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บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

……………………………………………………………..……………………………………… 
 

ตามท่ีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  เสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนั้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2565 ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานครั้งนี้ 2/2564  เมื่อวันท่ี 23 กันยายน  2564  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  เห็นว่าเป็น
ประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงขอขอบพระคุณ
คณะท างาน  และให้ใช้เป็นกรอบแนวทาง  และเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 

ให้ความเห็นชอบ ณ วันท่ี 23 กันยายน  2564 
 

 
 
 

 (นายนิกร  ทองวิเศษ) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 ค าน า  

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยยึด
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา      ปี 2562 – 
2565 โดยค านึงถึงภารกิจ สภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนและการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 นี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกรอบ   
กลยุทธ์ของโรงเรียน และเพื่อเป็นแนวทางก ากับติดตามการด าเนินงานและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ตามโครงสร้างท่ีวางไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียน   
นาหนองทุ่มวิทยาเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
                   งานแผนงาน 
            โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
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สารบัญ 

เร่ือง                   หน้า 

บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565     ก 

ค าน า             ข 

สารบัญ             ค 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน         1 

ประวัติความเป็นมา          2 

โครงการบริหารจัดการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา       7 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี          8 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร         10 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน         11 

ส่วนที่ 2   ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน        12 

วิสัยทัศน์          12 

พันธกิจ          12 

เป้าประสงค์          12 

ค่านิยม          13 

กลยุทธ์โรงเรียน          14 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน        15 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์        16 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ       17 

ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน       18 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก       18 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน       19 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน        21 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก        25 

ส่วนที่ 4  รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ       27 

รายละเอียดงบประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2565    27 

รายละเอียดงบจ านวนโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565   27 

ค 



5 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูมิ 

สารบัญ (ต่อ)  
เร่ือง                   หน้า 

ส่วนที่ 4 (ต่อ) 

รายละเอียดงบประมาณบริหารโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565    28 

รายละเอียดงบประมาณ บริหารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565    28 

รายละเอียดงบประมาณบริหารทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2565    31 

รายละเอียดงบประมาณบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565   32 

รายละเอียดงบประมาณบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565   33 

รายละเอียดงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565   34 

ส่วนที่  5  การก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน      36 

การก ากับติดตาม         36 

การประเมินผล          37 

การตรวจสอบ          37 

การรายงานผล          38 

ภาคผนวก           39 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565       40 

แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ    41 

ประจ าปีงบประมาณ  2565  

ขั้นตอนและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565   45 

กระบวนทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565    46
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

                                                                                                                
 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  ต้ังอยู่เลขท่ี  455 หมู่ 14  ต าบลนาหนองทุ่ม  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัด
ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36150 โทรศัพท์ 044-883100 โทรสาร 044-883200  E-mail : 
ntw.wittayaschool@gmail.com Website : http://www.ntw.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 6 จ านวน 24 ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่ 68  ไร่ 1 งาน  56  ตารางวา 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ต้ังอยู่ท่ีอ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  ห่างจากอ าเภอแก้งคร้อไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ  12 กิโลเมตร  และระยะทางจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 60 กิโลเมตร  มี
พื้นท่ีท้ังหมด ประมาณ  53  ไร่  1 งาน  56 ตารางวา   มีอาณาเขตติดกับต าบล ต่างๆ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลโคกกุง   อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลช่องสามหมอ  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลเก่าย่าดี   อ าเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป  เป็นท่ีสูง  ทิศตะวันตกลาดต่ าไปทางทิศใต้  และทิศตะวันออก  ท าให้
พื้นท่ีทางทิศตะวันตกเป็นท่ีลุ่มสลับดอน  ลักษณะเป็นลูกคล่ืน  ทางด้านตะวันออกเป็นท่ีราบลุ่ม  ทางทิศเหนือ
เป็นท่ีราบ  ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย  อากาศค่อนข้างแห้งแล้ง  มีฝนตกน้อยทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ส าคัญยังไม่พบ  นอกจากป่าไม้ซึ่งปัจจุบัน  ถูกท าลาย  เหลือเพียงบางส่วนตามเชิงเขาท่ีลาดชัน   

