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ประกาศโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
………………………………. 

 ตามท่ีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนทุกระดับช้ันใน ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้
สอดคล้องรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาในการท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่น ในสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ และ
หน้าท่ีพลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน  และปรับมาตรฐานและตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ ค าส่ัง
สพฐ. ท่ี 1239/60 และประกาศสพฐ. ลงวันท่ี  8  มกราคม  2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 ท้ังนี้หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 20 
เมษายน  2561 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
           ลงช่ือ                                      ลงช่ือ 
                 (นายนิกร   ทองวิเศษ)                                       (นายปิยะพล  เถ่ือนพาชิน) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                    ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวทิยา 
       โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  
 
 
 



    การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

   แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  4  ป ี

                                        ของโรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา 

 

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ครัง้ที ่2 

/2562 เมื่อวันที ่24  เดอืนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ได้พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 4  ปี ( ปีการศึกษา 2562 – 2565 )  ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาแล้ว 
 

 เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  4  ปี ได้ 

 

 

 (ลงช่ือ)                         

                   ( นายนิกร  ทองวเิศษ) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

      โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

พ.ศ. 2546  ก าหนดว่าการบรหิารราชการจะต้องวางแผนโดยก าหนดระยะเวลา  ขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิาน งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด จัดให้มกีารประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ให้มี

การพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอและให้ทุกส่วนราชการปฏิบัตติามแผนที่ก าหนด ซึ่ง

โรงเรียนเป็นส่วนราชการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมีรายละเอียดภารกิจที่ต้องปฏิบัติก าหนดไว้ในประกาศส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เร่ือง การกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศึกษาของ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2550 พร้อมขั้นตอนการ

ปฏิบัตกิารจัดท าและการบรหิารแผนพัฒนาการศึกษาประกอบกับกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ย

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ข้อ 14 (2)  ได้ก าหนดให้โรงเรียน

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดองค์ประกอบ

ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไว้   

 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาจึงจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4  ปี  คอื  ปีการศึกษา 

2562- 2565  น้ีขึน้ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจและตามต้องการ

ของผู้ปกครองและชุมชนก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานแล้ว  

เมื่อวันที่  24  เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 

 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อ านวยความ

สะดวกนการจัดท า และร่วมด าเนนิการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนีส้ าเร็จลุลว่งไปดว้ยดี 

 

  

                คณะผู้จัดท า 
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ส่วนท่ี 1 
สถานศึกษาในภาพรวม 

 
                     การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการให้การศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยทุกคน ให้ได้รับการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ) ดังปรากฏ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 43 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ” ซึ่งการจัดการศึกษาได้
มุ่งเน้นคุณภาพและความมีคุณธรรมของผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คือ รัฐมีหน้าท่ีส่งเสริมจัดต้ังแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (มาตรา25) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่สถานศึกษา 
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ต้องร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้  ในชุมชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน รวมท้ังหาวิธีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน (มาตรา29) ในการพัฒนาผู้เรียนยึด
หลัก ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และผู้เรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ (มาตรา22) เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
                   ดังนั้นโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จึงมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และมีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน(แผนกลยุทธ์) เพื่อก าหนดทิศทาง การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีหลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
                  1. การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในรูปแบบการบริหารโรงเรียน โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ( School Bace Management ) 
        2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น การจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาศักยภาพโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
        3. จัดระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ให้ได้รับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
        4. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา 
                 5. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



1. ประวัติสถานศึกษา  

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 

 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36150  โทรศัพท์ 044-
883100  โทรสาร 044-883200   สังกัดส านักงานเขตสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30  
เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2529  ในระยะแรกเริ่มก่อสร้างโรงเรียน  ได้
อาศัยอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มท าการเรียนการสอนช่ัวคราว เมื่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน
เสร็จจึงได้ย้ายมาท าการเรียนการสอน  ณ ท่ีต้ังปัจจุบัน  ซึ่งต้ังอยู่บนเนื้อท่ี  53  ไร่  1 งาน  56 ตารางวา  หมู่
ท่ี  14  บ้านนาหนองทุ่ม  ต าบลนาหนองทุ่ม  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ   เมื่อวันท่ี  1 สิงหาคม  2529  
เป็นต้นมา และเมื่อวันท่ี  26  สิงหาคม 2551  นายสว่าง  น้อยเพิ่ม ได้โอนกรรมสิทธิ์โฉนดท่ี 29102  เลขท่ีดิน  
226 หน้าส ารวจ  6356  ให้โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จ านวน 15  ไร่ เพื่อจัดท าเป็นแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ 
ไว้จัดการเรียนการสอน รวมพื้นท่ีโรงเรียนท้ังหมด 68  ไร่  1 งาน  56 ตารางวา    
   ปัจจุบันโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาได้เปิดท าการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ไป - กลับ ต้ังแต่ระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   มีการบริหารจัดการโรงเรียนโดย  นายธีรสิทธิ  สวัสด์ิ   
ผู้อ านวยการโรงเรียน   
 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ต้ังอยู่ท่ีอ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  ห่างจากอ าเภอแก้งคร้อไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ  12  กิโลเมตร  และระยะทางจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ  60 กิโลเมตร   
มีพื้นท่ีท้ังหมด ประมาณ  92.19 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  57,616.88  ไร่  มีอาณาเขตติดกับต าบล 
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลโคกกุง   อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลช่องสามหมอ  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลเก่าย่าดี  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
 

มีโรงเรียนในเขตบริการจ านวน  8  โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม  โรงเรียนบ้านนาแก  โรงเรียน
บ้านหนองรวก  โรงเรียนบ้านโคกล่าม  โรงเรียนบ้านดงพอง  โรงเรียนบ้านโคกงาม   
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม   และโรงเรียนบ้านนกเขาทอง   
 สภาพทั่วไปของต าบลนาหนองทุ่ม  มีหมู่บ้านในพื้นท่ีรับผิดชอบ 19 หมู่บ้าน  และในจ านวนนี้มี 10 
หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม  ภาษาท่ีพูดส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน  นับถือศาสนาพุทธ  มี
ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ขนบธรรมเนียมประเพณีตามหลักศาสนา และการละเล่นพื้นเมืองท้องถิ่นที่สืบทอด
กันมาเป็นประเพณีปฏิบัติ  เช่นงานเทศกาลขึ้นปีใหม่  งานสงกรานต์  ออกพรรษา ลอยกระทง  บุญกฐิน  
เข้าพรรษาเป็นต้น สถานศึกษาท่ีให้บริการประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน 1 แห่ง คือ  โรงเรียน
นาหนองทุ่มวิทยาและโรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  8  โรงเรียน  การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านด้วย
ทาง  รพช.  ติดต่อระหว่างอ าเภอด้วยทางลาดยาง มีสถานีอนามัย  จ านวน 2 แห่งท่ีท าการไปรษณีย์ช่ัวคราว  



 

จ านวน 1  แห่ง น้ าอุปโภค - บริโภค  ได้จากน้ าฝนและแหล่งน้ าธรรมชาติ และคลองส่งน้ าจากเข่ือนล าปะทาว
ใช้ด้านการเกษตร   สภาพทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไปประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา  และรับจ้าง  รายได้
ค่อนข้างต่ า 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 
 
 

 
 

  
รูปเจดีย์ยอดเทียนประดิษฐ์บนแท่นหนังสือ 

  เทียนไข  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์ของชีวิต 
  เจดีย์  หมายถึง  ความมัน่คงของความรู้ 
  หนังสือ  หมายถึง  ความรู้หรือแหล่งปัญญา 

 

พุทธภาษิตประจ าโรงเรียน 
ปัญญา กิตติสิโลกวัฒฑนี 

(ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติยศช่ือเสียง) 
 

ค าขวัญประจ าโรงเรียน 
สามัคคี มีวินัยใฝ่คุณธรรมล้ าปัญญา 

 

สีประจ าโรงเรียน 
 

เหลือง  คือ  คุณธรรม  จริยธรรม 
ชมพูคือ  ความรัก ความเอื้ออาทร 

 

อักษรย่อโรงเรียน 
น.ท.ว. 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
สะอาด  บรรยากาศร่มรื่น 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ยิ้มง่าย  ไหว้งาม



สถานที่ตั้งโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
455 หมู่ 14  ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภมูิ 36150 

พื้นที่    53  ไร่  1 งาน  56 ตารางวา   

 
 

 

 

N 
 
 

 



2. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

นักเรียน 

กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารวชิาการ 
1. งานอาคารสถานท่ี  
2. งานความสัมพนัธ์กบัชุมชน  
3. งานประชาธิปไตยในโรงเรียน  
4. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน  
5. งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  
6. งานเสริมสร้างระเบียบวินยั
นกัเรียน  
7. งานโสตทศันศึกษา  
8.  งานรักษาความปลอดภยัและ
จราจร 
 9. งานเครือข่ายผูป้กครอง 
10. งานกิจกรรมนกัเรียน 
-งานระดบัชั้น 
11. งานเลขานุการกลุ่มบริหาร 

1. งานวางแผนอตัราก าลงั  
2. งานเล่ือนขั้นเงินเดือน  
3. งานประเมินการปฏิบติังาน  
การลา 
4. งานวินยัขา้ราชการครู  
5. งานจดัระบบทะเบียนประวติั
ขา้ราชการครู  
6. งานเคร่ืองราชอิสยาภรณ์  
7. งานพฒันาองคก์ร  
8. งานสหกรณ์และสวสัดิการ  
9. งานอนามยัโรงเรียน  
10. งานธนาคารโรงเรียน  
11.  งานสร้างขวญัและก าลงัใจ
บุคลากร  
12. งานเลขานุการกลุ่มบริหาร 
 

-1. งานสารบรรณ 
2. งานขอ้มูล สารสนเทศ /
ประชาสมัพนัธ์  
3. งานแผนงานและงบประมาณ 
4. งานบริหารการเงิน  
5. งานบริหารการบญัชี  
6. งานบริหารพสัด ุ 
7. งานระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา  
8. งานประกนัคุณภาพภายใน  
9. งานควบคุมภายใน  
10. งานพาหนะ  
11. งานสาธารณูปโภค  
12. งานปฎิคม  
13. งานเลขานุการกลุ่มบริหาร  
 
 
 

-1. งานพฒันาหลกัสูตรและวิจยั  
2. งานพฒันาการจดัการเรียนรู้ 8  
กลุ่มสาระ  
3. งานวดัและประเมินผล  
4. งานทะเบียนและสถิติ  
5. งานนิเทศการศึกษา   
6. งานส่ือและนวตักรรมการ
เรียนรู้  
7. งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
8. งานกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้   
9.  งานรับนกัเรียน  
10. งานแนะแนวการศึกษา  
11. งานท่ีปรึกษาชั้นเรียน  
12.  งานห้องสมุด  
13. งาน ร.ร. ในฝัน 
14. งานเลขานุการกลุ่มบริหาร 
 

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 



3. อัตราก าลังบุคลากร 
 

จ านวนบุคลากรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ปีการศึกษา  2562 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน 
จ านวนบุคลากร ต าแหน่ง/อันดับ 

ชาย หญิง รวม ครู
ผู้ช่วย 

คศ.
1 

คศ.2 คศ.3 พนง.
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

ฝ่ายบริหาร 1 - 1 - - - 1 - - 
ภาษาไทย - 3 3 - - - 3 - - 
คณิตศาสตร์ 2 4 6 - - 2 3 1 - 
วิทยาศาสตร์ 1 8 9 - 1 - 6 2 - 
สังคมศึกษาฯ 3 2 5 - 1 - 2 1 1 
พลศึกษา 2 - 2 - 2 - - - - 
ศิลปะ 3 1 4 - - 1 3 - - 
การงานอาชีพฯ 2 2 4 - - 1 2 1 - 
ภาษาต่างประเทศ 1 5   6 - 1 - 4 - 1 

รวม 15 25 40 - 5 4 24 5 2 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 4 1 3 - - - - - - 

รวม 4 1 3 - - - - - - 



4. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562)  
 

1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน          คน     
2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ท้ังส้ิน  592 คน 

จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน 
ม. 1 4 107 5 116   
ม. 2 4 126 4 104   
ม. 3 4 127 5 126   

รวม ม.ต้น 12 360 12 346   
ม. 4 3 81 4 103   
ม. 5 3 81 4 72   
ม. 6 3 70 4 83   

รวม ม.ปลาย 9 232 12 258   
รวมทั้งสิ้น 21 592 24 604   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน ( ม.1-ม.6  ) ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ไดผ้ลการเรียน ผลการ 
เรียน 
เฉลี่ย 

S.D นักเรียน 
ท่ีได้ ร 

นักเรียนที่ได้ 3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 
1319 512 199 246 133 79 36 17 28 

131
9 

3.24 
0.9
0 

68 957 72.55 

คณิตศาสตร ์
2198 269 234 385 399 350 205 157 48 

219
8 

2.55 
0.9
6 

145 888 40.40 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2918 506 546 850 468 268 89 53 30 
291
8 

2.98 
0.7
8 

106 1,902 65.18 

สังคมศึกษา 
5392 

193
0 

102
4 

111
9 

574 335 32 13 64 
539
2 

3.31 
0.7
5 

295 4,073 75.54 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
2026 

122
8 

360 237 51 16 1 0 24 
202
6 

3.67 
0.6
0 

109 1,825 90.08 

ศิลปะ 
1388 646 201 279 90 46 10 11 23 

138
8 

3.42 
0.7
9 

76 1,126 81.12 

การงานอาชีพ 
1636 694 361 233 73 58 29 23 34 

163
6 

3.39 
0.8
5 

109 1,288 78.73 

ภาษาต่างประเทศ 
1674 264 260 476 331 240 42 23 16 

167
4 

2.90 
0.7
6 

22 1,000 59.74 

IS 
501 206 19 47 10 12 12 7 86 501 2.77 

1.6
1 

100 272 54.29 

รวม 19,052 6,255 3,204 3,872 2,129 1,404 456 304 353 19,052 3.17 0.88 1,030 13,331 69.97 

ร้อยละ 100.00 32.83 16.82 20.32 11.17 7.37 2.39 1.60 1.85 100.0   5.41 69.97  

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 69.97 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (1) ถึง 
ค่อนข้างดี (2.5) 

