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คำนำ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ ได้ออกกฎกระทรวง          
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา           
ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำสถานศึกษา เพื ่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนา              
อย่างต่อเนื่อง ได้รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน          
ที ่กำกับดูแลสถานศึกษาทราบและใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก            
การติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ของโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
เล่มนี ้ เป็นเอกสารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รวบรวมและสรุปผล                  
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึ กษา             
ของโรงเรียนตรีน ิม ิตรวิทยา และใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา               
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างด ี
 
        
 

                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 
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                                 สารบัญ 
เรื่อง หน้า 

 
คำนำ 
สารบัญ 

ก 
ข 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ค 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                   

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๑ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                ๔ 
    มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน                                                                  ๔ 
    มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘ 
    มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๑ 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ๑๙ 
    ด้านกายภาพ ๑๙ 
    ด้านบุคลากร ๑๙ 
    ด้านการสนับสนุนจากภายนอก  ๒๐ 
ภาคผนวก ๒๑ 

ประกาศมาตรฐาน และเป้าหมายของสถานศึกษา  
เกียรติบัตร รางวัล  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 

๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน 
    การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ 
  ทุกภาคส่วน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
๓. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
๔. จัดให้มี PLC ในโรงเรียนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละหนึ ่งชั ่วโมง เพื ่อติดตาม ประเมินผล 

 กิจกรรมการเรียนการสอน 
๕. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง  
๖. จัดและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนา

ตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน 
๗. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง นำมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และส่งหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
 

ผลการดำเนินงาน 
๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม : อยู่ในระดบัดีเลิศ 

ผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ทั้ง ๓ มาตรฐาน จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมาตรฐาน
สถานศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้ง ๓ มาตรฐาน คือ 

คุณภาพผู้เรียน 
ผู ้เรียนมีคุณธรรม มีความสุภาพ มีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย ดำรงตนบนหลัก               

ความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบัน สืบสานงานพระราชดำริ มีความรู้ 
ความสามารถ ตามลักสูตรสถานศึกษากำหนด มีความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสาร การแก้ปัญหา 
การคิดวิเคราะห์ การคิดค้นนวัตกรรม มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่
สถานศึกษากำหนด ในระดับ ๒ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.45  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งต่ำกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
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 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 กระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษาของโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ได้กำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตามบริบท
ของสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ใช้รูปแบบ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื ่อง การบริหารทรัพยากรซึ ่งมีอยู ่อย่างจำกัด ด้วยความโปร่งใส วางแผน                    
การจัดอัตรากำลัง วางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดระบบการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้        
ในการพัฒนาและบุคลากรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการวางแผน ดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา
และรับผิดชอบร่วมกัน 

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มเรียนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีการพัฒนา
ทางวิชาชีพของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ในสถานศึกษา เปิดโอกาสให้บุคลากรให้แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ในทางวิชาชีพเพ่ือนำมาพัฒนางานและพัฒนาผู ้เร ียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อ               
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้เรียน ให้มีความปลอดภัยและน่าอยู่น่าเรียนทั้งภายใน ภายนอก
ห้องเรียน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษาให้โอกาส

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการวัดและปฏิบัติจริง มีการจัดการเรียนเชิงบวก ครูรักเด็ก 
เด็กรักครู และครูสอนให้เด็กมีน้ำใจกับเพื่อนไม่แข่งขันกัน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและครูรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล ตลอดจนตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
นำมาปรับปรุงแก้ไข หาแนวทางพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สืบค้นองค์ความรู้เพ่ือพัฒนางาน พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพ 
 

๒. หลักฐานสนับสนุน :  
 ๒.๑  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนักเรียน (มโนราห์ โขน) โดยจัดในรูปแบบการ
เผยแพร่ผลการออนไลน์ ทำให้นักเรียนสามารถแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และ
เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ๒.๒  กิจกรรม “เด็กดีศรีตรีนิมิตร” กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดี มีคุณธรรมใน
นักเรียน จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียนที่ทำความดี  มีความตั้งใจเรียน รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสร้างแรงจูงใจการเป็นคนดี ให้แก่นักเรียน 

