
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 

อ าเภอเมืองก าแพงเพชร   จังหวัดก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 เอกสารรายงานการจัดการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๒ ของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  เล่มนี้ เป็นเอกสารที่ได้จัดท าข้ึนเพ่ือเสนอรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่
ด าเนินการจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของรายงานประจ าปี ยังบกพร่องคณะผู้ด าเนินการจะ
น าไปเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 
 

( นายภิญโญ  แก่งศิริ ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 

                                         ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

สารบัญ 
 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
บทที่ ๑ บริบทและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ๑ 
บทที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๓ 
บทที่ ๓ บทสรุปผู้บริหาร ๑๗ 

ภาคผนวก ๒๑ 
  
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

บทท่ี๑ 

บริบทและข้อมลูพื้นฐานท่ัวไป 
๑. บริบทโรงเรียน 

๑.๑ ข้อมูลโรงเรียน 
ชื่อโรงเรียนนครไตรตรึงษ์  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๙  หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธินต าบลไตรตรึงษ์   อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ ๖๒๑๒๐ โทรศัพท ์๐๕๕-๗๙๖๑๑๔ โทรสาร - e-mail 
:nakorntraitrung@hotmail.comWebsite :  http://www.nakorntritrung.ac.th 
ชื่อผู้บริหาร   นายภิญโญ  แก่งศิริ.ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์     . 

๑.๒ ประวัติย่อของโรงเรียน(พอสังเขป) 
 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) ที่ได้รับการยกฐานะ                 
จากสาขาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชรนับเป็นโรงเรียนล าดับที่  
๒๑  ของส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดก าแพงเพชรโดยเริ่มเปิดเป็นสาขาโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  เมื่อวันที่  
๘  พฤษภาคม  ๒๕๓๒  มีนักเรียน  ๒  ห้องเรียน  จ านวน  ๖๕  คน  อาศัยเรียนในบริเวณโรงเรียนบ้าน
ไตรตรึงษ์   มีคณะครูจากโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาสอน  โดยมีนายยงยุทธ  อินทร์
ส าเภา อาจารย์ ๒  โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ท าหน้าที่บริหารโรงเรียน     
 ปีการศึกษา  ๒๕๓๓  รับนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก  ๒  ห้องเรียน  จึงด าเนินการจัดหาสถานที่ก่อสร้าง
โรงเรียนใหม่  ซึ่งกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ที่ดินในพ้ืนที่เขตป่าสงวน  หมู่ที่  ๑  ต าบลไตรตรึงษ์    อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  ติดถนนพหลโยธินบริเวณทางแยกวัดวังพระธาตุเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนตาม
ประกาศกรมป่าไม้ที่  ๖๘/๒๕๓๓  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๓๔  มีเนื้อที่  ๓๒  ไร่  ๓ งาน ๓๐.๒๕  ตารางวา 
 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
๒๕๓๓  โดยพลเอกมานะ  รัตนโกเศศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  ๑  และ  ๒  รวม  ๔  หอ้งเรียน  จ านวนนักเรียน  ๑๔๕  คน กรมสามัญศึกษาจัดสรรครูให้  ๘  อัตรา  และ
แต่งตั้งนายยงยุทธ  อินทร์ส าเภา  เป็นครูใหญ่      
           โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๓๔  ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๗  
นางสาวนันทิยา  ชุนณวงษ์  มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในปี  พ.ศ. ๒๕๔๔ นายเฉลยลาภ  ศิริเจริญ                
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๖ นายเผ่าชาย  ชาญเชี่ยว  มาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  และเมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๘  นายภิญโญ  แก่งศิริ  มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน 
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๒ 

๑.๓ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  ๑) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น รวม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๓๗ ๑ ๗  ๔๖ 

   

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

จ านวนบุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๓๓ ๑๒ ๑ ๔๖ 

  ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
 

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

 

 ๔) ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน (คน) 

รวม จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง 

ม. ๑ ๗๑ ๖๗ ๑๓๘ ๔ 
ม. ๒ ๘๔ ๕๗ ๑๔๑ ๔ 
ม. ๓ ๖๐ ๖๘ ๑๒๘ ๔ 

รวมมัธยมต้น ๒๑๕ ๑๙๖ ๔๐๗ ๑๒ 
ม. ๔ ๔๘ ๖๒ ๑๑๐ ๓ 
ม. ๕ ๔๔ ๓๓ ๗๗ ๓ 
ม. ๖ ๓๓ ๔๑ ๗๔ ๓ 

รวมมัธยมปลาย ๑๒๕ ๑๓๖ ๒๖๑ ๙ 
รวมทั้งหมด ๓๔๐ ๓๒๘ ๖๖๘ ๒๑ 

 
 
 
 