22.77 

ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร) 7.26 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1   
ปีการศึกษา  2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ไดผ้ลการเรียน ผลการ 
เรียน 
เฉลี่ย 

S.D นักเรียน 
ท่ีได้ ร 

นักเรียนที่ได้ 3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 649 268 99 105 74 51 19 5 8 649 3.27 0.85 19 472 72.73 

คณิตศาสตร ์
1116 151 95 189 200 208 112 76 12 

111
6 

2.55 0.92 67 435 38.98 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1503 254 276 452 247 147 29 34 14 
150
3 

2.98 0.77 49 982 65.34 

สังคมศึกษา 
2696 937 577 645 252 143 19 5 39 

269
6 

3.31 0.75 76 2159 80.08 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
1056 612 206 156 16 0 0 0 13 

105
6 

3.67 0.58 53 974 92.23 

ศิลปะ 695 320 97 153 44 25 3 4 14 695 3.40 0.80 34 570 82.01 

การงานอาชีพ 800 322 180 125 53 38 19 11 12 800 3.34 0.83 37 627 78.38 

ภาษาต่างประเทศ 825 129 99 226 174 150 19 14 7 825 2.83 0.77 7 454 55.03 

IS 210 86 2 44 10 12 12 7 3 210 3.1 1.01 34 132 62.86 

รวม 
9,550 3,079 1,631 2,095 1,070 774 232 156 122 

955

0 
 0.84 376 6,805 71.26 

ร้อยละ 50.1 16.16 8.56 11.00 5.62 4.06 1.22 0.82 0.64 50.1 3.17  1.97 71.26  

 
ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 71.26 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (1) ถึง 

ค่อนข้างดี (2.5) 
23.53 

ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร) 5.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศึกษา  2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ไดผ้ลการเรียน ผลการ 
เรียน 
เฉลี่ย 

S.D นักเรียน 
ท่ีได้ ร 

นักเรียนที่ได้ 3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 670 244 100 141 59 28 17 12 20 670 3.20 0.94 49 485 72.39 

คณิตศาสตร ์ 1082 118 139 196 199 142 93 81 36 
108
2 

2.54 0.99 78 453 41.87 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1415 252 270 398 221 121 60 19 16 
141
5 

2.98 0.79 57 920 65.02 

สังคมศึกษา 2696 993 447 474 322 192 13 8 25 
269
6 

3.30 0.76 219 1914 70.99 

สุขศึกษาและพลศึกษา 970 616 154 81 35 16 1 0 11 970 3.68 0.62 56 851 87.37 

ศิลปะ 693 326 104 126 46 21 7 7 9 693 3.44 0.77 42 556 80.23 

การงานอาชีพ 836 372 181 108 20 20 10 12 22 836 3.44 0.87 72 661 79.07 

ภาษาต่างประเทศ 849 135 161 250 157 90 23 9 9 849 2.96 0.75 15 54 64.31 

IS 291 120 17 3 0 0 0 0 83 291 2.46 1.92 66 140 48.11 

รวม 
9,502 3176 1573 1777 1059 630 224 148 231 

950

2 
 0.92 654 6526 68.68 

ร้อยละ 
49.9 16.67 8.26 9.33 5.56 3.31 1.18 0.78 1.21 

49.
9 

3.17  3.34 68.68  

 
ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 68.68 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (1) ถึง 

ค่อนข้างดี (2.5) 
22.01 

ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร) 9.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 48.16 21.13 27.94 27.48 
ระดับจังหวัด 52.33 24.13 29.32 30.03 
ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 55.91 26.98 30.22 32.98 
ระดับภาค 54.05 25.13 29.69 31.02 
ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2560 – 2561 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ผลต่างของร้อยละ 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 49.07 48.16 -0.91 
คณิตศาสตร์ 24.77 21.13 -3.64 
วิทยาศาสตร์ 33.01 27.94 -5.07 
ภาษาอังกฤษ 25.18 27.48 -2.30 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 33.49 18.04 24.24 31.86 22.46 
ระดับจังหวัด 37.93 20.75 26.75 33.33 24.56 
ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 
ระดับภาค 40.40 21.83 27.82 34.69 25.92 
ระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 

 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง 
ปีการศึกษา 2560 – 2561 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ผลต่างของร้อยละ 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 38.36 33.49 -4.87 
คณิตศาสตร์ 19.85 18.04 -1.81 
วิทยาศาสตร์ 25.50 24.24 -1.26 
สังคมศึกษาฯ 32.47 31.86 -0.61 
ภาษาอังกฤษ 23.14 22.46 -0.68 



ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 107 86 21 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 126 98 20 8 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 127 78 38 11 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 81 66 15 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 81 58 15 8 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 70 54 12 4 - 
รวม 592 440 121 31 - 
เฉลี่ยร้อยละ     0 

 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 107 69 21 17 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 126 54 49 23 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 127 67 54 6 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 81 43 21 17 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 81 10 37 34 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 70 25 44 1 - 
รวม 592  268 226 98 - 
เฉลี่ยร้อยละ     0 

 
 
 



ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 
ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 107 100 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 126 100 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 127 100 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 81 100 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 81 100 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 70 100 - 
รวม 592 100 - 
เฉลี่ยร้อยละ    

 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5  ด้าน 

1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 ผลการประเมินนักเรียนสามารถรับและส่งสารได้  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา รู้จักเลือกใช้ 

และบูรณาการส่ือหรือเครื่องมือท่ีหลากหลายในการถ่ายทอด แลกเปล่ียนความคิด ความรู้สึก และทัศนของ
ตนเอง 

2) ด้านความสามารถในการคิด 
ผลการประเมินนักเรียนสามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 

ได้อย่างมีเหตุผล และคิดเป็นระบบ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคม 

3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
ผลการประเมินนักเรียนรู้ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆใน 

สังคม สามารถแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ ใช้เหตุผล คุณธรรม และ
ข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องหรือสถานการณ์ต่างๆ 

4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ผลการประเมินนักเรียนสามารถติดต่อส่ือสาร และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในเชิงบวก และ

ท างาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองในฐานะเป็นสมาชิกในสังคม สามารถปรับตัวให้ทันกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา และ
รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

 



5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
ผลการประเมินนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง  

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักเลือกใช้
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ในการสร้างสรรค์ช้ินงาน พร้อมท้ังอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ส่ือได้เหมาะสมกับวัยและรู้เท่าทันเหตุการณ์ 

 
6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 

สภาพทั่วไปของต าบลนาหนองทุ่ม มีหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 19 หมู่บ้าน และในจ านวนนี้มี 10 
หมู่บ้านท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม ภาษาท่ีพูดส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธมี
ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ขนบธรรมเนียมประเพณีตามศาสนา และการละเล่นพื้นบ้านท้องถิ่นท่ีสืบทอดกัน
มาเป็นประเพณีปฏิบัติ เช่น เทศกาลขึ้นปีใหม่ งานสงกรานต์ ออกพรรษา ลอยกระทง บุญกฐิน เข้าพรรษา 
เป็นต้น 

สถานศึกษาท่ีให้บริการประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 1 แห่ง คือโรงเรียนนาหนองทุ่ม
วิทยา และมีโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 8 โรงเรียน การคมนาคม ติดต่อระหว่างหมู่บ้านด้วยทาง รพช. 
ติดต่อระหว่างอ าเภอด้วยทางลาดยาง มีสถานีอนามัยจ านวน 2 แห่ง ท่ีท าการไปรษณีย์ช่ัวคราวจ านวน 1 แห่ง 
น้ าอุปโภค-บริโภค ได้จากน้ าฝน และแหล่งน้ าธรรมชาติ และคลองส่งน้ าจากเข่ือนล าปะทาว ใช้ด้านการเกษตร 
สภาพทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไปประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา และรับจ้าง รายได้ค่อนข้างต่ าและไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและลักษณะงานท่ีรับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา (SAR) และ สมศ. 
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ปรับ
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก ดี
เยี่ยม 

ด้านที่1มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่1ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

    
 

 

มาตรฐานที่2ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ 

     

มาตรฐานที่3ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

มาตรฐานที่4ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

     

มาตรฐานที่5ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร      
มาตรฐานที่6ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

     

ด้านที่2มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่7ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

    
 

 

มาตรฐานที่8ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่9คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่10สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่11สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

มาตรฐานที่12สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 

     



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ปรับ
ปรุง 

พอใช ้ ดี ดีมาก ดี
เยี่ยม 

ด้านที่3มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่13สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    
 

 

ด้านที่4มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่14การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

    
 

 

ด้านที่5มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่15การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทาง     การ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

    
 

 

 
สรุปผล   

1. ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

2. ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

3. ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

4. ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

5. ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

6. ภาพรวมของโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

7. มีค่าเฉล่ีย    96.34 อยู่ในระดับคุณภาพ   ดีมาก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ผลการประเมินประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 4  ระบบการประกันภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ดีเย่ียม 

 

จุดเด่น 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง กล้าพูด กล้า
ท า กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้น า มีความขยันต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีความประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา 
มีวินัยและรักการท างาน มีความสุภาพเรียบร้อยแต่งกายสะอาด มีความสามัคคี มีเหตุมีผล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ “ยิ้มง่าย ไหว้งาม” ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ตามบทบาท

หน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
สะอาด มีระเบียบ ปลอดภัย ไร้มลภาวะ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
ครูทุกคนได้รับการพัฒนาจากการเข้าอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง มีความรู้

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพเด็ก ได้รับมอบหมายให้สอน
ตรงตามวิชาเอกหรือความถนัด ทุ่มเทเอาใจใส่ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการเรียนรู้ที่สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล รู้จักใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม มีการประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตาม
สภาพจริง และมีการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้เต็มตาศักยภาพ 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการขั้นพื้นฐานพฒันางานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา คณะกรรมการนิเทศภายใน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อจัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้นสังกัดก าหนด 
 
 



จุดควรพัฒนา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

การพัฒนาเด็กให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ โดยเน้นการ
อ่านและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การท างานกลุ่ม การอภิปราย การท าโครงงาน และส่งเสริมการคิดเป็น 
ท าเป็น การคิดท่ีเป็นระบบ มีการคิดแบบองค์รวม และควรพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา การรายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่งภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีมีการ
ประชุมตามเกณฑ์ก าหนด เพื่อเป็นกระบวนการบริหารบุคคลแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 
การพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ครูควรจัดท าบันทึกการสอนให้ชัดเจนและ

ครอบคลุม เพื่อท าการวิจัยในช้ันเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้ครบตรงตามนโยบายของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีก าหนดให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 งานวิจัยต่อครู 1คน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการ

สถานศึกษาอย่างจริงจัง และมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดค้านงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเพื่อรองรับทุกภาคสวน ท้ังครู ผูบริหาร คณะกรรมการ

สถานศึกษาผูปกครอง นักเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และนโยบายของกระทรวง ใหไดหลักสูตร
ท่ีเปนมาตรฐานสอดคลองกับเปาหมายและความตองการของผูเรียน/ทองถิ่น มีการขออนุมัติการใช้หลักสูตร มี
การประเมินใช้หลักสูตรและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหทันสมัยและตอเนื่อง ไดจัดรายวิชาเพิ่มเติม
อยางหลากหลายทุกกลุมสาระการเรียนรู้ มีเนื้อหาเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน โดยให
นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ รวมท้ังมีหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อ
เตรียมสูประชาคมอาเซียนไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยมีการวางแผนด าเนินงานและมีแผนการจัดกิจกรรม แยกเปนกิจกร
รมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการทุกกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมชุมนุมตางๆ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมคายตางๆ 
กิจกรรมปรับความรูพื้นฐานและกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดการ
เรียนรู ท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

 



แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
จัดท าโครงการจัดหา และจัดสรางเพิ่มเติมตอไป และสงเสริมใหครู/บุคลากร ไดรับความรูความ

เช่ียวชาญในสาขาเฉพาะตามความถนัดและสนใจใหมากขึ้น โดยใหเขารับการฝกอบรมและการประชุม เขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดระบบการนิเทศภายในใหมีประสิทธิภาพ น าภูมิปญญาทองถิ่นรวมจัดท าหลักสูตรให
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นและจัดสรรระดมทรัพยเพื่อใหมีหองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเพียงพอส าหรับ
นักเรียนในการศึกษาคนควาหาความรูในโลกกวาง 

ความต้องการและความช่วยเหลือ 
ควรสงเสริมใหมีการรับปรึกษาจัดการอบรม สงบุคลากรไปอบรมและมีการนิเทศภายในเพื่อเพิ่มพูน 

ประสบการณของครูที่จะน ามาพัฒนาการเรียนการสอนตอไป ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรใหมี
การเช่ือมโยง สามารถตรวจสอบและเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วแมนย า 
 

ตารางสรุปผลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.54 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.49 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.58 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.43 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 6.11 ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ  

ต้นสังกัด 
5.00 4.94 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

5.00 5.00 ดีมาก 



กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 3.00 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดี 

 100.00 76.39 ดี 
 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  76.39  คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  สมควรรับรอง  ไม่สมควรรับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงในตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียน 
 

ข้อเสนอแนะ ผู้เรียนควรได้รับการจัดการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และควรได้รับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบระดับชาติ โดยครู
ศึกษาคู่มือการสอบ O-NET ท่ีส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติส่งมาให้ เพื่อพิจารณา วิเคราะห์
มาตรฐานตัวชี้วัดข้อทดสอบในแต่ละวิชา เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการออกข้อสอบของส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 

การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นความยั่งยืนของการพฒันาคุณภาพโรงเรียนบนพื้นฐาน
ของข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานประจ าปี โดยน าแนวทางการพัฒนามา
ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/การเรียนการสอน เพื่อพฒันาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติท่ีทุกคนจะต้องรับผิดชอบผลท่ีเกิด
ร่วมกัน การด าเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนท้ังสถานศึกษา ดังนั้น การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนนาหนองทุ่ม
วิทยา มีแนวทางดังนี้ 
       1. มีการจัดการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูศึกษาคู่มือการสอบ O-NET ท่ีส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติส่ง
มาให้ เพื่อพิจารณา วิเคราะห์มาตรฐานตัวช้ีวัดข้อทดสอบในแต่ละวิชา เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการออกข้อสอบของส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  



