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คำนำ 

  สืบเนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2553 หมวด 2 ข้อ 14 กำหนดให้สถานศึกษา “จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในด้วย การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของศึกษาและจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาจึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ช่วงระหว่าง ปี 256๕ – 256๘  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้                     
ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและแนวทางในการผลักดันกลยุทธ์
ตามแผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเป็น
เครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีภาพความสำเร็จ 
คือ “ผู้เรียนเป็นคนดีที่มีความรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข” 
 

                             

ว่าที่ร้อยตร ี

          (โชคดี  เภรีภาศ)  

              ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีมิตรวิทยา 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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1.ข้อมูลทั่วไป 

ที่ ตั้ ง  โรงเรียนตรีนิ มิ ตรวิทยา สั งกัดสำนั กงาน เขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ 
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิกัดภูมิศาสตร์  ๘.๓๘๐๗๑๘, ๑๐๐.๐๒๒๘๗๘    
รหัสไปรษณีย์  ๘๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๖๖๘๘๓๒ เวบ็ไซต์ http://trinimitwittaya.ac.th/ 
 

 
 
ประวัติ  โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ และในปีการศึกษา 
๒๕๓๗ ได้เปิดสอนเพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีเนื้อที่ ๕๓ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวาเปิด 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลบางจาก  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  จัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนจากความร่วมมือของ
ประชาชนในตำบลท่าเรือ ตำบลท่าไร่ และตำบลบางจาก อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช นำ
โดยพระครูปิยธรรมาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดตรีนิมิตรอนุญาตให้ใช้ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔๓ ไร่ ๓ งาน 
๙๒ ตารางวา นายฟื้น นางแนบ เลี่ยมแก้ว บริจาคที่ดินจำนวน ๙ ไร่  รวมเป็น ๕๒ ไร่ ๓ งาน ๙๒ 
ตารางวา ให้เป็นที่ดินสำหรับสร้าง โรงเรียน ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๒๖ เป็นต้น
มาโดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนปริยัติธรรมของวัดตรีนิมิตรเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ปัจจุบันมี

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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อาคารเรียนรวม ๓ หลัง อาคารศูนย์วิทยบูรณาการ ICT จำนวน ๑ หลัง อาคารฝึกงาน ๑ หลัง และ 
อาคารหอประชุม ๒ หลังอาคารทุกหลังใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน จนถึงปัจจุบันและในปี
การศึกษา ๒๕๔๗ นายกระจ่าง  พุทธศรี  ได้ซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินผืนเดิมบริจาคให้แก่โรงเรียน  
จำนวน  ๓  งาน โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  เปิดทำการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  - ๖ มี เขตพื้นที่บริการใน          
ตำบลบางจาก  ตำบลท่าไร่ ตำบลท่าเรือและบางส่วนของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

ข้อมูลผู้บริหาร   
ผู้อำนวยการ : ว่าที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ   
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน 
โทรศัพท์ ๐๙๘-๐๖๗๓๔๗๕  อีเมล์ chokdeepereepas@gmail.com 

 

ฝ่ายบริหาร  

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒิการศึกษา 

1. ว่าที่ร้อยตรี โชคดี  เภรีภาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 ปริญญาโท 

2. นางดวงพร  เวชสารศรี หัวหน้างานงบประมาณ คศ.2 ปริญญาตร ี

3. นางศิริวรรณ  รัตนพงศ์ หัวหน้างานวิชาการ คศ.1 ปริญญาตร ี

4. นายเกษมสุข  ลอองศร ี หัวหน้างานบริหารทั่วไป คศ.1 ปริญญาตร ี

5. นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน ์ หัวหน้างานบุคคลและไอซีท ี คศ.1 ปริญญาตร ี

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
จำนวน ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง รวม ต่ำกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
ผู้บริหาร 1 - 1 - - 1 
คร ู 2 7 9 - 9 - 
วิทยากร - 2 2 - 2 - 
พนักงานธุรการ - 1 1 - 1 - 
นักการภารโรง 1 - - 1 - - 
รวม 4 9 13 1 12 1 
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๓. ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ รวม 

(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 
ม.1 2 18 16 34 
ม.2 2 18 11 29 
ม.3 2 22 23 45 

รวม ม.ต้น 6 58 50 108 
ม.4 1 9 7 16 
ม.5 1 12 11 23 
ม.6 1 8 2 10 

รวม ม.ปลาย 3 29 20 49 
รวมทั้งหมด 9 87 70 157 

 
 
๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระดับดขีึน้ไปตามทีส่ถานศึกษากำหนด  
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แต่ละรายวิชาในระดับ ๒ ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
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๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตั้งแต่ระดับ ๒ ขี้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ

การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งหมด
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET)                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
 
 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

ภาษาไทย 55.35 54.52 61.09

ภาษาอังกฤษ 27.18 28.72 32.33

คณิตศาสตร์ 23.29 22.24 22.75

วิทยาศาสตร์ 33.29 26.34 30.35
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ สั งคมศึ กษาฯ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ



๖ 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET)                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

 
 

๖. ข้อมูลชุมชน เขตพื้นที่บริการ       
 ส ภ าพ ภู มิ ศ า ส ต ร์  โร ง เรี ย น ต รี นิ มิ ต ร วิ ท ย า  ตั้ ง อ ยู่ ห มู่ ที่  ๑  ต ำบ ล บ า งจ าก                        
อำเภอเมือง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง 17.4 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากสำนักงาน             
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ระยะทาง 16 กิโลเมตร สภาพชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านชุมชนเกษตร ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง มีการปลูกสร้างบ้านเรือนกระจัด
กระจายไม่หนาแน่นมากนัก มีประชากรประมาณ ๘,864 คน มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 
201.43 คน/ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน 1 เทศบาล และ 1 องค์การบริหารส่วนตำบล 
บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ได้แก่ วัดตรีนิมิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลบางจาก ชุมชนมีส่วนร่วมและมี
ความสัมพันธ์กับโรงเรียนเป็นอย่างดี 

เขตบริการ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษา 
ให้บริการประชากรวัยเรียนและชุมชนในเขตบริการซึ่งครอบคลุม ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลบางจาก 
ตำบลท่าไร และตำบลท่าเรือ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือศาสนาอิสลาม    
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เศรษฐกิจของชุมชน อาชีพหลัก

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

ภาษาไทย 55.5 43.47 34.55

คณิตศาสตร์ 35 22.97 20.17

วิทยาศาสตร์ 36.4 25.16 23.64

ภาษาอังกฤษ 21.25 24.92 21.7

สังคมศึกษาฯ 31 38.56 30.27
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 



๗ 

 

ของคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว สวนปาล์มน้ำมัน สวนมะพร้าว และอื่น 
ๆ บางส่วนมีอาชีพทำการประมง ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนมากมีฐานะ
ยากจน เด็กจะอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรืออยู่กับญาติ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี
เวลาดูแลเอาใจใส่เพราะต้องประกอบอาชีพ บางส่วนยังขาดความตระหนักในการศึกษาของบุตร
หลาน มีปัญหาครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ชุมชนเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของสิ่ ง
เสพติดและการพนัน     

สภาพการคมนาคม สามารถเดินทางได้ทางบกโดยใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์   