 ๒.๓  โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม “ดีเด่น” กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
 ๒.๔  โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดวาดภาพ
ระบายสีทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๕ 
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ชิงโล่พระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี จัดโดย สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมศาสนา ร่วมกับ มจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  และสำนักสงฆ์
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วัดนาสนธิ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง                    
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 ๒.๕  โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสวดมนตห์มู่ 
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษาโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 
๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื ่องในสัปดาห์ว ันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ชิงโล่
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี จัด
โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมศาสนา ร่วมกับ มจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
และสำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์  
 ๒.๖  โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
 ๒.๗  ว่าที่ร้อยตรี โชคดี เภรีภาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เป็นบุคคลที่มี
ผลงาน “ดีเด่น” ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒.๘ นายเจริญ บุษบงกรด ครูโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เป็นบุคคลที่มีผลงาน “ดีเด่น”     
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม  
 ๒.๙ นายเจริญ บุษบงกรด เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม “ดีเด่น” 
ระดับชาติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กรม
ศาสนา ร่วมกับ มจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  และสำนักสงฆ์ว ัดนาสนธิ ์ ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 ๒.๑๐ นางสาวภัคจิรา ศรีขาว ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ 
 ๒.๑๑ นายเกษมสุข ลอองศรี และนางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์ ได้รับรางวัลครูผู้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 ๒.๑๒ นางดวงพร เวชสารศรี และนางศิริวรรณ รัตนพงศ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้จัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้แนวคิด 
“สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 ๒.๑๓ นางสาวนรีรัตน์ ศิริวัฒน์ และนางสาวกัญญณัช เพชรรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นครู
ผู้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้
แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประเภทครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 ๒.๑๔ เด็กชายกิตติศักดิ์ เกตุทอง เด็กชายกิตติศักดิ์ พรหมเพศ เด็กชายนิธิพนธ์ พวงพันธ์  
เด็กชายวชิรวิชญ์ เลี่ยงหนู เด็กหญิงเบญญาภา โปร่งสันเทียะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3         การ
ประกวดวาดภาพระบายสีทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ชิงโล่
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี จัดโดย 
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สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมศาสนา ร่วมกับ มจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  และ
สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์  
 ๒.๑๕ นางสาวอาทิตย์ตยา รัศมี นางสาวรัตน์ติมา สุวรรณปากแพรก นางสาวเบญญาภา ดำมี 
นางสาวชนิสรา ภูปันคำ นางสาวเบญญาภา ช่วยเกิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสวด
มนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นมัธยมศึกษา โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ชิงโล่
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี  
 ๒.๑๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๕ คน สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ๗๓.๓๓ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐ คน สำเร็จการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒.๑๗  โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา มีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาจำนวนเพ่ิมมากขึ้น โดยปี
การศึกษา ๒๕๖๑  มีนักเรียนจำนวน ๑๑๗ คน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีนักเรียนจำนวน ๑๔๕ คน              
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนนักเรียน จำนวน ๑๔๖ คน และการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนนักเรียน จำนวน 
๑๕๔ คน 
 ๒.๑๘  โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย เนื่องจากมีมาตรการใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ตามมาตรการที ่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 
  

          ๓. กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “นักเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมนำสู่
อนุรักษ์ศิลป์ น้อมใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานชาติ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ 
4. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 เป้าประสงค์ (Goal) 
  ๑. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ 
  ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ และวิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. มีระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ปรัชญา : ความรู้  คู่คุณธรรม  นำสังคมสู่สุข 
  คุณธรรม  หมายถึง การปลูกฝังให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติคุณงาม ความดี ยึดมั่นในคำ
สอนในศาสนาที่ตนนับถือ โดยเน้นให้นักเรียนประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ 
  ความรู้  หมายถึง การสร้างพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือ  ความรู้โดยนักเรียน
ได้เรียนรู้เพื่อนำความรู ้มาพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
เหมาะสม มีผลงานแสดงความก้าวหน้าเป็นของตนเองโดยใช้หลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติ 

 คติพจน์ : อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ. ตนแล เป็นที่พ่ึงแห่งตน. 

 ความเชื ่อ : หากคนดีอยู ่ในสังคมของชนเหล่าใด ประโยชน์และผลจักเกิดขึ ้นแก่ชน
เหล่านั้น (จากหลักศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

 อัตลักษณ์ของผู้เรียน : วิถีธรรม นำชีวิต 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน : สถานที่ร่มรื่น สะอาด นักเรียนมารยาทงาม   

 กลยุทธิ์สถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๑. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม และวิถีชีวิตร่วมภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนา 

ค่านิยมโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา (SMART)  
“เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดมั่นในศีลธรรม นำความสามารถออกมาใช้อย่างเต็มที่ มี

ความรับผิดชอบในหน้าที่ พร้อมทำงานเป็นทีม” 
SMART 

“S = Student : เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
“M = Moral : ยึดมั่นในศีลธรรม 
“A = Ability : นำความสามารถออกมาใช้อย่างเต็มที่ 
“R = Responsibility : มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
“T = Team : พร้อมทำงานเป็นทีม 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ หมู่ที ่ ๑ ตำบลบางจาก 
อำเภอเมือง จ ังหว ัดนครศร ีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  ๘๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๖๖๘๘๓๒              
เว็บไซต์ http://trinimitwittaya.ac.th/ 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยทำการสอนครั้งแรกเมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ และในปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้เปิดสอนเพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่ ๔-๖ มีเนื ้อที ่ ๕๓ ไร่ ๒งาน ๙๒ ตารางวาเปิด เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลบางจาก          
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  จัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนจากความร่วมมือของ
ประชาชนในตำบลท่าเรือ ตำบลท่าไร่ และตำบลบางจาก อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช           
นำโดยพระครูปิยธรรมาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดตรีนิมิตรอนุญาตให้ใช้ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔๓ ไร่ ๓ งาน           
๙๒ ตารางวา ต่อมานายฟื้น นางแนบ  เลี่ยมแก้ว บริจาคที่ดินจำนวน  ๙ ไร่   รวมเป็น ๕๒ ไร่ ๓ งาน          
๙๒ ตารางวา ให้เป็นที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียน และได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๒๖ 
เป็นต้นมา โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนปริยัติธรรมของวัดตรีนิมิตรเป็นอาคารเรียนชั่วคราว   

ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ นายกระจ่าง  พุทธศรี  ได้ซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินผืนเดิมบริจาคให้แก่
โรงเรียน  จำนวน  ๓  งาน โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  เปิดทำการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีเขตพื้นที่บริการในตำบล
บางจาก  ตำบลท่าไร่ ตำบลท่าเรือและบางส่วนของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 
ข้อมูลผู้บริหาร   

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

 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar) : 2  

 
ข้อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
จำนวน ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง รวม ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 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 

 
 
ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ รวม 

(คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 
ม.1 2 17 16 33 
ม.2 2 17 10 27 
ม.3 2 22 23 45 

รวม ม.ต้น 6 56 49 105 
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 85 69 154 

 
ข้อมูลชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้  

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านในชนบท เป็นที่ราบลุ่ม มีการปลูกสร้าง
บ้านเรือนกระจัดกระจายไม่หนาแน่นมากนัก มีประชากรประมาณ ๑๐,908 คน บริเวณใกล้เคียง
โรงเรียน ได้แก่ วัดตรีนิมิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช     
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลบางจาก อาชีพหลักของคนในชุมชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว สวนปาล์มน้ำมัน สวนมะพร้าว และอื่น ๆ บางส่วนมีอาชีพทำการประมง 
ค้าขาย และรับจ้างทั ่วไป ผู ้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา       
จำนวนคนเฉลี ่ยต่อครอบครัว ๔ คน ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือศาสนาอิสลาม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ สงกรานต์ ประเพณีเดือนสิบ ประเพณีชักพระ และประเพณีลอยกระทง  
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระหว่างวันที่ ๒๕–๒๗ เดือนมิถุนายน                

พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยคณะผู้ประเมินภายนอก ผลการประเมินผลการประเมินสรุปโดยภาพรวม จำแนกตาม
กลุ่มตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา ดังนี้ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี ๑๐.๐๐ 9.๓๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.๒๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝรู่้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๓๑ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคดิเป็น ทำเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๓๑ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๖๙ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                    ๑๐.๐๐ ๙.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา                     ๕.๐๐ ๕.๐0 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด    ๕.๐๐ 4.7๓ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา                          ๕.๐๐ ๕.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ               
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ 8๒.๖2 ดี 

การรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่❑ ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบ่งช้ี   ใช่❑ ไม่ใช่  
• ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งดว่น  ใช่❑ ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ได้ดำเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการพัฒนาของ
มาตรฐานที่ ๑ ตามรายละเอียดดังนี้  โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาได้กำหนดมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ๒) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่
สถานศึกษากำหนด ให้ผู้เรียนมีความรู้ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีความ
พร้อมในการศึกษาต่อ  โดยส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะสำคัญที่จําเป็น
ตามหลักสูตรด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ครูมีการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการให้ผู้เรียนมีการสามารถสืบเสาะและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)  การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยการสอนภาษาอังกฤษที่ครูมีคุณวุฒิ
โดยตรง การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในคาบเรียน  การจัด
บรรยากาศในของห้องเรียนเรียนออนไลน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ครูมีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีและแอป
พลิเคชัน โปรแกรมใหม่ ๆ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การติดตั ้งและบริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตในจุดต่าง ๆ ของอาคารเรียนเพื่อให้ครูใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ การเชิญปราชญ์
ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การ
ให้ความรู้ ในกิจกรรมโรงเร ียนปลอดขยะ การให้ความรู้แนะแนวอาช ีพจากจัดหางานจังหวัด
นครศรีธรรมราช  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากสื่อออนไลน์และแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีหลากหลาย  การจัดโครงการทัศนาจรเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น เพ่ือนําผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตพ้ืนบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ที่มีอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้เรียนรอบด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยผ่านกิจกรรมเพื ่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร การยอมรับความคิดเห็นและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง การมีภาวะผู้นําผ่านการจัดกิจกรรม/โครงการ ได้แก่ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมค่าย
เยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) เป็นต้น การสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์
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ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำท้องถิ่น ได้แก่ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มโนราห์ และโขน ในรูปแบบ
ออนไลน์ การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น และมีมารยาท
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานครศรีธรรมราชศึกษา การจัด
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้  ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น 
 
ผลการดำเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวช้ีวัด 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ เป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสาร รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตย กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจในการทำงานหรือ
การศึกษาต่อมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่ดีเหมาะสมกับวัย  

ทางด้านผลการประเมิน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๕๐.45 ซ่ึงต่ำกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ต่ำกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ลดลง -๒.๐๕) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ต่ำกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ลดลง -๒.๔๓) นักเรียนมีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้
ระดับดีและดีเยี่ยม ร้อยละ ๙๖.๕๖ นักเรียนมีผลประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ ฯ ได้ระดับดี และดีเยี่ยม 
ร้อยละ ๙๒.๒๒ ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จำนวน ๒ รายการ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จบการศึกษา ร้อยละ ๗๓.๓๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จบการศึกษา 
ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนอยู่ในระดับ
มาก โดยสรุปผลของการดำเนินงานมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนของโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา อยู่ใน
ระดับด ีมีผลการประเมินดังนี้ 

1. ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร การคิดคำนวณ 

สามารถพูดแนะนำตนเอง ครอบครัว สถานศึกษาและสนทนาอย่างง่ายเป็นภาษาอังกฤษ สามารถ
นำเสนอรายงานหรือประเด็นท่ีศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและการพูด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรมใน
รูปแบบออนไลน์ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีผลงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์      

การออกแบบผลิตภัณฑ์ คนละหรือกลุ่มละ 1 ชิ้นต่อภาคเรียน สามารถทำโครงงานจากการเรียนรู้และ
นำเสนอต่อสาธารณชน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เลือกสืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลงาน นักเรียนใช้ Facebook หรือ E-mail ในการสื่อสารอย่าง
ถูกต้องและเกิดประโยชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
ดังนี้ นักเรียนร้อยละ 34.95  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนร้อยละ 
30.90 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนร้อยละ  53.05 มีระดับผล
การเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักเรียนร้อยละ 61.23 มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนร้อยละ 59.39 มีระดับผล
การเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนร้อยละ 37.86 มีระดับผลการเรยีน
เฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนร้อยละ 67.51 มีระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ นักเรียนร้อยละ 58.73 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ
นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๕๓.๒๓ ซ่ึงตำ่กว่าทีเ่กณฑ์ท่ีกำหนด 

1.6 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานต่ออาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ นักเรียนมีความรู ้และความสามารถพิเศษในด้านดนตรีและ
นาฎศิลป์ นักเรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพและเรียนรู้อาชีพจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 
2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ผ่านกิจกรรม
เยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรมสภา
นักเรียน นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

2.2 นักเรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมวัน
สำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมชมรมดุริยนาฎ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

2.3 นักเร ียนทุกคนยอมรับที ่จะอยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย        
นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความแตกต่างของวัฒนธรรมและความคิดเห็นที่แตกต่าง 
โดยเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมสภานักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

2.4 นักเรียนร้อยละ 98 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โดยนักเรียนได้รับการ
ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย การประเมินสภาวะทางอารมณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี และ
มีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น  
1. ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสารและคิดคำนวณได้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด              

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สื่อสาร เลือกสืบค้นข้อมูลและนำเสนอ
ผลงาน สามารถใช้ Facebook หรือ E-mail ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์  

2. ผู ้เร ียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความภูมิใจในท้องถิ่น โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

๓. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยมีมารยาท
ที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อหน้าที่  

4. นักเรียนมีสมรรถนะและทักษะชีวิตที่ดี เช่น การปลอดจากสิ่ งเสพติด การมีทักษะในการ
ทำงานและประกอบอาชีพ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

จุดควรพัฒนา 
๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทั ้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน          

(O-NET) ให้สูงขึ้น และดำเนินการลดจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส. ให้หมดไป 
๒. การให้ความสำคัญกับการนิเทศภายใน เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
๓. การส่งเสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศ เช่น ทักษะทางด้านกีฬา ทักษะด้านอาชีพ 
๔. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความมุ่งมั่น ขยันอดทน รักความเป็น

ไทย และนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้ครูทุกคนมีการบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๕. การพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออกในการนำเสนอ การอภิปราย การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการทำงานอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี เช่น การเรียนรู้แบบโครงงานให้
มากขึ้น 

๖. การส่งเสริมนักเรียนด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ถูกต้อง 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
๑) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
๒) ปรับเปลี่ยน/สลับครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติมบางรายวิชาให้สอดคล้องกับความถนัดและ

ความสามารถของครูผู้สอน 
๓) จัดสรรทรัพยากรในการเรียนรู้ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
๔) จัดกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมทักษะ และการประกอบอาชีพ ตามความสนใจและความถนัด

