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 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ  2564  ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา  ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานครั้งนี้ 1/2564  เมื่อวันท่ี 23 กันยายน  2563  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ
ของคณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  
เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงขอขอบพระคุณ
คณะทํางาน  และให้ใช้เป็นกรอบแนวทาง  และเครื่องมือในการบริหารจัดการ  และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีกําหนดไว้  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
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ค าน า 
 
 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  ได้จัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ 2564  ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้
เป็นกรอบดําเนินงานและขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา  โดยสาระสําคัญประกอบด้วย   ข้อมูลท่ัวไป    
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   เช่น วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์  การบริหารสู่การปฏิบัติ  โดย
กําหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และประสิทธิภาพ   การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ  2564  ฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป้าหมาย
ความสําเร็จท่ีกําหนดไว้  ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา  และการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วนในการกํากับ  ระดมสรรพกําลัง  ร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้  รวมท้ังยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการศึกษา  โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง  และมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 

   (นายธีรสิทธิ  สวัสด์ิ) 
   ผู้อํานวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
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ส่วนท่ี 1 
ลักษณะท่ัวไป 

 
1. สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 1.1 ที่ต้ังและขนาด 
 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ต้ังอยู่ท่ีอําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  ห่างจากอําเภอแก้งคร้อไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ  12   กิโลเมตร  และระยะทางจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 60 กิโลเมตร   
มีพื้นท่ีท้ังหมด ประมาณ  92.19 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  53  ไร่  1 งาน  56 ตารางวา   มีอาณาเขต
ติดกับตําบล ต่างๆ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลโคกกุง   อําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลช่องสามหมอ  อําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลเก่าย่าดี   อําเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป  เป็นท่ีสูง  ทิศตะวันตกลาดตํ่าไปทางทิศใต้  และทิศตะวันออก  ทําให้
พื้นท่ีทางทิศตะวันตกเป็นท่ีลุ่มสลับดอน  ลักษณะเป็นลูกคล่ืน  ทางด้านตะวันออกเป็นท่ีราบลุ่ม  ทางทิศเหนือ
เป็นท่ีราบ  ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย  อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง  มีฝนตกน้อยทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สําคัญยังไม่พบ  นอกจากป่าไม้ซึ่งปัจจุบัน  ถูกทําลาย  เหลือเพียงบางส่วนตามเชิงเขาท่ีลาดชัน   
 
2. สภาพสังคมการปกครองเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  และประเพณี 
 สภาพทั่วไปของตําบลนาหนองทุ่ม  มีหมู่บ้านในพื้นท่ีรับผิดชอบ 19 หมู่บ้าน  และในจํานวนนี้มี 10 
หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตเทศบาลตําบลนาหนองทุ่ม  ภาษาท่ีพูดส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน  นับถือศาสนาพุทธ  มีความ
เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ขนบธรรมเนียมประเพณีตามหลักศาสนา และการละเล่นพื้นเมืองท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา
เป็นประเพณีปฏิบัติ  เช่นงานเทศกาลขึ้นปีใหม่ งานสงกรานต์  ออกพรรษา ลอยกระทง  บุญกฐิน  เข้าพรรษา  
เป็นต้น  สถานศึกษาท่ีให้บริการประกอบไปด้วยโรงเรียนมธัยมศึกษา  จํานวน 1 แห่งคือ  โรงเรียนนาหนองทุ่ม
วิทยาและโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน  8  โรงเรียน  การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านด้วยทาง  รพช. 
ติดต่อระหว่างอําเภอด้วยทางลาดยาง มีสถานีอนามัยจํานวน 2 แห่ง  ท่ีทําการไปรษณีย์ช่ัวคราวจํานวน 1 แห่ง 
น้ําอุปโภค-บริโภค  ได้จากน้ําฝน  และแหล่งน้ําธรรมชาติ และคลองส่งน้ําจากเข่ือนลําปะทาว  ใช้ด้าน
การเกษตร   สภาพทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไปประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา  และรับจ้าง  รายได้ค่อนข้างตํ่า
และไม่แน่นอนขึน้อยู่กับธรรมชาติและลักษณะงานท่ีรับจ้าง 
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ประวัติและความเป็นมา 

 
 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  เปิดทําการเรียน
การสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2529  ในระยะแรกเริ่มก่อสร้างโรงเรียน  ได้อาศัยอาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มทําการเรียนการสอนช่ัวคราว  เมื่อสร้างอาคารโรงฝึกงานเสร็จจึงได้ย้าย
มาทําการเรียนการสอน  ณ ท่ีต้ังปัจจุบัน  ซึ่งต้ังอยู่บนเนื้อท่ี  53  ไร่  1 งาน  56 ตารางวา  หมู่ท่ี  14    ตําบล
นาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันท่ี  1 สิงหาคม  2529  เป็นต้นมา  และเมื่อวันท่ี  26 
สิงหาคม 2551 นายสว่าง  น้อยเพิ่ม ได้โอนกรรมสิทธิ์โฉนดท่ี 29102  เลขท่ีดิน 226 หน้าสํารวจ 6356 ให้
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จํานวน 15  ไร่ เพื่อจัดทําเป็นแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ ไว้จัดการเรียนการสอน รวม
พื้นท่ีโรงเรียนท้ังหมด 68  ไร่ 1 งาน  56 ตารางวา  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  มีโรงเรียนในเขตบริการจํานวน   
8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม  โรงเรียนบ้านนาแก โรงเรียนบ้านหนองรวก  โรงเรียนบ้านโคกล่าม  
โรงเรียนบ้านดงพอง  โรงเรียนบ้านโคกงาม  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม  และโรงเรียนบ้านนกเขาทอง  โรงเรียน
นาหนองทุ่มวิทยา มีผลงานดีเด่น ดังนี้ 

1.  โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน    พ.ศ. 2546 
 2.  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ      พ.ศ. 2547 
 3.  โรงเรียนสร้างจิตสํานึกการประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงาน  พ.ศ. 2551 
 4.  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร     พ.ศ. 2552 
 5.  โรงเรียนแกนนํายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ  พ.ศ. 2553           
     คณิตศาสตร์ 
 6.  สถานศึกษาพอเพียง        พ.ศ. 2555 
 7.  ห้องสมุดดีเด่น ประเภทส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดขนาดกลาง  พ.ศ. 2555 
 8.  โรงเรียนเพศวิถี       พ.ศ. 2557 
 9.  โรงเรียนเพศวิถี       พ.ศ. 2558 
 10.  สถานศึกษาพอเพียง       พ.ศ. 2558 
 11.  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ      พ.ศ. 2558 
 12. ห้องสมุดดีเด่น ประเภทส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดขนาดกลาง  พ.ศ. 2560 
            
   ปัจจุบันโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาได้เปิดทําการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ไป - กลับ ต้ังแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีการบริหารจัดการโรงเรียนโดย  นายธีรสิทธิ  สวัสด์ิ
ผู้อํานวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  
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                                                    ท าเนียบผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปีการศึกษา 
1 นายเถลิงศักดิ์  ศรีดี รักษาการครูใหญ่ ระยะเวลา พ.ศ. 2529-2530 

2 นายอุดมศักดิ์  พรรษา ครูใหญ่ ระยะเวลา พ.ศ.  2530-2535 
3 นายดุษิต  ดลประสิทธิ์ อาจารย์ใหญ่ ระยะเวลา พ.ศ.  2535-2539 

4 นายประเสริฐ  คาดสนิท ผู้อํานวยการโรงเรียน ระยะเวลา พ.ศ.  2539-2542 
5 นายประมูล  ดวงศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน ระยะเวลา พ.ศ. 2542-2546 
6 นายประกิต  ประยูรพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน ระยะเวลา  พ.ศ. 2547 - 2554 
7 นายกฤติเดช  เพ็งชัยภูมิ ผู้อํานวยการโรงเรียน ระยะเวลา พ.ศ. 2554  - 2558 
8 นายปิยะพล  เถ่ือนพาชิน ผู้อํานวยการโรงเรียน ระยะเวลา พ.ศ. 2558 – 2561   
9 นายมังกร  วิชัยแสง รักษาการในตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 
ระยะเวลา พ.ศ. 2561 – 30 ก.ย.2562  

10 นายชวน  รอบแคว้น ครู รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียน 

ระยะเวลา 2 ต.ค.. – 10 ธ.ค 62   

11 นายธีรสิทธิ  สวัสด์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน ระยะเวลา  ธ.ค. 62  -  ปัจจุปัน 
 
                                                                           อาคารสถานที่ 
ก. ประเภทที่ดิน 

เนื้อที่  53  ไร่  1  งาน  56  ตารางวา   
 

ข. ประเภทสิ่งปลูกสร้าง  
 1. อาคารเรียนถาวร แบบ108 ล/27    2  หลัง 
 2. อาคารเรียนถาวร แบบ216ล ( 12 ห้อง )    1  หลัง 
 3. อาคารฝึกงาน แบบ 102/27     2  หลัง 
 4. บ้านพักครู แบบ 205      2  หลัง 
 5. บ้านพักครู แบบ  203/27     2  หลัง 
 6. ห้องน้ํา-ห้องส้วม นักเรียน     4  หลัง 
 7. หอประชุม       1  หลัง 
 8. ห้องน้ําห้องส้วมนักเรียนชาย 6ท่ี/49    1  หลัง  
 9. โรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง     1  หลัง 
 10. โดมอเนกประสงค์      1  หลัง 
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ค. ประเภทสนาม 
 1.  สนามฟุตบอล      1  สนาม 
 2.  สนามบาสเกตบอล      2  สนาม 
 3.  สนามวอลเลย์บอล      2  สนาม 
 4.  สนามตะกร้อ       1  สนาม 
 5.  สนามวอลเลย์บอลชายหาด     1  สนาม 
 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และยุทธศาสตร์ 
 

อัตลักษณ ์
ยิ้มง่าย  ไหว้งาม 

 
เอกลักษณ์ 

สะอาด  บรรยากาศร่มรื่น 
 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยามุ่งพัฒนาคุณธรรม ขับเคล่ือนการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ  
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความรู้และทักษะทางวิชาการ  

ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ และกีฬาตามศักยภาพของตนเอง 
 2. พัฒนาอาคารสถานท่ี  แหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์ตามรูปแบบเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน  และให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาผู้บริหารครู  บุคลากรทุกคนให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู   
มีคุณภาพ  มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมืออาชีพ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพและการบริหารจัดการท่ีดีโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนช้ันดีมีคุณภาพ  เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สู่สากล 
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      เป้าประสงค ์
 1. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงเต็มตามศักยภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสดวงหาความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์  สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความเป็นพลเมืองโลก 
 2.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้ามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3.  โรงเรียนมีบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 4.  อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและ
ชุมชน 
 5.  โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน และชุมชน 
 
      กลยุทธ์  

1. มีระบบการบริหารตามมาตรฐานสากล ใช้ระบบคุณภาพตามข้ันตอน TQA  ระดมทรัพยากรด้าน
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ขับเคล่ือนการศึกษาบน
ปรัชญา 
 2. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  ส่ือ  นวัตกรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. มีการเสริมสร้างภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ของโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
 4. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม สร้างค่านิยมท่ีดีงามมี
คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ สุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 5. มีการประสานความสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ในการจัดการศึกษา 
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สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 
 
 

 
 
 

 
รูปเจดีย์ยอดเทียนประดิษฐ์บนแท่นหนังสือ 

     เทียนไข หมายถึง  ความรุ่งโรจน์ของชีวิต 
     เจดีย์  หมายถึง  ความมั่นคงของความรู้ 
     หนังสือ หมายถึง  ความรู้หรือแหล่งปัญญา 