สภาพทั่วไปของต าบลนาหนองทุ่ม  มีหมู่บ้านในพื้นท่ีรับผิดชอบ 19 หมู่บ้าน  และในจ านวนนี้มี 10 
หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม  ภาษาท่ีพูดส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน  นับถือศาสนาพุทธ  มีความ
เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ขนบธรรมเนียมประเพณีตามหลักศาสนา และการละเล่นพื้นเมืองท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา
เป็นประเพณีปฏิบัติ  เช่น งานเทศกาลขึ้นปีใหม่ งานสงกรานต์  ออกพรรษา ลอยกระทง  บุญกฐิน  เข้าพรรษา  
เป็นต้น  สถานศึกษาท่ีให้บริการประกอบไปด้วยโรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง คือ  โรงเรียนนาหนองทุ่ม-
วิทยาและโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  8  โรงเรียน  การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านด้วยทาง  รพช. 
ติดต่อระหว่างอ าเภอด้วยทางลาดยาง มีสถานีอนามัยจ านวน 2 แห่ง  ท่ีท าการไปรษณีย์ช่ัวคราวจ านวน 1 แห่ง 
น้ าอุปโภค-บริโภค  ได้จากน้ าฝน  และแหล่งน้ าธรรมชาติ และคลองส่งน้ าจากเข่ือนล าปะทาว  ใช้ด้าน
การเกษตร   สภาพทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไปประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา  และรับจ้าง  รายได้ค่อนข้างต่ า
และไม่แน่นอนขึน้อยู่กับธรรมชาติและลักษณะงานท่ีรับจ้าง 
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ประวัติและความเป็นมา 
 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  เปิดท าการเรียน
การสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2529  ในระยะแรกเริ่มก่อสร้างโรงเรียน  ได้อาศัยอาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มท าการเรียนการสอนช่ัวคราว  เมื่อสร้างอาคารโรงฝึกงานเสร็จจึงได้ย้าย
มาท าการเรียนการสอน  ณ ท่ีต้ังปัจจุบัน  ซึ่งต้ังอยู่บนเนื้อท่ี  53  ไร่  1 งาน  56 ตารางวา  หมู่ท่ี  14    ต าบล
นาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันท่ี  1 สิงหาคม  2529  เป็นต้นมา และเมื่อวันท่ี  26 
สิงหาคม 2551 นายสว่าง  น้อยเพิ่ม ได้โอนกรรมสิทธิ์โฉนดท่ี 29102  เลขท่ีดิน 226 หน้าส ารวจ 6356 ให้
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จ านวน 15  ไร่ เพื่อจัดท าเป็นแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ ไว้จัดการเรียนการสอน รวม
พื้นท่ีโรงเรียนท้ังหมด 68  ไร่ 1 งาน  56 ตารางวา  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  มีโรงเรียนในเขตบริการจ านวน   
8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม  โรงเรียนบ้านนาแก โรงเรียนบ้านหนองรวก  โรงเรียนบ้านโคกล่าม  
โรงเรียนบ้านดงพอง  โรงเรียนบ้านโคกงาม  โรงเรยีนบ้านหนองไผ่ล้อม  และโรงเรียนบ้านนกเขาทอง  โรงเรียน
นาหนองทุ่มวิทยา มีผลงานดีเด่น ดังนี้ 

1.  โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน   พ.ศ. 2546 
2.  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ      พ.ศ. 2547 
3.  โรงเรียนสร้างจิตส านึกการประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2551 
4.  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร     พ.ศ. 2552 
5.  โรงเรียนแกนน ายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2553           

            และคณิตศาสตร์ 
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 

ปัจจุบันโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาได้เปิดท าการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ไป - กลับ ต้ังแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีการบริหารจัดการโรงเรียนโดย  ว่าท่ีร้อยเอกจีระศักดิ์  แต่งผิว
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  

นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ภายในโรงเรียนแล้ว ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกท่ีอยู่ในเขตอ าเภอแก้งคร้อ และอ าเภอใกล้เคียงท่ีให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาด้วยดี  ได้แก่ 
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แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูมิ 

1. การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอแก้งคร้อ 
2. โรงไฟฟ้าเขื่อนล าปะทาว   
3. โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
4. ท่ีว่าการอ าเภอแก้งคร้อ 
5. สถานีต ารวจอ าเภอแก้งคร้อ 
6. เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 
7. หัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้า บ้านดงพอง  
8. แหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาแก 
9. เข่ือนล าประทาว ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ 
10. วัดป่าสุคะโต  ต.ท่ามะไฟหวาน   อ.แก้งคร้อ   จ.ชัยภูมิ 
11. โรงน้ าตาลมิตรผลภูเขียว อ. ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ 
12. สถานีบ ารุงพันธ์สัตว์  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ 
13. แคน ช่างสุด กัณหารัตน์ 
14. ขนมจีนบ้านนาหนองทุ่ม 
15. โรงงานอิเลกทรอนิกส์ 
16. โรงงานทอผ้าบ้านนาหนองทุ่ม 
17. ชุมชน หิน ผา ฟ้า น้ า เกษตรพอเพียง 
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แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูมิ 

   
อักษรย่อโรงเรียน 

น.ท.ว.  
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
สะอาด  บรรยากาศร่มรื่น 

 
 อัตลักษณข์องนักเรียน 

ยิ้มง่าย  ไหว้งาม 
    

 ค าขวัญประจ าโรงเรียน 
สามัคคี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  ล้ าปัญญา 

  
  พุทธภาษิตประจ าโรงเรียน 

ปัญญา  กิตติสิโลกวัฒฑน ี
(ปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติยศช่ือเสียง) 

 
     สีประจ าโรงเรียน 

 
เหลือง  คือ  คุณธรรม  จริยธรรม 
ชมพู  คือ  ความรัก ความเอื้ออาทร 

 
           ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

        
 

ต้นกระทุ่ม จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ 
หรือไม่ผลัดขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 
แตกกิ่งก้านต้ังฉากกับล าต้น ปลายกิ่งโน้ม

ลง 
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แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูมิ 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
      รูปเจดีย์ยอดเทียนประดิษฐ์บนแท่นหนังสือ 
       เทียนไข  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์ของชีวิต 
       เจดีย์  หมายถึง  ความมั่นคงของความรู้ 
       หนังสือ  หมายถึง  ความรู้หรือแหล่งปัญญา 
 

 
ท าเนียบผูบ้ริหาร 

 

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 ผู้อ านวยการโรงเรียน ระยะเวลา พ.ศ.  2539-2542 
5 นายประมูล  ดวงศรี ผู้อ านวยการโรงเรียน ระยะเวลา พ.ศ. 2542-2546 
6 นายประกิต  ประยูรพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียน ระยะเวลา  พ.ศ. 2547 - 2554 
7 นายกฤติเดช  เพ็งชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียน ระยะเวลา พ.ศ. 2554  - 2558 
8 นายปิยะพล  เถ่ือนพาชิน ผู้อ านวยการโรงเรียน ระยะเวลา พ.ศ. 2558 – 2561   
9 นายมังกร  วิชัยแสง รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ระยะเวลา พ.ศ. 2561 – 30 ก.ย.2562  

10 นายชวน  รอบแคว้น ครู รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ระยะเวลา 2 ต.ค.. – 10 ธ.ค 62   

11 นายธีรสิทธิ  สวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน ระยะเวลา  ธ.ค. 62  -  พ.ย. 63 
12 นายวุฒิชัย  รักหินลาด รองผู้อ านวยการ

รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ระยะเวลา  พ.ย. 63  -  ม.ค. 64 

13 ว่าท่ีร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว ผู้อ านวยการโรงเรียน ระยะเวลา   ม.ค. 64  -  ปัจจุบัน 
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แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูมิ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 