ของผู้เรียน 
๕) จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่  
(๑)   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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(๒)   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
(๓)   โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
(๔)   โครงการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(๕)   โครงการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ 
(๖)   โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(๗)   โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย  
(๘)   โครงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
(๙)   โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(๑๐) โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารงบประมาณ ศึกษาสภาพปัญหาและ
บริบทของชุมชน แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประชุมระดมความคิดจากบุคลากรในสถานศึกษา
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายต่าง ๆ จัดทำแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วางแผนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน    
ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่สามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง วางแผนการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการสนับสนุนครูและบุคลากรให้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ทั้งรูปแบบ
ออนไลน์และรูปแบบออนไซต์ การปรับโครงสร้างภาระงานของครู ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาต้องการพัฒนาส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ครูพัฒนาตนเองให้มีความ
พร้อมต่อการเลื่อนวิทยฐานะ จัดให้มีกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วางแผนการ
บริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
 
ผลการดำเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวช้ีวัด 

โรงเรียนได้ดำเนินการตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและจุดพัฒนาของโรงเรียน เช่น การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีระบบนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
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ผลของการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียน     

ตรีนิมิตรวิทยาอยู่ในระดับดีเลิศ มีผลการประเมินดังนี้ 
1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ที่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง  

2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนมีการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์โดยกระบวนการปฏิบัติงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มีผลงานเชิงประจักษ์ด้าน
นักเรียน ครู ผู ้บริหารและสถานศึกษา เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการแสดงของ
นักเรียนด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีระบบนิเทศภายใน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนและตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีการส่งเสริม สนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความสามารถความ
ถนัดของนักเรียน เช่น ด้านดนตรี ด้านการแสดงนาฏศลิป์ การส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับ
นักเรียน ร่วมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร   

4. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โดยการให้ครูเข้าร่วมอบรม สัมมนา ในเรื่องที่ครูสนใจและใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยจัด
ให้มีชั่วโมง PLC ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน มีการเผยแพร่และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
การจัดห้องเรียนคุณภาพ การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ การจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

6. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 
๓. แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น 
๑. โรงเรียนมีการบริหารงานและการจัดการด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๒. โรงเรียนเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ที่ชัดเจน มีการปรับให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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๓. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
๔. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
 
จุดควรพัฒนา 
๑. กำหนดแนวทางและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๒. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
๓. การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนและสามารถนำไปใช้ในการ

แก้ปัญหา หรือพัฒนาให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น 
๔. การสร้างผลงานเชิงประจักษ์ในระดับชาติ ทั้งในด้านโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
๕. การเข้าร่วมประกวดแข่งขันของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
๑) การพัฒนานวัตกรรมการบริหารของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ยิ่งขึ้น 
๒) ให้บุคลากรได้เลือกปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษาตาม ความรู้ 

ความสามารถ และความถนัด 
๓) จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการ ได้แก่  

(๑)  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
(๒)  โครงการพัฒนางานวิชาการ 
(๓)  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(๔)  โครงการนิเทศภายใน 
(๕)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(๖)  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๗)  โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และปรับ
ตารางเรียน  เพื ่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเปิดรายวิชาเพิ่มเติม 
กิจกรรมชุมนุม ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ให้ผู้เรียนได้เลือกพัฒนาศักยภาพของตัวเองตามความถนัด ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา  การจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติ (Active learning) การจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก โดยการทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง  และร่วมกำหนดเนื้อหา
สาระของกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เช่น การใช้สื่อ DLIT สื่อ Youtube การใช้ Google App หรือ
โปรแกรม/แอพลิเคชันอื่น ๆ การส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน จัดให้มีกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระหว่างครู 
และผู้เกี่ยวข้อง การนิเทศภายใน และการใช้วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
ผลการดำเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวช้ีวัด 

โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และใช้การมีส่วนร่วมของนักเรียนด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย โดยครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการ
คิด ปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร และสามารถศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจ
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

ผลของการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ระดับดี มีผลการประเมินดังนี้ 

๑. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง (Active Learning) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมี
การใช้รูปแบบการสอน /เทคนิคการสอน/ วิธีการสอนที่หลากหลาย  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการใช้สื่อในการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สื่อ DLIT Google App  มีการพัฒนา ผลิตสื่อการเรียนการสอน จัดหาและใช้
สื่อการสอนเพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน และครูทุกคนใช้
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนานักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

๔. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การใช้ผลการประเมินและให้
ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 

5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้   ประสบการณ์ เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการ PLC ไม่น้อยกว่า ๒0 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีการนิเทศภายใน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
และครูร้อยละ ๘๐ มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื ่อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
 
๓. แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น 
๑. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื ่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื ่อง  นักเรียนได้เรียนรู ้ตามความถนัดและสนใจได้แสดง
ความสามารถตามศักยภาพ 

๒. ครูมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน และมีเครื่องมือวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียน  

 

จุดควรพัฒนา 
๑. การนำกระบวนการ PLC และผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน สามารถแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียนได้ดยีิ่งขึ้น 
๒. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ เข้มแข็ง เพื่อสร้างแรงจูงใจและภาพความสำเร็จให้

เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 
๓. ครูควรพัฒนานสื่อ นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาหรือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม

ศักยภาพ 
๔. ครูควรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการ

จัดการเรียนรู้ เช่น การนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การนำเสนอผลงานวิจัย การ
นำเสนอผลงานทางวิชาการผ่านสื่อเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานทางวิชาการประกวดในหน่วยงาน
ต่างๆ 
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แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
๑) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ 

(Active learning) 
๒) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม PLC ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓) จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ 

(๑)  โครงการนิเทศภายใน 
(๒)  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
(๓)  โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
(๔)  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาได้ดำเนินการวิเคราะห์สารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาและจัด
ประช ุมระดมความคิดเห ็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื ่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย              
ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
มีการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล กำหนดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ       
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ การรายงานการนิเทศภายใน การรายงานกิจกรรมและโครงการ         
การสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา โดยใช้กระบวนการระบบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข 
(Action) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน 

การส่งเสริม สนับสนุนจัดการเร ียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนซ่อม
เสริม การสอบวัดความรู้ การแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมครูให้
พัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมตาม
สภาพจริง ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดทำรายงาน
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง     
การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการอ่าน   
การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ พัฒนาครูให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู้ 
ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมดุริยนาฏตรีนิมิตร กิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจ
และถนัดทั้งในเรื่องของดนตรี กีฬา ทำให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยปรับตัวเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
๓. ผลการดำเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวช้ีวัด 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ เป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และการสื ่อสาร มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร รู ้จักทำงานร่วมกับผู้อื ่น มีความเป็น
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
มีความสามารถในการตัดสินใจในการทำงานหรือการศึกษาต่อมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามหลักสูตร
และตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุขภาพทั้งร่างกายและ
จิตใจที่ดีเหมาะสมกับวัย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป  
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โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๕๐.45 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่ำกว่าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (ลดลง -๒.๐๕) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่ำกว่าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (ลดลง -๒.๔๓) นักเรียนมีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ระดับดีและดีเยี่ยม ร้อยละ 
๙๖.๕๖ นักเรียนมีผลประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ ฯ ได้ระดับดี และดีเยี่ยม ร้อยละ ๙๒.๒๒ ผลการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จำนวน ๒ รายการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จบการศึกษา ร้อยละ ๗๓.๓๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จบการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ที่พัฒนา
คุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง มีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดย
กระบวนการปฏิบัติงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มีระบบนิเทศภายใน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการให้ครูเข้าร่วมอบรม สัมมนา ในเรื่องที่ครูสนใจและใช้
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการเผยแพร่และ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การจัดห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ มีสภาพแวดล้อม ระบบเทคโนโลยีสารสนสนเทศ
และระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่พร้อมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สำหรับนักเรียน  

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึงและจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ ครูจัดการเรียนการสอนเน้นกา รปฏิบัติ (Active 
learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ครูสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที ่ด ีกับนักเรียน และครูทุกคนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนานักเรียน            
ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยมีการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอ     
การส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหานักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น จบการศึกษาตามหลักสูตร และสามารถศึกษาต่อตามความถนัดและความสนใจและ
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
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๔. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสารและคิดคำนวณได้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด               

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สื่อสาร เลือกสืบค้นข้อมูลและนำเสนอ
ผลงาน สามารถใช้ Facebook หรือ E-mail ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์  

2. ผู ้เร ียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความภูมิใจในท้องถิ่น โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

๓. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยมีมารยาท
ที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อหน้าที่  

4. นักเรียนมีสมรรถนะและทักษะชีวิตที่ดี เช่น การปลอดจากสิ่งเสพติด การมีทักษะในการ
ทำงานและประกอบอาชีพ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. โรงเรียนมีการบริหารงานและการจัดการด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๒. โรงเรียนเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ที่ชัดเจน มีการปรับให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๓. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
๔. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื ่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื ่อง นักเรียนได้เรียนรู ้ตามความถนัดและสนใจได้แสดง
ความสามารถตามศักยภาพ 

๒. ครูมีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน และมีเครื่องมือวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียน  

 
จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทั ้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน          

(O-NET) ให้สูงขึ้น และดำเนินการลดจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส. ให้หมดไป 
๒. การให้ความสำคัญกับการนิเทศภายใน เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
๓. การส่งเสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศ เช่น ทักษะทางด้านกีฬา ทักษะด้านอาชีพ 
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๔. การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความมุ่งมั่น ขยันอดทน รักความ

เป็นไทย และนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้ครูทุกคนมีการบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๕. การพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออกในการนำเสนอ การอภิปราย การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการทำงานอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี เช่น การเรียนรู้แบบโครงงานให้
มากขึ้น 