 
พุทธภาษิตประจ าโรงเรียน 
ปัญญา  กิตติสิโลกวัฒฑน ี

(ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติยศช่ือเสียง) 
 

ค าขวัญประจ าโรงเรียน 
สามัคคี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ลํ้าปัญญา 

 
สีประจ าโรงเรียน 

เหลือง  คือ  คุณธรรม  จริยธรรม 
 ชมพู  คือ  ความรัก ความเอื้ออาทร 

 
อักษรย่อโรงเรียน 

น.ท.ว. 
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แหล่งวิทยกรภายนอกที่ให้การสนับสนนุทางวิชาการ 
 นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่
ภายในโรงเรียนแล้ว ยังมีแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ภายนอกท่ีอยู่ในเขตอําเภอแก้งคร้อ และอําเภอใกล้เคียงท่ีให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาด้วยดี  ได้แก่ 

1. การประปาส่วนภูมิภาคอําเภอแก้งคร้อ 
2. โรงไฟฟ้าเขื่อนลําปะทาว   
3. โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
4. ท่ีว่าการอําเภอแก้งคร้อ 
5. สถานีตํารวจอําเภอแก้งคร้อ 
6. เทศบาลตําบลนาหนองทุ่ม 
7. หัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้า บ้านดงพอง  
8. แหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาแก 
9. เข่ือนลําประทาว ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ 
10. วัดป่าสุคะโต  ต.ท่ามะไฟหวาน   อ.แก้งคร้อ   จ.ชัยภูมิ 
11. โรงน้ําตาลมิตรผลภูเขียว อ. ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 
12. สถานีบํารุงพันธ์สัตว์  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ 
13. แคน ช่างสุด กัณหารัตน์ 
14. ขนมจีนบ้านนาหนองทุ่ม 
15. โรงงานอิเลกทรอนิกส์ 
16. โรงงานทอผ้าบ้านนาหนองทุ่ม 
17. ชุมชน หิน ผา ฟ้า น้ํา เกษตรพอเพียง 

 
สถานภาพของโรงเรียน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ก. สภาพแวดล้อมภายนอก 
1.  ผลจาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสต่อการจักการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน ได้แก่ 
 1.1  ชุมชนมีศักยภาพในการสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 1.2  โรงเรียนต้ังอยู่ศูนย์กลางเขตพื้นท่ีบริการ 
 1.3  การคมนาคมและการส่ือสารสะดวก 
 1.4  มีสถานประกอบการ  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาและวิทยากรท้องถิ่นหลากหลาย 
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2.   สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้แก่ 
 2.1  ภาวะเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับตํ่า 
 2.2  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้น้อย  บางส่วนอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ 
 2.3  นักเรียนบางส่วนไมไ่ด้รับการช้ีแนะ  อบรม  ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
เรียนและการประพฤติปฏิบัติตนท่ีดีงาม 
ข.  สภาพแวดล้อมภายใน 
1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนได้แก่ 
 1.1  จัดการศึกษาได้ท่ัวถึงครอบคลุมเขตพื้นท่ีท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีบริการ 
 1.2  นักเรียนมีความสามารถด้านการกีฬา  ดนตรี  ศิลปะและวิชาการ 
 1.3  ครูมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 2.  สภาพแวดล้อมภายในทีเ่ป็นจุดออ่นของโรงเรียนได้แก่ 
 2.1  งบประมาณมีจํากัด  และขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ 
 2.2  เทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน 
 2.3  แหล่งเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการค้นคว้าของนักเรียน 
 
ผลการประเมินสถานภาพ 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  มีความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี   
นักเรียน  ชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สถานประกอบการสําหรับฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนในชุมชนท่ี
หลากหลาย การบริหารหลักสูตร โดยเฉพาะการจัดวิชาเลือกเสรียังไม่สามารถจัดได้ตามความต้องการของ
นักเรียนได้เต็มท่ี เนื่องจากมีข้อจํากัด เรื่องบุคลากรและงบประมาณจํากัด   ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนท่ี
ยึดนักเรียนเป็นสําคัญทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  การพัฒนาระบบบริหารงาน การบริหารหลักสูตร
และการปฏิรูปการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาเป็นจุดท่ีสําคัญท่ีจะต้องวางแผนดําเนินการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

ตัวบ่งชี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 

1.1 มีความรัก และภูมิใจในความเป็นชาติ 
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
1.3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ซ่ือสัตย์สุจริต 
  
  

2.1 ปฏิบัติตามระเบียบการสอน และไม่ลอกการบ้าน 
2.2 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง 
2.3 ประพฤติ ปฏิบัติตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น 

3. มีวินัย 
  
  

3.1 เข้าเรียนตรงเวลา 
3.2 แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
3.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้อง 

4. ใฝ่หาความรู้ 
  
  

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ 
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
  
  

5.1 ใช้ทรัพย์สินและส่ิงของของโรงเรียนอย่างประหยัด 
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน 

6. มุ่งม่ันในการท างาน 6.1 มีความต้ังใจ และพยายามในการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย 
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ 

7. รักความเป็นไทย 
  

7.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
 
 

8.1 รู้จักการให้เพื่อส่วนรวม และเพื่อผู้อื่น 
8.2 แสดงออกถึงการมีน้ําใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
8.3 เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเม่ือมีโอกาส 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 

ท่ี ชื่อ  - สกุล       ผู้แทน                                           ต าแหน่ง  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14   
15 
      

นายนิกร  ทองวิเศษ  
นายสําราญ  เสือสาวะถี 
นายบุญเถา  บุราณ  
นายวุฒิพงษ์  วงษ์ชู  
นางลําดวน    แสงคํา  
ร้อยตํารวจตรีดุสิต   เจริญสุข 
นายรักชาติ   ปลัดศรีช่วย 
นายอุดม  บํารุงเขต 
พระครูบรรพตโสตถีพิทักษ์  
พระครูศรีปริยัติคุณาธาร 
นายสมจิตร  มังกร  
นายสุเทพ  คุ้มศาสตรา  
นายมนตรี  ชัยบุตร 
นางอุดม  รัตนะพันธ ์  
นายธีรสิทธิ   สวัสด์ิ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             ประธาน                 
ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    กรรมการ 
ผู้แทนศาสนา                                            กรรมการ 
ผู้แทนศาสนา                                            กรรมการ 
ผู้แทนองค์กรชุมชน                                     กรรมการ 
ผู้แทนศิษย์เก่า                                           กรรมการ 
ผู้แทนครู                                                 กรรมการ 
ผู้แทนผู้ปกครอง                                         กรรมการ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม.30  
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผู้อํานวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 

นักเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารท่ัวไป  

1. งานแผนอัตรากําลัง  

2. งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. งานประเมินการปฏิบัติงาน การลา 

4. งานวินัยข้าราชการครู 

5. งานจัดระเบียบประวัติข้าราชการ

ครู 

6. งานเคร่ืองราชอิสยาภรณ์ 

7. งานพัฒนาองค์กร 

8.  งานสหกรณ์และสวัสดิการ 

9. งานอนามัยโรงเรียน 

10. งานธนาคารโรงเรียน 

11.  งานสร้างขวัญและกําลังใจ

บุคลากร 

11. งานเลขานุการกลุ่มบริหาร 

 

 

 

1. งานสารบรรณ 
2. งานข้อมูลและสารสนเทศ 
3. งานแผนงานและงบประมาณ 
4. งานบริหารการเงิน 
5. งานบริหารการบัญชี  
6. งานบริหารพัสดุ 

7. งานระดมทรัพยากร 

เพื่อการศึกษา  

8. งานประกันคุณภาพภายใน 

9. งานควบคุมภายใน 

10. งานพาหนะ 

11. งานสาธารณูปโภค 

12. งานปฏิคม 

13. งานเลขานุการกลุ่มบริหาร 

 

 

 

1. งานพัฒนาหลักสูตรและวิจัย  
2. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
8  กลุ่มสาระ  
3. งานวัดและประเมินผล  
4. งานทะเบียนและสถิติ  
5. งานนิเทศการศึกษา   
6. งานสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้   
7. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
8. งานรับนักเรียน 
10. งานแนะแนวการศึกษา  
11. งานที่ปรึกษาชั้นเรียน 
12. งานห้องสมุด 
13.  งาน ร.ร. ในฝัน 
14.  งานเลขานุการกลุ่มบริหาร 
 

 

 

 

1. งานอาคารสถานที่  

2. งานความสัมพันธ์กับชุมชน 

3. งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 

4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

6. งานเสริมสร้างระเบีบวินัยนักเรียน 

7. งานโสตัศนศึกษา 

8. งานรักษาความปลอดภัยและ

จราจร 

9. งานเลขานุการกลุ่มบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

.แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม,30 

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ฝ่ายบริหาร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง อันดับ ต าแหน่ง
เลขที่ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1 นายธีรสิทธิ  สวัสด์ิ  ผอ.รร.  คศ.3  ปริญญาโท ศษ.ม…บริหารการศึกษา 
2 นายชวน  รอบแคว้น ครู  คศ.3 113972 ปริญญาตร ี สส.บ.ส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ 

3 นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์ ครู คศ.3 132589 ปริญญาโท ค.บ.ศิลปศึกษา 

4 นางวาสนา  วงศ์ใหญ่ ครู คศ.3 112507 ปริญญาตร ี ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

5 นางบุบผา  นันโท ครู คศ.3 4250 ปริญญาโท ศษ.ม.การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

6 นายเกื้อธรา  วิญญาสุข ครู คศ.3 5087 ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
7 นายณัฏฐพล  ไคขุนทด ครู คศ.3 2375 ปริญญาโท ค.บ คณิตศาสตร์ 
8 นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ ครู คศ.3 128934 ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นางบุบผา  นันโท ครู คศ.3 4250 ปริญญาโท ศษ.ม.การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
2 นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ ครู คศ.3 128934 ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 
3 นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา ครู คศ.3 121000 ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1 นางนุตจรี  พรหมพา ครู คศ.3 119736 ปริญญาตร ี ค.บ.คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ 
2 นางวรรณสุดา  โยชัย ครู คศ.3 1998 ปริญญาตร ี ค.บ คณิตศาสตร์ 
3 นายณัฏฐพล  ไคขุนทด ครู คศ.3 2375 ปริญญาโท ค.บ คณิตศาสตร์ 
4 นางสาวเกสร   คงเมือง ครู คศ.2 51086 ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
5 นางสาวนิตยา นิลาราช ครู คศ.2 76428 ปริญญาตร ี วท.บ คณิตศาสตร์ 
6 นายทวีศักดิ์  ลาดก่าน พนง.ราชการ  พ317151 ปริญญาตร ี ค.บ คณิตศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1 นางเนตรนภา  วิญญาสุข ครู คศ.3 110410 ปริญญาโท ศษ.ม.มัธยมศึกษา 

(คณิตศาสตร์) 
2 นางศิรินันท์  รุ่งกิจโสภิณ ครู คศ.3 114437 ปริญญาตร ี ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
3 นางมลิวรรณ  มาตร์ไตร ครู คศ.3 110408 ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
4 นางอัญชลี  ชาติมนตรี ครู คศ.3 1408(ส) ปริญญาตร ี วท.บ.เคมี 
5 นายมานะ  ชาติมนตรี ครู คศ.3 49809   ปริญญาตรี วท.บ.ฟิสิกส์ 
6 นางสาวกรรณฺการ์ ภูสกุล ครู คศ.1 128932 ปริญญาตร ี ค.บ.ชีววิทยา 
7 นางพัชราวรรณ ศรีสะอาด พนง.

ราชการ 
- 147 ปริญญาตร ี วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 

8 นางวรรณธิดา  กําเนิดบุญ ครู คศ.3 5496 ปริญญาโท กศม. วิจัยการศึกษา 
9 นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน พนง.