2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวฒันธรรม ในการท างานปกติของสถานศึกษา 

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสม เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 



9. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ผ่านมา 
 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการที่ดี 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
1.โครงการ
บริหารงานด้วย
ระบบคุณภาพ 
:OBECQA 
 

1. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  ตามแนวทาง  OBECQA   
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพนักเรียนคุณภาพวางแผนคุณภาพกระบวนการ คุณภาพบุคลากร  และคุณภาพการ
จัดการข้อมูล ของโรงเรียน 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะหลัก  ของนักเรียนระดับ ม.ต้น  และระดับ ม.ปลาย 
 
 
 
 

1.โรงเรียนiนา
หนองทุ่มวิทยาน า
ระบบคุณภาพ
OBECQA  สู่การ
บริหารจัดการ
โรงเรียน  
2. การวิจัย
รูปแบบการ
ยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนด้วย
ระบบคุณภาพ  
OBECQA 
3.คุณภาพ

ด้านการจัด
การศึกษา 
มาตรฐานท่ี 8 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,6 
 



นักเรียน  
คุณภาพบุคลากร  
คุณภาพบุคลากร  
และคุณภาพการ
จัดการข้อมูล
สอดคล้อง
วิสัยทัศน์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.โครงการ 
การบริหารงาน
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
 

1. เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารงานกลุ่มงานอ านวยการและนโยบายตามขอบข่ายของงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การด าเนินงานการเงินการบัญชี การบริหารการพัสดุและสินทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง 
ตรวจสอบได้ 
 
 

1.ร้อยละ 95
ความส าเร็จของ
การบริหารงาน/
การปฏิบัติงาน 
  ของกลุ่มงาน 
2. ร้อยละ 95
ของบุคคลากรใน
โรงเรียนความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
ส าหรับโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจัด
การศึกษา 
มาตรฐานท่ี 12 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 
 



3.โครงการ
พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

1. เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนร่วมกิจกรรมหน้าสาธง  ข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนและพฤติกรรมท่ีผิด
ระเบียบของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนและพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน 

1. ร้อยละ 97
ระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนมี
ประสิทธิภาพ  
เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบได้   
2. ร้อยละ๙๗ของ
นักเรียนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 
ประการ(รักชาติ 
ศาสน์กษัตริย์-
ซื่อสัตย์สุจริต-มี
วินัย-ใฝ่เรียนรู้-
อยู่อย่างพอเพียง-
มุ่งมั่นในการ
ท างาน-รักความ
เป็นไทย-มีจิต
สาธารณะ) 

ด้านการจัด
การศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3 
 



3.  ร้อยละ 95
นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตนได้ตาม
หลักของศีลธรรม 
กฎเกณฑ์ของ
ครอบครัว 
กฎระเบียบของ
โรงเรียน ของ
ชุมชนและสังคม
ท่ีก าหนด 
4.ร้อยละ79 ของ
นักเรียนมี
คุณธรรมพื้นฐาน 
๘ ประการ(ขยัน-
ประหยัด-
ซื่อสัตย์-มีวินัย-
สะอาด-สามัคคี-มี
น้ าใจ-สุภาพ) 
 
 
 



4.โครงการ
พัฒนางานกลุ่ม
บริหารงาน
ท่ัวไป 

1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานของครูบุคลากร
และนักเรียนในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1. มีความพร้อม
ร้อยละ 100ของ
การให้บริการ 
ด้านอาคารเรียน  
ภูมิทัศน์ 
บรรยากาศ  วัสดุ 
/ อุปกรณ์ ระบบ
สาธารณูปโภค  
ไฟฟ้า  ประปา     
2. ร้อยละ 95
ของนักเรียน  ครู  
บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการ
รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจัด
การศึกษา 
มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,3 
 



6.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนการสอน
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 

1.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และจิตใจ เหมาะสมกับ

วัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ท้ังการทดสอบในระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ ระดับชาติ 

(O-NET) 

2.  เพื่อจัดส่ิงอ านวยความสะดวก  จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม  จัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้เป็น

โรงเรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   

3.  เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาให้นักเรียนท่ีมีความสามารถและความสนใจด้านกีฬาได้พัฒนา 
ตามศักยภาพของตนเองได้เรียนรู้และแสดงออกด้านทักษะการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง  ท้ังระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 
4. เพื่อให้ครูและนักเรียนพฒันาการออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา   
และ ICT  มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  และมีสุขนิสัยรักการออกก าลัง
กาย 
5.  เพื่อให้ครูได้ออกแบบและพัฒนาการวัดและประเมินผลครบท้ัง  5  ด้าน  วัดผลตามสภาพจริงโดยใช้หลัก  
Rubrics  และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
6. เพื่อให้ครูน าทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้ันต่าง ๆ  มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พัฒนาระบบดูแล 
นักเรียนโดยเน้นวนิัยเชิงบวกและน าผลการวิเคราะห์มาพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

1.  ห้องเรียนทุก
ห้อง มีส่ือ  วัสดุ  
อุปกณ์  สถานท่ี 
เครื่องอ านวย
ความสะดวก  
เหมาะสมและ
เพียงพอเอื้อต่อ
การเรียนการ
สอน 
2.  มีบรรยากาศ
ท่ีเอื้อต่อการเรียน
การสอน 
ได้แก่จัดท าตา
ข่ายกั้นลูก
วอลเลย์บอลและ
ลูกตะกร้อ
ปรับปรุงสนาม
บาสเกตบอล (เท
พื้นสนามใหม่)
จัดซื้อขาโต๊ะเท
เบิลเทนนิส2ชุด 

ด้านการจัด
การศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 
1,2,3,4,6 
 



ปรับปรุสนาม
วอลเลย์บอล 
ท าสนามตะกร้อ 
3.  นักเรียนร้อย
ละ 100รับทราบ
สภาวะความ
สมบูรณ์ของ
ร่างกายและได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตของ
ตนเอง 
4.  นักเรียน ร้อย
ละ100มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
ภายใน 
5.  ครูทุกคนได้
พัฒนาปรับปรุง
แผนการจัดการ
เรียนรู้  มีเทคนิค



และวิธีการสอน  
การประเมินผล
ตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.โครงการ พัฒนาการ
เรียน 
การสอนศิลปะ 
 

1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้น 
2.  เพื่อให้ครูน าการวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.  เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างครู และนักเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
4.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะศิลปะทั้งทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์แก่นักเรียน 

5.  เพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานทุกระดับ 

1.นักเรียนร้อยละ 
95มีทักษะศิลปะ 
ด้านทัศนศิลป์ /
ดนตรี /นาฏศิลป์ 
มากขึ้น 
2.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-
net  ) สูงขึ้น 
3.นักเรียนแข่งขัน
ทักษะได้ระดับ
เหรียญทองมาก
ขึ้น 
4.ครูทุกคนได้
พัฒนาตนเองมี
ส่ือการสอนท่ีมี
คุณภาพ และมี
ผลงานวิจัยในช้ัน
เรียน 
 
 

ด้านการจัด
การศึกษา 
มาตรฐานท่ี 6 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 

มาตรฐานท่ี 14 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 
 



7.โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
ผู้เรียนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านการมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ความประหยัด  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิด
ไตร่ตรอง  สรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีวิสัยทัศน์ 
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง  โดยมี
นิสัยรักการอ่านสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ใช้แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  วางแผนท างานตามล าดับ 
ขั้นตอน    หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  ท างานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตได้ 

1.  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2.  ร้อยละ 80 
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
3.  ร้อยละ 80
ผู้เรียนมี
สมรรถนะตาม
เป้าหมาย
หลักสูตร 
4. ร้อยละ 80
เรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้และกิจกรร
สร้างเสริมทักษะ 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 

มาตรฐานท่ี 1 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 
มาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 

มาตรฐานท่ี 6 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 

 



8.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียนด้วย
การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 

1.  เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามความมุ่งหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.  เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและจัดหาส่ือการเรียนการสอนกิจกรรมพฒันาผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ 
5.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายในโรงเรียน 
 

1.นักเรียนทุก
กิจกรรมได้รับ
การตัดสินผลการ
เรียนรู้ในระดับ 
“ผ่าน” ครบ 
100% 
2. นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ส าคัญตาม
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีนักเรียน
สังกัดครบ   
100% 
3. นักเรียนผ่าน
การฝึกอบรม
กิจกรรมพิเศษ
ครบ 100% 
4. โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้และ
ส่ือการเรียนการ
สอนกิจกรรม

มาตรฐานท่ี 2 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 

มาตรฐานท่ี 6 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 
มาตรฐานท่ี 7 
ตัวบ่งช้ีท่ี 
1,2,3,4,5,6,7,8 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3 



พัฒนาผู้เรียนท่ีมี
คุณภาพ 
5. บุคลากรได้รับ
การส่งเสริมและ
สนับสนุนในการ
พัฒนาศักยภาพ
ความรู้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 

1.โครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.  เพื่อให้ผู้เรียน  บุคลากรในโรงเรียน
บ้านแท่นวิทยา พิมพ์สมการที่น่ี ตะหนักถึง
ความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศการพัฒนาประเทศในการเกษตร  
อุตสาหกรรม  การค้าและการบริหาร 
2.  เพื่อให้ผู้เรียน   บุคลากรในโรงเรียน
บ้านแท่นวิทยา  ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเอง 
3.  เพื่อให้ครูบูรณาการการออกแบบการ
เรียนรู้และจัดกระบวนการการเรียนรู้โดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

1.ผู้เรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 100 
2.ครูจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ละ 1หน่วยการ 
เรียนรู้ ครบท้ัง  8 กลุ่มสาระการเรียน
ครบร้อยละ 100 
 

ด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาหนอง
ทุ่มวิทยา 
มาตรฐานท่ี 13 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2 
 



2.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  
2.  เพื่อให้ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผลท่ี
สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักการ และ
จุดหมายของหลักสูตร การทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน และมีความพร้อมใน
การอยู่ร่วมในประชาคมอาเซียน 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นตามหลักสูตร 

1. หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม 
ร้อยละ 97 

2. ร้อยละ 97 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กับหลักการ และ
จุดหมายของหลักสูตร และมีความพร้อม
ในการอยู่ร่วมในประชาคมอาเซียน 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้นทุกกลุ่มร้อยละ 
4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
4. นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาหนอง
ทุ่มวิทยา 
มาตรฐานท่ี 10 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,4 
 



3. พัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
 

1.เพื่อให้การบริหารงานวิชาการ มีความ
คล่องตัวและประสิทธิ  เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2.  เพื่อพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน 
3.  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.  เพื่อพัฒนาระบบงานแนะแนว
การศึกษาและทักษะชีวิตให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การบริหารงานวิชาการความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานร้อยละ 97 
2.  ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนมีการพฒันา  ร้อยละ 97 
3.  แหล่งเรียนรู้และการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 97 
4.ระบบงานแนะแนวการศึกษาและ
ทักษะชีวิตร้อยละ 97 
 

ด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาหนอง
ทุ่มวิทยา 
มาตรฐานท่ี 10 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,3,4 
 



4.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
 

1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
2.  เพื่อฝึกให้นักเรียนมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์และน าความรู้จากห้องเรียนมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
3.  เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนร้อยละ 95มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ 
2. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/
โครงการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อนุรักษ์
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
3. มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 

มาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 



5.โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยให้สูงขึ้น 
2.เพื่อยกระดับผลคะแนนการสอบ O – 
NET ให้สูงขึ้น 
3.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้
ภาษาไทยท้ังในและนอกห้องเรียน 
 

1.นักเรียนร้อยละ 97มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6ร้อยละ 70 มี
ผลคะแนนการสอบ O – NET สูงขึ้น 
3.จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย
แห่งชาติ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทยตลอดปีการศึกษา 
4.นักเรียนร้อยละ 97เข้าร่วมกิจกรรม
สานฝันรักการอ่านและจัดกิจกรรม
ภาษาไทยทุกวัน 
5.นักเรียนร้อยละ 97เข้าร่วมกิจกรรม
ยอดนักข่าวทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ 
6.นักเรียนร้อยละ 97เข้าร่วมกิจกรรม
สนุกกับโครงงาน 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาหนอง
ทุ่มวิทยา 
มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  1,2,3,4 

มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 

มาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 
 



6.โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 
 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2.เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนใน
ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
3.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้
ท่ีมีประสิทธิภาพในการศึกษาค้นคว้าท่ี
หลากหลาย 
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบระดับเขต/ระดับชาติ
เพิ่มข้ึนตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
2.นักเรียนร้อยละ 97 ได้ใช้ส่ือ  แหล่ง
เรียนรู้ที่เหมาะสมมีคุณภาพ   ใน
การศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร์ 
3.นักเรียนร้อยละ 95  ได้เข้าร่วม
กิจกรรมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
4.ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถได้
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ในระดับต่าง ๆ  
5. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
 
 
 
 
 

การศึกษาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
มาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 

มาตรฐานท่ี 6 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 

มาตรฐานท่ี 7 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8,9 



7.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ศีลธรรม  จริยธรรม  การคิด
วิเคราะห์และห้องเรียนมาตรฐาน 
 

1.นักเรียนมีทักษะในการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  ใช้ ICT  เพื่อการเรียนรู้  
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
2.นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตสามารถ
พึ่งตนเองได้ มีทักษะในการจัดการดูแล
ช่วยเหลือตัวเอง  
มีคุณธรรมกล้าแสดงออก 
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ  โดยครูสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษา  พัฒนากระบวนการเรียนรู้
เน้นบูรณาการเรียนรู้ ปรับปรุงส่ือการ
เรียนรู้ที่เน้น ICT และมีการจัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียนท่ีสมบูรณ์ได้ 
4.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอัจฉริยภาพ
ด้วยการแข่งขันทักษะวิชาการ 
5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้
ได้มาตรฐานและนอกห้องเรียน  
6.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คุณธรรมจริยธรรม การคิดวิเคราะห์ 