๓ 

บทท่ี  ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิขาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐ โดยโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และมีทักษะกระบวนการคิด
ค านวณ คิดวิเคราะห์วิจารณ์  ได้อย่างเหมาะสมตามระดับชั้น และเกิดผลงานเปน็ที่ประจักษ์  ได้แก่  รางวลั
สถานศึกษายอดนักอ่าน การจดัการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) และโรงเรียนยัง
ได้จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาท่ีสอง กิจกรรม English after lunch กิจกรรมเสริมทักษะ
กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ยังส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกระดับชั้นเห็นความส าคัญของการอ่าน การเขียน การสื่อสารมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้โดยเข้า
ร่วมโครงการกิจกรรมรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด มีการน านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้นต้นเข้า
ร่วมโครงการประเมินการรู้เรื่องการอ่านตามแนวการประเมินนานาชาติ (PISA) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ ตลอดทุกปี มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และน าผลการ
บันทึกการอ่านของนักเรียนมาบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนในแบบบันทึกการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ จากการด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนร้อยละ  ๗๑.๘๙ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ว่านักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยได้ด าเนินพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยมีการจัดการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใน ๘ กลุ่มสาระและเน้นประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบ IS การจัดการเรียน
การสอนโครงงาน กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด  ชุมนุม  ตรงตามหลักสูตรที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้  กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ และเรียนรู้จากการทดลอง โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
จากผลการด าเนินตามกิจกรรม และกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการคิด
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งส่งผลให้
การประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดีเลิศ   นักเรียนร้อยละ ๙๓.๔๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ตางๆ ได้
อย่างเหมาะสมสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๐  โดยได้สนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นปัญหาและสร้างแรงจูงใจ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



๔ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ทั้งในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน การจัดกิจรรม
ต่างๆ โครงงานของแต่ละกิจกรรม การสร้างชิ้นงานจากกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมชุมนุม การสร้างชิ้นงาน 
การออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์เพ่ือใส่ผลผลิตกล้วยจากโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ (เรื่องกล้วยกล้วย) 
ผู้เรียนสามารถน าทักษะที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถเผยแพร่ จากผลการด าเนินการนักเรียนร้อยละ 
๘๐.๐๕ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ ดี     
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๗๕ และได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
จากการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการเรียนรู้ในส่วนของเทคโนโลยีให้ตรงตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้  มี
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานห้องสมุดของโรงเรียน โดยจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการสืบค้น มี
เครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารส าหรับพิมพ์เอกสารรายงาน มีบริการแท็บเล็ตของโรงเรียน และให้ผู้เรียนใช้
โทรศัพท์มือถือของตนเองส าหรับสืบค้นข้อมูลและสอบออนไลน์ได้ มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรม เรียนรู้ด้วยการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อน าเสนอผลงานเป็นชิ้นงานที่หลากหลายทั้งใน
ลักษณะเอกสาร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ มีการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับ
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพโดยเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ อาทิงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ผลงาน
ประจักษ์ เช่น เอกสารวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน  สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของ
ผู้เรียน เช่นความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้เรียน ท าให้ผลการประเมินตนเองพบว่านักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตามเกณฑ์ทีก่ าหนดร้อยละ ๗๗.๙๑ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๖๕ เพ่ือให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการสอบวัดระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้สู่ O-NET 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนมีปัญหาผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรม
ค่ายภาษาที่สอง นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
อีกท้ังด าเนินโครงการพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอบรม  สัมมนา  
ศึกษาดูงานและการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายโดยเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการนิเทศติดตามให้ครู
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามสภาพจริง จัดกิจกรรมทบทวนหลักสูตรพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น   

 นอกจากนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ ทาง
วิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ผ่านเวทีการประกวด แข่งขันต่างๆ ทั้งหน่วยงานทางราชการและเอกชนอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความ สามารถของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับภาคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การประเมินตนเอง 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ขึ้นไปร้อยละ ๖๖.๖๒ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดีเลิศ 



๕ 

  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๙๒ ซึ่งโรงเรียนมีการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการจัดการและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และด้านอาชีพ ความ
พร้อมในด้านการศึกษาต่อ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรครบ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ การจัด
โครงการสอนเสริมเติมความรู้สู่โอเน็ตเพื่อการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม.๖ โดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดโครงการระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนในกิจกรรมโฮมรูมโดยครูที่
ปรึกษาจะมีการอบรมนักเรียนในทุกๆ เรื่องทั้งด้านการเรียน และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ต่างๆ มีการแนะแนว
เพ่ือให้ผู้เรียนจบหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีการให้ความรู้ในการศึกษาต่อและ
อาชีพ มีการปลูกฝังผู้เรียนในด้านการมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โรงเรียนได้ก าหนดรายวิชาโครงงานอาชีพ และ
รายวิชา IS เกี่ยวกับงานอาชีพไว้ในหลักสูตร โดยเน้นการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นในการจัดท า ก่อให้เกิด
ผลงานของผู้เรียนที่หลากหลาย เช่น งานไม้ การท าปุ๋ยหมักที่สามารถจ าหน่ายได้ การจัดท าหลักสูตรบูรณาการ
การเรียนรู้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ นอกจากนีโ่รงเรียนได้ร่วมกับวิทยากรท้องถิ่นในการอบรมให้ความรู้ทักษะอาชีพ เช่นการจัดกิจกรรมอบรม
อาชีพหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงแพชรให้กับนักเรียน ในเรื่องการท าปุ๋ยหมัก 
การปลูกผัก การขยายพันธุ์พืช และการเพาะเห็ดฟางโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ การจัด
กิจกรรมโครงการค่ายเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนชั้น ม.๒ และ ม.๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ต.มหาชัยอ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพโดยน้อม
น าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการจัดนิทรรศการอาชีพเผยแพร่ในโรงเรียน เช่น การท าขนมไทย 
การท าไม้กวาดจากดอกหญ้า การท ากล้วยฉาบ การท ากระเป๋าจากวัสดุท้องถิ่น การท าขนมกระยาสารท ซึ่ง
ผู้เรียนได้เรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่นจนเกิดทักษะสามารถผลิตและจ าหน่ายได้ โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมครูที่
ปรึกษาและมีการแนะแนวความรู้ด้านอาชีพและการศึกษาต่อจากครูแนะแนวและจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ท า
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการและเจตคติท่ีดีพร้อมจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ท าให้ผลการ
ประเมินตนเองคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๑ ซ่ึงต่ ากวา่ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด ท าให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลศิ 
 ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 