ราชการ 
- 2076 ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1 นางนุชนาฏ  คุ้มศาสตรา ครู คศ.3 60046 ปริญญาตร ี ค.บ.สังคมศึกษา 
2 นายเกื้อธรา  วิญญาสุข ครู คศ.3 5087 ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
3 นายวิทวัส  นาบํารุง ครู คศ.1 128933 ปริญญาตร ี ค.บ.สังคมศึกษา 
4 นางสาวณภคพรณ์  ศิริรจ พนง.

ราชการ 
-  ปริญญาตร ี ค.บ.สังคมศึกษา 

5 นายพงษ์พิทักษ์  ใจสว่าง ครูอัตรา
จ้าง 

- - ปริญญาตร ี ค.บ.สังคมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
1 นายชาญวิทย์  ไพโรจน์ ครู คศ.1 75716 ปริญญาตร ี วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2 นายอาทิตย์  อันตาละโลก ครู คศ.1 128935 ปริญญาตร ี ค.บ. พลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1 นายชวน  รอบแคว้น ครู คศ.3 113972 ปริญญาตร ี สส.บ.ส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ 
2 นางไสว  หิตาพิสุทธิ์ ครู คศ.3 110409 ปริญญาตร ี คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
3 นางนัฐภรณ์  มลัยแก้ว ครู คศ.2 26757 ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
4 นายศิวัฒน์  แกมจินดา พนง.

ราชการ 
 พ 

317219 
ปริญญาตร ี ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

 



 
 

.แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม,30 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1 นายวัชรินทร์  หินประกอบ ครู คศ.3 125900 ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
2 นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์ ครู คศ.3 132589 ปริญญาโท ค.บ.ศิลปศึกษา 
3 นางรัตน์ประณี  คู่กระสังข ์ ครู คศ.3 2434 ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
4 นายปัญญา   ทองสา ครู คศ.2 27389 ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1 นายวินัย  ชินบุตร ครู คศ.3 112511 ปริญญาเอก กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 
2 นางวาสนา  วงศ์ใหญ่ ครู คศ.3 112507 ปริญญาตร ี ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
3 นางขนิษฐา  หินประกอบ ครู ค.ศ.3 2006 ปริญญาตร ี ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
4 นางสาวพรพิมล   ต้ังใจ ครู คศ.3 16216 ปริญญาโท กศ.ม.วัดและประเมินผล 
5 นางโสภิต  กําเนิดบุญ ครู คศ.1 50586 ปริญญาตร ี ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
6 นางสาววลัยภรณ์  เถ่ือนหมื่น

ไวย ์
ครูอัตราจ้าง   ปริญญาตร ี จีน 

ข้อมูลลูกจ้างประจ า 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

      
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
1 นายพงศ์สนัน  ต่อพล เจ้าหน้าท่ีธุรการ - ปริญญาตร ี วท.บ. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2 นายบรรจง  กอเมืองน้อย ยามรักษาการณ์  ป.4 - 
3 นายบรรจง  รินทร์ขอม ลูกจ้างช่ัวคราว - ม.6 - 
4. นางโสภา  กอเมืองน้อย แม่บ้าน  ม.6  
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ประกาศโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                   เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการ ศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา  
 

 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

      ประกาศ ณ วันท่ี   21  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
    

                                     ลงช่ือ .................................................... 
                                         ( นายธีรสิทธิ  สวัสด์ิ) 

                                                                   ผู้อํานวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 
         
     ลงช่ือ ...................................................... 
                            (นายนิกร  ทองวิเศษ) 
                                                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
      3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
      4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
      6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 
ของสังคม 
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  
      2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
         2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
         2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
         2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
     4) การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
     1) การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

     2) การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
     1) การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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ประกาศโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
เร่ือง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันท่ี  11 ตุลาคม 2561 
 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยามีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงกําหนดค่าเป้าหมาย ท้ังการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา
2563  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  21  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
 
           

 ลงช่ือ .................................................... 
   ( นายธีรสิทธิ  สวัสด์ิ) 

     ผู้อํานวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
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 การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  ปีการศึกษา  2563 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ดี 

      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเย่ียม 

      3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี 
      4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเย่ียม 
      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดี 
      6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทํางาน ดีเย่ียม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 

ดีเย่ียม 

      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเย่ียม 
      3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเย่ียม 
      4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเย่ียม 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
      1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  ดีเย่ียม 
      2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเย่ียม 
           2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 

ดีเย่ียม 

           2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ  

ดี 

           2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ดีเย่ียม 
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           2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเย่ียม 

     3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดีเย่ียม 

     4) การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ดีเยี่ยม 
     1) การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเย่ียม 
     2) การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเย่ียม 
     3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ 

ดี 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเย่ียม 
     1) การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
 
หมายเหตุ 
 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  
 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใหม่ 4 มาตรฐาน 
 2. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในท่ีกําหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ แปลผล 

4 ดีเยียม 
3 ดี 
2 พอใช้ 
1 ปรับปรุง 
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ตารางที่  1  การจัดแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบป ี
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน 
ม. 1 4 160 5 180 4 109 
ม. 2 6 165 5 185 4 126 
ม. 3 4 168 5 190 4 127 

รวม ม.ต้น 12 523 15 555 12 362 
ม. 4 3 104 3 110 3 80 
ม. 5 3 100 3 95 3 81 
ม. 6 3 100 3 95 3 70 

รวม ม.ปลาย 9 304 9 290 9 231 
รวมทั้งสิ้น 23 827 25 845 21 593 

 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

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

รวม ม.ต้น 12 346     
ม. 4 4 103     
ม. 5 4 72     
ม. 6 4 83     

รวม ม.ปลาย 12 258     
รวมทั้งสิ้น 24 604     
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลครู จ าแนกตามฝ่าย /กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ที่ปฏิบัติ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
ลูกจ้างประจํา - - - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 4 1 3 - - - - - - 

รวม 4 1 3 - - - - - - 
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ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
 

ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 

อัตลักษณ ์
ยิ้มง่าย  ไหว้งาม 

 
เอกลักษณ ์

สะอาด  บรรยากาศร่มรื่น 
 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยามุ่งพัฒนาคุณธรรม ขับเคล่ือนการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความรู้และทักษะทางวิชาการ  

ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ และกีฬาตามศักยภาพของตนเอง 
 2. พัฒนาอาคารสถานท่ี  แหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์ตามรูปแบบเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน  และให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาผู้บริหารครู  บุคลากรทุกคนให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู   
มีคุณภาพ  มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมืออาชีพ 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ  มีคุณภาพและการบริหารจัดการท่ีดีโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนช้ันดีมีคุณภาพ  เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สู่สากล 
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          เป้าประสงค ์
1. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงเต็มตามศักยภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสดวงหาความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์  สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความเป็นพลเมืองโลก 
 2.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้ามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3.  โรงเรียนมีบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 4.  อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและ
ชุมชน 
 5.  โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน และชุมชน 

 
กลยุทธ์  

1. มีระบบการบริหารตามมาตรฐานสากล ใช้ระบบคุณภาพตามข้ันตอน TQA  ระดมทรัพยากรด้าน
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ขับเคล่ือนการศึกษา
บนปรัชญา 

2. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  ส่ือ  นวัตกรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีการเสริมสร้างภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ของโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
4. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม สร้างค่านิยมท่ีดีงามมี

คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ สุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5. มีการประสานความสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

ในการจัดการศึกษา 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

ตัวบ่งชี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 

1.1 มีความรัก และภูมิใจในความเป็นชาติ 
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
1.3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ซ่ือสัตย์สุจริต 
  
  

2.1 ปฏิบัติตามระเบียบการสอน และไม่ลอกการบ้าน 
2.2 ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง 
2.3 ประพฤติ ปฏิบัติตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น 

3. มีวินัย 
  
  

3.1 เข้าเรียนตรงเวลา 
3.2 แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
3.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้อง 

4. ใฝ่หาความรู้ 
  
  

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ 
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
  
  

5.1 ใช้ทรัพย์สินและส่ิงของของโรงเรียนอย่างประหยัด 
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน 

6. มุ่งม่ันในการท างาน 6.1 มีความต้ังใจ และพยายามในการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย 
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสําเร็จ 

7. รักความเป็นไทย 
  

7.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
 
 

8.1 รู้จักการให้เพื่อส่วนรวม และเพื่อผู้อื่น 
8.2 แสดงออกถึงการมีน้ําใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
8.3 เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเม่ือมีโอกาส 
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ค่านิยม 12 ประการ 
 

ผู้เรียนมีค่านิยม  12 ประการ  ดังต่อไปนี้ 
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
       3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
        4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
        5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
        6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
        7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
        8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
       9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา 
       10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า  
       12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ 
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ส่วนท่ี  3 
กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา  และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 

กลยุทธ์  
1. มีระบบการบริหารตามมาตรฐานสากล ใช้ระบบคุณภาพตามข้ันตอน TQA  ระดมทรัพยากรด้าน

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ขับเคล่ือนการศึกษา
บนปรัชญา 
 2. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  ส่ือ  นวัตกรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. มีการเสริมสร้างภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ของโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 4. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม สร้างค่านิยมท่ีดีงามมี
คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ สุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 5. มีการประสานความสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
ในการจัดการศึกษา 
 
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มกีารปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน 
  1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีสําคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาท่ีสมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  2.2 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้ 
  2.3 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 
  2.4 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคํานวณ และด้านเหตุผล
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดเพิ่มข้ึน 
  2.5 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น 
  2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว 
และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต 
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  2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย 
  2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
  3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
  3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 

4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล ได้แก่ 
  4.1 ผู้พิการ 
  4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นท่ีพิเศษ 
  4.3 ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
  4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
  4.5 ผู้เรียนท่ีต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 
ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มกีารปรับปรุงตามความเหมาะสม 
  - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  - โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  - สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน 
  - ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV  
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีสําคัญสู่มาตรฐานสากล 
  - ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย 
  - ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
  - ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง 
  - ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
  - ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา  
โดยรวมเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
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  - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทําในอนาคต 
   

- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทัก 
การใช้เทคโนโลยี 
  - ร้อยละ 50 ของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ 
  - ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)  
         3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  - ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้อง
ตามช่วงวัย 
  - ผู้เรียนทุกคนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  - ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
 4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
 
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการ
คิด รวมท้ังการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสารที่ทันสมัย 
  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน 
  1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้
  1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
  1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
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 4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 
ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มี
ทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร 
  - ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
  - ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี
ประจําตําบล โรงเรียนประชารัฐ ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป 3. 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงาน 
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนท่ีมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ  ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

 
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียนข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพฒันาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน27นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการ
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ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพฒันา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การสร้างเครือข่าย และ
รับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 
  1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามท่ีกําหนดได้รับการแก้ไข 
ช่วยเหลือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล 
(Educational Maps)  
  1.5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ  
สวัสดิภาพ และความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีพิเศษ 
  1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล  
เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
  1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์ 
  1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
  1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
  2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
  2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ 
 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การสร้างเครือข่ายและ
รับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 
  - สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 
  - สถานศึกษาทุกแห่งท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอกตามท่ีกําหนด 
  - ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
  - ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตําบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู ้
  - ร้อยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 
  - เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 96 
และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 
  - ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง 
  - สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  - สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  - หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  - ร้อยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและ 
นําผลการวิจัยใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  - สํานักเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
  - สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารฐั สามารถพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม,30 

 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม,30 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม,30 

 