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

นายนิกร  ทองวิเศษ  
นายส าราญ  เสือสาวะถี 
นายบุญเถา  บุราณ  
นายวุฒิพงษ์  วงษ์ชู  
นางล าดวน    แสงค า  
ร้อยต ารวจตรีดุสิต   เจริญสุข 
นายรักชาติ   ปลัดศรีช่วย 
นายอุดม  บ ารุงเขต 
พระครูบรรพตโสตถีพิทักษ์  
พระครูศรีปริยัติคุณาธาร 
นายสมจิตร  มังกร  
นายสุเทพ  คุ้มศาสตรา  
นายมนตรี  ชัยบุตร 
นางอุดม  รัตนะพันธ ์  
ว่าท่ีร้อยเอกจีระศักดิ์  แต่งผิว 

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 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
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แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูมิ 

โครงสร้างการบริหารโรงเรยีน                                            
 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ฝ่าย  ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา

ว่าที่ ร.อ. จีระศักด์ิ  แต่งผิว 
สพม. ชัยภูมิ  

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ/บริหารท่ัวไป 

นายปราโมทย์   หิตาพิสุทธิ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/บริหารงบประมาณ 

นายชวน   รอบแคว้น 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

นายณัฎฐพล  ไคขุนทด 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางบุบผา   นันโท 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางเนตรนภา  วิญญาสุข 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

นางวาสนา   วงศ์ใหญ่ 

นักเรียน 

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

1. งานสารบรรณ 
2. งานข้อมูล สารสนเทศ /  
    ประชาสัมพันธ์  
3. งานแผนงานและ  
    งบประมาณ 
4. งานบริหารการเงิน  
5. งานบริหารการบัญชี  
6. งานบริหารพัสดุ  
7. งานระดมทรัพยากร 
    เพ่ือการศึกษา  
8. งานประกันคุณภาพภายใน  
9. งานควบคุมภายใน  
10. งานพาหนะ  
11. งานสาธารณูปโภค  
12. งานปฎิคม  
13. งานเลขานุการกลุ่ม
บริหาร  

1. งานวางแผนอัตราก าลัง  
2. งานเลื่อนข้ันเงินเดือน  
3. งานประเมินการปฏิบัติงาน   
    การลา 
4. งานวินัยข้าราชการครู  
5. งานจัดระบบทะเบียนประวัติ 
    ข้าราชการครู  
6. งานเครื่องราชอิสยาภรณ์  
7. งานพัฒนาองค์กร  
8. งานสหกรณ์และสวัสดิการ  
9. งานอนามัยโรงเรียน  
10. งานธนาคารโรงเรียน  
11. งานสร้างขวัญและก าลังใจ 
     บุคลากร  
12. งานเลขานุการกลุ่มบริหาร 
 

1. งานอาคารสถานที่  
2. งานความสัมพันธ์กับชุมชน  
3. งานประชาธิปไตยใน  
    โรงเรียน  
4. งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน  
5. งานส่งเสริมคุณธรรม  
    จริยธรรม  
6. งานเสริมสร้างระเบียบวินัย 
    นักเรียน  
7. งานโสตทัศนศึกษา  
8. งานรักษาความปลอดภัย 
    และจราจร  
9. งานเลขานุการกลุ่มบริหาร  
 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา

นายวุฒิชัย   รักหินลาด 
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ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี 
 
อาคารสถานที่ 

ประเภทที่ดิน 
เนื้อที่  53  ไร่  1  งาน  56  ตารางวา   

 

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. ห้องน้ า-ห้องส้วม นักเรียน      4  หลัง 
7. หอประชุม       1  หลัง 
8. ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 6ท่ี/49    1  หลัง  
9. โรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีนั่ง     1  หลัง 
10. โดมอเนกประสงค์      1  หลัง 

 

ประเภทสนาม 
1.  สนามฟุตบอล       1  สนาม 
2.  สนามบาสเกตบอล      2  สนาม 
3.  สนามวอลเลย์บอล      2  สนาม 
4.  สนามตะกร้อ       1  สนาม 
5.  สนามวอลเลย์บอลชายหาด     1  สนาม 
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แผนที่โรงเรียน 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  อ าเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 
ถนนนาแก-นาหนองทุ่ม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N 
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร 

รวม ต่ ากว่า 
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
    - ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
    - รองผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