๖. การส่งเสริมนักเรียนด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ถูกต้อง 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. กำหนดแนวทางและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๒. การสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
๓. การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนและสามารถนำไปใช้ในการ

แก้ปัญหา หรือพัฒนาให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น 
๔. การสร้างผลงานเชิงประจักษ์ในระดับชาติ ทั้งในด้านโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
๕. การเข้าร่วมประกวดแข่งขันของหน่วยงานตนสังกัด หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน  
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. การนำกระบวนการ PLC และผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน สามารถแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียนได้ดยีิ่งขึ้น 
๒. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ เข้มแข็ง เพื่อสร้างแรงจูงใจและภาพความสำเร็จให้

เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 
๓. ครูควรพัฒนานสื่อ นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาหรือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม

ศักยภาพ 
๔. ครูควรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการ

จัดการเรียนรู้ เช่น การนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การนำเสนอผลงานวิจัย การ
นำเสนอผลงานทางวิชาการผ่านสื่อเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานทางวิชาการประกวดในหน่วยงาน
ต่างๆ 

 
๔. แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
๒) ปรับเปลี่ยน/สลับครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติมบางรายวิชาให้สอดคล้องกับความถนัดและ

ความสามารถของครูผู้สอน 
๓) จัดสรรทรัพยากรในการเรียนรู้ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
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๔) จัดกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมทักษะ และการประกอบอาชีพ ตามความสนใจและความถนัด

ของผู้เรียน 
๕) จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่  
(๑) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
(๓) พัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
(๔) โครงการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
(๕) โครงการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ 
(๖) โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(๗) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย  
(๘) โครงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
(๙) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(๑๐) โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ปรับโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานยิ่งขึ้น 
๒) ให้บุคลากรได้เลือกปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษาตาม ความรู้ 

ความสามารถและความถนัด 
๓) จัดให้มีโครงการเพ่ือพัฒนาการบริหารและการจัดการ ได้แก่  

(๑) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
(๒) โครงการพัฒนางานวิชาการ 
(๓) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(๔) โครงการนิเทศภายใน 
(๕) โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(๖) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๗) โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ 

(Active learning) 
๒) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม PLC ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓) จัดให้มีโครงการเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ 

(๑) โครงการนิเทศภายใน 
(๒) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
(๓) โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
(๔) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น 
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การประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

แบบบันทึกการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 

คำชี้แจง ให้สถานศึกษา ทำเครื่องหมาย  ในช่องที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 
 

1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 

รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
ด้านกายภาพ 
1) การจัดห้องเรียนต่อ

ระดับชั้น 
 

  มีการจัดห้องเรียน ครบตามระดับช้ันที่เปิดสอน 3  มาก 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ัน 2 ระดับช้ัน                                                                                        2  ปานกลาง 
  มีการจัดห้องเรียน แบบคละช้ันมากกว่า 2 ระดับช้ัน                                                                                         1   น้อย 

2) ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ / 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน                                                                                        

3  มาก 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้เพียงพอแตไ่ม่
พร้อมใช้งาน หรือมีไม่เพียงพอแตพ่ร้อมใช้งาน                                                                                        

2  ปานกลาง 

  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ/แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
และไม่พร้อมใช้งาน                                                                                            

1   น้อย 

3) สื่อเทคโนโลยีประกอบ 
การเรยีนการสอน 

  มีสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย และ
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

3  มาก 

  มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย แต่
ไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                     

2  ปานกลาง 

  มีสื่อเทคโนโลยสี่งเสริมการเรยีนรู้ไม่หลากหลาย และไม่
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                                                                                                  

1   น้อย 

ด้านบุคลากร 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา   มีผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                                                          3  มาก 

  มีผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                                                         2  ปานกลาง 
  ไม่มีผู้อำนวยการ/ผูร้ักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถานศึกษา  
1   น้อย 

2) จำนวนครู    มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา                                                                                    3  มาก 
  มีจำนวนครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรายวิชา หรือมี
ครูไมค่รบทุกระดับช้ันแต่ครบทุกรายวิชา 

2  ปานกลาง 

  มีจำนวนครูไม่ครบทุกระดับช้ัน และไม่ครบทุกรายวิชา                                                                                          1   น้อย 
3)  จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนา

ตนเองของครูระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทั้งหมดในปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ช่ัวโมงข้ึนไป                                                                                                                                                                                                                                                                    3  มาก 
  ช่ัวโมงเฉลี่ยระหว่าง 10 - 19 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ช่ัวโมง                                                                                          1   น้อย 
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รายการ แนวการพิจารณา 
ระดับ 

ความพร้อม 
4)  จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการเข้าร่วม

กิจกรรม PLC ของครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังหมดใน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  มีชั่วโมงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 ช่ัวโมงขึ้นไป                                                                                                                                                                                3  มาก 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยระหว่าง 25 - 49 ช่ัวโมง                                                                                                                                                                                2  ปานกลาง 
  มีชั่วโมงเฉลี่ยน้อยกว่า 25 ช่ัวโมง                                                                                          1   น้อย 