ส่วนท่ี 4   

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 

อัตลักษณ ์   ยิ้มง่าย  ไหว้งาม   เอกลักษณ ์ สะอาด  บรรยากาศร่มรื่น 

วิสัยทัศน์    โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยามุ่งพัฒนาคุณธรรม ขับเคล่ือนการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

1.ค่ายวิชาการ  O-NET จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

1.เพื่อพัฒนาความรู้และ

ทักษะนักเรียนเพิ่มเติมจาก

หลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

2.เพื่อสร้างความตระหนัก

ความสนใจในการศึกษาต่อ

1.นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ตามหลักสูตรที่ค่ายกําหนด 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

100,000 นางนุชนาฎ  คุ้มศาสตรา 
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เช่ือมโยงสู่การสร้าง 

อาชีพ และการมีงานทํา เช่น ทักษะ

ด้านกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็น

มัคคุเทศก์ 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน 

สาขาท่ีนักเรียนถนัดในอนาคต 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

2. พี่พบน้อง 

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี
เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี
งานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาอาชีพ 
ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้สอบถาม  ขอคําแนะนําใน

ส่ิงท่ีสนใจท้ังประโยชน์ในด้าน

การเรียนจากรุ่นพี่ที่จบจาก

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

2. เพื่อเป็นเวทีการแนะแนว

การศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพให้กับนักเรียน

โดยผู้ท่ีมีประสบการณ์ตรง

จากสาชาวิชาและ

มหาวิทยาลัยต่างๆ  

3. เพื่อเป็นช่องท่างในการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับ

นักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่า 

4. เพื่อเป็นการสร้างแรง

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

3,6 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   

100 %  ได้ศึกษาต่อ  และ

ประกอบอาชีพ 

5,000 นางนุตจร ี พรหมพา  
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บันดาลใจให้กับนักเรียนท่ี

กําลังหาช่องทางในการเรียน

ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ในอนาคตรวมถึงเป็นการเปิด

ประสบการณ์และความรู้

ใหม่ๆจากรุ่นพี่ 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

3. แนะแนวการศึกษา

ต่อและอาชีพ 

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี

งานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาอาชีพ 

ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 

1.เพื่อให้นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6  รู้

แนวทางและความสําคัญใน

การศึกษาต่อ 

2.สร้างความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนและ

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ

กับโรงเรียนนาหนองทุ่ม

วิทยา 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
ในเขตพื้นท่ีบริการ  ศึกษาต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1   
ท่ีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   
100 % 
 

10,000 นางนุตจร ี พรหมพา 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

4. นิเทศการสอน   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี

งานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาอาชีพ 

ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญนําไปใช้ปรับปรุง

พัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนของตนได้ 

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน

ทุกระดับให้สูงขึ้น 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ดําเนินโครงการ 

1. ร้อยละของครูที่มีความรู้ความ

เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญและนําไปใช้ปรับปรุง

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียน

การสอน 

2. ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนทุกสาระการเรียนรู้/ทุกช้ัน

เรียนท้ังระดับสถานศึกษา 

3.ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพ

นักเรียนระดับชาติในช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 , 6 

4. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความพึงพอใจกับการดําเนิน

โครงการ 

1,000 นางอัญชลี  ชาติมนตรี   
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

5. แนะแนวการศึกษา

ต่อนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี

งานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาอาชีพ 

ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 

1.เพื่อให้นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6  รู้

แนวทางและความสําคัญใน

การศึกษาต่อ 

2.สร้างความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนและ

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ

กับโรงเรียนนาหนองทุ่ม

วิทยา 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
ในเขตพื้นท่ีบริการ  ศึกษาต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1   
ท่ีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   
100 % 
 

5,000 นางนุตจร ี พรหมพา 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

6. ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา  

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี

งานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาอาชีพ 

ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

 

1. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน

ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา  

2.เพื่อให้มีการจัดการเรียน

การสอนให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียนและชุมชน 

1. หลักสูตรสถานศึกษาและ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2,000 นายวินัย  ชินบุตร    
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ผู้รับผิดชอบ 

 

7. ปัจฉิมนิเทศและมอบ

ประกาศนียบัตร   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี

งานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาอาชีพ 

ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ของผู้เรียน 

1.  เพื่อแสดงความยินดีกับ

นักเรียนท่ีจบการศึกษา 

2.  เพื่อสร้างขวัญกําลังใจและ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู

และนักเรียน 

3.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความ

รักและผูกพันกับโรงเรียน 

1. ครูและนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมทุกกิจกรรมไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 90   

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุก

กิจกรรมครบทุกคน 

15,000 นางนุตจรี  พรหมพา 
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ผู้รับผิดชอบ 

 

8. พัฒนาการจัด 

การเรียนรู ้  

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี

งานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาอาชีพ 

ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 2  เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้

ความเข้าใจการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 

 3. เพื่อสร้างให้ครูผู้สอนสามารถ

นําความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนางานด้าน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนของ

นักเรียนและดึงศักยภาพของ

นักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการ

เรียน 

ผลผลิต(Outputs) 

- ครูเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ร้อยละ  

80 

ผลลัพธ์ (outcomes) 

-ครูเห็นความสําคัญของการ

จัดกิจกรรมพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

- ครูมีความรู้เกี่ยวกับแผนการ

จัดการเรียนรู้ ร้อยละ  80 

 

20,000 นางพัชราวรรณ  ศรีสะอาด    
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

9. พัฒนาการวัดผล

และประเมินผล

การศึกษา   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี

งานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาอาชีพ 

ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน  

 

1. โรงเรียนมีเอกสารรายงาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน และเผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสารเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผล ได้ถูกต้องรวดเร็ว 

2. ครูผู้สอนนําผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียนและคัดเลือก

ข้อสอบท่ีมีคุณภาพไปใช้ในการ

วัดผลและประเมินผล ตลอดจน

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1. โรงเรียนมีระบบการวัดและ

ประเมินผลตามมาตรฐาน

การศึกษา 

2. ครูทุกคนมีคู่มือการวัดและ

ประเมินผลท่ีมีคุณภาพและ

เป็นแนวเดียวกัน 

150,000 นายมานะ  ชาติมนตรี     
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

10. พัฒนางานวิจัยใน

ช้ันเรียน  

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี

งานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาอาชีพ 

ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน  

 

1.เพื่อแก้ไขปัญหาในช้ันเรียน 

2.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 

ครูผู้สอนสามารถนํา

ผลการวิจัยมาใช้เพื่อแก้ปัญหา

การเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ 

3,000 นางวรรณสุดา  โยชัย 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

11. พัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

สาระ   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี

สาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการ

มีงานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาอาชีพ 

ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน  

 

1.  เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 

 2. เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้

ความเข้าใจการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 

 3. เพื่อสร้างให้ครูผู้สอนสามารถ

นําความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนางานด้าน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.  เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนของ

นักเรียนและดึงศักยภาพของ

นักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการ

เรียน 

ผลผลิต(Outputs) 

-ครูเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้  

ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (outcomes) 

- ครูเห็นความสําคัญของการ

จัดกิจกรรมพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

- ครูมีความรู้เกี่ยวกับแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ  80 

 

5,000 นางวรรณสุดา   โยชัย    
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

12. พัฒนาส่ือและ

นวัตกรรม 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี

สาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการ

มีงานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาอาชีพ 

ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน  

 

1. เพื่อให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู้ 

2. เพื่อให้มีส่ิงอํานวยความสะดวก

ท่ีพอเพียงและอยู่ในสภาพที่ใช้การ

ได้ดี 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูคิดค้น

สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ส่ือและ

นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง

หลากหลาย 

4. เพื่อพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการ

เรียนรู้ให้มีคุณภาพและนําไปใช้ให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- ครูทุกคนมีส่ือและนวัตกรรม

สําหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

- ครูทุกคนสามารถใช้ส่ือและ

เทคโนโลยีสําหรับใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สูงขึ้น 

56,000 นายมานะ  ชาติมนตรี 
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ผู้รับผิดชอบ 

 

13. พัฒนาห้องสมุดเพื่อ

การเรียนการสอน

   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดเน้นข้อที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้

ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน 
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า
และความสําคัญของการอ่าน 
3. เพื่อพัฒนาการอ่านให้มี
ประสิทธิภาพของนักเรียน 
เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ใน

ห้องสมุดให้มีคุณภาพ 

1. นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดร้อยละ 80 

2. นักเรียนใฝ่เรียนยิ่งขึ้น 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจกับการ

บริการห้องสมุดอยู่ในระดับดี 

 

100,000   นางสาวฐิติรัตน์  

แสนเภา 
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ผู้รับผิดชอบ 

 

14. โครงการส่งเสริม

นิสัยรักการอ่าน   

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ

และมีงานทํา 

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัย

รักการอ่าน รักการค้นคว้า 

เกิดการใฝ่รู้  และนําไปสู่การ

ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะกระบวนการแสวงหา

ความรู้ รักการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

เลือกอ่านหนังสือท่ีดีมี

ประโยชน์อย่างหลากหลาย 

นําไปพัฒนาทักษะการเขียน

1. ร้อยละของนักเรียนมนีิสัยรักการ

อ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักต้ัง

คําถามเพื่อหาเหตุผล 

2.ร้อยละ ของนักเรียน ท่ีแสวงหา

ความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้

ต่างๆท้ังในและนอกสถานศึกษา 

3. ร้อยละของนักเรียนมีวธิีการ

เรียนรู้ของตนเองและเรียนรู้ร่วมกับ

ผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนและชอบ

มาโรงเรียน 

4. ร้อยละของ ผู้เกี่ยวข้อง มีความ

พึงพอใจในการดําเนินงานตาม

โครงการของโรงเรียน 

10,000 นางสาวฐิติรัตน์  แสน

เภา    
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บันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน 

ตามความคิดของนักเรียน 

นําไปสู่การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

สืบค้นข้อมูลหาความรู้จาก

หนังสือในห้องสมุดและ ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ต่อเนื่อง 
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ผู้รับผิดชอบ 

 

15. พัฒนาบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV  DLIT   

 

จุดเน้นข้อที่ 2 พัฒนาครูให้มีความรู้

ความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนและเป็นครูมืออาชีพ    

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
3. เพื่อพัฒนาส่ือ นวัตกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนนาหนอง

ทุ่มวิทยา สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ได้

อย่างท่ัวถึง 

2. ครูและนักเรียนมีช่องทางใน

การจัดการเรียนรู้ การ

แลกเปล่ียนประสบการณ์และ

กิจกรรมตามรูปแบบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5,000 นางสาวกรรณิการ์  ภูสกุล 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

16. OPEN  HOUSE    50,000 นางบุบผา  นันโท 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

17. ส่งเสริมสนับสนุน

การใช้แหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

   

 

จุดเน้นท่ี 1  นักเรียนมีสมรรถนะ

สําคัญ  และความสามารถทาง

วิชาการ  เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน  (Students’ 

Competencies)   

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์จากการเรียนรู้

จากแหล่งข้อมูลและสถานท่ี

จริง 

2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

1.นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ

ประสบการณ์จากการเรียนรู้จาก

แหล่งข้อมูลและสถานท่ีจริง 

2.นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้

และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2,000 นางวรรณธิดา กําเนิดบุญ 
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กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