๑) แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน/แบบบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน   
 ๒) รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
 ๓) ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน/เกียรติบัตรนักเรียน 

๔) รายงานโครงการรักการอ่าน 
๕) เอกสารการจัดกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ 
๖) การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ stem ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๗) รายงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
๘) รายงานกิจกรรมวันคริสต์มาส 
๙) รายงานจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐) รายงานการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพ 
๑๑) สรุปผลการด าเนินงานพัฒนางานห้องสมุด (สถิติการเข้าใช้บริการ/สืบค้น/เครื่องพิมพ์) 
๑๒) สถิติการให้การยืมแท็บเล็ตของนักเรียนใช้สืบค้นข้อมูลและสอบออนไลน์ 
๑๓) ผลงานนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ด้วยการใช้โปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ MSWord , MSExcel , MSPowerpoint , photoshop , photoscape , ulead , ฯลฯ 
 



๖ 

แนวการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับท่ีสูงข้ึน 
๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถในการอ่าน 

การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๒) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนโอเนต 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมตามความสนใจของผู้เรียน  เช่น  การจัดกิจกรรมหนึ่ง

โรงเรียนหนึ่งอาชีพ รวมถึงมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือจัดหาศูนย์จ าหน่าย และท าเป็นผลิตภัณฑ์ของ
ฝากจากโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อ่ืนการจัดการเรียนการ
สอนด้วยโครงงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนชุมนุมที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีตามความสนใจของผู้เรียน เช่น การแข่งขันทาง
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม-เกม การน าเสนอผลงานทางเทคโนโลยีในงานวิชาการ 

๕) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เร่งพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติเพ่ิมข้ึนทุกรายวิชา  

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ก าหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ทั้ง ๘ คุณลักษณะ โดย
ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการวันส าคัญ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู 
วันเข้าพรรษา วันแม่ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้
แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เพ่ือให้
ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในความเป็นไทย มีการบันทึกการท าความดีของนักเรียน 
ในกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียน ใฝ่เรียนรู้โดยดูได้จากบันทึกหลังแผนการจัดการ
เรียนรู้ และผลการประเมินคุณลักษณะฯ เพ่ือที่จะได้ประสบผลส าเร็จในการเรียน ท าให้พ่อแม่เกิดความ
ภาคภูมิใจ มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ต. มหาชัย อ.ไทรงาม” โครงการโรงเรียนคุณธรรมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน โครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมคณะสีโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
เพ่ือร่วมกันรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมท าเวรสีในตอนเช้า ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี ท าให้ผลการประเมินตนเองได้ร้อยละ ๙๐.๒๓ ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ ๙๐ จึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ได้แก่ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย 
กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชนเพ่ือให้นักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ของชุมชนและท้องถิ่น ต าบลไตรตรึงษ์ อีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้สืบ
ทอด สืบสานความภาคภูมิใจในการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของต าบลไตรตรึงษ์ ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ก่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์และสังคม รวมทั้ง
ปลูกฝังให้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเกิดสุนทรียภาพ พัฒนาลักษณะนิสัยให้มี
ระเบียบวินัยในการท างาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม  สามารถอยู่ร่วมกับสังคม
อย่างมีความสุข ลงมือปฏิบัติจริง สร้างความกล้าแสดงออกให้แก่ผู้เรียน โดยสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ได้
ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งเกิดสุนทรียภาพในการด ารงชีวิตในสังคม และท าให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ใน



๗ 

ความเป็นไทยและคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผลการ
ประเมินตนเองพบว่านักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๑.๒๘ อยู่ในระดับคุณภาพ               
ดีเลิศ 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ ๘๗ ว่านักเรียนยอมรับเหตุผล ความ 

คิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้
นักเรียนเกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  สามารถท างานด้วยกระบวนการการ
ท างานเป็นกลุ่ม รู้จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มุ่งม่ัน พากเพียร ให้ประสบผลส าเร็จตามตามเป้าหมายของ
หลักสูตร รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและสามัคคีกันในหมู่คณะ ประพฤติตนเป็นคนดี เป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อ่ืน ตลอดจนสามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ส่งผลให้การประเมินตนเองมีนักเรียนยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๕ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับดีเลิศ 
 

          ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์                 
มีพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน และรักษาอารมณ์ สังคมที่ดีตามเกณฑ์สุขภาพจิต โดยการจัดด าเนิน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและได้พัฒนาผู้เรียนทุกมิติ ผู้เรียนได้รับการประเมินภาวะโภชนาการทั้ง ๒  
ภาคเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้ภาวะโภชนาการของตนเอง และในรายที่บกพร่อง หรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
โรงเรียนได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จัดกิจกรรมอบรมบริโภคปลอดภัย ห่างไกล 
โรค NCDs สวยหล่อสุขภาพดีด้วยการออกก าลังกาย รวมทั้งการติดตามผลการออกก าลังกายของนักเรียนกลุ่ม
น้ าหนักเกินเกณฑ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ที่ให้ความรู้ด้านการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียน ส่งผลให้ผุ้เรียนมีภาวะโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสมตามปัจเจกบุคคล นอกจากนี้โรงเรียนได้ให้
ผู้เรียนได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา โรงรียนนครไตรตรึงษ์ได้ด าเนินการโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และตัวผู้เรียนได้ร่วมกันประเมินสุขภาพจิตของผู้เรียน และน าผลที่
ได้มาแก้ไขหรือส่งต่อ ต่อไป โดยโรงเรียนได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๕ ซึ่งจากการด าเนินการและ
ประเมินตนเองพบว่านักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคิดเป็นร้อยละ๙๑.๕๘ 
ซึ่งอยู่ในระดับดีเลิศ 

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
๑. ปพ.๕ 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้,แบบรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๔. แบบรายงานภาวะโภชนาการ 
๕. แบบรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
๖. รายงานผลโครงการ อย.น้อย  
๗. สรุปโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๘. ภาพถ่าย 
 
 
 
 



๘ 

แนวการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ระดับที่สูงข้ึน 
 ๑. ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมดูแลโรงเรียนในรูปของสภานักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นถึง
ความส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีการเลือกตั้งสภา
นักเรียนทุกปีกิจกรรมกีฬาภายในในทุกปีโรงเรียนจัดให้มีกีฬาภายใน โดยแบ่งเป็นสี ๔ คณะสีคือสีเพทายสี
บุษราคัม สีมรกต สีไพลิน ในการท ากิจกรรมนี้นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการเองทุกขั้นตอนโดยมีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ เป็นคณะกรรมการควบคุมดูแลวางแผนการด าเนินกิจรรมของคณะสี  เป็นต้น 
 ๒. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในหัวข้อ “ภาวะโภชนาการของผู้เรียน” เพ่ือหาแนวทางร่วมกันแก้ไข
ปัญหาภาวะโภชนาการที่บกพร่อง และลดในรายที่เกินมาตรฐาน ส่งเสริมการออกก าลังกาย และมีการติดตาม          
เฝ้าระวังผู้เรียนอย่างใกล้ชิดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายให้มากข้ึนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ นาที เป็น
ประจ า 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจจากการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา และความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างรอบด้าน โดยอาศัย
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดประกอบการด าเนินการ
โดยละเอียด และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
และบุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด/ปรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการความรู้ 
สังคม และเทคโนโลยี ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (VISION) “มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้สุขภาพดี มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ (MISSION)๑) พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดี ๒) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๓) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง๔) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และหลักสูตรท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน๕) พัฒนาข้าราชการครูให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นครูมืออาชีพ ๖) พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๗) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ท าให้ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการ

บริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทของสถานศึกษาและนโยบายทุก
ระดับ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  และมียุทธวิธีการพัฒนาที่ชัดเจน  มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทของสถานศึกษาและนโยบายทุกระดับ  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่ก าหนดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวางแผนอัตราก าลัง 
จัดหาทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี



๙ 

สอดคล้องกับเป้าหมาย  นโยบายในการจัดการศึกษา ศักยภาพของสถานศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น 
พร้อมมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ  มีการนิเทศติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไป
ตามแผนการนิเทศ และมีการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  พร้อมรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้ปกครอง ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกกลุ่มเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้มีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและ
สรุปผลการด าเนินงานโดยใช้หลักการของวงจรเดมมิ่ง คือ PDCA มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมี
ความสุข โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูท างานด้วยความเต็มใจ  เต็มก าลัง  เต็มเวลา และการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท าให้ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีการ
นิเทศ ติดตามผลการใช้หลักสูตร  มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านด้วยการจัดหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ มีการประเมินความต้องการจ าเป็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูล ร่วมกัน
ค้นหาจุดเด่น จุดด้อยในการวางแผน จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของหลักสูตร ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ผู้ปกครองในชุมชนมีความต้องการให้มีโรงเรียนดีใกล้
บ้าน เดินทางสะดวก ต้องการให้บุตรหลานมีทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาและอาชีพ ดังนั้นเพ่ือตอบสอ
นงความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนจึงเปิดสอนเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ศิลป์ภาษา และศิลป์
ทั่วไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ได้มีการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาต้น มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ และมี
หลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง เรื่องกล้วย กล้วย ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีการก ากับ ติดตามและนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง มีการติดตามและดูแลนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนจบหลักสูตรในช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ โดยโรงเรียนก าหนดค่า
เป้าหมายท าให้ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจาก

การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมตรงตามหลักสูตร อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา และ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาตนเองสอดคล้องกับหน้าที่ท่ีปฏิบัติ และเข้ารับการอบรมพัฒนา
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเข้ารับการพัฒนาตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ อีกท้ังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เลื่อน     
วิทยฐานะให้สูงขึ้นเมื่อถึงก าหนด โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมายไว้ว่าครูร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีการอบรมอย่างน้อย 
๒๐ ชั่วโมง และจ านวนครูและบุคลากรที่มีวิทยฐานะสูงขึ้น ผลการประเมินตนเองมีครูที่มีชั่วโมงอบรมอย่างน้อย 
๒๐ ชั่วโมง ทุกท่าน  การประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดี 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยมีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มี

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดีได้แก่ อาคารเรียน อาคารหอพักนักเรียน อาคารหอประชุม โรงอาหาร ห้องพยาบาล 



๑๐ 

อาคารโรงฝึกงานสนามกีฬาและอาคารประกอบต่างๆ มีการติดตั้งสัญญากริ่งเตือนภัย ถังดับเพลิงประจ าอาคารเรียน 
ติดตั้งเครื่องตัดไฟทุกอาคาร รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพทุกภาคเรียนมีติดตั้งเครื่องกรองน้ าดื่มและเครื่องท า
ความเย็น มีห้องน้ าบริการอย่างเพียงพอ สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ได้จัดมุมความรู้ และมุมพักผ่อน บริเวณ
โรงอาหาร หน้าสหกรณ ์โดยค านึงถึง ความปลอดภัย ความมั่นคง แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเอ้ือต่อการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักเรียน ตลอดจนการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี แข็งแรง
สวยงาม เหมาะแก่การท ากิจกรรม รวมทั้งให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก จัดบริการ
ด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ จัดระบบป้องภัย ซึ่งได้ตรวจสอบการใช้งานทุกปี จัดระบบการ
ซ่อมแซมปรับปรุงและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

๒.๖จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียน ด้วยการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง โดยการติดตั้งสัญญาณ WiFi บริเวณต่างๆ เพื่อสนับสนุนต่อการท างานของบุคลากรและน ามาใช้บริหาร
จัดการด้านการเรียนการสอนให้เต็มประสิทธภิาพ จัดการระบบฐานข้อมูลพ้ืนฐานและผลการเรียนของนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและถูกต้อง ด้วยโปรแกรม Secondary ๕๖ และ Bookmark และระบบงานพัสดุและการเงินใช้ซอฟต์แวร์
เข้ามาช่วยบริหารจัดการด้วยระบบ egp (ระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ) และระบบ e-budget นอกจากนี้ได้จัดท า
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.nakorntritrung.ac.th เพ่ือใช้
เป็นสื่อกลางในการเรียกใช้และเผยแพร่ข้อมูลต่อนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไปได้ สนับสนุนคณะครูให้มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ DLIT จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสื่อประกอบการสอนจาก DLIT โดยการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนและเกิดเป็นชิ้นงาน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได้เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมีการใช้สื่อ Social Media และน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลโดยกา
จัดการทดสอบด้วยระบบการสอนออนไลน์ 

มีบริการเครื่องแท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ให้สามารถบริการการ
สืบค้นให้แก่นักเรียนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ือจูงใจในการเข้าใช้บริการ รวมทั้งมีการเสริมสร้างบรรยากาศ
ในห้องสุดโดยการจัดมุมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา
โดยมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าระดับเดิม 

 การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหา ความต้องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดท าก าหนดการปฏิทิน
การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน อย่างเป็นระบบจัดประชุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือชี้แจงและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายและ
งานต่างๆเพ่ือให้บรรลุสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของโรงเรียน  พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ  
 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง อาทิ ผู้บริหาร ครู หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการสถานศึกษา เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งน าผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนา



๑๑ 

คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง โดยควรมีการก ากับติดตามการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลัง
การนิเทศ 
 จัดท าหลักสูตรที่บูรณาการผลการเรียนรู้อาเซียน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม ๑๒ ประการ 
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและบริบทของชุมชนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกสาระ
การเรียนรู้   การด าเนินงานต่าง ๆ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีการประชุมชี้แจง
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากยิ่งขึ้น 