ด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เศรษฐกิจของชุมชน อาชีพหลักของคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว สวน
ปาล์มน้ำมัน สวนมะพร้าว และอื่น ๆ บางส่วนมีอาชีพทำการประมง ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป         
มีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนมากมีฐานะยากจน จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน  

๗. ข้อมลูอาคารสถานที่  

ที ่ ชื่ออาคาร 
จำนวนเต็มรูป
ของอาคาร 

ปีที่ก่อสร้าง ราคา หมายเหต ุ

๑ อาคารเรียน  
- แบบ ๒๐๘ 
- แบบ ๒๑๖ ล 
- แบบ ๓๒๔ล/๒๗ 

 
  ๘ ห้อง 
๑๖ ห้อง 
๒๔ ห้อง 

 
๒๕๒๗ 
๒๕๒๙ 
๒๕๓๘ 

 
๒,๒๐๐,๐๐๐ 
๔,๑๙๖,๐๐๐ 
๑๓,๘๘๗,๐๐๐ 
 

 
อาคารแบบ ๒๐๘ 
ชั้นล่างต่อเติม
ร้านค้าสวสัดิการ 
ชั้นล่างปรับปรงุเปน็
สำนักงาน 

๒ อาคารโรงฝึกงาน 
- แบบ ๑๐๒/๒๗ 

 
๒ ห้อง 
 

 
๒๕๒๘ 
 

 
๗๘๐,๐๐๐ 
 

 
 

๓ อาคารหอประชุม 
- แบบ ๑๐๐/๒๗ 
- แบบ ๑๐๐/๒๗ 
 

 
๑ ห้อง 
๑ ห้อง 

 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๗ 

 
๓,๖๒๓,๐๐๐ 
๔,๑๕๐,๐๐๐ 

 

๔ อาคารบ้านพกัคร ู
- แบบบ้านโสด 
- แบบ ๒๐๔/๒๗ 
- แบบ ๒๐๓/๒๗ 

 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 

 
๒๕๒๖ 
๒๕๒๘ 
๒๕๓๐ 

 
๒๒๐,๐๐๐ 
๒๐๗.๐๐๐ 
๒๐๙,๙๐๐ 
 
 
 

 



๘ 

 

ที ่ ชื่ออาคาร 
จำนวนเต็มรูป
ของอาคาร 

ปีที่ก่อสร้าง ราคา หมายเหต ุ

๕ อาคารบ้านพกัภารโรง 
- แบบ ๒๕๒๖ 
- แบบ ๒๕๓๔ 

 
๑ หลัง 
๑ หลัง 

 
๒๕๒๖ 
๒๕๓๔ 

 
๗๐,๐๐๐ 
๑๑๑,๐๐๐ 

 
ชำรุด 
ใช้การไม่ได้ 

๖ ห้องน้ำ-ห้องส้วม 
- แบบ ๖ ที่นั่ง 
- แบบ ๖ ที่นั่ง 
- แบบ ๖ ที่นั่ง 
 

 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
 

 
๒๕๒๖ 
๒๕๒๗ 
๒๕๓๒ 
 

 
๘๐,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 
๑๓๕,๐๐๐ 

 

 
 
๘. สรุปผลภายการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
 

1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระหว่างวันที่ ๒๕–๒๗ 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยคณะผู้ประเมินภายนอก ผลการประเมินผลการประเมินสรุปโดย
ภาพรวม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา ดังนี้ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ 9.๓๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.๒๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๓๑ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๓๑ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๖๙ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                    ๑๐.๐๐ ๙.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา                     ๕.๐๐ ๕.๐0 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด    ๕.๐๐ 4.7๓ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 



๙ 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา                          ๕.๐๐ ๕.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ               
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ 8๒.๖2 ดี 

การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่❑ ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้   ใช่❑ ไม่ใช่  
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่❑ ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
๒) โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา 
(๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ เปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กร

ภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภายนอก รัฐบาล
จัดงบประมาณอุดหนุนเรียนฟร ี

(๒) โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ การคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภค 
น้ำประปา ไฟฟ้า และสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

(๓) สังคมโดยรอบสถานศึกษาเป็นสังคมชนบท เอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มี
คุณธรรม และปฏิบัติตามหลักศาสนา 

(๔) ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตรีนิมิตวิทยา มีความเข้มแข็ง สมาชิกมีความสามัคคีในการระดม
ทุนในการจัดการศึกษา ตามแนวคิด “พี่ช่วยเหลือน้อง” ระดมทุนในการจัดรถรับส่งนักเรียนในแต่ละ
หมู่บ้าน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนและลดภาระผู้ปกครอง ตลอดปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

(๕) สถานศึกษาอยู่ในชุมชนขนาดกลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่ วไป 
รายได้ค่อนข้างน้อย ประมาณ 55,433 บาทต่อปี และผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จึงไม่สามารถสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรได้อย่างเต็มที่ 

(๖) ในชุมชนยังมียาเสพติด ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยเรียน ปัญหาจากยาเสพติด
ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมาย 

 
 
 
 



๑๐ 

 

 
๒) ผลการนำข้อเสนอแนะจากการประเมนิภายนอกรอบสามไปปรับปรุงพัฒนาคณุภาพ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิภายนอกรอบสาม ผลการดำเนนิงาน/โครงการและกิจกรรม 
ด้านผลการจัดการศึกษา  
   ผู้ เรี ยนควรได้ รับ การพัฒ นาด้ านทั กษะ
กระบวนการคิด เพิ่ มมากขึ้น โดยครูควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานกิจกรรม
บันทึกการอ่านการเขียนรายงานจากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมค่ายวิชาการการ
ทดลองการปฏิบัติจริงให้ครอบคลุมความสามารถ
ของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ความจำความเข้าใจ
และการนำไปใช้ โดยการคิดวิ เคราะห์ และ
ประเมินค่าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

   จัดโครงการเพื่อพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ
คิดของนักเรียนได้แก่ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโครงการ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโครงงานอาชีพ
โครงการสถานศึกษาพอเพียงโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาการเรียนการ
สอน 

   ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย
สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
และแนวข้อสอบ O-NETของผู้เรียนในปีที่ผ่านมา
และควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเน้น
การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพเพิ่มมากขึ้นรวม
ไปถึงการประสานผู้เกี่ยวข้องในการร่วมวิเคราะห์
หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นและจัดจำลองสนาม
สอบO-NETเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทักษะในการทำ
ข้อสอบมากขึ้น 
 

   จัดโครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนได้แก่โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะที่ จำเป็นตามหลักสูตรซึ่ ง
ประกอบด้วยกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อน
กิจกรรมสอนเสริมติวเข้มนักเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ O-Net กิจกรรมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 

   สถานศึกษาควรพัฒนาและส่งเสริมให้ผลการ
ดำเนินงานด้านผลผลิตครอบคลุมและบรรลุตาม
ป รั ชญ า ป ณิ ธ าน /วิ สั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จ แล ะ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่สะท้อน
เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนในด้าน “ยิ้มด้วยใจไหว้
ด้วยความเคารพ” โดยดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียนทุก
คนจนเป็นที่ประจักษ์ของผู้ปกครองและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

   จัดโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผลการ
ดำเนินงานด้านผลผลิตครอบคลุมและบรรลุตาม
ปรัชญ า ปณิ ธาน/วิสั ยทั ศน์  พั นธกิ จ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ได้แก่
โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตาม วิ สั ยทั ศ น์   ป รั ชญ า และจุ ด เน้ น  ซึ่ ง
ป ระกอบด้ วย  กิ จกรรมส่ ง เส ริม คุ ณ ธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรม
ยกย่องคนดีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
ยิ้มด้วยใจ ไหว้ด้วยเคารพ และกิจกรรม ภูมิทัศน์
ดี มีคุณธรรมสานสัมพันธ์ชุมชน 



๑๑ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิภายนอกรอบสาม ผลการดำเนนิงาน/โครงการและกิจกรรม 
ด้านผลการจัดการศึกษา (ตอ่)  

   สถานศึกษาควรดำเนินโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่าง
ของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและมีการดำเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)และมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยอมรับจากองค์กร
ภายนอกอย่างกว้างขวาง 

   จัดโครงการเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศกึษาใหเ้ปน็แบบอย่างของการ
เปลี่ยนแปลงและมีการดำเนินงานตามระบบ
บริหารคุณภาพ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาซึ่งจดัการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่ายเครือข่ายผูป้กครองและชุมชนมีการกำหนด
กลยุทธ์และการดำเนินงานร่วมกันและติดตาม
ประเมิลผล 
 

   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอยู่แล้ว
เพื่ อพั ฒ น าผู้ เรี ยน ให้ มี คุณ ภ าพ ที่ ดี ยิ่ งขึ้ น
สถานศึกษาควรดำเนินการส่งเสริมผู้เรียนด้าน
ดนตรีศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียน
ในทุกระดับชั้นโดยครูหรือวิทยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาให้ความรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของ
ผู้ เรี ย น ให้ ส อด คล้ อ งกั บ ค วาม ส น ใจแ ล ะ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 

   จัดโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ เรียนด้านดนตรี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้แก่ โครงการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่ง
ประกอบด้วย กิจกรรมค่ายเพิ่มความรู้ค่ายรักษ์
ศิลป์ ค่ายดนตรีไทย  ค่ายภาษาอังกฤษ 

 

   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
ผู้ปกครองเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมที่ดีอยู่แล้วดังนั้นสถานศึกษา
จึงควรดำรงรักษาคุณภาพผู้เรียนในด้านดังกล่าว
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องโดยเฉพาะการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความโอบอ้อมอารีช่วยเหลือ
ผู้อื่นและให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในเรื่องการ
ดูแลรักษาสถานที่ทั้งของส่วนรวมและส่วนตัว ให้
มีความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเกิด
เป็นนิสัยที่ถาวร 

   จัดโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความโอบ
อ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นและให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาในเรื่องการดูแลรักษาสถานที่ทั้ งของ
ส่วนรวมและส่วนตัว ได้แก่ โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาการเรียนการ
สอนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมเขตพื้นที่
สะอาด ได้ประกาศเกียรติคุณ โครงการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์กิจกรรมยกย่องคนดีกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมยิ้มด้วยใจ ไหว้ด้วยเคารพ 
และกิจกรรม ภูมิทัศน์ดี มีคุณธรรม 
สานสัมพันธ์ชุมชน 
 



๑๒ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมนิภายนอกรอบสาม ผลการดำเนนิงาน/โครงการและกิจกรรม 
ด้านผลการจัดการศึกษา (ตอ่)  

   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ดี
อยู่แล้ว แต่เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้อ่านอยู่เสมอเช่น
จัดให้ผู้ เรียนบันทึกการอ่านเล่านิทานเล่าข่าว
กิจกรรมหนอนหนังสือกิจกรรมยอดนักอ่าน
ประจำสัปดาห์กิจกรรมค้นคว้าหาความรู้จาก
อินเตอร์เน็ตเป็นต้นโดยจัดทำเป็นผลงานชิ้นงาน
รายงานหรือโครงการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับต่างๆรวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆที่สถานศึกษา
ดำเนินการอยู่แล้วโดยปฏิบัติอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 

   จัดโครงการเพื่อพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ
คิดของนักเรียนได้แก่ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสรมินิสัยรักการอ่าน
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดกิจกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที ่

   สถานศึกษาพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษาในด้าน 
“นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจรักความสะอาด” ที่ดีอยู่
แล้วแต่ เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพที่ ดียิ่ งขึ้นสถานศึกษาควรจัด
โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่
ดำเนินการอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องให้มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากชุมชนอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

   จัดโครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ได้แก่ โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ซึ่ ง
ประกอบด้วย งานปรับภูมิทัศน์โครงการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์กิจกรรมยกย่องคนดีกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมยิ้มด้วยใจ ไหว้ด้วยเคารพ 
และกิจกรรม ภูมิทัศน์ดี มีคุณธรรมสานสัมพันธ์
ชุมชน 

 

 

 

 



๑๓ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม ผลการดำเนินงาน/โครงการและกิจกรรม 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
   สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษาที่ดีอยู่แล้วแต่
เพื่อเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นสถานศึกษา
ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุม
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้งและให้รายงานผล
การประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการประชุม 

   จัดโครงการเพื่ อส่ งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาได้แก่ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่ งจัดการ
บ ริห ารแบ บ มี ส่ วน ร่ วม กั บ คณ ะก รรม ก าร
สถานศึกษาคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเครือข่าย
ผู้ปกครองและชุมชนมีการกำหนดกลยุทธ์และการ
ดำเนินการร่วมกันเพื่อการบรรลุความสำเร็จและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

   สถานศึกษามีการส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษาที่ มี ประสิทธิภาพดีอยู่ แล้ ว  ดั งนั้ น
สถานศึกษาจึงควรบำรุงรักษามาตรฐานในการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศโดยมีการดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของสมศ. อย่างเป็นระบบพร้อมทั้ง
ระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้ง 
4 ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

   จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษา
มาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ได้แก่ โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภ า ย ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า ซ่ึ ง ได้ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ร่วมกัน
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ 

 

   สถานศึกษาควรนำผลจากการรับการอบรม
พัฒนาในวิชาที่ สอนของครู  ผลการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้และผลการประเมินแบบวัดแบบทดสอบ
ของครูทุกคนทุกภาคการศึกษาไปวางแผน พัฒนา
ครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

   จัดโครงการเพื่ อพัฒนาครูแต่ละคน ได้แก่  
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  การจั ดห า /จั ดท ำ /ผลิ ตและใช้ สื่ อที่
หลากหลาย การจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 

   ครูทุกคนควรมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา
สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยมีการจัดทำวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 เรื่องและนำผลการทำวิจัยดังกล่าวมาวางแผน
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 



๑๔ 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม ผลการดำเนนิงาน/โครงการและกิจกรรม 
ด้านการประกนัคุณภาพภายใน  
   สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดที่ดี
อยู่แล้วเพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรดำเนินโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
บริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่
ดำเนินการอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง 

   จัด โครงการเพื่ อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้นได้แก่ โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งมีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการดำเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาติดตามการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและจัดทำ
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
๓) ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก 

  สถานศึกษาควรดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร โดยเฉพาะความสามารถด้านกระบวนการคิด 
ควรฝึกให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผลตามหลักเกณฑ์ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลความคิดต่างๆ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยบูรณาการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้เรียนด้าน “ยิ้มด้วยใจ ไหว้ด้วยความเคารพ”ให้เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและองค์กรภายนอกอย่างเด่นชัด โดยประสานความร่วมมือในการดำเนินงานกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

แผนภูมิโครงสร้างโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบุคคลและงานไอซีที กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๑. การพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

๒. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

๓. การวัดและประเมินผล 
๔.การเทียบโอนผลการเรียน 
๕. การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 
๖. การพัฒนาสื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๗. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๘. การนิเทศภายใน 
๙. ส่งเสรมิกิจกรรมนักเรียน 
๑๐. การส่งเสรมิความรู้ด้าน

วิชาการแก่ชุมชน 
๑๑. การประกันคณุภาพ

ภายในเพื่อการประเมิน
ภายนอก 

๑. งานการเงินและบัญชี 
๒. งานพัสดุและสนิทรัพย์ 
๓. การรายงานการใช้เงิน 
๔. งานระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 
๕. งานจัดทำและเสนอขอ

งบประมาณ 
๖. งานจัดสรรงบประมาณ 
๗. งานตรวจสอบภายใน 
๘. งานประเมินตน้ทุนผลผลิต 
๙. งานนโยบายและแผน 

๑. งานวางแผน อตัรากำลงั 
๒. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
๓. งานทะเบียนประวัต ิ
๔. การกำหนดงานตาม

ตำแหน่ง 
๕. งานสรา้งประสทิธิภาพใน

การปฏบิัติงาน 
๖. งานประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
๗. การพจิารณาความดี

ความชอบ 
๘. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
๙. งานส่งเสริมสวสัดิการใน

โรงเรียน 
๑๐. งานวินัยและการรกัษา

วินัย 
๑๑. การออกจากราชการ 
๑๒. งานสำนกังาน

ผู้อำนวยการ 
  ๑๒.๑ งานควบคุมภายใน 
๑๓. จัดตั้งอัตรากำลังและจ้าง

ทดแทนครูขาด 
๑๔. งานสารสนเทศโรงเรียน 
๑๕. งานพัฒนาระบบและ

เครือขา่ยขอ้มลูสารสนเทศ 
 

๑. งานเวรยามรกัษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ 

๒. งานประชาสัมพันธ ์
๓. งานส่งเสริมระบบประกัน

คุณภาพภายใน 
๔. งานกจิการนักเรียน 
๕. งานทัศนศึกษาในแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานศกึษา 
๖. งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 
๗. งานสรา้งความสัมพันธก์ับ

ชุมชน 
๘. งานส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

และประเพณีท้องถิ่น 
๙. งานประสานกับหน่วยงาน

ภายนอกโรงเรียน 
๑๐. งานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ว่าที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 กลุ่มงานวิชาการ 

นางศิริวรรณ รัตนพงศ์ 

กลุ่มงานงบประมาณ 

นางดวงพร เวชสารศรี 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นายเกษมสุข ลอองศรี 

กลุ่มงานบุคคลและงานไอซีท ี

นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ครูประจำชั้น 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายใน 

หัวหน้างาน 

หัวหน้าโครงการ 

คณะกรรมการสภานักเรียน 

นักเรียน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “นักเรียนมคีวามรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมนำสู่อนุรกัษ์ศิลป์ 

น้อมใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรยีนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคณุภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานชาติ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ 
๔. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
๕. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 

เป้าประสงค์ (GOAL) 
๑. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๓. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ และวิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง 
๔. มีระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 

ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคมสู่สุข 
       คุณธรรม หมายถึง การปลูกฝังใหผู้้เรยีนประพฤติปฏิบัติ คุณงาม ความดี ยึดมั่นในคำสอน
ศาสนาที่ตนนับถือ โดยเน้นให้นักเรียนประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
สังคมและต่อประเทศชาต ิ
       ความรู้ หมายถึง การสร้างพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือ ความรู้โดยนักเรียนได้เรียนรู้เพื่อ
นำความรู้มาพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม มีผลงาน
แสดงความก้าวหน้าเป็นของตนเองโดยใช้หลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติ 
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คติพจน์ : อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ. ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะหบ์ริบท 
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 



๒๐ 
 

 

 

 

1. การวิเคราะห์ภาพของโรงเรียน       
 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ได้นำข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR)  ข้อเสนอแนะในรายงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)               
มาดำเนินการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ซึ่งผลการวิเคราะห์
สถานภาพของสถานศึกษา ณ ปัจจุบันพอสรุปได้ดังนี้ 

2. ขั้นตอนการประเมินสภาพของโรงเรียน       
 การประเมินสถานภาพของโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ได้อาศัยหลักการมีส่วนร่วมของ                    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้มีส่วนได้
เสียต่าง ๆ ร่วมกันเสนอแนะ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้     
 1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาความสำคัญของทุกประเด็นในแต่ละปัจจัย (STEP 
/2S4M) เพื่อพิจารณาว่า แต่ละประเด็นมีผลกระทบกับโรงเรียนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ทุกคนได้
ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันก่อนที่จะประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน 
 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคนให้คะแนนผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาส อุปสรรค สภาพแวดล้อม
ภายนอก และที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน สำหรับสภาพแวดล้อมภายใน โดยถ้ามีผลกระทบมากที่สุด
ให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน และถ้ามีผลกระทบน้อยให้คะแนนเท่ากับ 1 ตามเกณฑ์ดังนี้  
 คะแนน 1  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อยที่สุด
 คะแนน 2 หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อย
 คะแนน 3  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนปานกลาง
 คะแนน 4 หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมาก
 คะแนน 5  หมายถึง  ประเด็นตัวช้ีวัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมากที่สุด 

3. หาคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยแต่ละด้าน โดยแยกปัจจัยที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน สำหรับ
ปัจจัยแวดล้อมภายใน และโอกาสหรืออุปสรรค สำหรับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก   

4. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน 
 

 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะหบ์ริบทโรงเรียนตรนีิมิตรวิทยา 



๒๑ 
 

การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรียนตรีนิมติรวิทยา  

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Environment)   

  ๑.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social = S)      

โอกาส อุปสรรค 

๑. ชุมชนมีทัศนคติที่ดี ให้การยอมรับและศรัทธาต่อ
โรงเรียน  ให้ ความร่วมมื อ  และสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

๒. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้
ผู้ เรียนมีแหล่งเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณ ี

๓. ผู้ปกครองส่งเสริมการศึกษาบุตร นิยมให้บุตรหลาน
เรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ฐานะยากจน มีปัญหา
ครอบครัว หย่าร้าง ขาดการดูแลบุตร ส่งผล
กระทบต่อการเรียนของนักเรียน 

๒. ปัญหาการหย่าร้าง การประกอบอาชีพต่างถิ่น 
ส่งผลให้เด็กต้องอาศัยอยู่กับญาติ ขาดการดูแล
เอาใจใส่ของผู้ปกครอง ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

๓. การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมบริโภคนิยมตาม
ยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้นักเรียนและเยาวชนมี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค ์