18. โครงการสัปดาห์

วิทยาศาสตร์   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็น

ความสําคัญของวันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติ 

2. เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระ

บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 

3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดง

ความสามารถในด้าน

วิทยาศาสตร์ 

4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี

ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

100% 

2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ

วิทยาศาสตร์ 

11,000 นางมลิวรรณ มาตร์ไตย 

นางอัญชลี  ชาติมนตรี 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม,30 

 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

19.โครงการสวน

พฤกษศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน 

เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากร 

1. จํานวนนักเรียน 

2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม 

3. ความพึงพอใจ 

45,000   นางสาวกรรณิการ์ ภูสกุล 

นางพัชราวรรณ  ศรีสะอาด 
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กลุ่มสาระภาษาไทย 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

20. ส่งเสริมศักยภาพ

ผู้เรียนด้านภาษาไทย

   

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ

และมีงานทํา 

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วม

แข่งขันทางวิชาการประเภท

ต่างๆ ด้านทักษะภาษาไทย

ภายนอกสถานศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จาก

การไปแข่งขันทักษะต่างๆ 

ภายนอกโรงเรียน 

1..ร้อยละ 90 ข้ึนไปของนักเรียนท่ี

ได้เข้าร่วมแข่งขันได้รับ

ประสบการณ์ตรง 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ตอบรับและส่งนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษาไทยจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดปี  

ร้อยละ 90 

10,000 นางบุบผา  นันโท 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม,30 

 

 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

21. สัปดาห์วัน

ภาษาไทยแห่งชาติ

   

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ

และมีงานทํา 

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน 

1.  เพื่อเป็นการกระตุ้น

จิตสํานึกนักเรียนทุกคนได้

ตระหนักถึงคุณค่าและ

ความสําคัญของภาษาไทย 

2.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการ

เรียนการสอนภาษาไทย ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้าน

การใช้ภาษา  การฟัง  การพูด  

การอ่าน  และการเขียน 

4.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้

ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

1..นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นมาของการกําหนดวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ 

2. นักเรียนมีความสามรถแสดง

ทักษะการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น 

3. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ

ภาษาไทยและนําไปใช้อย่างถูกต้อง 

10,000 นงงสาวฐิติรีตน์  แสนเภา 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

22. รําลึกคุณสุนทรภู่

   

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ

และมีงานทํา 

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานท่ี

สําคัญในวรรณคดีตามรอยกวี

เอกของโลก 

พระสุนทรโวหาร (ภู่) 

 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

และเกิดทักษะในการ

ดํารงชีวิตท่ีสะท้อนจาก

วรรณคดี 

3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้าน

การฟัง  การพูด  การอ่าน  

และการเขียน 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อย

ละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสถานท่ีสําคัญในวรรณคดี

ตามรอยกวีเอกของโลกพระสุนทร

โวหาร  

2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อย

ละ 90 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์

จริงและเกิดทักษะในการดํารงชีวิต

ท่ีสะท้อนจากวรรณคดี   

3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 มีทักษะด้านการฟัง  

การพูด  การอ่าน  และการเขียน 

20,000 นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

23. โครงการวันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา

   

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ

และมีงานทํา 

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน 

1.  เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงาม

ให้ดํารงสืบไป 

2.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม

และเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน   

3.  เพื่อส่งเสริมความรู้รัก  

สามัคคีในหมู่คณะ 

1. นักเรียนเห็นความสําคัญของ

การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา   

รู้และเข้าใจประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของไทยท่ี

ปฏิบัติสืบต่อกันมา   

2. นักเรียน และครูได้ร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

6,000 นายวิทวัส  นาบํารุง   
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

24. โครงการวันสําคัญ

แห่งชาติ  

 

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ

และมีงานทํา 

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

         1.2  คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของผู้เรียน 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้

แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ดํารงไว้ซึง่ประเพณีท่ีดีงาม รัก

ความเป็นไทย 

2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์  

3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ

ตามวิสัยทัศน์ คําขวัญ และอัต

ลักษณ์ของโรงเรียน 

4. เพื่อให้นักเรียนท่ีได้ร่วม

กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  และมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมไทย 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ร่วม

กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ  และมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมไทย 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี

คุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความ

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ดํารงไวซ้ึ่ง

ประเพณีท่ีดีงาม  รักความเป็น

ไทย 

20,000    

 

นายวิทวัส  นาบํารุง 

นางนุชนาฎ  คุ้มศาสตรา 

นายพงศ์พิทักษ์  ใจสว่าง 

นางสาวณภคพรณ์   

ศิริรจน์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

25. พัฒนาส่ือและ

นวัตกรรมกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษา   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะ
สําคัญสู่มาตรฐานสากล 
จุดเน้นข้อที่ 3 นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี 
2. เพื่อสามารถบอกการป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควรแก่
ผู้อื่นได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการ
ป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ ์
4. เพื่อให้นักเรียนมีการรณรงค์

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร 

 

1. นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่ม

วิทยามีภูมิคุ้มกันตนเองไม่ไห้

เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

2. นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่ม

วิทยาไม่มีการตั้งครรภ์ใน

โรงเรียน 

 

30,000 นายอาทิตย์  อันตาละโลก 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

26.พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนการงาน

อาชีพ   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
 

 

1.  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพฯ 
2.  เพื่อให้การดําเนินงานการเรียน
การสอนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
3.  เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ 
ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
4.  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
ปฏิบัติการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง 
5.  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ
โปรแกรมพื้นฐาน 
6.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
คอมพิวเตอร์จากการฝึกปฏิบัติจริง 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมี

ความรู้และมีทักษะในงานวิชาชีพ

ตามกลุ่มสาระ 

2.นักเรียนทุกคนมีทักษะในการใช้

อินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ 

3. ผู้เรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

สามารถสร้างและประเมิน

ทางเลือกในการวางแผนตัดสินใจ

ประกอบอาชีพตามศักยภาพและ

ความต้องการของตนเองและ

สังคม 

30,000   นายศิวัฒน์  แกมจินดา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

27. วันคริสมาสต์   

 

จุดเน้นข้อที่ 2 นักเรียนมีสมรรถนะ

สําคัญสู่มาตรฐานสากล  

จุดเน้นข้อที่ 3 นักเรียนท่ีมีความ

ต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ

เป็นรายบุคคล  ด้วยรูปแบบท่ี

หลากหลาย 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียนและการดู 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
เข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและ

การทํางานเป็นหมู่คณะ 

- นักเรียนของโรงเรียนนาหนอง
ทุ่มวิทยามีทักษะทางด้านภาษา
ในระดับดี ร้อยละ 75 
 

10,000 นางขนืษฐา  หินประกอบ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

28. ส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียนด้านนาฎศิลป์

ไทยประยุกต์   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดเน้นข้อที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ม.
1- ม.6  ได้พัฒนา
ความสามารถด้านนาฏศิลป์
อย่างเต็มศักยภาพ 
2.  เพื่อค้นหาผู้มี
ความสามารถเข้าร่วมประกวด
แข่งขันและเข้าร่วมแสดงใน
งานต่างๆ  ของชุมชนใน
โอกาสต่างๆ 
3.  เพื่อปลูกฝังความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
4.  เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน
มีบุคลิกภาพท่ีสง่างาม รู้จัก
มารยาทไทย  และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
 

นักเรียนนําความรู้ท่ีได้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

20,000 นางรัตน์ประณี คู่กระสังข ์
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

29. พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ดนตร ี   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
จุดเน้นข้อที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เครื่องดนตรี
อย่างเพียงพ่อ 
2. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แสดงออกทางด้านดนตรีของ
นักเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมทาง
ดนตรีร่วมกับโรงเรียนและชุมชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 
 
 

1. สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมทาง

ดนตรีของนักเรียน 

2. ประเมินความสามารถในการ
บรรเลงเด่ียวเครื่องดนตรีของ
นักเรียน 
 

30,000 นายปัญญา  ทองสา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

30. สัปดาหค์ณิตศาสตร์

   

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ

และมีงานทํา 

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน 

1.  เพื่อเป็นการกระตุ้น

จิตสํานึกนักเรียนทุกคนได้

ตระหนักถึงคุณค่าและ

ความสําคัญของคณิตศาสตร์ 

2.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการ

เรียนการสอนคณิตศาตร์ ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้าน

การใช้ภาษา  การฟัง  การพูด  

การอ่าน  และการเขียน 

4.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้

ใช้คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจําวันอย่างถูกต้อง 

1..นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นมาของคณิตศาสตร์ 

2. นักเรียนมีความสามรถแสดง

ทักษะการใช้ภาษาเพิ่มมากขึ้น 

3. นักเรียนได้รับความรู้

เกี่ยวกับคณ๋ิตศาสตร์และนําไปใช้

อย่างถูกต้อง 

15,000 นงงสาวนิตยา นิลาราช 

นางสาวเกษร  คงเมือง 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

31. พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ส่ือทักษะทาง

คณิตศาสตร์   

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรม 

คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และ

การมีงานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬา

อาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็น

มัคคุเทศก์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ

ผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผู้เรียน  

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแห่งการ

เรียนรู้ มีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร 

ความรู้ วิทยาการ และสร้างเสริม

ประสบการณ์กว้างขวางหลากหลาย 

2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ในโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

4. เพื่อเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชา

คณิตศาสตร์ 

5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ

เรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้

หลากหลายมากขึ้น และส่ือทาง

คณิตศาสตร์ เพียงพอกับนักเรียน 

2 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ใฝ่

เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่องร้อยละ 90 

10,000 นางสาวนิตยา นิลาราช 

นางสาวเกษร  คงเมือง 
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ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบรหิารทั่วไป 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

1. ส่งเสริมระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

  

 

จุดเน้นข้อที่  2  จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้าง

อาชีพและมีงานทํา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ

ผู้เรียน 

      1.2 คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองและ

พึ่งตนเองได้ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต และสุขนิสัยท่ีดี 

3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต

สามารถหลีกเล่ียง ป้องกันภัย

อันตรายและพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงค์ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดี

ของครอบครับ ชุมชนและสังคม 

- นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านทุกคน 

- นักเรียนได้รับการช่วยเหลือจาก

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

- นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

และสุขนิสัยท่ีดี 

6,000 นายปัญญา  ทองสา   
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ผู้รับผิดชอบ 

 

2. งานสถานศึกษา 

สีขาว  

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะ

ขั้นพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้าง

อาชีพและมีงานทํา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ

ผู้เรียน 

      1.2 คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1.  เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้การแพร่

ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขใน

โรงเรียน 

2.  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

อบายมุขในโรงเรียน 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมี

สุนทรียภาพ 

4.  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและ

ต้านภัยยาเสพติด 

5.  เพื่อสร้างแกนนําเยาวชน เพื่อทํา

หน้าท่ีเป็นผู้ประสานการจัดกิจกรรม  

พัฒนาสุขภาพจิตและต้านภัยยาเสพ

ติดในโรงเรียน 

 6.  เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

ความคิดและจินตนาการในกลุ่มเด็ก 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี

สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ

ป้องกัน ตนเองจาก 

ส่ิงเสพติดให้โทษและอบายมุข 

หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี

เส่ียงต่อความรุนแรงโรคภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

 - ผู้เรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่า

ในตนเอง มีความมั่นใจแสดงออก

อย่างเหมาะสม 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 มมีนุษย

สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

 

14,000 นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง 
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3. งานเครือข่าย

ผู้ปกครองและ

ปฐมนิเทศนักเรียน 

จุดเน้นข้อที่  2  จัดการเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะ

ขั้นพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้าง

อาชีพและมีงานทํา 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บ้านและโรงเรียน 

2.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และ

วางแผนร่วมกับทางโรงเรียน 

3.เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็น

ความสําคัญของการจัดการศึกษา

อบรมเล้ียงดูบุตรหลานของตนเอง 

4.เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ

นโยบายของโรงเรียน 

5.เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในการ

อบรมเล้ียงดูบุตรหลานในยุคแห่ง

การเปล่ียนแปลง 

 

1. ผู้ปกครองเข้าใจการจัด

การศึกษาและแนวทางปฏิบัติต่อ

บุตรหลาน รับทราบ  นโยบายของ

โรงเรียน  แนวทางในการปฏิบัติท่ี

ตรงกัน  80% 

2. ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์

และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาให้

นักเรียนเป็น  เก่ง  ดี  มีความสุข 

5,000 นางสาวณภคพรณ์ 

ศิริรจน์ 
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ผู้รับผิดชอบ 

 

4. งานป้องกันและแก้ไข

พฤติกรรมนักเรียน 

   10,000 นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ 

นายพงษ์พิทักษ์  ใจสว่าง 
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5. งานส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียนดี  

(คนดีศรี น.ท.ว.) 