1. ผลสัมฤทธิ์นักเรียนม. 3และ ม.6 
สูงขึ้น 
2.มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลาง 
3. อตัราเพิ่มการคิดวิเคราะห์ 
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะการใช้ 
ICT และคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนดและตามมาตรฐานช่วง
ช้ันก าหนด 
4.ร้อยละ 95 นักเรียนมีผลงานด้านการ
ใช้  ICT เพื่อการเรียนรู้ และชีวิตจริงของ
ตน สังคมและส่ิงแวดล้อม 
5. ร้อยละ93 นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
7. ร้อยละ95แผนการจัดการเรียนรู้ได้
ปฏิบัติจริง และหลากหลายรูปแบบ 
8. ร้อยละ 92มีการพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
9. ร้อยละ 92มีการพัฒนาความรู้ด้าน

มาตรฐานท่ี 2 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 

มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 



8.  เพื่อพัฒนาความรู้ด้านประวัติศาสตร์  
ประชาธิปไตยความเป็นไทย  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9.เพื่อจัดและพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน 
10.  เพื่อพัฒนาและจัดท าข้อสอบอิง
มาตรฐานตามตัวช้ีวัดและผลการเรียนรู้
เทียบเคียงข้อสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย  ความเป็น
ไทย  และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยโครงงาน
ตามโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 
 



8.โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์
ผลทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ระดับชาติ (O-NET) 
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ด้านการมีวินัย  มี
ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์สุจริต  
ความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ 
4.เพื่อยกระดับคะแนนทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ(O-NET )
ให้สูงขึ้น 

1.ร้อยละ93ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
เฉล่ียร้อยละ5 
2.นักเรียนร้อยละ 93ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญของเจ้าของภาษาและกิจกรรม 
English Camp 
3.นักเรียนร้อยละ93ร่วมกิจกรรมและ
ร่วมน าเสนอผลงานผ่านส่ือ ICT ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย 
4.นักเรียนร้อยละ 95 มีผลการทดสอบ
คะแนน 
O-Net  สูงขึ้น   

มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 

มาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,2,3,4 

 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 

1.โครงการการบริหารงานบุคลากรและ
การพัฒนาบุคลากร  
 

1.เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
บุคลากรให้มีความสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้/ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 
3.  เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน 
4.  เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 

1.มีระบบจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศ
ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
เช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.จัดท าข้อมูลสถิติการมาปฏิบัติราชการ
ประจ าวันและส ารวจวันลา เป็นปัจจุบัน 
3.ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ในด้านต่าง ๆ ได้ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ 
4.มอบของขวัญวันเกิดบุคลากร
ประจ าเดือนทุกคนท่ีมีวันคล้ายวันเกิด 
5. บุคลากรทุกคนได้ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

มาตรฐานท่ี 14 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1,9 

 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 

1.พัฒนาโรงเรียนสู่ระบบ E-School 
 

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสนองต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
2.เพิ่มสมรรถนะให้ความรู้ในด้าน ICT 
ให้กับลุคลากรเพื่อน าไปสู่กระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละ 100 ครูสามารถจัดการเรียนรู้
ผ่าน ICT ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพมากขึ้น 
2. ร้อยละ 100 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
และพึงพอใจในการใช้ เครือข่าย ICT ใน
การจัดการเรียนสู่ห้องเรียน คุณภาพ 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพก าลังสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 

1.โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันา
การศึกษา 
 

1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนานักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. เพื่อสรรหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์การศึกษา
ท่ีดีให้เหมาะสมกับนักเรียน 
 

1.มีบุคลากรครูต่างชาติปฏิบัติการสอน
ในกลุ่มสาระภาต่างประเทศ จ านวน ๓
คน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
3.โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคพร้อม
ใช้ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งช้ีท่ี1,3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2  

    ทิศทางการบรหิารจดัการศึกษา 

 

วิสัยทัศน ์

      โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา มุ่งพัฒนาคุณธรรม ขับเคล่ือนการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกจิ 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ มีความรูแ้ละทักษะทาง

วิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ และกีฬาตามศักยภาพของตนเอง 

  2. พัฒนาอาคารสถานที่  แหลง่เรียนรู้  ห้องปฏิบัติการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้

มีความสมบูรณ์ตามรูปแบบ  เอือ้ต่อการพัฒนาผู้เรียนและให้บรกิารอย่างมีคุณภาพ 

  3. พัฒนาผู้บรหิารครู  บุคลากรทุกคนให้มีความรู ้ ความสามารถ  ทักษะตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู  มีคุณภาพ  มีจติวิญญาณแห่งความเป็นครูมืออาชีพ 

  4. พัฒนาระบบบรหิารจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนช้ันดมีีคุณภาพ  เอือ้ต่อการเรยีนรู้ตามหลักแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  สร้างโอกาสให้นักเรยีนไดเ้รียนรู้สูส่ากล 

 

เป้าหมายภาพรวมตามภารกจิหลัก 

  1.  ผู้เรยีนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นพลเมืองที่ดีในสังคม และมีความเป็น

มนุษยท์ี่สมบูรณ์อยูใ่นสังคมอย่างมีความสุข  

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และผลการทดสอบในระดับต่างๆ อยู่ในระดับค่าเฉล่ียที่ยอมรับได้ 

 3.  ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการบนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่สาระ 

 4.  ด าเนนิตามหลักประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการประเมิน

ภายนอก 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์การพัฒนา 

  1.  สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐานอย่างทั่วถึงและพัฒนา

ผู้เรยีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  2.  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

  3.  พัฒนาครูและบุคลากรสูม่าตรฐานวิชาชีพ 

  4.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  และหลักสูตรท้องถิ่น 

  5.  บรหิารจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  และโรงเรียน 

 
 

กลยุทธ์ที่  1  สร้างความเสมอภาค  และเพิม่โอกาสให้ผู้เรยีนได้รับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง

และพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กจิกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

1. เพ่ือให้นักเรยีนใน

เขตบรกิารให้ได้รับ

การศึกษาอย่างเท่า

เทียมกัน 

 

- นักเรยีนทั้งเด็กทั่วไป    

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  

ในเขตบรกิารที่ได้รับ

การศึกษา ร้อยละ 100 

-ผู้เรียนออกกลางคัน   

ไมเ่กินร้อยละ  95 

 

 

- ประชุมผู้ปกครอง/

กรรมการสถานศึกษา      

ขั้นพืน้ 

- จัดท าทะเบียน

นักเรยีน 

-  ส ารวจการเข้าเรียน

ของนักเรยีน 

- กิจกรรมเย่ียมบ้าน 

- การประชาสัมพันธ์ 

- ค าสั่งแตง่ต้ัง/มอบหมาย

งาน 

- แบบส ารวจเด็กเข้าเรยีน 

- แบบบันทึกการเกณฑ์เด็ก

เข้าเรยีน 

- ทะเบียนนักเรยีน 

 

2. เพ่ือพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับประชากรในวัย

เรียนในเขตบริการ 

 

- การจัดให้มี

ฐานข้อมูลประชากรที่

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

-การพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศนักเรียน 

-ประชุมผู้ปกครอง

นักเรยีน 

 

 

 

 

 

- ข้อมูลสารสนเทศ    

เด็กเข้าเรยีน 

- ทะเบียนนักเรยีน 

- แบบส ารวจข้อมูลเด็กใน

เขตบรกิาร 

 

 

 

 

 



 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กจิกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

3. ผู้เรยีนมีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมที่

พึงประสงค์ 

 

- ผู้เรยีนปฏิบัตตินเป็น

นักเรยีนที่ดีของ

โรงเรียน  เป็นลูกที่ดี

ของพ่อแม่  ผู้ปกครอง

และเป็นสมาชกิที่ดขีอง

ชุมชมและสังคม 

 

- อบรมคุณธรรม 

จริยธรรมทุกวันจันทร์

คาบแรก  

- วันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

- วันส าคัญแห่งชาติ 

 

-รายงานบันทึกการสังเกต 

-สรุปผลการจัดกิจกรรม 

-ผลงานของผู้เรยีน       -

รูปภาพ 

-ระเบียบ ค าสั่ง 

-โล่ เกียรติบัตร รางวัล  

-รายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

-รายงานคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

-โครงการ/กิจกรรม 

5. ผู้เรยีนมีความใฝ่รู้ 

ใฝเ่รียน 

 

- ผู้เรยีนมีนิสัยรักการ

อ่าน สนใจ แสวงหา

ความรูจ้ากแหลง่ต่าง ๆ 

รอบตัว และสามารถ 

เรียนรู้ด้วยตนเองได้ -

ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้

เป็นทีม 

-ผู้เรยีนสามารถใช้

เทคโนโลยีในการ

เรียนรู้ 

 

- กิจกรรมศึกษาแหลง่

การเรียนรู้ทั้งภายใน

ภายนอกสถานศึกษา 

- กิจกรรมสง่เสริมการ

อ่าน การฟัง การพูด

และการเขียน 

- กิจกรรมการท างาน

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

- กิจกรรมการสบืค้น 

ข้อมูลโดยใช้สื่อ

เทคโนโลยี 

- ทะเบียนแหลง่การเรียนรู้ 

- บันทึกการใช้แหลง่ 

การเรียนรู้และเทคโนโลยี 

-บันทึกการอ่านการเขียน  

-แบบสังเกตพฤติกรรม 

-โครงงานของผู้เรยีน 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 

-โครงการ/กิจกรรม 

 

6. ผู้เรยีนคิดเป็น ท า

เป็น 

 

-ผู้เรยีนที่มีความ 

สามารถในการคิดเป็น

ระบบ  คิดสร้างสรรค์

คิดแกป้ัญหา 

 

 

- กิจกรรมการเรียนรู้

แบบโครงงาน 

- กิจกรรมพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ 

 

-โครงงานของผู้เรยีน 

- ผลงาน ชิน้งาน 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

-โครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 



 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กจิกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

7. ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์

ตามหลักสูตร 

 

-  ผู้เรยีนที่สอบผ่าน

ขีดจ ากัดลา่งใน 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ระดับ 

ช้ัน  ม.3 และ ม.6 

 

- จัดกิจกรรมที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญและ

หลากหลาย 

- จัดกิจกรรมสง่เสริม

การใช้แหลง่การเรียนรู้ 

 

- รายงานผลทดสอบ    

O-net  8  กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้  

 

 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารและจัดการศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กจิกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

1. เพ่ือก าหนดขอบเขต 

บทบาท หน้าที่ ความ

รับผิดชอบและ

มาตรฐานการปฏิบัติ

ของผู้มีส่วนร่วมใน การ

บรหิารและจัด

การศึกษา 

 

- ระดับความส าเร็จ

การก าหนดบทบาท

หน้าที่ของบุคลากรใส

ถานศึกษา 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้เรยีน 

ผู้ปกครองนักเรียน 

- ระดับความส าเร็จ

ของ  

ผู้มีส่วนร่วมในการเข้า

ร่วมบริหารและจัด

การศึกษาตามบทบาท

หน้าที่ 

- ระดับการเข้าร่วมจัด 

ท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

 

 

 

 

 

- การประชุม

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

และผู้ปกครองนักเรยีน 

- การประชุม

ประจ าเดอืนของ

ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

 

- ค าสั่งแตง่ต้ังคณะท างาน 

- บันทึกการประชุม 

- คู่มือการบริหารจัด

การศึกษา 

- แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

 



 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กจิกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

2. คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

มีส่วนร่วมในการ

บรหิารและจัด

การศึกษา 

 

- ระดับความส าเร็จ

การก ากับดูแลตาม

บทบาทหน้าที่  ที่

ระเบียบ กฎหมาย

ก าหนด 

 

- การประสานงาน 

- จัดประชุม

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

- การติดตามผล 

การด าเนนิการ 

- การประเมินผล 

- ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ 

- บันทึกการประชุม 

- บันทึกการก ากับตดิตาม 

- การระดมทรัพยากร 

- รายงานโครงการ 

3. ประสิทธิผลของการ

บรหิารและจัด

การศึกษา 

 

- ระดับความส าเร็จ

ของการบรหิารงาน

ตามนโยบาย 

- ระดับความส าเร็จ

ของการบรหิารงาน

ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

- ระดับความส าเร็จ

ของการบรหิาร

สถานศึกษา  

- ระดับความส าเร็จ

การบรหิารและ

สารสนเทศ  

- การประชุม

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ /

ผู้ปกครอง 

- มีระบบตรวจสอบ 

การปฏิบัตติามแผน 

- การประเมินผล 

 

- ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ 

- บันทึกการประชุม 

- ข้อมูลสารสนเทศ 

- รายงานโครงการ 

- การรายงานประจ าปี 

 

4. สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้  

 

-ระดับความส าเร็จของ

การบรกิารทางวิชาการ

แก่บุคคลและชุมชน 

-ระดบัความส าเร็จของ

การสร้างและพัฒนา

แหลง่การเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

-ระดับความส าเร็จของ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ระหว่างบุคคลใน

-การประชุม

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ /

ผู้ปกครอง/ชุมชน 

-การระดมทรัพยากร 

-การสร้างและพัฒนา

แหลง่การเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-กิจกรรมยกย่องเชิดชู

-ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ

ร่วมกับชุมชน 

- บันทึกการประชุม 

- ข้อมูลสารสนเทศ 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- เกียรติบัตร 

- รายงานโครงการ 

 



 

 

สถานศึกษาและชุมชน 

-ระดับความส าเร็จของ

ของการยกย่องเชิดชู

เกียรติผู้มผีลงานใฝ่รู้ 

ใฝเ่รียนดเีดน่ 

เกียรติ 

-การประชาสัมพันธ์ 

 

 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กจิกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

1. เพ่ือพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีคุณธรรม

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ 

 

-ครูมคีุณธรรม

จริยธรรม และ

คุณลักษณะ

จรรยาบรรณของครู  

 

- การอบรม 

ประชุมสัมมนา 

- ทัศนศึกษาดูงาน 

- การนิเทศ ก ากับและ

ติดตามผล 

- การประเมินผล 

 

-ทะเบียนการอบรม 

-บันทึกการประชุม 

-แบบประเมินพฤติกรรม 

-ภาพถ่ายกิจกรรม 

-การรายงานผลการปฏิบัติ

หน้าที่คร ู



 