๔ . อัตราการเกิดของประชากรลดลงและ
ประชาชนมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนในเมือง ทำให้โรงเรียนในชนบทมีจำนวน
นักเรียนลดลง ส่งผลให้มีสถานศึกษาขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้น 

 
 

  ๑.2 ด้านเทคโนโลยี (Technology = T) 

โอกาส อุปสรรค 

๑. ความเจริญทางสื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย มีแหล่ง
เรียนรู้มากขึ้น ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น สะดวกต่อ
การปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสาร 

๒. เครื่องมือสื่อสารในการติดต่อสะดวกรวดเร็ว ทันสมัย 

๑. สื่อเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมที่ ไม่พึ ง
ประสงค์ และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กจะติด
อยูก่ับการใช้โทรศัพท์ ไม่สนใจคนอื่นหรือสิ่งอื่น 

๒. สื่อที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการของ
จำนวนนักเรียน 

 
   



๒๒ 
 

๑.3 ด้านเศรษฐกิจ  (Economic = E) 

โอกาส อุปสรรค 

1.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

๒. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (เงิ น
อุดหนุน) จาก สพฐ. 
๓. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

๔. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

 

๑. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่เป็นภาค
เกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่ำ 
ส่งผลกระทบต่อการระดมทรัพยากรเพื่อจัด
การศึกษา 

๒. นักเรียนมาจากครอบครัวที่ยากจน มีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ในการศึกษาไม่เพียงพอ 

 

  ๑.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 

โอกาส อุปสรรค 

๑. รัฐธรรมนูญ และกฎหมายทางการศึกษาเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาทำให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงตลอดชีวิต 

๒. รัฐนำระบบการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ 
ส่งผลให้ผู้รับการบริการได้รับประโยชน์ มีความเสมอ
ภาค และได้รับความเป็นธรรม 

๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ส่ งผลให้ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได ้

๔. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้การพัฒนาการ
เรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่ใช้ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 

 

๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐบ่อยครั้ง ส่งผลให้การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดความสับสน
ในทางปฏิบัต ิ

๒. การออกกฎหมายทางการศึกษาในบาง
ประเด็นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผล
ให้การกำหนดทิศทางการศึกษาไม่ชัดเจน 

๓. การจัดสรรงบประมาณรายหัว ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา โดยใช้อัตรา
เดี ยวกัน ไม่ เพี ย งพอต่อการบริห ารจัดการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนขนาดกลาง 

 

 

 

 



๒๓ 
 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Environment)    

     ๒.1 ด้านโครงสร้างงานและนโยบาย (Structure =S1) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. การจัดการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่ง
ยกระดับการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพสู่สากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย 

๒. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่สอดคล้องกับบริบท นโยบายของ
รัฐและความเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม 

๓. การส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารทางการศึกษาเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพการศึกษาสนองต่อ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพและเทคนิคการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ 
๔. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 

๕. โรงเรียนมีนโยบายการบริหารที่ชัดเจน ง่ายต่อ
การปฏิบัต ิ

๑. การเปลี่ ยนแปลงนโยบายและผู้บริหาร
ทางการศึกษาส่ งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไม่ต่อเน่ือง 

๒. นโยบายประชาคมอาเซียนทำให้เกิดความ
เสียเปรียบทางอาชีพของคนไทย เนื่องจาก
ข้อจำกัดทางภาษา 

๓. การดำเนินงานตามนโยบายบางเรื่องยังไม่
เป็นไปตามที่คาดหวัด 

๔. บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปส่งผล
ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนได้
เต็มศักยภาพ 

 

๒.2 ด้านการใช้บริการและผลผลิต (Service and Products  = S2)   

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ สามารถจัดบริการด้านการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง 

๒. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรท้องถิ่นให้ผู้ เรียน
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนจัดกิจกรรม
เสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักการประชาธิปไตย 
สุขภาพพลานามัยอย่างทั่วถึง 

๓. ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลัง มีผลการ
ทดสอบในระดับที่สูงขึ้น 

๔. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการทาง
การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๕. ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีโอกาสเรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีงานทำ 

๑.ผู้ เรียนบางส่วนยังไม่ตระหนักและไม่ เห็น
ความสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



๒๔ 
 

  ๒.3 ด้านบุคลากร (Man = M1)      
  

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความศรัทธาในวิชาชีพครู ยึดมั่นใน
ระเบียบวินัยของราชการเป็นแบบอย่างที่ด ี

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่น มีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

๓. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญ
กำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

๑. ขาดแคลนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

๒. บุ คลากรทางการศึกษาที่ ปฏิบั ติ งานใน
สำนักงานและสถานศึกษาไม่ เพี ยงพอเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 

 

  ๒.4 ด้านการเงิน (Money = M2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจ
ด้านงบประมาณในลักษณะจดัสรรเป็นวงเงินรวมและ
เงินอุดหนุนรายหัว ส่งผลใหส้ามารถบริหารจัด
การศึกษาได้คล่องตัว ตรงตามความต้องการ 

๒. การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินที่ทันสมัย โดย
ระบบ GFMIS ทำให้เบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

๔. โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณและใช้จ่าย
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

๑. การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดบางครั้ง
ล่าช้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ 
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๒.5 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (Materials = M3 )    

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอกับผู้เรียนและ
ให้บริการชุมชน 

๒. สถานศึกษานำสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

๓. มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนำมา
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔. มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการดำเนินงานและการ
จัดการเรียนการสอน 
 

๑. ครุภัณฑ์มีสภาพเก่า/ชำรุด ไม่เพียงพอต่อ
จำนวนนักเรียน 

๒. ห้ องสมุดมีสื่ อ เทคโนโลยี ไม่ เพี ยงพอต่อ
การศึกษาและการสืบค้น 

 

  ๒.6 ด้านบริหารจัดการ  (Management  = M4) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนและ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา
ตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

๓. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานชัดเจน 

๔. สถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

๕. มีการมอบหมายงานหน้าที่ในการปฏิบัติงานชัดเจน 
เป็นไปตามโครงสร้าง 
 

๑. มีนโยบายเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบกับการ
จัดการเรียนการสอน 

๒. การติดตามและประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง 
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ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

๑. ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และภายใน (2S4M) 

ประเดน็ตัวชี้วดัปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) / ผลการประเมิน 

รายการ ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.02 

2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T) 0.14 

3.  ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) 0.20 

4.  ด้านการเมอืงและกฎหมาย (Politic = P) 0.06 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  0.42 
 

 

ประเดน็ตัวชี้วดัปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)/ ผลการประเมนิ 

รายการ ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1) 0.07 

2.  ด้านผลผลติและการบริการ (Service and Products  = S2) 0.00 

3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.03 

4.  ด้านประสทิธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.13 

5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3) 0.06 

6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Management  = M4) 0.03 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 0.32 
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรยีนตรีนิมติรวิทยา 

บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
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นโยบายด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ภายใตยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ป รัฐบาลไดก้ำหนดวิสัยทัศน เป้าหมาย และยุทธศาสตรใ์น        

