับองค์กรภายนอกตลอดปีการศึกษาจัดประชุมครูอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอทุกเดือน โดย
มุํงปลูกฝังให๎ครูเป็นผู๎ที่ประพฤติปฏิบัติและยึดมั่นหลักธรรมที่ตนนับถือตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพให๎เป็น
ผู๎รับผิดชอบตํอหน๎าที่เสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู๎ปกครองครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยําง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยครูทุกคนได๎ศึกษาและมีความรู๎เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนการจัดการ
เรียนรู๎ ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่ครอบคลุมทั้งด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให๎ข๎อมูลประกอบการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎ ที่ตอบสนองความต๎องการและความแตกตํางระหวํางบุคคลของนักเรียน สํงเสริมให๎ครูใช๎
เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสม ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาบูรณาการ สํงเสริมให๎ครูมีการวัดและ
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ประเมินผล ที่มุํงเน๎นพัฒนาการของผู๎เรียน จัดท าการวิจัยเพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู๎ โดยครูต๎อง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี รับผิดชอบภาระงานที่รับมอบหมายอยํางเต็มเวลา เต็มความสามารถ 