   20,000 นายปัญญา  ทองสา 
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6. งานส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

 

   10,000 นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ 

นายพงษ์พิทักษ์  ใจสว่าง 
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7. โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

   20,000 นายปัญญา  ทองสา 
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8. โรงเรียนปลอดขยะ   

 

   10,000 นายศิวัฒน์  แกมจินดา 

นางสาวณภคพรณ์  ศิริรจน์ 
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 9. งานโสตทัศนูปกรณ์  

 

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี

สาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการ

มีงานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาอาชีพ 

ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 

1.อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 
2. นักเรียนและครูใช้บริการ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในการ
จัดกิจกรรมสนับสนุน
กระบวนการ 
เรียนการสอนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วขึ้น และมีหลายอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ 

นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่ม

วิทยาได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยในการจัดกิจกรรมบนเวที

และกิจกรรมอื่น ๆ   

20,000 นายชาญวิทย์  ไพโรจน์ 
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 10. พัฒนาอาคารสถานท่ี   

 

จุดเน้นข้อที่ 2  จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้าง

อาชีพและมีงานทํา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ท่ี

สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใช้เป็นสถานท่ีการจัด

กิจกรรมให้กับผู้เรียน 

3. เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย

ให้กับผู้เรียน 

- โรงเรียนมีห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติการท่ีอยู่ในสภาพการ 

ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

200,000 นางวาสนา  วงศ์ใหญ่ 

นายศิวัฒน์  แกมจินดา 
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11. งานจราจรและ

ความปลอดภัย  

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ

และมีงานทํา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

      1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้เรียน 

 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง

ความสําคัญและความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนน 

2. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความ

เข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจร 

การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

3. เพื่อให้นักเรียน มีทักษะการใช้

สัญญามือ สัญญาณนกหวีดใน

การปฏิบัติหน้าท่ี การอํานวย

ความปลอดภัยด้านการจราจร 

1. นักเรียนได้ตระหนักถึง

ความสําคัญของการใช้รถ ใช้ถนน 

2. นักเรียนเกิดความรู้ ความ

ตระหนักและปฏิบัติตามกฎ

จราจรอย่างถูกต้อง 

3. นักเรียนมีการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุใน

โรงเรียน 

4. นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ

ในกฎจราจรเป็นอย่างดี 

5,000 นายอาทิตย์  อันตาละโลก     
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12. โรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพผู้เรียน  

 

   5,000 นางศิรินันท์  รุ่งกิจโสภิณ     
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13. งานส่งเสริม

ประเพณี ส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรับปีใหม่นักเรียน 

   5,000 นายอาทิตย์ อันตาละโลก     
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14. วันไหว้ครู 

ประจําปีการศึกษา  

2564   

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย  เพื่อสร้าง

ทักษะขั้นพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่

การสร้างอาชีพและมีงานทํา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ

ผู้เรียน 

      1.2 คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

- นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู

กตเวทีท่ีนักเรียนมีต่อครู อาจารย์ 

- นักเรียนได้แสดงออกถึงความ

กตัญญูกตเวทีท่ีนักเรียนมีต่อครู 

อาจารย์ 

5,000 นางสาววลัยภรณ์  

เถ่ือนหมื่นไวย ์
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15.  พัฒนา

สถานศึกษาพอเพียง 

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ

และมีงานทํา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

      1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ

ฝึกทักษะการทํานาปลูกข้าว 

2.  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน

หมู่คณะขององค์กรอันได้แก่ครู  

นักเรียนและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

3.  เพื่อนําผลผลิตมาใช้บริโภคใน

กิจกรรมของโรงเรียน  เช่น  การ

จัดค่ายนักเรียน/งานกีฬา 

4.  เพื่อนําผลผลิตออกจําหน่าย

และนํารายได้มาใช้เป็น

ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย์ 

 

 

1.  นักเรียนได้เรียนรู้และฝึก

ทักษะการทํานาปลูกข้าว 

2.  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน

หมู่คณะขององค์กรอันได้แก่ครู  

นักเรียนและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

10,000- 

เงินรายได้

จากการเก็บ

เกี่ยว 

นายวิทวัส   นาบํารุง     
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16. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการขับเคล่ือน

โรงเรียนคุณธรรม     

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น

พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้าง

อาชีพและมีงานทํา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ

ผู้เรียน 

      1.2 คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 

 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และ

นักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมี

กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล 

ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี

อย่างเป็นธรรมชาติสร้าง

ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี  และภูมิใจ

ในการท้าความดี  

 2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และ

นักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชน

องค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอ

ความร่วมมือจากหน่วยงาน และ

องค์กรท่ีท้างานด้านคุณธรรม

อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  และมี

ความต่อเนื่อง 

นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษา 

5,000 นายวิทวัส   นาบํารุง   
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1. พัฒนางานระบบ

งบประมาณ   

 

จุดเน้นข้อที่ 3. การพัฒนา

คุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา   

 

1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษากลุ่ม

บริหารงบประมาณโรงเรียนนาหนอง

ทุ่มวิทยา  ได้รับประสบการณ์ในการ

เรียนรู้จากการอบรม  การศึกษาดู

งานท่ีมีการพัฒนา และสามารถนํามา

พัฒนาวิชาชีพ  และพัฒนากลุ่มงาน

ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษากลุ่ม

บริหารงบประมาณโรงเรียนนาหนอง

ทุ่มวิทยา สามารถนําประสบการณ์ท่ี

ได้รับจากการอบรม การศึกษาดูงาน 

นํามาพัฒนาใช้ในการพัฒนากลุ่มงาน

และสถานศึกษาของตนเอง 

1.บุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหาร

งบประมาณโรงเรียนนาหนองทุ่ม

วิทยาได้รับประสบการณ์ในการ

เรียนรู้จากการอบรม การศึกษาดูงาน 

และสามารถนํามาพัฒนาวิชาชีพและ

กลุ่มงานของตนได้อย่างมีระสิทธิภาพ 

2. บุคลากรทางการศึกษากลุ่ม

บริหารงบประมาณโรงเรียนนาหนอง

ทุ่มวิทยาทุกคน สามารถนํา

ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรม  

การศึกษาดูงาน นํามาพัฒนาใช้ใน

การพัฒนากลุ่มงานและสถานศึกษา

ของตนเอง 

10,000 นายณัฎฐพล  ไคขุนทด 
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 2. พัฒนางานประกนั

คุณภาพภายในและ

ควบคุมภายใน

สถานศึกษา  

 

จุดเน้นข้อที่ 1. จัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 

วิศวกรรม  คณิตศาสตร์ ( 

STEM)และ  าษา

ต่างประเทศ(ภาษาท่ีสาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2  จัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อ

สร้างทักษะขั้นพื้นฐานท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ

และมีงานทํา 

  

1. เพื่อพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 

2553 

2. เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพ

ภายใน  โดยต้นสังกัด 

3. เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพ

ภายนอก  โดย  สมศ. 

4. เพื่อผดุงรักษาระบบประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนท่ี

พัฒนาขึ้น 

1.  มีระบบประกันคุณภาพภายใน  

(มาตรฐานท่ี  4) 

2.  ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ

ภายในตามกฎกระทรวง  ศึกษาธิการ  

 พ.ศ. 2553 

3.  ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมในระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน 

4.  มีระบบประกันคุณภาพภายใน  

(มาตรฐานท่ี  4) 

5.  ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ

ภายในตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2553 

 

 

40,000 นางวรรณสุดา  โยชัย 
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3. จัดทําแผนปฏิบัติการ  

ประจําปีงบประมาณ 

2565  

 

จุดเน้นข้อที่ 1. จัดการ

เรียนรู้ด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 

วิศวกรรม  คณิตศาสตร์ ( 

STEM)และ   

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาท่ี

สาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อ

สร้างทักษะขั้นพื้นฐานท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ

และมีงานทํา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา  

1. จัดทําแผนการใช้งบประมาณของ

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

นาหนองทุ่มวิทยา 

มีแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการใช้

งบประมาณของสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5,000 นางสาวนิตยา  นิลาราช 
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4. ซ่อมบํารุง

ยานพาหนะ   

 

จุดเน้นข้อที่ 1. จัดการเรียนรู้

ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี วิศวกรรม  

คณิตศาสตร์ ( STEM)และ   

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาท่ี

สาม) 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย  เพื่อสร้าง

ทักษะขั้นพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่

การสร้างอาชีพและมีงานทํา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา  

1. เพื่อให้ยานพาหนะมีสภาพที่

ปลอดภัยในการใช้งาน 

2. เพื่อพัฒนาระบบการใช้

ยานพาหนะให้สะดวก รวดเร็วและ

ท่ัวถึง 

- รถยนต์ท้ัง 3 คันของโรงเรียนพร้อม

ใช้งาน 

- ครู นักเรียน  ร้อยละ 90  

มีความพึงพอใจ 

56,000  นายณัฎฐพล  ไคขุนทด 

นายพงษ์สนัน  ต่อพล 
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5. พัฒนางานสารบรรณ

  

 

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อ

สร้างทักษะขั้นพื้นฐานท่ี

เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ

และมีงานทํา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา  

 1. เพื่อจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ 

และข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระเบียบ

ยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้ข้อมูล สารสนเทศถูกต้อง

และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ให้เป็นระบบท่ีสะดวกและง่ายต่อการ

นําไปใช้งาน 

1. โรงเรียนมีระบบข้อมูล

สารสนเทศเป็นปัจจุบัน 

2.เอกสารเป็นระบบหมวดหมู่ 

5,000 นางสาวเกษร  คงเมือง 
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6. ประชุม/อบรม/

สัมมนา/. พัฒนางาน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

  

 

จุดเน้นข้อที่ 3. การ

พัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษากลุ่ม

บริหารงบประมาณโรงเรียนนาหนอง

ทุ่มวิทยา  ได้รับประสบการณ์ในการ

เรียนรู้จากการอบรม  การศึกษาดูงาน

ท่ีมีการพัฒนา และสามารถนํามา

พัฒนาวิชาชีพ  และพัฒนากลุ่มงาน

ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษากลุ่ม

บริหารงบประมาณโรงเรียนนาหนอง

ทุ่มวิทยา สามารถนําประสบการณ์ท่ี

ได้รับจากการอบรม การศึกษาดูงาน 

นํามาพัฒนาใช้ในการพัฒนากลุ่มงาน

และสถานศึกษาของตนเอง 

1.บุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาได้รับ

ประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการ

อบรม การศึกษาดูงาน และสามารถ

นํามาพัฒนาวิชาชีพและกลุ่มงานของตน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหาร

งบประมาณโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา

ทุกคน สามารถนําประสบการณ์ท่ีได้รับ

จากการอบรม  การศึกษาดูงาน นํามา

พัฒนาใช้ในการพัฒนากลุ่มงานและ

สถานศึกษาของตนเอง 

 

 

10,000  นางสาวนิตยา  นิลาราช 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