การดำเนินงานไว ดังนี ้
 
วิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 
ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเขมแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร
งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้
ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
มีที่อยูอ่าศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเขาสู่กลุ่มประเทศรายได้สู่ง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผล
ประโยชนจากการพัฒนาอย่างเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจใน
ประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอย่างแน่นแฟ้นกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การค
า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อใหเป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก ทุนมนุษย์     ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ส่วนที่ 3 

สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ 



30 
 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช การรักษา
และการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชนสวนรวมอย่างยั่งยืน และใหความสำคัญกับการ
มีสวนร่วมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมติิและ
ในทุกชวงวัยใหเป็นคนดี เกง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวน
รวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 

1) ความอยูด่ีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศ 
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอ้มและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสทิธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตรด์ังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัยเอก
ราช อธิปไตยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเนนการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาด้านความ
มั่นคงที่มีอยูใ่นปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับส
วนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองคกรที่ไม่ใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดต้ามทิศทางและเป้าหมายทีก่ำหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่ง
เนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก 

1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้ เปรียบเชิง
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เปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่  

2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนสง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ดิจิทัลและการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

3) “สร้างคุณคาใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน
รุนใหม่  รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้ และการจ้างงานใหม่  ขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเป็นคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทย มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ ผู้อื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตองมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญที่ใหความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ทองถิ่นมาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ
เพื่อสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท
องถิ่น การเสริมสร้าง ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพรอมของ
ประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมใหเป็นประชากรที่มีคุณภาพ
สามารถพึ ่งตนเองและทำประโยชน แกครอบครัว ชุมชน และสังคมให นานที ่สุด โดยรัฐให
หลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมมี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นสวนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใชพื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน 
และการใหทุกฝ่ายที่เกี่ยวของได้เข้ามามีสวนร่วมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเป็นไปได้โดยเป็น
การดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่วาจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต 
โดยใหความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรนุต่อไปอย่างแทจ้ริง 



32 
 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโย
ชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐ
ที่ทำหนาที่ในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสู่งยึด
หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย
และพรอมที่จะปรับตัวใหทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกตใชอย่างคุมคาและ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุก
ภาคสวนเข้ามามีสวนร่วมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร
งใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองร่วมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสร้าง
จิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมี
ความชัดเจน มีเพียงเทาทีจ่ำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นําไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุตธิรรมตามหลักนิติธรรม 

 

2. แผนแม่บทภายใตยุทธศาสตรช์าต ิ
ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติวา  
1) เมื ่อมีพระบรมราชโองการประกาศใชยุทธศาสตร์ชาติแลวใหคณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไวในยุทธศาสตร์ชาติ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอคณะรัฐมนตร ี3) แผนแมบ่ทที่คณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลพันธหนวยงานของรัฐที่จะตองปฏิบัติ
ใหเป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปตองสอดคลองกันแผนแมบ่ทด้วย โดย
แผนแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน 37 ประเด็น (ขอมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 
2561) ดังนี ้

1. ด้านความมั่นคง 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ 
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร

ภาครัฐและมใิชภาครัฐ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแขงขัน 
6. การเกษตรสร้างมูลคา 
7. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
8. สร้างความหลากหลายด้านการทองเที่ยว 
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9. โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโยง 
10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูป้ระกอบการยุคใหม ่

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
11. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
13. ปฏิรูปการเรียนรูที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
14. การตระหนักถึงพหุปญหาของมนุษยท์ี่หลากหลาย 
15. การเสริมสร้างใหคนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
16. การสร้างสภาพแวดลอมที่เอื้อต่อการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
17. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
18. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผู้บริโภค 
20. การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) 
21. เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
22. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
23. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
24. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 

5. ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอม 
25. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
26. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
27. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมทีเ่ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
28. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเนนความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน 
29. พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอม 
30. ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
32. การปรับสมดุลภาครัฐ 
33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
35. การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
36. การแกไขกฎหมาย 
37. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
วิสัยทัศน 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษาและ
เรียนรูตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแกผู้เรียนทุกกลุมเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคลองและรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเป็นผู้มีความรูคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรไูดด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. สร้างความมั่นคงแกประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยใหเป็นสังคมแหงการเรียนรูและสังคม
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยูร่่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพิ่ม
ผลิตภาพของกำลังแรงงาน (productivity) ใหมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 
ภายใตยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตร์
ชาติ 

3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเป็นสังคมแหงการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสูก่ารพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพื ่อนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
 
เป้าหมายด้านผูเ้รียน (Learner Aspirations)  

โดยมุ่งพัฒนาผูเ้รียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรใูนศตวรรษที่21 (3Rs8Cs) 
ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
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 • 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคดิเลขเป็น 
(Arithmetics) 

 • 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ท ักษะด ้ านการสร ้ างสรรค ์และนว ัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ท ักษะด ้ านความเข ้ าใจต ่ างว ัฒนธรรม ต ่ างกระบวนท ัศน ์  ( Cross – cultural 
Understanding) ทักษะด้านความร ่วมมือ การทำงานเป ็นทีมและภาวะผู ้นำ (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) ท ั กษะด ้ านการส ื ่ อสาร  สารสนเทศและการร ู ้ เ ท ่ าท ั นสื่ อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้(Career 
and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี ้

1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มี
ตัวชี้วัดที่สำคัญ เชน ประชากรกลุมอายุ 6 - 14 ปทุกคน ได้เขาเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาที่รัฐตองจัดใหฟรีโดยไมเก็บคาใชจ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น เป็นตน 

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท
าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เชน ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค
าใชจ่ายในการศึกษา 15 ป เป็นตน 

3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้ เรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment : PISA) ของนักเรียนอาย ุ15 ปสูงขึ้น เป็นตน 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ มคาและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เชน ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมทั ้งมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นตน 

5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่สำคัญ เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ ้น สัดสวนผู้ เรียนอาชีวศึกษาสู ่งขึ ้นเมื ่อเทียบกับผู้ เรียนสามัญศึกษา และจำนวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นตน 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 



37 
 

 



38 
 



39 
 



40 
 

 



41 
 

 



42 
 

 



43 
 



44 
 

 
 

 

 

 

 

 



45 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
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นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นองคกรที่เป็นเลิศทาง
การศึกษาดวย “ศาสตรพระราชา” 

*** เป็นเลิศ หมายถึง ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. เสริมสรางผู้เรียนใหยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประ
สงคดวย “ศาสตรพระราชา” 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหเป็นผู้มีความรตูามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
และมีความเปน็เลิศทางวิชาการ 

3. สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทกุคนไดรับบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึงทุกกลมุเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มงุเน้นการมีสวนรว่มและสร้างความรับผิดชอบตอ่

คุณภาพการศึกษา 
เปาประสงค(Goal) 

1. ผู้ เร ียนยึดมั ่นในสถาบันหลักของชาติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคดวย “ศาสตร
พระราชา” 

2. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงทุก      
กลุมเป้าหมาย 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความร ูความสามารถ และไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ 
มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้มีสวนเก่ียวของ 
 
คานิยมองคกร (Values) 

“ถือประโยชนของนักเรียนและสถานศึกษาเปนสําคัญ” 
(Students and Schools Come First : SSCF) 
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กลยุทธ(Strategies) 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. สงเสรมิการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
3. สงเสริม พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 
จุดเนน (Focus) 