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 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 
๗. รายงานอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีพให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้นตอน 
๘. รายงานโครงการพัฒนาทักษะสู่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

         ๙. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการฯ 
         ๑๐. รายงานฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๑๑. รายงานโครงการพัฒนางานกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
         ๑๒. รายงานอบรมโครงการคุณธรรม  จริยธรรมจังหวัดก าแพงเพชรโดยความร่วมมือกับวัดหนองปลิง 
         ๑๓. กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
         ๑๔. บันทึกการประชุมครู 
         ๑๕. สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
         ๑๖. โล่และเกียรติบัตรรางวัลต่าง ๆ ของครูและนักเรียน 
         ๑๗. ภาพกิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิต 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีการตรวจสอบ

และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ ค้นคว้าเรื่องที่สนใจผ่าน Internet ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การวางแผนเพ่ือแก้ไชปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ประชุมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเข้าถึงปัญหาของผู้เรียนในการเรียนรู้แต่ละวิชา มีการ
ประชุมครูที่ปรึกษาของแต่ละระดับชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในระดับชั้นและติดตามผลพฤติกรรมนักเรียนที่
จะส่งผลต่อการเรียน 

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียน ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและชุมชนภายนอก จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อ
สนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้ครูและชุมชนได้เสนอแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกัน 
โรงเรียนจัดให้มีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนเป็น
องค์ประกอบ มีข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียน ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซ่ึงผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา          

โดยโรงเรียนมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน 
ได้แก่ ห้องสมุด ห้อง Creative Classroom ป้ายนิเทศหน้าอาคารหรือหน้าชั้นเรียน แผ่นป้ายความรู้ ต้นไม้พูด
ได ้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ทั้งในลักษณะสื่อส าเร็จ สะดวกต่อการสืบค้น เพื่อการเรียนรู้
ในด้านต่าง ๆ ผ่านสื่อ Electronic หรือสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเผยแพร่ อย่างห้อง DLIT/DLTV สนองความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน มีการรวบรวมผลงานของครู คือวิจัยในชั้นเรียน และผลงานนักเรียนในการ
ท าโครงงาน หรือการศึกษาคันคว้าอิสระ (IS) ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี เป็น
ตัวอย่างที่ดีส าหรับครู และนักเรียนทั่วไปที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยการเรียนการสอนทางโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
ได้จัดท าโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนและท้องถิ่น 
ต าบลไตรตรึงษ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ส่งเสริมด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของต าบล
ไตรตรึงษ์ ศิลปะการแสดงพ้ืนบา้น เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้ง ๑๕ ต าบล ๒ หน่วยงานท้องถิ่น ตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงแหล่งเรียนรู้
ประเภทวัตถุและสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สถานที่ส าคัญภายในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดย
ผู้เรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ 

 

 



๑๓ 

๓.๓ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก

เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ือสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได้
ในอนาคต สร้างความอบอุ่น ความสุขสบายใจให้กับผู้เรียน จัดบรรยากาศให้เหมาะสม นอกจากนี้การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่จะสร้างคุณลักษณะนิสัย
ของการใฝ่เรียนรู้ การมีนิสัยรักการเรียนรู ้การเป็นคนด ีและการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยูใ่นสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั่งในปัจจุบนัและอนาคตต่อไป ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้ที่ปรากฏในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในระเบียบการวัด
และประเมินผลโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ มีการด าเนินกิจกรรมวิเคราะห์ข้อสอบโดยคณะกรรมการประเมิน
แบบทดสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง มีการสอบโดยใช้ “ระบบคลังข้อสอบออนไลน์” ซึ่งเป็นเครื่องมือเพ่ือการวัดผล
และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูผู้สอนมีข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ความยากง่าย และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ และนักเรียนสามารถรู้ผลการสอบได้
ทันที นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่เป็นแบบประเมินข้อสอบให้แก่ครูผู้สอน ท าให้รู้ข้อบกพร่องและน าไปวางแผนแก้ไข
ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้  

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบาย วิธีการ และรูปแบบการรายงานผลการเรียนเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนได้รับทราบด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้องชัดเจน โดยก าหนดให้ครูประจ าวิชาตัดสินผลการเรียนและบันทึกผล
ในโปรแกรม Bookmark ๒๕๕๑ และรายงานผลให้ผู้ปกครองรับทราบโดยตรงด้วยการจัดประชุมผู้ปกครอง 
ชั้นเรียน (ClassroomMeeting) ในทุกภาคเรียน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการจัดการศึกษาในที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง ด้วยเอกสารหลักฐานครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  