7. เรียนฟรี 15  ปีอย่าง

มีคุณภาพ  

 

จุดเน้นข้อที่ 4   

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับ

การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สําหรับ

รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์ 

การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้การ

สนับสนุน 

- นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับ

การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์

การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีภาครัฐให้

การสนับสนุน ร้อยละ 100 

- นางวรรณธิดา กําเนิดบุญ 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

8. พัฒนางาน

สารสนเทศ  

 

จุดเน้นข้อที่ 4   พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ 

1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศพื้นฐานและจําเป็น
ในการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของ 
สถานศึกษา  
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและ

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่

บุคลากรและผู้สน 

1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ี

ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมใน

ทุกด้าน 

2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
3. โรงเรียนข้อมูลสารสนเทศ
ให้บริการแก่นักเรียน บุคคล
และหน่วยงานอื่น 
 
3 

3,000 นางวรรณธิดา กําเนิดบุญ 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

9. ประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 

 

   - นางวรรณธิดา กําเนิดบุญ 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

10. โรงเรียนสุจริต

  

 

   3,000 นางวรรณธิดา  กําเนิดบุญ 
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ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

1.งานสัมพันธ์ชุมชน

   

จุดเน้นข้อที่ 1  นักเรียนมี

สมรรถนะสําคัญ  และ

ความสามารถทางวิชาการ  เพื่อ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

(Students’ Competencies)   

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียน
ได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
 3. เพื่อขอความอนุเคราะห์
ชุมชนและสังคมได้ช่วยเหลือ
โรงเรียน 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรียนและเผยแพร่ผลงานสู่
สังคม 
 

1. โรงเรียนและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. นักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนนา

หนองทุ่มวิทยาเป็นคนไทยท่ีพึง

ประสงค์มีจิตสาธารณะและมี

จิตสํานึกท่ีดี 

3. โรงเรียนได้พฒันาศักยภาพ

ของโรงเรียนและเผยแพร่

ผลงานสู่สังคม 

1,000 นางรัตน์ประณี  คู่กระสังข ์
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

2.โครงการสร้างขวัญ

และกําลังใจ   

จุดเน้นข้อที่ 3. การพัฒนาคุณภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การทํางานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน ร้อย

ละ 90% 

2. 2. ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามี

ประสิทธิภาพในการทํางานและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งภายใน

โรงเรียนร้อยละ 90% 

5,000 นางรัตน์ประณ๊  คู่กระสังข ็



 
 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม,30 

 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

3. ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ไปราชการ   

 

จุดเน้นข้อที่ 3. การพัฒนาคุณภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
นาหนองทุ่มวิทยา  ได้รับ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้จาก
การศึกษาดูงานท่ีมีการพัฒนา 
และสามารถนํามาพัฒนา
วิชาชีพของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
นาหนองทุ่มวิทยา สามารถนํา
ประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
การศึกษาดูงาน นํามาพัฒนาใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษาของ
ตนเอง 
 

1.ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาได้รับ

ประสบการณ์ในการเรียนรู้จาก

การศึกษาดูงาน และสามารถ

นํามาพัฒนาวิชาชีพของตนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนนาหนอง

ทุ่มวิทยาทุกคน สามารถนํา

ประสบการณ์ท่ีได้รับจาก

การศึกษาดูงาน นํามาพัฒนาใช้

ในการพัฒนาสถานศึกษาของ

ตนเอง 

100,000 นางเนตรนภา วิญญาสุข 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

4. พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทางการศึกษา

   

 

จุดเน้นข้อที่ 3. การพัฒนาคุณภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
นาหนองทุ่มวิทยา  ได้รับ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้จาก
การศึกษาดูงานท่ีมีการพัฒนา 
และสามารถนํามาพัฒนา
วิชาชีพของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
นาหนองทุ่มวิทยา สามารถนํา
ประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
การศึกษาดูงาน นํามาพัฒนาใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษาของ
ตนเอง 
 

1.ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาได้รับ

ประสบการณ์ในการเรียนรู้จาก

การศึกษาดูงาน และสามารถ

นํามาพัฒนาวิชาชีพของตนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนนาหนอง

ทุ่มวิทยาทุกคน สามารถนํา

ประสบการณ์ท่ีได้รับจาก

การศึกษาดูงาน นํามาพัฒนาใช้

ในการพัฒนาสถานศึกษาของ

ตนเอง 

14,000 นางสาวจุฑามาศ สีหาแสน 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

5. งานประกันชีวิตครู

และนักเรียน   

จุดเน้นข้อที่    - นางไสว  หิตาพิสุทธิ์ 
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ผู้รับผิดชอบ    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

1. กิจกรรมลดเวลาเรียน
  

จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะ
พื้นท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ 
และการมีงานทํา เช่น ทักษะ
ด้านกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อ
เป็นมัคคุเทศก์ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. เพื่อขับเคล่ือนการนําหลักสูตร
สถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามหลักการของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตาม 
ความสนใจและถนัดของนักเรียน
แต่ละบุคคล 

1.นักเรียนร้อยละ 85 มี
คุณลักษณะตามท่ีกําหนดใน 4 
หมวดประกอบด้วยหมวด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) 
สร้างเสริมสมรรถนะและการ
เรียนรู้สร้างเสริมคุณลักษณะ
และค่านิยมเสริมสร้างทักษะ
การทางานการดารงชีพและ
ทักษะชีวิตมีความพึงพอใจ
สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข 
2.นักเรียนร้อยละ 85 มีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

3,460 นางอัญชลี  ชาติมนตรี 
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3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถการ
บริหารจัดการเวลาเรียน และจัด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ท้ัง
ด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความสนใจและถนัดของแต่ละ
บุคคล 
4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
พัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ 
และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
5. เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามี
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

2. ลูกเสือ   จุดเน้นข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
จุดเน้นข้อที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

1. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัย ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นํา
และผู้ตามท่ีดี 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามวิถี
ประชาธิปไตย       
3. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี  ผู้
บําเพ็ญประโยชน์ ได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 
4. เพื่อส่งเสริมลูกเสือ-เนตรนารี  
ผู้บําเพ็ญประโยชน์ ได้มีโอกาส
บําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย 

2.  นักเรียนมีความรักความ

สามัคคี มีความเอื้ออาทรผู้อื่น 

3. นักเรียนมีภาวะท้ังผู้นํา/ผู้
ตาม    

41,520 นายชาญวิทย์ ไพโรจน์ 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

3. กีฬาสี   จุดเน้นข้อที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จุดเน้นข้อที่ 2 การเพิ่มโอกาส
ให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก
ในด้านทักษะการกีฬา 
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ท่ี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีน้ําใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า
ในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน 
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นําทักษะ
การกีฬาไปใช้ออกกําลังกาย 
7. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทํางานเป็นหมู่
คณะ   มีความสามัคคี   ระเบียบวินัย   
คุณธรรมจริยธรรม 

ครูและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
90 

50,000 นายอาทิตย์ อันตาละโลก 
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

4. กีฬาโซน   จุดเน้นข้อที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จุดเน้นข้อที่ 2 การเพิ่ม
โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึง
บริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน  ด้านกิจกรรมพลศึกษา  ทางการ
แข่งขันกีฬาการเชียร์ การบริหารจัดการใน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ   
2.  เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทํางาน  การ
วางแผน  การประสานงาน  รู้จักจัดการ
แข่งขันดําเนินการจัดการแข่งขัน  รวมท้ัง
การมีส่วนร่วมในกิจรรมด้านต่างๆ  ของ
นักเรียน 
3.  เพื่อให้นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจรรมอัน
ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยใช้
กิจกรรมกีฬาเป็นส่ือ  รวมท้ังพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

1. นักกีฬาอย่างน้อย 1 ชนิด
กีฬาได้เป็นตัวแทนจังหวัด
ชัยภูมิ 
2 นักเรียน  ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 100 คน 

90,000 นายชาญวิทย์ ไพโรจน ์
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โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

5. โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี
   

จุดเน้นข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
จุดเน้นข้อที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
2.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถงึ
ความสําคัญของแหล่งเรียนรู้ 
3. เพื่อให้นักเรียนกระตือรือรน้
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนํา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
และแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การศึกษานอกสถานท่ี 

1. นักเรียนได้รับความเข้าใจต่อ
การจัดการศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู ้
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์
และสนุกสนานในการร่วม
กิจกรรม 
จากแหล่งเรียนรู้ 

60,400 นางสาวกรรณิการ์ ภูสกุล 
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6. แข่งขันทักษะวิชาการ
  

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี
สาม) 
จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี
เช่ือมโยงสู่การสร้าง 
อาชีพ และการมีงานทํา เช่น 
ทักษะด้านกีฬาอาชีพ ทักษะภาษา
เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  

1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะเพิ่มเติมจากตัวช้ีวัด 
2.  เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ตามความถนัด  ความสนใจ  
ของนักเรียนรายบุคคล 
3.  เพื่อสร้างช่ือเสียงด้านต่าง ๆ 
ให้กับนักเรียนและโรงเรียน 

1. นักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขัน
ทักษะระดับจังหวัด 
2. นักเรียนศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

50,000 ฝ่ายวิชาการ 
นางบุบผา  นันโท 
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7. ความเป็นเลิศทาง
กีฬา   
     สํารองนอกจังหวัด 
   - กีฬาฟุตบอลหญิง 
   - กีฬาฟุตซอล 
   - กีฬาวอลเลย์บอล 

จุดเน้นข้อที่ 2 นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม รัก
ความเป็นไทย ห่างไกล  ยา
เสพติดมีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่
ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
2. เพื่อสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็น
ตัวแทนนักกีฬาทีมจังหวัดชัยภูมิ 
3. เพื่อสร้างนักกีฬาและผลงานทางการ
กีฬาของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกฎกติกา มารยาท
และระเบียบ วินัยมากยิ่งขึ้น 
6. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการออกกําลังกาย
อย่างถูกวิธีในกีฬาแต่ละประเภท 
7. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ สร้าง
ความเป็นเลิศทางกีฬาได้มากยิ่งขึ้น 

1. ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ 
สร้างความเป็นเลิศทางกีฬา
ได้มากยิ่งขึ้น 
2. ผู้เรียนได้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ 

70,000 
 

          20,000 
          20,000 
          20,000 
          10,000 

 
 
 
นายอาทิตย์ อันตาละโลก 
นายวินัย  ชินบุตร 
นางนัฐภรณ์  มลัยแก้ว 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม,30 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

8. ค่ายวิทยาศาสตร์
   

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี
สาม) 
จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี
เช่ือมโยงสู่การสร้าง 
อาชีพ และการมีงานทํา เช่น 
ทักษะด้านกีฬาอาชีพ ทักษะภาษา
เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 

1.  เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
2.  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 
3.  สามารถนําความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจําวันได้ 
4.  ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การรักษาสภาพแวดล้อม 
 

นักเรียนร้อยละ 80 ของ
นักเรียนท้ังหมดท่ีเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน รวมท้ังเห็น
ความสําคัญของส่ิงแวดล้อม 

10,000 นางมลิวรรณ มาตร์ไตร 
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ผู้รับผิดชอบ 

 

9. ค่ายคณิตศาสตร์
   

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี
สาม) 
จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี
เช่ือมโยงสู่การสร้าง 
อาชีพ และการมีงานทํา เช่น 
ทักษะด้านกีฬาอาชีพ ทักษะภาษา
เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน
วิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
2.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ให้สูงขึ้น 
3.  เพื่อเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ 

1.นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 
2.นักเรียนมีการพฒันาศักยภาพ  
ด้านการเรียนคณิตศาสตร์ที่
สูงขึ้น 
3.ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
4.นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