1. ดานผู้เรียน 
1.1 นักเรียนเปนคนดี เกง กลา มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อยอูยางพอเพียง และมี

ความสุข 
1.2 นักเรียนมคีวามมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน สามารถปรับตัวเขากับพหุ

วัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
2. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 ครแูละบคุลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

2.2 ครแูละบคุลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถและสมรรถนะ ตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานและมาตรฐานตําแหนง 

3. ดานการบริหารจัดการ 
3.1 สถานศึกษามีความเขมแข็งและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 
3.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลไดมาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

กำหนดแผนยุทธศาสตร ์



๕๐ 
 

 
 
 
 

 

ทิศทางการพัฒนา 
โรงเรียนตรนีิมิตรวิทยา 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“นักเรียนมคีวามรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมนำสู่อนุรกัศิลป์ 
น้อมใช้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรยีนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคณุภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานชาติ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ 
๔. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 

เป้าประสงค์ (GOAL) 
๑. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
๓. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ และวิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง 
๔. มีระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กรในปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 
๑.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ส่วนที่ 4 

กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 



๕๑ 
 

๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ 

๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม และวิธีที่ชีวิตร่วมภาคี เครือข่ายร่วมกันพัฒนา 

 

กลยุทธ์ระดับแผนงานในปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ 
๓. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔. สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศกัยภาพ 
๖. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

ตารางแสดง กรอบการดำเนินงาน กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธร์ะดับแผนงาน  
เป้าหมายและตัวชี้วัดและกรอบเวลา 

กลยุทธ์ที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีความเนเลศิทางวชิาการ 

กลยทุธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปี 

2565 2566 2567 2568 

1.ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1.โรงเรียนมี
คุณภาพการศึกษา
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.ระดับคุณภาพของโรงเรียน
มีหลักสูตรสถานศึกษา 

75 80 85 90 

2.ระดับคุณภาพที่มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

75 80 85 90 

3.ร้อยละของนกัเรียนที่มี
คุณภาพตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

75 80 85 90 

2.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ 

1. ร้อยละของผูเ้รียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

75 
 
 

80 
 
 

85 
 
 

90 
 
 

2. ร้อยละของผูเ้รียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(O-
NET)สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับ
เขตพื้นที ่

75 80 80 85 

3. ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้าสู่
การแขง่ขันระดับจังหวัด 

75 80 80 85 

4. ร้อยละของผูเ้รียนที่
สามารถสอบเขา้ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
 

75 80 80 85 

 
 
 
 



๕๓ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยทุธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปี 

2565 2566 2567 2568 
1.พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1.ปลุกฝังนักเรียน
ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม สำนกึใน
ความเป็นไทย 

1.ร้อยละของนกัเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
สำนึกในความเป็นไทย 

75 80 85 90 

 2.ส่งเสริมนกัเรียน
และบุคลากรน้อม
นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

2.ร้อยละของนกัเรียนและ
บุคลากรที่น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การดำเนินชีวิต 

75 80 85 90 

 3.ส่งเสริมให้
นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร 

3.ร้อยละของนกัเรียนที่มี
คุณลักษณะที่พงึประสงค์ตาม
หลักสูตร 

75 80 85 90 

 4.สร้างความ
ตระหนักเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้นักเรียน 
ห่างไกลยาเสพติด 
และอบายมุข 

4.ร้อยละของนกัเรียนที่มี
ความตระหนักเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลสิ่งเสพติด
และอบายมุข 

75 80 85 90 

 5.สร้างความ
ตระหนักแก่
นักเรียนให้รู้คุณค่า  
ร่วมอนรุักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

5.ร้อยละของนกัเรียน
ตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

75 80 85 90 

 
 
 



๕๔ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากร ใหส้ามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้อย่างมีคุณภาพ 

กลยทุธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปี 

2565 2566 2567 2568 
1.ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
ครูและบุคลากรให้
สามารถจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ 

1.โรงเรียนมีครู
และบุคลากรที่
สามารถจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ 

1.ร้อยละของครูที่เข้ารับการ
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

75 
 

80 
 

85 
 

90 
 

2.ร้อยละของครูทีก่ารจดัทำ
ผลงานเพื่อพัฒนาตนเอง 

70 
 

75 
 

80 
 

85 
 

3.ร้อยละของครูที่ผลิตสื่อ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจดัการ
เรียนรู ้

70 
 
 

75 
 
 

80 
 
 

85 
 
 

4.ร้อยละของครูที่จดัการเรยีน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญและมีการบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

75 80 85 90 

5.ระดับคุณภาพที่มีการนิเทศ
ติดตามอย่างเปน็ระบบและนำ
ผลไปพัฒนาการเรยีนการสอน 

70 75 80 85 

6.ระดับคุณภาพของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนที่มี
ประสิทธิภาพ 

70 75 80 85 

7.ระดับคุณภาพที่มีการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัตงิาน 

70 75 80 
 

85 

 
 
 
 
 



๕๕ 
 

กลยุทธ์ที่ 4-6 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6  เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมและวิถีชีวิตร่วมภาคีเครือข่ายรวมกันพัฒนา 

กลยทุธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 

2565 2566 2567 2568 
1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการดว้ย
ระบบคุณภาพ 
 
 
 
 

1. โรงเรียนมกีาร
พัฒนาองค์กรด้าน
การบริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. ระดบัคุณภาพของ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

75 
 

80 
 

85 
 

90 
 

2. ระดบัคุณภาพของแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจำปกีารศกึษา 

70 75 
 

80 
 

85 
 
 

3. ระดบัคุณภาพของการ
ประกันคุณภาพภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

70 
 
 

75 
 
 

80 
 
 

85 
 
 

4. ร้อยละของความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจดัการของ
โรงเรียนและการบริการผู้มี
ส่วนไดเ้สีย 

75 
 
 

80 
 
 

85 
 
 

90 
 
 

5. ร้อยละของการมีวสัดุ 
อุปกรณ์สำนกังานที่มี
ประสทิธิภาพและเพียงพอต่อ
การดำเนินงาน 

70 75 80 85 

2.พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรยีน
พัฒนาการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 

1.โรงเรียนมีอาการ
สถานที่ภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมที่
สวยงามมี
บรรยากาศ
เหมาะสมและเอื้อ
ต่อการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ 

1.ระดบัคุณภาพของแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลาย 

75 
 

80 
 

85 
 

90 
 

2.ระดับคุณภาพอาคาร
สถานที่ภูมิทัศนแ์ละ
สภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น 
สวยงาม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

75 
 
 
 

80 
 
 
 

85 
 
 
 

90 
 
 
 

3.ระดับคุณภาพของ
ห้องปฏิบัตกิารพร้อม
อุปกรณ์ทีท่ันสมัย 

70 
 
 

75 
 
 

80 
 
 

85 
 
 

4.ระดับคุณภาพของห้องน้ำ 
ห้องส้วม ที่สะอาด ปลอดภัย 
สวยงาม และเพียงพอ 

75 80 85 90 



๕๖ 
 

กลยทุธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 

2565 2566 2567 2568 
3.ส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารที่เอือ้
ต่อการเรียนรู ้