 

2. เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะของครูใน

จัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 

- ครูศึกษาวิเคราะห์

ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  

- ครูออกแบบการ

เรียนรู้และจัดการ

เรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ ใช้ส่ือและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

และวัดผลประเมินผลที่

หลาก 

หลาย 

- ครูจัดบรรยากาศที่

เอือ้ต่อการเรยีนรู้             

- ศึกษาค้นคว้า วิจัย 

การจัดการเรียนรู้ใน  8    

กลุ่มสาระ 

 

- การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ การวัดผลและ

ประเมินผล 

- การผลติ จัดหาและใช้

สื่อเทคโนโลยี 

- อบรม/ประชุมเชิง 

ปฏิบัตกิาร 

- ทัศนศึกษาดูงาน 

 

- ข้อมูลสารสนเทศผู้เรยีน

รายบุคคล 

- รายงานผลการด าเนนิงาน

โครงการ 

- แผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกหลังสอน 

- ทะเบียนการใช้ส่ือและ

เทคโนโลยี 

- ทะเบียนการใช้แหลง่การ

เรียนรู้ 

- เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 

กิจกรรม 

- การค้นคว้า วิจัยใน   

ช้ันเรียน 

- รายงานโครงการ 

- การรายงานผลการปฏิบัติ

หน้าที่คร ู

 

 

กลยุทธ์ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหลักสูตรท้องถิ่น   

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กจิกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

1.เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและจัดท า

สาระหลักสูตร

สอดคลอ้งกับความ

ต้องการของท้องถิ่น 

 

-ระดับความส าเร็จ    

การจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาที่

สอดคลอ้งกับท้องถิ่น 

-ระดับความส าเร็จของ   

คณะกรรมการ

สถานศึกษาปฏิบัตติาม

บทบาทหน้าที่ ระเบียบ 

กฎหมายที่ก าหนด 

-ประชุม

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

-การจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ปฐมวัย และหลักสูตร

ท้องถิ่น 

 

-ค าสั่งแตง่ต้ังคณะท างาน

จัดท าหลักสูตร 

-บันทึกการประชุม 

-หลักสูตรสถานศึกษา 

-หลักสูตรท้องถิ่น 

-เอกสารประกอบหลักสูตร 

-รายงานโครงการ 



 

 

2.การน าหลักสูตรไปใช้

ในการจัดการเรียนรู้ 

 

-ครูน าหลักสูตรมาใช้ 

ในการจัดการเรียนรู้  

-ครูที่มแีผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ 

 

-แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ 

-ทัศนศึกษาแหลง่การ

เรียนรู้ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

-นิเทศ ติดตาม ก ากับ

และประเมินผล 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

- บันทึกหลังสอน 

- ทะเบียนแหลง่การเรียนรู้ 

- ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-การรายงานโครงการ 

3.การประเมินผลการ 

ใช้หลักสูตร ทบทวน

ปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตร 

 

- ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรศึกษา 

- ระดับความส าเร็จ

ของสถานศึกษามี

หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

 

- ประชุม

คณะกรรมการ  

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

- การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

- การประเมินผลการ

ใช้หลักสูตร 

 

- ค าสั่งแตง่ต้ัง 

- บันทึกการประชุม 

- รายงานผลการพัฒนา

หลักสูตร 

- หลักสูตรสถานศึกษาฉบับ

ปรับปรุง 

 

 

กลยุทธ์ที่  5  บรหิารจัดการศึกษาตามนโยบายสังกัดและโรงเรยีน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กจิกรรมหลัก แหล่งข้อมูล 

1.การแข่งขันกีฬาและ

กรีฑา 

-การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษาในการ

บรหิารจัดการศึกษา 

-ผู้ปกครองนักเรียนลด

ค่าใช้จา่ยในการศึกษา 

 

-นักเรยีนได้พัฒนา

ทางดา้นร่างกาย จิตใจ 

-ระดับการเข้ามามี

สว่นร่วมของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษาในการ

บรหิารจัดการศึกษา 

-ผู้เรยีนได้รับ

เครื่องแบบนักเรียน 

อุปกรณ์การเรียน 

หนังสือเรียนและ 

 

- จัดแขง่ขันกีฬาและ

กรีฑา 

- การประชุมกรรมการ

สถานศึกษา/ผู้ปกครอง

นักเรยีน 

- เรียนฟรี 15 ป ี

- การสอนซ่อมเสริม 

O-Net 

 

ค าสั่งแตง่ต้ังคณะท างาน 

- บันทึกการประชุม 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 

- การรายงานโครงการ 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งการเรยีนรู้ 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรที่อยู่ในเขตบรกิาร 

 นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่

ภายในโรงเรียนแล้ว ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกที่อยู่ในเขตอ าเภอแก้งคร้อ  และอ าเภอใกล้เคียงที่ให้ 

การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาดว้ยดี  ได้แก่ 
 

1. การประปาสว่นภูมภิาคอ าเภอแก้งครอ้ 

2. โรงไฟฟ้าเขื่อนล าปะทาว   

3. โรงพยาบาลแกง้ครอ้ 

4. ที่ว่าการอ าเภอแก้งครอ้ 

5. สถานีต ารวจอ าเภอแก้งครอ้ 

6. เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 

7. หัตถกรรมไมก้วาดดอกหญา้ บ้านดงพอง  

8. แหลง่ทอผ้าไหมมัดหมีบ่้านนาแก 

9. เขื่อนล าประทาว ต.เก่าย่าดี อ.แก้งครอ้  จ.ชัยภูมิ 

10. วัดป่าสุคะโต  ต.ท่ามะไฟหวาน   อ.แก้งครอ้   จ.ชัยภูมิ 

11. โรงน้ าตาลมิตรผลภูเขียว อ. ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 

12. สถานีบ ารุงพันธ์สัตว์  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ 

13. แคน ช่างสุด กัณหารัตน์ 

14. ขนมจีนบ้านนาหนองทุ่ม 

15. โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ 

16. โรงงานทอผ้าบ้านนาหนองทุ่ม 

17. ชุมชน หิน ผา ฟ้าน้ า เกษตรพอเพียง 

18.  ท านาสองฤดู 

19. หจก. ณัชพลพลาสติกแอนดโ์มล 

 20.  นายสมศักด์ิ  หมู่โสภณ  นายกเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม ให้ความรูเ้ร่ืองการปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 21. นางเพียงใจ  วรรณพงษ์    ให้ความรูเ้ร่ืองการแตง่ผม 

 22. ร้านสามนวดแผนไทยให้ความรูเ้ร่ืองการนวดฝ่าเท้า  นวดแผนไทย 

 23. นายศาสตรา  โยชัย   ให้ความรูเ้ร่ืองการปลูกขา้วนาปี  นาปลัง 
 



ส่วนที่ 4 

บทบาทของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาและผู้เกีย่วข้อง 

 

1.  บทบาทหนา้ที่ของผู้บรหิาร ครู และนักเรยีน 

 1.1  บทบาทของผู้บรหิาร  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบรหิาร

จัดการไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาโดยตรง ใน 4 กลุ่มบริหาร คือ การบรหิารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบรหิารบุคคล และ

การบรหิารทั่วไป สรุปพอสังเขปได้  ดังน้ี  

การบรหิารวิชาการ การบรหิารงบประมาณ การบรหิารงานบุคคล การบรหิารทั่วไป 

1มีความรูแ้ละเป็นผูน้ าดา้นวิชาการ  

2. มีความรู ้มีทักษะ มีประสบการณ์

ดา้นการบรหิารงาน  

3. สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไดท้ันท่วงท ี 

4. มีวิสัยทัศน์  

5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

6. ใฝเ่รียน ใฝรู้่ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่

เสมอ  

7. รอบรูท้างดา้นการศึกษา 

 

 

1. เข้าใจนโยบาย อ านาจหน้าที่และ

กิจกรรมในหน่วยงาน  

2. มีความรูร้ะบบงบประมาณ  

3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและการเงิน  

4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

5. มีความละเอียดรอบคอบ  

6. มีความสามารถในการตัดสินใจ

อย่างมีเหตุผล  

 

1. มีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์

ในการบรหิารงานบุคคล  

2. เป็นแบบอย่างที่ดี  

3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

4. มีอารมณ์ขัน  

5. เป็นนักประชาธิปไตย  

6. ประนีประนอม  

7. อดทน อดกลัน้  

8. เป็นนักพูดที่ดี 

1. เป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบายที่ดี  

2. เป็นผูท้ี่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ดี  

3. มีความรู้ และบริหารโดยใช้ระบบ

สารสนเทศที่ทันสมัย  

4. เป็นผูท้ี่มีความสามารถในการ

ติดต่อสื่อสาร  

 



 

 

การบรหิารวิชาการ การบรหิารงบประมาณ การบรหิารงานบุคคล การบรหิารทั่วไป 

8. ความรับผิดชอบ  

9. แสวงหาข้อมูลขา่วสาร  

10. รายงานผลการปฏิบัตงิานอย่างเป็น

ระบบ  

11. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร  

12. ค านึงถึงมาตรฐานวิชาการ 

7. หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณ

อยู่เสมอ  

8. รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ  

 

9. มีความสามารถในการ

ประสานงาน  

10. มีความสามารถจูงใจให้คน

ร่วมกันท างาน  

11. กล้าตัดสินใจ  

12. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร  

 

5. รู้จักมอบอ านาจและความรับผิดชอบแก่

ผู้ที่เหมาะสม  

6. มีความคลอ่งแคลว่ วอ่งไว และตื่นตัว

อยู่เสมอ  

7. มีความรับผิดชอบงานสูง ไมย่่อท้อตอ่

ปัญหาอุปสรรค  

8. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล  

 

 

 1.2 บทบาทหน้าที่ของครู 

 บทบาทส าคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน เพ่ือปฏิรูปการเรยีนรู้ให้ผู้เรยีนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา  ประกอบดว้ยบทบาทหน้าที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

   1.2.1  การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  

   1.2.3  การประเมินตนเอง  

   1.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแตล่ะคนสามารถก าหนดกระบวนการท างานของตนเองได้ อาจจ าแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังน้ี  

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเร่ืองมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปไดค้วรศึกษาให้ครบทั้งหน่วยของการเรียนที่อาจจะก าหนดเป็นภาคเรียน

หรือทั้งปีการศึกษา และน ามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตนสอนอยู่ 

 ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถก าหนดส่ิงที่จะบรรลุผลหรือสิ่งที่จะเกิดขึน้หรือพฤติกรรมของนักเรยีนที่จะ

เกิดขึน้หลังจากไดรั้บการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้ส่ือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนที่ 3 น ากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้ 



 

 

 ขั้นตอนที่ 4 ด าเนนิการสอน โดยท างานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็นการท างานร่วมกับผู้เรียน โดยอ านวยความ

สะดวกให้ผู้เรียนได้มบีทบาทในการเรียนมากขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการสอน ว่าส่ิงที่ครูสอนไปนัน้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณา

เป็นรายบุคคลและรายช้ันเรียน 

 ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยน้ันมีความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไข

อย่างไร มีค าแนะน าเพ่ือจะน าไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นหน่ึงหน่วย   

  บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบดว้ย บทบาทหน้าที่ 3 ประการ คือ  

  1.  การปฏิบัตงิานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ 

  2.  การประเมินตนเอง และ 

  3.  การรายงานผลการประเมินตนเอง  

 

 สว่นบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทที่ต่อเน่ืองจากการประกันคุณภาพภายใน อีก 3 ประการ คือ 

 1. ร่วมจัดท ารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา  

 2. รับการตรวจเย่ียมของผู้ประเมินภายนอก และ 

  3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาด าเนนิการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

 

 

 

 

 



 

 

 นอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู  

ในการการท างานซึ่งแยกได้ ดังน้ี 
 

 1.  สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบรกิารที่ด ี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 

1. ความสามารถในการวางแผนการ

ปฏิบัติงาน  

1.1 ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน  

1.2 การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละ

ภารกิจ  

2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

2.1 การปฏิบัติงานใหบ้รรลุเป้าหมายตาม

แผน  

2.2 ความมุ่งมั่นกระตอืรือร้นในการ

ปฏิบัติงาน  

2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา

งาน  

2.4 การยึดหลักการประหยัดในการ

ปฏิบัติงาน  

2.5 การน านวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน  

1. ความสามารถในการสร้างระบบการ

ใหบ้ริการ  

1.1 การศกึษาความต้องการของผู้รับบริการ  

1.2 การจัดระบบการใหบ้ริการบนพืน้ฐานของ

ข้อมูลความต้องการ 

2 ความสามารถในการใหบ้ริการ  

2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ และกระตอืรือร้นในการ

ใหบ้ริการ  

2.2 การศกึษาผลการใหบ้ริการ 

เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการใหบ้ริการ 

 

1. ความสามารถในการวเิคราะหต์นเอง  

1.1 การวเิคราะหจ์ุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  

1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองใหเ้หมาะสม

กับจุดเด่น จุดด้อย.  

2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสาร  

2.1 การจับใจความ การสรุปจากการอ่าน

และการฟัง  

2.2 ความชัดเจนในการอธบิายและ

ยกตัวอย่าง  

2.3 การตั้งค าถามได้ตรงประเด็น  

3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการแสวงหาความรู้  

3.1 การจับใจความ และการสรุปจากการ

อ่านและการฟัง  

1. ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ

ปฏิบัติงานเป็นทีม  

1.1 การมีสว่นร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อ่ืน  

1.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1.3 การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 

2. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

2.1 ความเต็มใจใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติงาน  

2.2 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนา้ท่ีของตน 

2.3 การปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตามได้

เหมาะสมกับบทบาท  

2.4 ความร่วมมือกับทีมงานในการแก้ปัญหาการ

ปฏิบัติงาน  

 

 

 

 



 

 

1.  สมรรถนะหลัก (ต่อ) 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบรกิารที่ด ี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 

2.6 การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย  

3 ผลการปฏิบัติงาน  

3.1 ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน 

3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

 3.2 ความชัดเจนในการอธบิาย และยกตัวอย่าง  

3.3ตั้งค าถามได้ตรงประเด็น  

4 ความสามารถในการติดตามความ 

เคลื่อนไหวทางวชิาการ และวชิาชีพ  

4.1 การใช้ Computer เบ้ืองต้น  

4.2การใช ้Internet  

4.3 การใช้ e – mail  

4.4 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

4.5 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  

4.6การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน  

5. ความสามารถในการประมวลความรู้ และน า

ความรู้ไปใช้  

5.1 การวเิคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ 

เพื่อน าไปใช้พัฒนางาน  

5.2 การน า และการผลิตนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

2.5 การสนับสนุนใหก้ าลังใจ ยกยอ่ง ให้

เกียรติผู้อ่ืนในโอกาสท่ีเหมาะสม 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน  

 

การจัดการเรยีนรู้ 

 

 

การพัฒนาผู้เรยีน 

 

 

การบรหิาร 

จัดการชั้นเรยีน 

 

การวิเคราะห ์                   

สังเคราะห์และการวิจัย 

 

การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 

1. ความสามารถในการสร้างและพัฒนา

หลักสูตร  

1.1 การด าเนินการสร้าง / พัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น.  