รวม - - 2 - 2 
2. สายงานการสอน      
    - ข้าราชการ/พนักงานคร ู - 16 15 1 32 
    - พนักงานจ้าง(สอน) - 4 1 - 5 
    - อัตราจ้าง - 2 - - 2 

รวม - 22 16 1 39 
3. สายงานสนับสนุนการสอน      
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ - 1 - - 1 
    - พนักงานจ้างท่ัวไป 4 - - - 4 
    - ลูกจ้างประจ า  - - - - 
    - อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 4 1 - - 5 
รวมทั้งสิ้น 4 23 18 1 46 
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 
 
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ท้ังส้ิน  593  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 5 68 75 143 29 
ม.2 4 65 44 109 28 
ม.3 4 52 43 95 24 
รวม 13 185 162 347 27 
ม.4 3 26 57 83 28 
ม.5 4 43 49 92 23 
ม.6 3 25 46 71 21 
รวม 10 94 152 246 24 

รวมทั้งสิ้น 20 279 314 593 30 
 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน   ชาย  9  คน หญิง  5  คน รวม จ านวน  14  คน 
 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  =  16 :  1    เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 

                                                                                                              
 

วิสัยทัศน์ 
 
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยามุ่งพัฒนาคุณธรรม ขับเคล่ือนการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนปรัชญาของ 

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 
  

เป้าประสงค์ 

 
1. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงเต็มตามศักยภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสดวงหาความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์  สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความเป็นพลเมืองโลก 

2.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้ามมาตรฐานวิชาชีพครู 
3.  โรงเรียนมีบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4.  อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและ

ชุมชน 
5.  โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน และชุมชน 
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ค่านิยมหลัก 
 

ค่านิยมท่ีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยายึดถือเป็นหลักการในการปฏิบัติ  คือ  “NTW TEAM : MODEL” 
ซึ่งประกอบด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ได้แก่ Plan (วางแผน) Do (ด าเนินการ) Check (ติดตาม
ตรวจสอบ) Action (วิเคราะห์ผลส าเร็จ) ร่วมกับ N : Need based คือ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ T : Tradition คือการรักษาและสืบทอดประเพณีท่ีดีงาม W : Willingness ความมุ่งมั่น
ต้ังใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  T : Teamwork คือ การท างานเป็นทีม  E : Equality of Work คือ ความ
เสมอภาคในการท างาน A : Accountability คือ  ความรับผิดชอบ  M : Morality and Integrity คือ การมี
ศีลธรรมและความซื่อสัตย์  และร่วมกับหลักธรรมาภิบาล  ซื่อสัตย์ต้ังมั่นปลูกส านึกศีลธรรม (P = Plan) หลัก
ความเป็นธรรม/หลักความเสมอภาค (Equity) องค์กรแข็งขันผูกพันทุกภาคส่วน (D = Do) หลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) พร้อมรับการตรวจสอบ (C = Check) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ท างานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( A = Action) 
หลักความคุ้มค่า : ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)  

N : Need based หมายถึง การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จะต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งได้แก่ ครู ผู้บริหาร 
บุคลากรภายใน  และผู้ปกครองโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

T : Tradition คือ การรักษาและสืบทอดประเพณีท่ีดีงามของโรงเรียนของชุมชน 
W : Willingness ความมุ่งมั่นต้ังใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ 
T : Teamwork หมายถึง การท างานเป็นทีม การพัฒนาองค์กรส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด       

ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรโดยกระจายอ านาจ สร้างบรรยายกาศในการท างานเป็นทีม 
บริหารจัดการเป็นระบบมีข้ันตอนมีมิติเช่ือมโยงกัน ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงาน พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ
ความเข้มแข็งของทีม เพื่อขับเคล่ือนองค์กรคุณภาพชั้นน า สถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (Smart School) 
และบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

E : Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน หมายถึง ผู้บริหารให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนโดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจท่ีดีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

A : Accountability ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายและงานท่ีต้องมีส่วนร่วมต่างๆ ปฏิบัติด้วยความต้ังใจอย่างเต็มความสามารถ บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ตระหนักในความรับผิดชอบ พร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระท าของ
ตนเองหรือหน่วยงานได้ รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 