3.โรงเรียนมกีาร
จัดระบบ
สารสนเทศและ
การสื่อสารที่เอือ้
ต่อการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ 

1.ระดับคุณภาพของระบบ
ข้อมูลสาระสนเทศที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันและเตียงพอ 
เพื่อการสืบค้น การพัฒนา
องค์กร การบริหารจัดการ
และพัฒนาผู้เรียน 

75 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

2.ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการบรกิารสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 

70 75 80 85 

4.ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

4. โรงเรียนมี
เครือข่าย
พัฒนาการเรียนรู้
และ ส่งเสริมความ
ร่วมมือของ
ผู้ปกครองชุมชน
และองค์กรอื่น ๆ 
ในการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
 

1. ระดับคุณภาพของ
เครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้
เช่น การทำ MOU กับ
หน่วยงานต่างๆ 

75 
 

80 
 

85 90 
 

2. ระดับคุณภาพของความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
ผู้ปกครองชุมชน และองค์กร
อื่นๆในการจดัการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

75 
 

80 
 

85 90 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๕ 

แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 



๕๘ 
 

 

 
 

การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

1. การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
       การนำแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะเป็นความสามารถ
ที่จะผลักดันการทำงานของกลไกที่สำคัญทั้งหมด ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  การ
ดำเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด 
ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีและกระบวนการทำงาน การนำแผนไปสู่ การปฏิบัติจะต้องทำให้
หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น และพร้อมที่นำแนวทางนั้นไปดำเนินการได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการระดมกำลัง 
แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจึงกำหนดแนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี ้

๑) ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ 
๒) โรงเรียนจัดทำแผนระยะกลางและจัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการตามแผน มีการ

กำกับติดตาม ประเมินคุณภาพ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามที่
มุ่งหวังไว ้

๓) เร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระสำคัญของแผนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่าง
กว้างขวาง เพื่อให้การนำแผนสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง 

๔) มีการกำหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน และแผน
อัตรากำลัง และขจัดความซ้ำซ้อนของงาน 

๕) วางแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๖) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน และ
สามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๗) พัฒนาระบบกำกับติดตาม และการประเมินผล ที่มุ ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ 
ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนที่ ๕ 
แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 



๕๙ 
 

2. การติดตามและประเมินผล 
       หลังจากที่โรงเรียนได้ปฏิบัติดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว จำเป็นต้องมีการกำกับติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำหนดในเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามประเมินผล จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก โดยสรุปได้
ดังนี ้

๑) มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นำ มีคุณธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ มี
ทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการ รับผิดชอบต่อสังคม มีสำนึกในความเป็นไทย รู้จักดำรงชีวิตอย่ามี
คุณค่า มีสุขภาพที่ด ี

๒) มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสนองความต้องการของ
สังคมทางวิชาการ โดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่
ผู้เรียนและให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถดำรงไว้ซึ่ง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

๓) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ และคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถ
สร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่าง
คร่าว ๆ ดังนี ้
                  (1)  โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพื่อสามารถเพื่อประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน โดย
จัดทำเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม 
                  (2)  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
                  (3)   มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
                  (4)  สร้างมาตรการเร่งรัดให้แหละ หากมีโครงการที่ดำเนินการช้ากว่าที่กำหนด และ
ตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ปฏิทินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
โรงเรียนตรนีิมิตรวิทยา 

 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน - ตรวจสอบ ทบทวน การจัดทำแผนปฏิบัต ิการ
ประจำป ี(ปีงบประมาณ) 
 

- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพ 

กรกฎาคม - นิเทศ ติดตาม 
 

- งานประกันคุณภาพ 

กันยายน - สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม (ครั้งที่ 
1) 

- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพ 
 

ตุลาคม - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ี(ปีงบประมาณ) - งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพ 
 

ธันวาคม - นิเทศ ติดตาม - งานประกันคุณภาพ 
 

มีนาคม - สรุป ประเมนิผล งาน/โครงการ/กิจกรรม (ครั้งที2่) 
- นำเสนอผลงานดีเด่น 
- จัดทำรายงาน SAR 
 

- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก 



                  

 
 

 

คำสั่งโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 
ที ่ ๖๓ / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พ.ศ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 
 

 ด้วยโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา จะจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี 
(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) ให้สอดคล้องเชื ่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย        
อัตลักษณ์ของโรงเรียน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สอดคล้องกับ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติของคณะรัฐบาล  

 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑)  มาตรา ๔๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่องการมอบอำนาจของเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการบังคับบัญชาข้าราชครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน              
พ.ศ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘  ดังนี ้

 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย  
  ๑.๑ นายบำรุง เลขจิตร   ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางสาวกัญญาณัฐ จิ้นตั่น  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
  ๑.๓ นางธนภรณ์ ฉายประทีป  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
  ๑.๔ นายสุนทร จันทองแก้ว  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
  ๑.๕ นายราชวัฎ วงศ์วาณิชย์ศิลป์  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
  ๑.๖ นายณัฐพล จิ้นตั่น   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
  ๑.๗ พระครสูุนทรธรรมวินิฐ  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
  ๑.๘ นายประเสริฐ โรจน์ดวง  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
  ๑.๙ ว่าที่ร้อยตรี โชคดี  เภรีภาศ กรรมการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานกุาร 

 มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 ๒. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ ว่าที่ร้อยตรี โชคดี  เภรีภาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางดวงพร  เวชสารศรี หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กรรมการ 
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 ๒.๓ นางศิริวรรณ  รัตนพงศ ์ หัวหน้างานบริหารวิชาการ กรรมการ 
 ๒.๔ นายเกษมสุข  ลอองศรี หัวหน้างานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน ์ หัวหน้างานบริหารบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย แนวคิด รูปแบบในการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา แนะนำแก่
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และอำนวยการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ 
 

 ๓. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นางดวงพร  เวชสารศรี  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางศิริวรรณ  รัตนพงศ์  คร ู   กรรมการ 
 ๓.๓ นายเกษมสุข  ลอองศรี  คร ู   กรรมการ 

๓.๔ นายเจริญ  บุษบงกรด  คร ู   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวปริศา  นารีพล  คร ู   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวกัญญณัช เพชรรัตน ์  คร ู   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวภัคจิรา ศรีขาว  คร ู   กรรมการ 
๓.๘ นางสาววชิรญาณ์ ยอดพิจิตร  คร ู   กรรมการ 
๓.๙ นางผุสดี  ลอองศรี   วิทยากร   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวชลธิชา  พลายด้วง  วิทยากร   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวยุวดี  คล้ายทอง  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวเกศกมล  ศรีวิบูลย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๔ นางสาวรัศมี ศิลปรัศมี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 256๕ – 256๘ กำหนดรายละเอียดและ
องค์ประกอบของแผนให้ครอบคลุม ครบถ้วน แก้ไข ปรับปรุง ในสาระที่เป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่
ปรึกษา จัดทำร่างแผน และเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็น แก้ไข
ปรับปรุงจัดทำแผนพัฒนาฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปประกาศใช้ต่อไป 
 
 ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดน้ีเป็นต้นไป 

         สั่ง ณ วันที่  ๒๗ กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ว่าที่ร้อยตร ี 

    (โชคดี  เภรภีาศ) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 
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