1.2 การน าหลักสูตรสถานศกึษา หรือ

หลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุจุดประสงค์  

1.3 การน าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้

มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

2. ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 

( ) ภาษาไทย  

( ) คณิตศาสตร์ 

( ) วทิยาศาสตร์ 

( ) สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ความสามารถในการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 การจัดกิจกรรมได้หลากหลาย 

เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 

1.2 การจัด หรือสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมได้สอดคล้องกับสาระการ

เรียนรู ้

2. ความสามารถในการพัฒนาทักษะ

ชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต  

2.1การจัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนดูแล

ตนเองด้านสุขภาพกาย เพื่อการ

ด ารงชีวิตท่ีดี 

 

1. ความสามารถในการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้  

1.1 การจัดกิจกรรมหรือ

สนับสนุนใหน้ักเรียนกล้าแสดง

ความคิดเห็น พูดคุย โต้ตอบใน

สิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียน 

1.2 การจัดกิจกรรมใหผู้้เรียน

ปฏิบัติงานร่วมกัน 

1.3 การจัดมุมประสบการณ์ 

และสื่อท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใหแ้ก่

ผู้เรียน  

1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ

ใหผู้้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุ 

1. ความสามารถในการ

วเิคราะห์  

1.1 การวเิคราะหส์ภาพ

ปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง 

จุดอ่อนของสถานศกึษา 

1.2การวเิคราะหแ์ผนการ

จัดการเรียนรู ้

2 ความสามารถในการ

สังเคราะห์  

2.1การจัดท าแผนงาน/

โครงการเพื่อการจัดการ

เรียนรู ้

2.2 การบูรณาการความรู้ท้ัง

ภายใน และระหว่างกลุ่มสาระ

การเรียนรู 

1. ความสามารถในการน า

ชุมชนมีสว่นร่วมในกิจกรรม

สถานศกึษา  

1.1 การประสานใหชุ้มชนมีสว่น

ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สถานศกึษา 

1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อ

บริการชุมชนใหเ้ข้ามาใช้

สถานศกึษาเป็นแหลง่การ

เรียนรู ้และสัมมนาการ 

2. ความสามารถในการเข้า

ร่วมกิจกรรมของชุมชน  

 

  

 

 

 



 

 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 

 

การจัดการเรียนรู้ 

 

 

การพัฒนาผู้เรียน 

 

 

การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 

 

การวิเคราะห์                    

สังเคราะห์และการวิจัย 

 

การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 

( ) สุขศกึษา และพลศึกษา  

( ) ศลิปะ 

( ) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

( ) ภาษาต่างประเทศ 

( ) อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

2.2การจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้

พัฒนาสุขภาพจิต เพื่อการด ารงชีวิต

ท่ีด ี

2.3 การจัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนได้ฝึก

แก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน  

2.4 การจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

2.5การส่งเสริมใหผู้้เรียนติดตาม

ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ใน

สังคม 

3. ความสามารถในการปลูกฝัง

ความเป็นประชาธิปไตย  

3.1การจัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนรู้จักรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ / หรือ 

ยอมรับมติของกลุ่ม 

2. ความสามารถในการจัดท า

ข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร

ประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา  

2.1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ

ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.2การน าข้อมูลสารสนเทศไป

ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน  

2.3 การน าข้อมูลจากฐานข้อมูล

ไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

จัดการชั้นเรียน.  

3. ความสามารถในการก ากับ 

ดูแลชั้นเรียน  

 

2.3 การบูรณาการสาระการ

เรียนรู ้ใหส้อดคล้องกับวิถี

ชีวิตประจ าวัน.  

3 ความสามารถในการเขียน

เอกสารทางวชิาการ  

3.1 บทความ  

3.2 คู่มือการเรียนการสอน 

3.3 ต ารา 

3.4 หนังสือ 

3.5 รายงานทางวชิาการ 

4. ความสามารถในการวจิัย  

4.1 ความรู้ ความเข้าใจใน

ระเบียบวธิวีจิัย 

 

2.1การร่วมมือกับชุมชน

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา

เกี่ยวกับการอนุรักษ์

พลังงาน  

และสิ่งแวดล้อม 

2.2 การร่วมมือกับชุมชน

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา

เกี่ยวกับเยาวชน 

 

 

  

 

 

 



 

 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 

 

การจัดการเรยีนรู้ 

 

 

การพัฒนาผู้เรยีน 

 

 

การบรหิาร 

จัดการชั้นเรยีน 

 

การวิเคราะห ์                   

สังเคราะห์และการวิจัย 

 

การสร้าง                    

ความร่วมมือกับ

ชุมชน 

3. ความสามารถในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

มีระบบ โดยมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกัน  

3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการ

ปฏิบัติจริง เพือ่ใหผู้้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และ

แก้ปัญหาได้ 

3.3 การจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนเลือกเรียนตาม

ความสามารถและความสนใจ 

 

3.2การจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนมีสว่น

ร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และ ในการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม 

3.3การจัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนรู้จักใช้

เหตุผล ไตร่ตรองในการตัดสินใจ 

3.4 การจัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนมีความ

ตระหนักในเรื่องสิทธมินุษยชน 

4 ความสามารถในการปลูกฝังความ

เป็นไทย  

4.1การจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนเห็น

คุณค่าของวัฒนธรรมไทย ค่านิยม 

และ เอกลักษณ์ของชาติ 

 

3.1 การจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนมี

ส่วนร่วมในการก าหนดกฎ 

กติกา ข้อตกลง ส าหรับใช้

ร่วมกันในชั้นเรียน 

3.2 การแก้ปัญหาพฤติกรรม

ด้านระเบียบวนิัยในชั้นเรียน 

 

 

4.2 การวจิัยในชั้นเรียน 

4.3 การวจิัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้ 

4.4 การวจิัยและพัฒนา 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน(ต่อ)  

 

การจัดการเรยีนรู้ 

 

 

การพัฒนาผู้เรยีน 

 

 

การบรหิาร 

จัดการชั้นเรยีน 

 

การวิเคราะห ์                   

สังเคราะห์และการวิจัย 

 

การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 

3.4 การใช้สื่อการเรียนรู ้นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

4. ความสามารถในการใช้และพัฒนา 

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อการจัดการเรียนรู ้ 

4.1 การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู ้

4.2 การออกแบบ และการสร้างนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู ้ 

4.3 การหาประสิทธภิาพ และพัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ

จัดการเรียนรู ้

 

 

4.2 การส่งเสริมใหผู้้เรียนปฏิบัติตน

ตามวัฒนธรรม และ 

ค่านิยมไทย 

5. ความสามารถในการจัดระบบ

ดูแล และช่วยเหลอืผู้เรียน  

5.1 การวเิคราะหค์วามแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

5.2 การวเิคราะหปั์ญหาเพื่อหาทาง

ช่วยเหลอืผู้เรียน 

5.3 การแนะแนว และใหค้ าปรึกษา

แก่ผู้เรียนท้ังกลุ่มด ี 

กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 

5.4 การติดตามประเมินผลการแนะ

แนว และใหค้ าปรึกษาแก่ผู้เรียน 

   

     

 

 

 

 



 

 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน(ต่อ)  

 

การจัดการเรยีนรู้ 

 

 

การพัฒนาผู้เรยีน 

 

 

การบรหิาร 

จัดการชั้นเรยีน 

 

การวิเคราะห ์                   

สังเคราะห์และการวิจัย 

 

การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 

5. ความสามารถในการวัด และประเมินผล

การเรียนรู้  

5.1 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจรงิ 

5.2การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล

การเรียนรู้ 

5.3 การน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 การจัดท าระบบเพื่อป้องกัน

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้เรียน 

 

   

 

 

 



 

 

3.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู  

  1.  ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใสช่่วยเหลอืสง่เสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเลา่เรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 

  2.  ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู ้ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดงีาม ให้เกิดแกศิ่ษย์ อย่างเต็มความสามารถ ดว้ยความบริสุทธิ์ใจ                                                                                                                                                                       

  3.  ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ 

  4.  ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์                                                             

  5.  ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสนิจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัตหิน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระท าการใดๆอันเป็นการหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ                                                                                                                                                                         

  6.  ครูพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ดา้นบุคลกิภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ                                                                                                                                                              

  7.  ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดต่ีอองค์กรวิชาชีพครู                                                                                                

  8.  ครูพึงช่วยเหลอืเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์                                                                                                         

  9.  ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผูน้ าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรยีน  

บทบาทหน้าที่ในโรงเรยีน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 

 1. ผู้เรยีนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านยิมอันพึงประสงค์                                         

1.1 ผู้เรยีนเป็นนักเรยีนที่ดีของโรงเรียนได้แสดงออกดังนี ้                                         

1.2 ผู้เรยีนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้แสดงออกดังนี ้                     

1.3 ผู้เรยีนเป็นสมาชกิที่ดีของชุมชนสังคมโดยการแสดง                       

2. ผู้เรยีนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจติที่ดี                       

2.1  ผู้เรยีนมีสุขภาพดมีีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยได้แสดงออก                                                                         

2.2  ผู้เรยีนมีสุขภาพจิตดมีีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและมี

สุนทรยีภาพด ี                                                             

 3.  ผู้เรยีนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรยีน                                               

3.1 ผู้เรยีนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหลง่ต่างๆสามารถ

เรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง                                   

 3.2  ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้เป็นทีม                                       

 3.3  ผู้เรยีนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้                                                

  

1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา 

2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดงีาม 

3. เช่ือฟังพ่อแม่และครูอาจารย์ 

4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน 

5. มีความกตัญญู  

6. เป็นผูรู้้รักการงาน  

7. ต้องตอ้งมานะบากบั่นในการศึกษา และไมเ่กียจครา้น 

8. รู้จักประหยัด และอดออม 

9. มีความซื่อสัตย์  และมีน้ าใจเป็นนักกฬีา กล้าหาญ  

10. ท าตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาปบุญคุณโทษ  อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรยีน  

บทบาทหน้าที่ในโรงเรยีน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 

4.  ผู้เรยีนคิดเป็น                                                                  

4.1  ผู้เรยีนมีความสามารถคิดเป็นระบบ                        

4.2  ผู้เรยีนมีความสามรถในการคิดสร้างสรรค์      

4.3  ผู้เรยีนมีความสามารถในการคิดแกป้ัญหา          

  

  

 

 

 

 

2. บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรยีนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    2.1 บทบาทหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรยีน มีดังนี้ 

 

บทบาทหน้าที่ในโรงเรยีน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 

1.การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ 

2. การเป็นผูป้ระสานงานในการระดมทรัพยากรทาง 

3.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความชว่ยเหลอืนักเรียน 

1  การอบรมเลี้ยงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

2  การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน 

3. การจัดระบบการเรียนการสอนที่บา้น  

 

           

 

 

 

 



 

 

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การบรหิารวิชาการ การบรหิารงบประมาณ การบรหิารทั่วไป การบรหิารงานบุคคล 

1. มีสว่นร่วมกับสถานศกึษา จัดท า

หลักสูตรสถานศกึษา 

2. มีสว่นร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศกึษา

ประจ าปีของสถานศกึษา 

3. มีสว่นร่วมก าหนดนโยบายหรือแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

4. มีสว่นร่วมใหข้้อเสนอแนะในการก าหนด

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศกึษาของ

สถานศกึษา 

 5. ใหก้ารสนับสนุนทุนการศกึษา  วทิยากร  

และแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นแก่

สถานศกึษา 

 6. มีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 

ชุมชน 

 

1.  มีสว่นร่วมจัดท าแผนการใช้เงิน

งบประมาณของสถานศกึษา 

 2. มีสว่นร่วมจัดสรรการใช้งบประมาณท่ี

ได้รับจากบุคคลภายนอกของสถานศกึษา 

 3.  มีสว่นร่วมติดตามและรายงานผลการ

ใช้งบประมาณในสถานศกึษา 

 4.  มีสว่นร่วมเป็นกรรมการจัดชือ้-จัดจ้าง

พัสดุครุภัณฑ์ของสถานศกึษา 

 5.  มีสว่นร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

ครุภัณฑ์ของสถานศกึษา 

 6.  มีสว่นร่วมเป็นกรรมการควบคุมการ

ก่อสร้างของสถานศกึษา 

 7.  มีสว่นร่วมจัดหางบประมาณสนับสนุน

สถานศกึษาโดยระดมจากชุมชน 

8.  มีสว่นร่วมรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินทางราชการของสถานศกึษา 

 

1.  มีสว่นร่วมส่งเสรมิกิจกรรม

ประชาธปิไตยท้ังในระดับสถานศกึษาและใน

ระดับท้องถิ่น 

2. ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมของสถานศกึษา

ทางด้านศาสนา   

ศลิปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

3.  มีสว่นร่วมจัดท าโครงการต่าง ๆ เช่น 

การป้องกันสารเสพติด  สื่อลามก  

การพนันและการทะเลาะวิวาทใน

สถานศกึษา 

4.  มีสว่นร่วมพัฒนาใหน้ักเรียนมีวินัย 

คุณธรรมจริยธรรมและร่วมแก้ไขพฤติกรรม

ท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนในสถานศกึษา 

1. ปฏิบัตติามที่กฎหมายว่าดว้ย

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐาน 

           