6)  บุคลากรสนับสนุน   มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธรุการ                                                                                        3  มาก 
  มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ  2  ปานกลาง 
  ไม่มีบุคลากรสนับสนุน                                     1   น้อย 

7)  บ ุคลากรเก ี ่ ย วก ับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ กับครูทุกคน                                                                                     

3  มาก 

  มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพฯ กับครูที่รับผิดชอบงานประกันคณุภาพการศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ไม่มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ
ประกันคณุภาพฯ     

1   น้อย 

ด้านการสนับสนุนจากภายนอก 
1) การมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง   ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึน้ไป เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรม

ของสถานศกึษา  
3  มาก 

  ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79 เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรม
ของสถานศึกษา  

2  ปานกลาง 

  ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมประชุมหรือ
กิจกรรมของสถานศึกษา  

1   น้อย 

2) การม ี ส ่ วนร ่ วมของคณะ 
กรรมการสถานศ ึกษาขั้ น
พืน้ฐาน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 

3  มาก 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
2-3 ครั้งต่อป ี

2  ปานกลาง 

  คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมกับสถานศึกษา 
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี                                     

1   น้อย 
 

3) การสนับสนุนจากหน่วยงาน /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  

  ได้รับการสนับสนุนเพยีงพอ และส่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 

3  มาก 

  ได้รับการสนับสนุนเพียงพอ แต่ไมส่่งผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาหรือ ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ส่งผล
ต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

2  ปานกลาง 

  ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และไมส่่งผลต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา                                      

1   น้อย 

สรุประดับความพร้อม 
 

มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 6 รายการ 
มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง  6 รายการ 

มีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย 0 รายการ 
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ภาคผนวก 
- ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา 
- คำสั่งโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม ที่เป็นแบบอย่าง ทั้ง 3 มาตรฐาน  
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่สถานศึกษากำหนด  
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47.33 49.35 53.23
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ร้อยละ

แผนภูมิแสดงร้อยละของนกัเรียนทีม่ีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แต่ละรายวิชาในระดับ ๒ ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

ร้อยละ

34.95 30.90

53.05
61.23 59.39

67.51

58.73

37.86

50.45

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตั้งแต่ระดับ 2 ขี้นไป ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ

การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านและการเขียน 

ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
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ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านและ

การเขียนตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                      

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย 54.52 61.09 53.81

ภาษาอังกฤษ 28.72 32.33 27.63

คณิตศาสตร์ 22.24 22.75 25.07

วิทยาศาสตร์ 26.34 30.35 31.82

เฉลี่ย 32.96 36.63 34.58
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา อังกฤษ สั งคมศึกษาฯ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย 43.47 34.55 30.93

คณิตศาสตร์ 22.97 20.17 18.75

วิทยาศาสตร์ 25.16 23.64 20.25

ภาษาอังกฤษ 24.92 21.7 16.39

สังคมศึกษาฯ 38.56 30.27 31.88

เฉลี่ย 31.02 26.07 23.64

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย   
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ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด
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ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

น้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ น้้าหนักส่วนสูงไม่ตามเกณฑ์
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เกียรติบัตร 

ผลงาน/รางวัล สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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เกียรติบัตร 

ผลงาน/รางวัล สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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เกียรติบัตร 

ผลงาน/รางวัล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

เกียรติบัตร 
ผลงาน/รางวัล ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
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เกียรติบัตร 

ผลงาน/รางวัล ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
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เกียรติบัตร 

ผลงาน/รางวัล ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
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เกียรติบัตร 

ผลงาน/รางวัล ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

 
 

 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar) : 44  

 
เกียรติบัตร 

ผลงาน/รางวัล ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
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เกียรติบัตร 

ผลงาน/รางวัล นักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
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เกียรติบัตร 

ผลงาน/รางวัล นักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
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เกียรติบัตร 

ผลงาน/รางวัล นักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
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เกียรติบัตร 

ผลงาน/รางวัล นักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
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เกียรติบัตร 

ผลงาน/รางวัล นักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ภาพกิจกรรมชมรมดุรินาฏตรีนิมิตร 

 
  

 

 
 

 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการเผยแพร่รปูแบบออนไลน์ 
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ภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานการณ์โรคแพร่ระบาดโควิด 19 

กิจกรรม "พาน้องกลบัห้องเรียน" 
 

 
 

     
 

         
 

  

 การนัดหมายนักเรียนสัปดาห์ละ ๑ วัน เพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด
19 



 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar) : 61  

 
ภาพการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste  School) 

 

 
 

 
 

 
 
 การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยระบบออนไลน์ 
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ภาพการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste  School) 

 

     
 

      
 

    
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste  School) โดยการเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ ถังขยะ และการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียน 
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ภาพการดำเนินงานการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
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ภาพการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
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ภาพการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
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