M : Morality and Integrity การมีศีลธรรมและความซื่อสัตย์ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและถูกต้องเพื่อน าพาองค์กรให้เป็นที่น่าเช่ือถือ และก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ 

13 
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กลยุทธ์โรงเรยีน 
  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยใช้
ระบบคุณภาพตามรูปแบบ NTW TEAM : Model  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม 
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตส านึกในการรักษากฎระเบียบของ
โรงเรียน เสริมสร้างทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย  

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและ 
ส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับภูมิปัญญาและประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียน
เครือข่าย สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

กลยุทธ์กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ข้อที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ข้อที่ 3 การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพ 
ข้อที่ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย 
ข้อที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา 
ข้อที่ 6 การบริหารจัดการ 

 

กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ข้อที่ 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ข้อที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรม 
         สู่สากล 
ข้อที่ 4 การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมี 
          ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข้อที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ตามหลักสูตรฉบับนี้มุ่งเน้น เพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะหรือความสามารถด้านต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1) ความสามารถในการส่ือสาร มีความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
สามารถถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อตนเองและสังคม 

2) ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด 
อย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกีย่วกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหาและเผชิญปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลหลักคุณธรรมบนข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เข้าใจความสัมพันธ์และ 
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
มีทักษะในการด ารงชีวิตทักษะการท างาน และทักษะในการอยู่ร่วมกนัในสังคมทักษะการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเล่ียงการแสดงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆอย่าง 
เหมาะสม ท้ังเพื่อการเรียนรู้การส่ือสารการท างานและการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมี 
คุณธรรม 

6) ความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นท้ังผู้น าและผู้ตามท่ีดี รู้จักบทบาท
และหน้าท่ีของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ และส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ ได้ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักสังเกตคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงาน รู้จักใช้จุดดีและจุดแข็งของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์ 
สามารถบริหารความขัดแย้งได้ มีจิตวิทยาในการท างานร่วมกับคนอื่น 

7) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ การเรียน 
การประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรองและการท างานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ 
สมวัยทั้งด้านการพูดการอ่าน และการเขียน 
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8) ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อหาค าตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นส่ิงต่าง ๆ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีได้อย่างช านาญและสร้างสรรค์ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียน
ของโรงเรียนไว้ ดังนี ้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ตัวชี้วัด 

1.1 เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
1.2 ธ ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย 
1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัด 

2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองท้ังกาย และวาจา ใจ 
2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ัง กาย วาจา ใจ 

3. มีวินัย 
ตัวชี้วัด 

3.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
4. ใฝ่เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
4.1 ต้ังใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.2 แสวงหาความรู้รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการ 
เลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
ตัวชี้วัด 

5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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6. มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัวชี้วัด 

6.1 ต้ังใจและรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน 
6.2 ท างานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. รักความเป็นไทย 
ตัวชี้วัด 

7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
ตัวชี้วัด 

8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

  
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมท่ีจะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ส่วนที่  3 
การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 

                                                                                                              
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors) 

• มีเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง ผู้ปกครองส่วน 
ใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจเพียงพอท่ีสนับสนุน 
นักเรียน 

• มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารค่อนข้างบ่อย ท าให้ 
ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน 

• ค าส่ังตรงจากหน่วยงานต้นสังกัด บางครั้งมีความ 
เร่งด่วนจนท าให้การประสานไม่คล่องตัวและเกิด 
ความผิดพลาดได้ 

• ผู้ปกครองบางส่วนมีความคาดหวัง ต่อการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนค่อนข้างสูงและ ไม่เข้าใจ 
บริบทของโรงเรียน 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) 
• ส่ือเทคโนโลยีมีราคาถูกลง ท าให้โรงเรียน สามารถ 

จัดซื้อจัดหามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) 
• ได้รับการสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณจาก 

สพฐ. และเทศบาล  
• แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี 
ค่อนข้างน้อย  