 

 

 



 

 

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

การบรหิารวิชาการ การบรหิารงบประมาณและ

บุคลากร 

การบรหิารทั่วไปนักเรยีน การบรหิารงานบุคคล 

7. มีสว่นร่วมในการจัดหาสื่อการเรียน   

การสอนท่ีทันสมัย 

8. มีสว่นร่วมเป็นวิทยากรในการใหค้วามรู้

แก่นักเรียน 

9. มีสว่นร่วมส่งเสรมิใหม้ีการใช้สื่อ  การ

เรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ10  มีสว่น

ร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 

  9.  มีสว่นร่วมเสนอแนะแต่งตั้งเจ้าหนา้ท่ี

รับผิดชอบงานการเงินพัสด ุ

 10.  มีสว่นร่วมในการก ากับติดตามการท า

บัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

11. มีสว่นร่วมใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การจัดบุคลากรใหป้ฏิบัติงานในส่วนต่างๆ

ของสถานศกึษา  

12.  มีสว่นร่วมพิจารณาจัดหาวทิยากร

ภายนอกตามความต้องการของสถานศกึษา 

13.  มีสว่นร่วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของ

สถานศกึษา 

14.  มีสว่นร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากร

ของสถานศกึษา 

 

5.  มีสว่นร่วมใหค้วามเห็นชอบรายงานผล

การด าเนินงานประจ าปีของสถานศกึษา

ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

6.  ใหค้ าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนการ

ด าเนินงานในการพัฒนาสถานศกึษา 

7.  ใหค้วามร่วมมือเป็นผู้ประสานงาน

ระหว่างสถานศกึษาชุมชน หนว่ยงานอ่ืน ๆ 

8.  มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมของ

สถานศึกษาให้ร่มร่ืนน่าอยู่ 

9.  ใหค้ าแนะน าช่วยเหลือในการพัฒนา

อาคารสถานท่ีของสถานศกึษาใหเ้หมาะสม

กับการจัดการเรียนการสอน 

10.  มีสว่นร่วมสนับสนุนใหส้ถานศกึษาเป็น

สถานท่ีท ากิจกรรมของชุมชน 

 

   

 

       

 

 

 

 



 

 

 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

 

การบรหิารวิชาการ การบรหิารงบประมาณ การบรหิารทั่วไป การบรหิารงานบุคคล 

        

 

 11.  มีสว่นร่วมระดมความร่วมมือในชุมชน

เพื่อการจัดการศกึษารวมทัง้การจัดหา

ทุนการศกึษาใหส้ถานศกึษา 

12.  มีสว่นร่วมในการประเมินผลการใช้

อาคารสถานท่ีเพื่อใช้ในการพัฒนาและ 

ปรับปรุง 

13.  สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพและ

อนามัยแก่นักเรียนของสถานศกึษา 

14.  สนับสนุนใหส้ถานศกึษาใหม้ี 

การเผยแพร่ความรู้ตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์แก่

ชุมชนและเป็นศูนย์บริการด้านวิชาการ 

15.  สนับสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆของ

สถานศกึษาได้แก่  สหกรณ์  แนะแนว

อาหารกลางวัน 

 

 

 

 

 
 

 



ส่วนที่ 5 

การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

 

1.  การคาดการณ์จ านวนนักเรยีนตามส ามะโนนักเรยีนและแผนการจัดชั้นเรยีน 

ระดับชั้น 
ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ปีการศกึษา 2564 ปีการศกึษา 2565 

ห้องเรยีน นักเรยีน ห้องเรยีน นักเรยีน ห้องเรยีน นักเรยีน ห้องเรยีน นักเรยีน 

ม. 1 4 109 5 116     

ม. 2 4 126 4 104     

ม. 3 4 127 5 126     

รวม ม.ต้น 12 362 12 346     

ม. 4 3 80 4 103     

ม. 5 3 81 4 72     

ม. 6 3 70 4 83     

รวม 

 ม.ปลาย 

9 231 12 258     

รวมทั้งสิ้น 21 593 24 604     

 

2.  การค านวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรยีนการสอน(รายหัว) ซึ่งเป็นงบประมาณหลัก 

ทีโ่รงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยาน ามาใช้วางแผนบริหารจัดการศึกษาตามภารกจิและเป้าหมายที่ก าหนด  

ดังนี ้

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรยีน  X  3,500   บาท 

 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรยีน  X  3,800   บาท 

 

               ทั้งน้ีไมค่ิดค านวณรวมกับงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดอืน ค่าจ้างประจ าค่าจ้างช่ัวคราวและ

เงินอื่นที่จ่ายพร้อมกับเงินเดอืน ค่าจ้างประจ าและค่าตอบแทน งบด าเนินงานและงบลงทุนที่เปน็ปกติซึ่งได้รับ

จัดสรรและอนุมัติจาก สพฐ. และงบเงินอุดหนุน  เช่น รายการค่าอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนขาด

แคลน ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรยีน รายการเงินอุดหนุนอื่น ๆ และเงินรายได้จากการบริจาคและระดม

ทรัพยากรที่พึงมแีละพึงได้รับในภายหลังซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา หรือ

โครงการที่จัดท ารองรับส าหรับการบริหารงบประมาณรายการน้ันๆ ต่อไป 

 

 



 

 

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป  (รายหัว) ปีการศกึษา 2562-2565 

จ านวนนักเรยีน 

ปีการศกึษา 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

1. ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น คน x 3,500 บาท 1,267,000 1,211,000 1,211,000 1,214,500 

2. ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น คน x 3,800 บาท 877,800 980,400 980,400 934,800 

รวม 2.144.800 2,191,400 2,191,400 2,149,300 

รวมทั้งสิ้น  

 

ค่าสาธารณูปโภค 

ปีการศกึษา 

2562 

(บาท) 

2563 

 (บาท) 

2564 

 (บาท) 

2565 

 (บาท) 

1.ค่าสาธารณูปโภค 450,000 450,000 450,000 450,000 

2.ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ 100,000 100,000 100,000 100,000 

3.คา่วัสดุสด านักงาน 201,700 180,000 180,000 20,000 

4.ค่าอินเทอร์เน็ต 145,000 100,000 100,000 93,773 

รวม 896,700 830,000 830,000 663,773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มงาน    
 

รายการใช้จ่าย ลักษณะ 

การใช้จ่าย 

 

ร้อยละ 
ปีการศกึษา 

2562 2563 2564 2565 

กลุ่มบริหารวิชาการ จ่ายเป็น

งบด าเนนิการ 

ค่าตอบแทน 

ใช้สอยและ

วัสด ุ

60 637,000 800,000 800,000 947,580 

กลุ่มบริหารทั่วไป 13 282,000 340,000 340,000 157,930 

กลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

13 134,000 135,000 135,000 157,930 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 221,000 120,000 120,000 157,930 

รวมเป็นเงิน  1,274,000 1,395,000 1,395,000 1,421,370 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ปีการศกึษา 2562 – 2565 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่ใช้พัฒนา 
ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

เป้าหมายความส าเร็จ (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมี

สุขภาวะท่ีดแีละมี

สุนทรียภาพ 

 

1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

2. มีน้ าหนกั ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

3.ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้

โทษและหลกีเลี่ยงตนเองจาก

สภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง 

โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง

เพศ 

4. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพผู้เรียน 

- โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนสร้างเสริมความเป็นเลิศ 

-  โครงการกีฬาภายใน 

-  โครงการกีฬา สพม. 30 

ชัยภูมิเกมส์  (กีฬาโซนหุบเขา) 

-  โครงการค่ายศลิปะ 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพ 

นาฏศลิป์ 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

 

ส.ค. 

ธ.ค. 

 

ต.ค. 

ตลอดปี 

ครูศริินันท์ 

 

ครูอาทิตย์ 

ครูวนิัย 

ครูอาทิตย์ 

ครูชาญวิทย์ 

 

ครูวัชรินทร์ 

ครูรัตน์ประณี 

16,000 

 

75,000 

 

35,750 

715,000 

 

- 

45,000 

16,000 

 

75,000 

 

35,750 

715,000 

 

- 

45,000 

 

16,000 

 

75,000 

 

35,750 

715,000 

 

- 

45,000 

16,000 

 

75,000 

 

35,750 

715,000 

 

- 

45,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ใช้พัฒนา 
ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุข

ภาวะท่ีดแีละมีสุนทรียภาพ 

 

5. มีมนุษยสัมพันธท่ี์ดแีละให้

เกียรติผู้อ่ืน 

6. สร้างผลงานจากการเข้าร่วม

กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/

นาฏศลิป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม

จนิตนาการ 

       

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 

1. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามหลักสูตร 

2. เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู

กตเวทีตอ่ผู้มีพระคุณ 

3. ยอมรับความคิดและ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

4. ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

- โครงการวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

- โครงการวันส าคัญแหง่ชาติ 

-  โครงการไหว้ครู 

 

ตลอดปี 

 

ส.ค. , ธ.ค. 

มิ.ย. 

ครูวณิชชา 

 

ครูนุชนาฏ 

ครูวทิวัส 

6,000 

 

13,000 

5,000 

6,000 

 

13,000 

5,000 

6,000 

 

13,000 

5,000 

6,000 

 

13,000 

5,000 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่ใช้พัฒนา 
ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมี

ทักษะในการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง รักการ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

 

1. มีนสิัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากหอ้งสมุด  

แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 

2. มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 

และตั้งค าถามเพื่อค้นควา้หาความรู้

เพิ่มเติม 

3. เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน 

4. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ

น าเสนอผลงาน 

- โครงการค่ายวชิาการ 

- กิจกรรมรักการอ่าน 

- โครงการจัดซือ้

คอมพิวเตอร์  

เพื่อการเรียนการสอน 

-  โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้หอ้งสืบค้น 

ตลอดปี 

ตลอดปี 

ตลอดปี 

 

 

ตลอดปี 

ครูปราโมทย์ 

ครูฐิตริัตน์ 

ครูจิระพันธ ์

 

 

ครูจิระพันธ ์

71,500 

- 

- 

 

 

220,430 

71,500 

- 

- 

 

 

220,430 

71,500 

- 

- 

 

 

220,430 

71,500 

- 

- 

 

 

220,430 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิด

อย่างเป็นระบบ คิด

สร้างสรรค์ ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ

สมเหตุผล   

 

1. สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง 

และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 

2. น าเสนอวิธคิีด วธิแีก้ปัญหาด้วย

ภาษาหรือวิธกีารของตนเอง 

3. ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

4. มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์

ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 

- โครงการวชิาการ 

- โครงการสัปดาห์

วทิยาศาสตร์ 

-  โครงการสุนทรภู่คู่

ภาษาไทย 

 

ตลอดปี 

ส.ค. 

 

มิ.ย. 

ครูปราโมทย์ 

ครูอัญชลี 

 

ครูดาวรุ่ง 

71,500 

15,000 

 

10,000 

71,500 

15,000 

 

10,000 

71,500 

15,000 

 

10,000 

71,500 

15,000 

 

10,000 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ 

 

โครงการ/กจิกรรม 

ที่ใช้พัฒนา 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมี

ความรู้และทักษะ

พืน้ฐานท่ีจ าเป็นตาม

หลกัสูตร 

 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่

ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

2. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ

ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

3. ผลการประเมินการอ่าน คิด

วเิคราะห ์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

4. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป

ตามเกณฑ์       

-  โครงการพัฒนาสื่อและ

นวัตกรรม 8 กลุ่มสาระฯ 

-  โครงการพัฒนาการงาน

วัดผลและประเมินผล

การศกึษา 

-  โครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางวชิาการ 

-  โครงการค่ายภาษา

ประเทศ 

-  โครงการวันคริสตม์าส 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

 

 

ตลอดปี 

 

 

 

ธ.ค. 

ครูมานะ 

 

ครูนุชนาฏ 

 

 

ครูมานะ 

 

 

 

ครูขนิษฐา 

140,000 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

 

15,000 

140,000 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

 

15,000 

140,000 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

 

15,000 

140,000 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

 

15,000 

มาตรฐานที่ 6  ผูเ้รียนม ี

ทักษะในการท างาน  

รักการท างาน สามารถ 

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   

และมีเจตคติท่ีดตี่ออาชีพ 

สุจริต 

 

1. วางแผนการท างานและด าเนินการ

จนส าเร็จ 

2. ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา

งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

3. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4. มีความรู้สกึท่ีดตี่ออาชีพสุจริตและ

หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 

- โครงการแนะแนว

การศกึษา 

 

มี.ค. ครูนุตจรี 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่ใช้พัฒนา 
ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

มาตรฐานที่ 7 ครู

ปฏิบัติงานตามบทบาท

หนา้ท่ีอย่างมีประสิทธภิาพ

และเกิดประสิทธผิล 

 

1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ

ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

2. ครูมีการวเิคราะหผ์ู้เรียนเป็น

รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน 

3. ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

และพัฒนาการทางสติปัญญา 

4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา

ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู ้

5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย

วธิกีารท่ีหลากหลาย 

6. ครูใหค้ าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข

ปัญหาใหแ้ก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ

คุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

- โครงการพัฒนางานวิจัย

ในชั้นเรียน 

- แบบวเิคราะหน์ักเรียน

รายบุคคล 

- โครงการส่งเสริมระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

- โครงการพัฒนางาน 

บุคลากร 

-  โครงการสร้างขวัญและ

ก าลังใจ 

 

ตลอดปี 

 

 

 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

ครู 

 

ครูผู้สอน 

 

ครูปัญญา 

 

ครูเทวัญ 

 

ครูเทวัญ 

1,000 

 

- 

 

15,000 

 

10,000 

 

10,000 

1,000 

 

- 

 

15,000 

 

10,000 

 

10,000 

1,000 

 

- 

 

15,000 

 

10,000 

 

10,000 

1,000 

 

- 

 

15,000 

 

10,000 

 

10,000 



 

 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่ใช้พัฒนา 
ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

มาตรฐานที่ 7 ครู

ปฏิบัติงานตามบทบาท

หนา้ท่ีอย่างมีประสิทธภิาพ

และเกิดประสิทธผิล 

 

7. ครูมีการศกึษา วจิัยและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

และใช้ผลในการปรับการสอน 

8. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ท่ีด ีและเป็นสมาชิกท่ีดขีองสถานศกึษา 

9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาท่ี

ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม

ความสามารถ 

       

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหาร

ปฏิบัติงานตามบทบาท

หนา้ท่ีอย่างมีประสิทธภิาพ 

และเกิดประสิทธผิล 

 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ภาวะผู้น า และ

ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 

2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน

หรือผลการวจิัยเป็นฐานคิดท้ังด้าน

วชิาการและการจัดการ 

3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ

การศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการ

กระจายอ านาจ 

 

 

- โครงการปัจฉิมนิเทศและ

มอบประกาศนีบัตร 

-  โครงการปฐมนิเทศ

นักเรียนและประชุม

ผู้ปกครอง 

-  โครงการพัฒนา

ระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 

-  โครงการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ 

-  โครงการงาน

สาธารณูปโภค 

 

มี.ค. 