โรงเรียนจัดให้มีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
เป็นองค์ประกอบ มีข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียน ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักเรียนที่ได้รับการตัดสินผลการเรียนและ
อยู่ในกลุ่มเก่ง จะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตามความสามารถด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการ และส าหรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับการสอนซ่อมเสริม ด้วย
ความร่วมมือระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและครูฝ่ายวิชาการ โดยใช้ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” เป็นตัว
ขับเคลื่อน ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้การวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน การประชุมคณะครูและผู้บริหารภายในรงเรียน การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา การแลกเปลีย่นเรียนรูภ้ายในกลุ่มสาระการเรียนรูโ้ดยครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ประชุมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเข้าถึงปัญหาของผู้เรียนในการเรียนรู้แต่ละวชิา โดยครูที่ปรึกษาแต่ละ
ระดับชั้นมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัญหาของนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยมี
การบันทึกลงในแบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม มีการส ารวจรายชื่อนักเรยีนที่เข้าแถว คอยดแูลสอดส่องพฤติกรรม
นักเรียน สอบถาม และแนะน านักเรียนหลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ส่วนครูในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและวิธีการแก้ปัญหานักเรียนโดยผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ PLC ส่วนผู้ปกครองมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนกับครูที่ปรึกษาในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ 
ครั้งเพ่ือร่วมกันแก้ไข และส่งเสริมนักเรียน ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี 

ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน 
 ๑. โครงการห้องเรียนปลอด ๐ 

๒. โครงการการเรียนรู้สู่พลโลก (IS), โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ STEM, กิจกรรมโครงงาน 
๔. หลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๕. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาต่างๆ 
๖. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. สถิติการใช้สื่อ สารสนเทศภายในโรงเรียน 

 ๘. รางวัลสถานศึกษายอดนักอ่านและการบันทึก 
๙. ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 

         ๑๐. คลังข้อสอบ/ภาพถ่ายการจัดสอบด้วยระบบออนไลน์ 
         ๑๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
         ๑๒. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         ๑๓. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ClassroomMeeting) 
         ๑๔. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
แนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าระดับเดิม 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการวัดผลตามสภาพจริงสอดคล้องกับการวัดผลประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ              
ที่ ๒๑ ควรจัดกิจกรรมบูรณาการเพ่ือให้ลดภาระงาน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ให้นักเรียน และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 ๒. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียน เพ่ือสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได้ในอนาคต ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากข้ึน มี
ทะเบียนคุมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่น ห้องสมุด เพ่ือให้เป็น E-Library ให้เหมาะ
กับทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 