10,000 นางสาวนิตยา นิลาราช  
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ผู้รับผิดชอบ 

 

10.  ค่ายภาษาอังกฤษ
   

จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี
สาม) 
จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี
เช่ือมโยงสู่การสร้าง 
อาชีพ และการมีงานทํา เช่น 
ทักษะด้านกีฬาอาชีพ ทักษะภาษา
เพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะการฟงั การพูด 
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ    
2. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นภาษากลางท่ีใช้ส่ือสารทั่ว
โลก  
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนํา
ความรู้ความสามารถไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
การทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่ม
วิทยา  สามารถฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่าง
น้อย ร้อยละ 75 
 

20,000 นางโสภิต  กําเนิดบุญ 
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ผู้รับผิดชอบ 

 

11.  ค่ายสังคม   จุดเน้นข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) ลัง
คมศึกษา 
จุดเน้นข้อที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นท่ี
เช่ือมโยงสู่การสร้าง 
อาชีพ และการมีงานทํา เช่น 
ทักษะด้านกีฬาอาชีพ ทักษะด้าน
สังคม 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะการฟงั การพูด 
การอ่านและการเขียน  
2. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของสังคมศึกษา  
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนํา
ความรู้ความสามารถไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
การทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่ม
วิทยา  สามารถฟัง พูด อ่าน
และเขียน  พร้อมท้ังอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างน้อย ร้อยละ 
80 
 

10,000 นางโสภิต  กําเนิดบุญ 
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12. ค่ายอนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม ม.5  

จุดเน้นข้อที่ 1  นักเรียนมี
สมรรถนะสําคัญ  และ
ความสามารถทางวิชาการ  เพื่อ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
(Students’ Competencies)   

1.  เพื่ อ ให้นัก เรียนมีความรู้ จาก
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพลังงาน 
และส่ิงแวดล้อม 
2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความเป็น
ประชาธิปไตย  กล้าแสดงความ
คิดเห็น  มีความรักหมู่คณะ  มีความ
สามัคคี  รู้จักวางแผนการทํางาน
ร่วมกัน  มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
และสังคม 
3.  ปลูกฝังให้นักเรียนรักธรรมชาติ  
และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.  เพื่อให้เกิดทักษะการคิด การ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

ผลผลิตอ (Outputs) 
- นักเรียนนําความรู้
ประสบการณ์ไปใช้ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- นักเรียนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ฯ 

14,200 นายอาทิตย์ อันตาละโลก 
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12. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน  
(การงานอาชีพฯ)  

จุดเน้นข้อที่ 1  นักเรียนมี
สมรรถนะสําคัญ  และ
ความสามารถทางวิชาการ  เพื่อ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
(Students’ Competencies)   

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ  ทักษะพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อ
การดํารงชีวิต  และรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงและเล็งเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจท่ีพอเพียง 
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญ  ความจําเป็น  และ
ประโยชน์  ของการทํางานเพื่อการ
ประกอบอาชีพ 

- นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะ
ความคิด  การประยุกต์
ความรู้เพื่อแก้ปัญหาฝึกการ
ปฏิบัติจริงให้ คิดเป็น ทํา
เป็น แก้ปัญหาจริง 

10,000 นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 2564   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม,30 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม สนอง วัตถุประสงค์ เกณฑ์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

13. ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 
วิชาทหาร  

สนองจุดเน้น สพฐ.    จุดเน้นด้าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน    มาตรฐานท่ี   3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่าท่ี
ยมท่ีดีแก่นักเรียน 

1. เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบ
วินัย เสริมสร้างความรักความ
สามัคคี อุดมการณ์ความรักชาติ
ให้กับนักเรียน 
2. เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้
พัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะผู้นํา 

ร้อยละของนักศึกษาวิชาทหารที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีระเบียบวินัย 
มีความรักความสามัคคี มี
อุดมการณ์ความรักชาติ มี
บุคลิกภาพที่ดี และมีลักษณะ
ผู้นํา ร้อยละ100 

5,000 นางวรรณธิดา กําเนิดบุญ 
นางดาวรุ่ง กลางวงค์ 
นายวิทวัส นาบํารุง 
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14. ค่ายคุณธรรม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1และ 4   

จุดเน้นข้อที ่2 จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้น
พื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่                                         
การสร้างอาชีพและมีงานทํา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมของศาสนา  
สร้างจิตสํานึกท่ีดีงาม มีศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
2.เพื่อให้นักเรียนนําหลักธรรม
มาใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
สงบสุข และเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน 
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู 
รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 

- นักเรียนช้ัน ม.1,ม.4 เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
-ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

5,000 นางดาวรุ่ง กลางวงค์ 
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15. การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
  

สนองจุดเน้น สพฐ.    ด้านการ
บริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพ
ของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่าท่ี
ยมท่ีดีแก่นักเรียน 

1.เพื่อพัฒนาห้องศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ให้มีสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนตาม
ธรรมชาติอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์
จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และสถานท่ีทํางาน 
3.เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งในการ
เผยแพร่ความรู้หรือนําความรู้ท่ี
น่าในใจและทันเหตุการณ์มา
นําเสนอ 

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 1 
(คอมพิวเตอร์) มีห้องศูนย์การ
เรียนรู้ ICT และวัสดุ   อุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรม   การ
เรียนรู้เพียงพอเหมาะสมและอยู่
ในสภาพใช้การได้ดี ร้อยละ 
100\ 
2.โรงเรียนมีการจัดและใช้ห้อง
ศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของนักเรียน ร้อยละ 100 

100,000 นางวรรณธิดา กําเนิดบุญ 
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ส่วนท่ี 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  จึง
กําหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคล ทําหน้าท่ีกํากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาล  มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา  ท้ังนี้  การดําเนินงานให้
ประสบความสําเร็จนั้นสถานศึกษา และคณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของกันและกัน  ควรมีรูปแบบ 
วิธีการทํางานท่ีประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามท่ีร่วมกัน
กําหนดขึ้น 
 
บทบาทหน้าที่ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ  สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ี  
ดังนี ้
  1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
  2. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
  4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
  5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหา     
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   
  8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่น
ในชุมชน  และท้องถิ่น   

10 .ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย
และตามท่ีกฎหมายกําหนด   

 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556 
รวมท้ังอํานาจหน้าท่ีการบริหารงานบุคคลท่ีจะเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สรุปอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ดังนี้ 
  1. กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
คําส่ัง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  3. มีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
  4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษากับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ  
(1) กํากับ (2) ส่งเสริม สนับสนุน และ (3) มีอํานาจอื่นตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด ซึ่ง
มีกรอบในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. อํานาจหน้าท่ีในการกํากับ  หมายถึง  การกํากับให้สถานศึกษาดําเนินงานด้านวิชาการ   
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง 
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  อํานาจหน้าท่ีในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา หลายคนเปรียบเทียบว่าทําหน้าท่ีคล้าย
กรรมการกํากับเส้น (Lineman) ในกีฬาฟุตบอล คือ กรรมการกํากับเส้นไม่ใช่ผู้ตัดสิน และไม่ใช่ตัวนักกีฬา
ฟุตบอลในสนาม ไม่มีสิทธิเป่านกหวีด ไม่มีสิทธิเตะฟุตบอลในขณะท่ีมีการแข่งขัน เพราะคนมีสิทธิเป่านกหวีด
คือกรรมการตัดสิน (Referee) คนมีสิทธิเตะฟุตบอล คือ นักกีฬาของท้ังสองทีม    ส่วนกรรมการกํากับเส้นมี
สิทธิและหน้าท่ีในการยกธงเมื่อผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามกติกา เมื่อกรรมการกํากับเส้นยกธง กรรมการตัดสินก็จะเป่า
นกหวีดยุติการแข่งขันช่ัวคราวก่อนเริ่มเล่นใหม่  ซึ่งโดยบทบาทนี้คณะกรรมการสถานศึกษาต้องคอยกํากับ
สถานศึกษา โดยการติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมท้ังให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและคําปรึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกา  ได้แก่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง และ
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นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและของ
สถานศึกษาออกเอง หากสถานศึกษาดําเนินการไม่สอดคล้อง หรือไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ   คําส่ัง และนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษาต้องแจ้งให้สถานศึกษาดําเนินการ 
หากสถานศึกษายังไม่ดําเนินการ คณะกรรมการต้องเสนอความเห็นไปยังกรรมการตัดสิน (เป่านกหวีด) ซึ่งได้แก่ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาส่ังการหรือแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ังการ
ตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 
  2. อํานาจในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง บริหารงานอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  สามารถให้บริการการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน
ได้อย่างกว้างขวางท่ัวถึง และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ศรัทธา เช่ือถื อ ของประชาชน 
ชุมชน และท้องถิ่น 
  3. อํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา อํานาจหน้าท่ีในส่วนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดให้เป็นอํานาจของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  จากบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังกล่าว อาจเปรียบเทียบบทบาทหน้าท่ีดังตารางต่อไปนี้ 
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 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

บทบาทหน้าที่ของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ด้านวิชาการ 1. ด้านวิชาการ 
     1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 

     1.1 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและ  ความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 

  

     1.2 จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และ     
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     1.2  ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  

     1.3  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน   
สถานศึกษา และรายงานผลการประเมิน ให้
คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
 
 

  2. ด้านงบประมาณ 
  2.1 จัดต้ังและรับผิดชอบการใช้จ่าย            
งบประมาณของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
 
 

  2.2 ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนว
ปฏิบัติ ฯลฯ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการ
จัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   ท้ังนี้ 
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
 
 

    

     1.3  รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดระบบและการดําเนินการตามระบบ  
 
 

2. ด้านงบประมาณ 

2.1 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดต้ัง 

และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

 

2.2 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการออก

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้

จากทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือปฏิบัติหน้าท่ี

อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
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บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
     ดําเนินการตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบ         
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
 
 

4. ด้านการบริหารทั่วไป 
4.1 จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน  
ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รวมท้ังความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
 
4.2  ดําเนินการและกํากับ ติดตาม และประเมินผล
งานตามแผนงาน โครงการของ   สถานศึกษา 
4.3  ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา รวมท้ัง ปกครอง
ดูแลบํารุงรักษา ใช้ และจัดหา ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

4. ด้านการบริหารทั่วไป 
4.1 ให้ความเห็น เสนอแนะและให้คําปรึกษาในการจัดทํา
นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังความต้องการของชุมชน และ
ท้องถิ่น 
4.2  รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ คําส่ัง ตลอดจนนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และความ
ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น และรายงานสํานักงาน
เขตพื้นท่ี การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง ตลอดจนนโยบาย   
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน   
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
4.3  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
รวมท้ังปกครองดูแลบํารุงรักษาใช้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  
ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
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บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. ด้านการบริหารทั่วไป (ต่อ) 
4.4  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
ฯลฯ ในการดําเนินงานด้านต่างๆ  ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ  กําหนด 
 
 

4.5  ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้าง
ความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
 

4.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของ   
สถานศึกษา หรือตามท่ีได้รับมอบหมายและตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
 
 

4. ด้านการบริหารทั่วไป (ต่อ) 
4.4  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้คําปรึกษาในการ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ 
ในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ  กําหนด 
 

4.5  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คําปรึกษาในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับ
สถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
 

4.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด ให้เป็น
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าการดําเนินงานของสถานศึกษาไม่สอดคล้อง

หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ นโยบาย ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานเสนอความเห็นดังกล่าวให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบเพื่อพิจารณาส่ังการให้สถานศึกษา

ปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ฯลฯ  ต่อไป 
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