 

พ.ค. 

 

 

ตลอดปี 

 

 

ต.ค. 

 

ตลอดปี 

ครูนุตจรี 

 

ครูนัฐภรณ ์

 

 

ครูขนิษฐา 

 

 

ครูนัฐทิญา 

 

ครูบุบผา 

12,000 

 

3,000 

 

 

250,000 

 

 

1,000 

 

1,000 

12,000 

 

3,000 

 

 

250,000 

 

 

1,000 

 

1,000 

12,000 

 

3,000 

 

 

250,000 

 

 

1,000 

 

1,000 

12,000 

 

3,000 

 

 

250,000 

 

 

1,000 

 

1,000 



 

 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่ใช้พัฒนา 
ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

 5. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง

พอใจผลการบริหารการจัดการศกึษา 

6. ผู้บริหารใหค้ าแนะน า ค าปรึกษาทาง

วชิาการและเอาใจใส่การจัดการศกึษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

-  โครงการพัฒนางาน 

สารบรรณ 

-  โครงการงานยานพาหนะ 

-  โครงการพัฒนางาน

ระดมทรัพยากรเพื่อ

การศกึษา 

-  โครงการพัฒนา

ระบบงานการเงิน-บัญชี 

- โครงการพัฒนา

สารสนเทศ 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

ครูพงษ์สนัน 

 

ครูพงษ์สนัน 

 

ครูบุบผา 

 

ครูบุบผา 

ครูพรพิมล 

ครูนัฐทิญา 

1,000 

 

30,000 

 

1,000 

 

2,500 

 

1,000 

1,000 

 

30,000 

 

1,000 

 

2,500 

 

1,000 

1,000 

 

30,000 

 

1,000 

 

2,500 

 

1,000 

1,000 

 

30,000 

 

1,000 

 

2,500 

 

1,000 

มาตรฐานที่ 9 

คณะกรรมการ

สถานศกึษา และ

ผู้ปกครอง ชุมชน

ปฏิบัติงานตามบทบาท

หนา้ท่ีอย่างมีประสิทธภิาพ

และเกิดประสิทธผิล 

 

1. คณะกรรมการสถานศกึษารู้และ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 

2. คณะกรรมการสถานศกึษาก ากับ

ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศกึษาใหบ้รรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมาย 

3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีสว่น

ร่วมในการพัฒนาสถานศกึษา 

 

- ประชุมคณะกรรมการ

สถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ 

-  โครงการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพภายใน 

และควบคุมในสถานศกึษา 

 

พ.ค. , มี.ค. 

 

ต.ค. 

 

ตลอดปี 

 

ครูจุฑามาศ 

 

ครูนัฐทิญา 

ครูวรรณธดิา 

ครูนัฐทิญา 

ครูฐิตริัตน์ 

- 

 

1,000 

 

2,000 

- 

 

1,000 

 

2,000 

- 

 

1,000 

 

2,000 

- 

 

1,000 

 

2,000 

 

 

 



 

 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่ใช้พัฒนา 
ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

มาตรฐานที่ 10  

สถานศกึษามีการจัด 

หลักสูตรกระบวน 

การเรียนรู้ และ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

1. หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

2. จัดรายวชิาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลาย

ใหผู้้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและ ความสนใจ 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสง่เสรมิ

และตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถ ความถนัดและ 

ความสนใจของผู้เรียน 

4. สนับสนุนใหค้รูจัดกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5. นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม

ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี

ประสิทธภิาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน

ทุกคน 

 

 

- โครงการปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตร 

- โครงการพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ 

- โครงการนิเทศภายใน 

- โครงการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

- โครงการกิจกรรม

สหกรณ์ร้านค้า 

-  โครงการพัฒนางาน

จราจรและความปลอดภัย 

- โครงการรณรงค์ป้องกัน

สารเสพติดในโรงเรียน 

-  โครงการส่งเสริม

ประชาธปิไตยในโรงเรียน 

   

 

 

 

พ.ค. 

 

ตลอดปี 

 

ม.ค. 

ม.ค. 

 

 

ตลอดปี 

 

พ.ค. 

 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

ครูวรรณสุดา 

 

ครูวรรณสุดา 

 

ครูอัญชลี 

ครูเกื้อธรา 

 

 

ครูไสว 

 

ครูจิระพันธ ์

 

ครูจิระพันธ ์

 

ครูดาวรุ่ง 

2,000 

 

20,000 

 

1,000 

42,600 

 

 

- 

 

3,000 

 

3,000 

 

3,000 

2,000 

 

20,000 

 

1,000 

42,600 

 

 

- 

 

3,000 

 

3,000 

 

3,000 

2,000 

 

20,000 

 

1,000 

42,600 

 

 

- 

 

3,000 

 

3,000 

 

3,000 

2,000 

 

20,000 

 

1,000 

42,600 

 

 

- 

 

3,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

 



 

 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่ใช้พัฒนา 

ระยะเว

ลา 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

มาตรฐานที่ 11 สถานศกึษา 

มีการจัดสภาพแวดล้อมและ 

การบริการท่ีสง่เสริมให ้

ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

1. หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการอาคารเรียน 

มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย 

ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้ 

การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และ 

มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

2. จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริม

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

ผู้เรียน 

3. จัดหอ้งสมุดท่ีให้บริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้้เรียน

เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ 

มีสว่นร่วม 

-  โครงการพัฒนาภูมิทัศน์

ในโรงเรียน 

-  โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาหอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบัติการ 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

ครูชวน 

 

ครูชวน 

300,000 

 

100,000 

300,000 

 

100,000 

300,000 

 

100,000 

300,000 

 

100,000 

มาตรฐานที่ 12 สถานศกึษามี

การประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศกึษาตามท่ีก าหนด 

ในกฎกระทรวง 

 

1. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา 

2. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา

การจัดการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษา 

3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

-  โครงการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพภายใน 

และควบคุมในสถานศกึษา 

- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ 

- โครงการพัฒนา

สารสนเทศ 

ตลอดปี 

 

 

 

ต.ค. 

 

ตลอดปี 

ครูนัฐทิญา 

ครูจุฑามาศ 

 

 

ครูนัฐทิญา 

ครูวรรณธดิา 

ครูวรรณธดิา 

2,000 

 

 

 

1,000 

 

1,000 

2,000 

 

 

 

1,000 

 

1,000 

2,000 

 

 

 

1,000 

 

1,000 

2,000 

 

 

 

1,000 

 

1,000 



 

 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่ใช้พัฒนา 

ระยะเว

ลา 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

 4. ติดตามตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษา 

5. น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน

และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

6. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพภายใน 

       

มาตรฐานที่ 13 สถานศกึษามี

การสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 

ใหส้ถานศกึษาเป็นสังคมแหง่

การเรียนรู้   

 

1. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศกึษาและใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก

สถานศกึษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศกึษา 

รวมทัง้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในสถานศกึษา ระหว่าง 

สถานศกึษากับครอบครัว ชุมชน และ

องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

 

- โครงการพัฒนางาน

หอ้งสมุด 

 

-  โครงการศกึษาแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกสถานศกึษา 

-  โครงการสถานศกึษา

พอเพียง 

- โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้หอ้งสืบค้น 

-  โครงการงานสัมพันธ์

ชุมชน 

- โครงการซ่อมบ ารุงหอ้ง

โสตทัศนูปกรณ์ 

 

ตลอดปี 

 

 

มี.ค. 

 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

ครูมลิวรรณ 

ครูพรพิมล 

ครูชนิษฐา 

ครูกรรณิการ ์

 

ครูชวน 

 

ครูจิระพันธ ์

 

ครูรัตน์ประณี 

 

ครูปัญญา 

130,000 

 

 

178,750 

 

- 

 

220,430 

 

5,000 

 

10,000 

130,000 

 

 

178,750 

 

- 

 

220,430 

 

5,000 

 

10,000 

130,000 

 

 

178,750 

 

- 

 

220,430 

 

5,000 

 

10,000 

130,000 

 

 

178,750 

 

- 

 

220,430 

 

5,000 

 

10,000 

 



 

 

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ 
โครงการ/กจิกรรม 

ที่ใช้พัฒนา 

ระยะเว

ลา 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 

มาตรฐานที่ 14  
การพัฒนาสถานศกึษาให้

บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทัศน ์

ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนด

ข้ึน 

 

1. จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทัศน์ 

ปรัชญาปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์

และจุดเน้นของการจัดตั้งสถานศกึษา 

2. ผลการด าเนินงานส่งเสรมิใหผู้เ้รียน

บรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทัศน์ ปรัชญา  

และจุดเน้นของสถานศกึษา 

- โครงการส่งเสริม 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

- โครงการค่ายเยาวชนคนดี 

ศรีนาหนองทุ่มวทิยา 

- โครงการสถานศกึษา

พอเพียง 

 

ตลอดปี 

 

มี.ค. 

 

ตลอดปี 

ครูรัตน์ประณี 

 

ครูจิระพันธ ์

 

ครูชวน 

3,000 

 

30,000 

 

- 

3,000 

 

30,000 

 

- 

3,000 

 

30,000 

 

- 

3,000 

 

30,000 

 

- 

มาตรฐานที่ 15  การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

แนวทางการปฏิรูปการศกึษา

เพื่อพัฒนา และส่งเสริม

สถานศกึษาใหย้กระดับ

คุณภาพสูงข้ึน 

 

1. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ 

เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น  

ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

2. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 

- โครงการจ่ายเงินอุดหนุน

ปัจจัยพืน้ฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน 

- โครงการกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ม.ปลาย 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านดนตรี/นาฏศลิป์ 

- โครงการค่ายวชิาการ 

- กิจกรรมชมุนุม 

- กิจกรรมพัฒนานักเรียน

เรียนร่วม 

-  กิจกรรมการเรียนรู ้

แบบโครงงาน 

ตลอดปี 

 

 

พ.ย. 

 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

ตลอดปี 

ตลอดปี 

 

ตลอดปี 

 

 

ครูนุตจรี 

 

 

ครูเกื้อธรา 

 

ครูรัตน์ประณี 

ครูปัญญา 

ครูปราโมทย์ 

ครูท่ีปรึกษา 

ครูฐิตริัตน์ 

 

ครูผู้สอน 

384,000 

 

 

28,900 

 

45,000 

 

71,500 

- 

- 

 

- 

384,000 

 

 

28,900 

 

45,000 

 

71,500 

- 

- 

 

- 

384,000 

 

 

28,900 

 

45,000 

 

71,500 

- 

- 

 

- 

384,000 

 

 

28,900 

 

45,000 

 

71,500 

- 

- 

 

- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 6 

แนวทางการตดิตาม วัดและประเมินผล 

 

  เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย  พันธกจิ  และวิสัยทัศน์ที่   

ก าหนด ควรมกีารสร้างเคร่ืองมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

  1.  การจัดให้มสีว่นร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรยีน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา

ในการร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

2. การจัดให้มกีลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนด 

บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแตล่ะกลยุทธ์ 

3. การสร้างหรือทบทวนความรู ้การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผน 

การด าเนนิงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนนิงานในสว่นที่รับผิดชอบแก่

คณะครู 

  4.  การจัดให้มกีารประชาสัมพันธ์ให้ผู้มสีว่นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคัญอยา่ง 

ง่ายๆของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนนิงานที่ชัดเจน 

  5.  การจัดให้มกีารพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 

ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้สอดคลอ้งและทันกับสภาพ

ที่มีอยูแ่ล้วจริง 

6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสูก่ารปฏิบัติ 

7. มีเวทีหรือจัดให้มกีารประชุมทางวิชาการหรอืประชุมย่อยที่มกีารน าและเปิดโอกาสให้ 

มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการปฏิบัติงาน

ตามแผน 

            8.  มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด

หรือสว่นราชการที่เกี่ยวข้องรายปีเสมอ 

9.  มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บรหิาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และมี 

ความเป็นผูน้ าที่จะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่ม

ตัวอย่างงานหรือวิธกีารท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัตแิก่คณะครูเสมอ 

10.  มีความพยายามหรือมีการปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บรหิารและคณะ 

ครูตามที่ก าหนดไว้ในแผน 

11.  มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับใหนั้กเรยีนเกิดการปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ก าหนดไว้

ในแผน 

12.  มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความรว่มมือหรือข้อตกลง 

 



 

 

ในการปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 

13.  มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 

(1) ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต ่

ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึน้จริง เปรยีบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การ

ทบทวนปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ใหม้ีความเหมาะสมต่อไป 

(2) การวัดและประเมินผลในระยะคร่ึงแผน  เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปีการศึกษา 

แรกของแผน  เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย

หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา   

(3) การประเมินผลเมื่อสิน้สุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4  

ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2561  เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่

เกิดขึน้ตลอดช่วงเวลา 4  ปีการศึกษา  และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565 

  14. การจัดท ารายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา 

 

ภาคผนวก 

 -  ผลการวิเคราะหป์ัจจัยภายใน 

 -  ผลการวิเคราะหป์ัจจัยภายนอก 

 -  ตารางวิเคราะหเ์พ่ือประมาณค่าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

 -  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและขอ้เสนอแนะของ สมศ. 

 -  ค าสั่งคณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