๑๕ 

๓. ให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
  



๑๖ 

บทท่ี ๓ 

บทสรุปผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
 โรงเรียนได้ประชุมวางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด/ปรับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการความรู้ 
สังคม และเทคโนโลยี จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของหลักสูตร ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
เปิดสอนเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ศิลป์ภาษา และศิลป์ทั่วไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียน เป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลประกอบเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง
ส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านได้ และเขียนได้ทุกระดับชั้น พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถใน
การน าเสนอวิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในสถานศึกษา ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกัน
วางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ และการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา รู้เท่าทันสื่อ และสิ่งไม่พึง
ประสงค์ โดยการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสม
กับวัยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย และซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มี
ระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะทางใจ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สอดคล้องกับนโยบาย ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการออกก าลังกาย และเพ่ิม
เวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การท าอาหาร การร้องเพลง การเล่นดนตรี เป็นต้น สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม จิตอาสาเพ่ือท าความดี สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ความ
เป็นไทยและภูมิใจในท้องถิ่น โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือให้มีความผ่อนคลาย และมีสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดี จัดกิจกรรมส่งเสริม
การยอมรับ และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย กิจกรรมวันคริสต์มาส วันเข้าพรรษา กิจกรรม
ภาษาจีน ฯลฯ ส่งเสริมให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมกีฬาต้านยา
เสพติด กิจกรรมอบรมผู้เรียนแกนน าต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี กิจกรรมรณรงค์งดสูบ
บุหรี่โลก กิจกรรมการให้ความรู้ทักษะชีวิต การอบรมป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์  
 โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจากการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกกิจกรรมอย่างหลากหลาย
เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้ศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านและ
บันทึกการอ่านของตนลงในแบบบันทึกรักการอ่าน จัดให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้นเพื่อให้
เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองต่อไป และจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ที่
ห้องสมุดโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
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ด้านเทคโนโลยี จัดซื้อหนังสือและสื่อสารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน บูรณาการ เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนปฏิบัติได้จริงด้วยตนเอง สามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ จัดให้มี
การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาทุกระดับชั้น ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 
 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนโดยก าหนดปฏิทินการด าเนินงานให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ และมีการประชุมเพ่ือติดตามงานในการประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน เมื่อ
สิ้นสุดโครงการและกิจกรรมมีการรายงานผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมให้ผู้บริหารได้รับทราบ มีการ
ประเมินผลโครงการตามรูปแบบของสถานศึกษา และมีแต่งตั้งคณะกรรมประเมินคุณภาพภายใน ตามค าสั่ง
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม
เป็นกรรมการด้วย มีการใช้เครื่องมือหลายอย่างเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้อง เหมะสมบริบทของสถานศึกษา 
สภาพปัญหา และความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ การแต่งตั้งกรรมการบริหารภายในโรงเรียน มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณะชน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการ
บริหารภายในสถานศึกษา ประชุมครูเป็นประจ าเดือน ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน 
ชุมชน โรงเรียน ร่วมคิดร่วมท าในด้านการจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและพัฒนาการศึกษา มีคณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด มีการก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา โรงเรียนมีการน าเสนอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา ( SAR ) ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบก่อนน าไปปฏิบัติการ และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา การบริหารงาน ให้คณะทีมน าทุกระบบเป็น
แกนน าในการท างานร่วมกับคณะครูทุกท่าน ผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ร่วมวางแผนการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และ ตามความรู้ความสามารถ ตามศักยภาพของบุคคล สามารถจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่วางไว้ กระบวนการบริหารจัดการทุกหน่วย งาน โครงการ 
กิจกรรม ของโรงเรียนยึดหลักวงจรการท างานแบบ PDCA และ แนวทางตามพระราชด าริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการท างาน อย่างเป็นระบบ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ น าเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหาร เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางาน 
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการนิเทศ
ภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนตามที่ 
สพฐ.ก าหนด และมีนโยบายเร่งด่วนจากต้นสังกัด จัดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลากเพ่ือส่งเสริมและตอบสนอง
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ความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูน าผลไปปรับปรุงการสอน 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้มีการก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจัดสภาพแวดล้อมและจัดบริการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ 
เต็มตามศักยภาพ โดยได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ จัดท าห้องเรียนและห้องประกอบให้อยู่
ในสภาพที่สะอาด เรียบร้อย มีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียนและบริเวณ ให้เพียงพอร่มรื่นส าหรับ
ผู้เรียน ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ งานปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเพ่ือใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครู มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ภายนอกห้องเรียน สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้มีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานสถานศึกษาทุกระดับชั้นเชิญวิทยากรจากภายนอก/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้
แก่นักเรียน โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้
ประโยชน์โดยการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน การค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตโดยก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ระยะ ๔ ปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๒ 
ก าหนดพันธกิจเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหลักสูตรท้องถิ่นตามความ
ต้องการของผู้เรียน พัฒนาข้าราชการครูให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นครูมืออาชีพ พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเปลี่ยนแปลง มีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย
เน้นให้ครูสอนตรงตามวุฒิการศึกษา ความถนัด ความสามารถมีการจัดอบรมพัฒนาครูให้เข้าประชุม เช่น 
โครงการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โครงการจัดท า
คลังข้อสอบออนไลน์ โครงการนักเรียนปลอด 0 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการคัด
กรองนักเรียนพิเศษเรียนรวม   มีการสัมมนา  อบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในหน่วยงานและร่วมกับองค์กร
ภายนอกตลอดปีการศึกษาจัดประชุมครูอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอทุกเดือน โดยมุ่งปลูกฝังให้ครูเป็นผู้ที่
ประพฤติปฏิบัติและยึดมั่นหลักธรรมที่ตนนับถือตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครองครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยครูทุกคนได้ศึกษาและมีความรู้เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีและสื่อที่
เหมาะสม ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการ ส่งเสริมให้ครูมีการวัดและประเมินผล ที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียน จัดท าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ โดยครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี รับผิดชอบภาระงานที่รับมอบหมายอย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
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๒๐ 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิเฉลีย่     
 ปีการศึกษา 2562 

  

      

      

ระดับช้ัน 
ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิเฉลีย่ 2.5 ขึน้ไป   

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 เฉลีย่ 2 ภาคเรียน   
ม.1 63.12 71.68 67.40   
ม.2 66.39 69.59 67.99   
ม.3 67.24 70.02 68.63   
ม.4 70.55 71.79 71.17   
ม.5 25.98 74.21 50.10   
ม.6 80.07 68.83 74.45   
รวม 373.36 426.11 399.74   
      66.62   
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คณะผู้จัดท า 

 
ก าหนดกรอบความคิดเอกสาร 
 กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔๑ 

ที่ปรึกษา 
 นายกิมฮง  ภัทรไกร   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นายภิญโญ  แก่งศิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นายอนุชัย  อินทเสน   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 นายขจรศักดิ์  อ่อนอุทัย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 นางสายชล  ปิ่นชัยมูล  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวกิตติมา  ฤกษ์หร่าย  ครู  อันดับ  คศ. ๓  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  
 นางวนิดา  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์  ครู  อันดับ  คศ. ๓  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นางสาวยิ่งรัก  ทองมีทศพร  ครู  อันดับ  คศ. ๑  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 

ออกแบบปกและรูปเล่ม 
 นางสาวสุเนตร  บุตรชานนท์  ครู  อันดับ  คศ. ๓  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นางวนิดา  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์  ครู  อันดับ  คศ. ๓  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นางสาวกิตติมา  ฤกษ์หร่าย  ครู  อันดับ  คศ. ๓  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 นางสาวยิ่งรัก  ทองมีทศพร  ครู  อันดับ  คศ. ๑  โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