ปัจจัยด้านการการเมืองกฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors) 
• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ 
กฎหมายการศึกษาและนโยบายของรัฐบาล 
สามารถเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

• นโยบายต้นสังกัดมีการก าหนดแนวทางการ 
  ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) 

• มีโครงสร้างการบริหารและนโยบายท่ีมีการก าหนด
เป้าหมายชัดเจน เป็นระบบ 

• นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามศักยภาพ 

• โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนขาดการ
ทบทวนและด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 

ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service/Products) 
• มีหลักสูตรที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกัน และมี

เครื่องมือการประเมินผลการเรียนท่ีได้มาตรฐาน 
• นักเรียนท่ีผ่านการคัดสรรมีศักยภาพ มีความรู้

ความสามารถ มีความพร้อมและต้ังใจในการเรียนรู้ 
• เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด 

• นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักถึงการเป็น
นักเรียนทุน 

• ภาระงานของนักเรียนมีมาก ท าให้การส่งเสริม
ทางด้านงานวิจัยหรือโครงงานท าได้ไม่เต็มท่ี 

• นักเรียนมีผลการเรียนต่ า  
ด้านบุคลากร (Man) 

• บุคลากรครูมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ 
มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและตรงตาม
สาขาวิชา และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

• การกระจายงานไม่เหมาะสม ครูบางส่วนมีภาระ
งานท่ีมากเกินไป ท าให้ศักยภาพในการสอนลดลง 
ไม่มีเวลาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

• บุคลากรขาดความเข้าใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน   
การประสานสัมพันธ์ที่ดี ขาดขวัญก าลังใจในการ
ท างาน ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาด้านวิชาการ 

• ยังไม่สามารถพัฒนานักเรียนตามจุดเน้นของ
โรงเรียนได้อย่างเด่นชัด 

ด้านการเงิน (Money) 
• ได้รับงบประมาณสนับสนุนจ านวนน้อย ไม่พร้อมใน

การพัฒนาด้านต่างๆอย่างเต็มท่ี  
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านวัสดุอุปกรณ์(Materials) 

• สภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี สะอาด สวยงาม • ไม่มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อุปกรณ์การสอน
ห้องปฏิบัติการยังไม่ครบ ไม่มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

ด้านการจัดการ (Management) 
• ผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่าง

เต็มท่ี 
• มีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร

ต่างๆ 

• มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารค่อนข้างบ่อย ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการบริหารงาน 

• การด าเนินงานหรือกิจกรรมบางอย่างขาดความ
คล่องตัว มีการด าเนินงานท่ีล่าช้าในเรื่องเอกสาร
หนังสือเข้า 

• ระบบการจัดการบริหารของโรงเรียนยงัไม่เป็น
เอกภาพ ขาดการบริหารเชิงรุก 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมายติดตามผล
การน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
และการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education 
 2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมนิ  O-NET และ 
PISAรวมถึงแนวทางการพฒันานักเรียน เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 
 3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็นท่ียังขาดอัตราอยู่ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
  

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

ร้อยละที่ไดเ้ฉลี่ย คะแนนที่ได้เฉลี่ย ระดบัคณุภาพ 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 98.00 4.90 ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 96.00 4.80 ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก 
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

82.00 4.10 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด 
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

80.00 4.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 94.00 4.60 ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

81.00 4.05 ดีมาก 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศกึษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

97.00 4.85 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

100.00 5.00 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 

98.00 4.90 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

100.00 5.00 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ 
ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 

100.00 5.00 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

96.00 4.80 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

94.00 4.60 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

ร้อยละที่ไดเ้ฉลี่ย คะแนนที่ได้เฉลี่ย ระดบัคณุภาพ 
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีก าหนดข้ึน 

83.00 4.15 ดีมาก 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูง 
ข้ึน 

82.00 4.10 ดีมาก 

รวม/เฉลี่ย 85.67 4.28 ดีมาก 
 

สรุป ผลภาพรวมของสถานศกึษา : คะแนนที่ได้ 85.67 
   ระดับคณุภาพ       ระดับ 1       ระดบั 2       ระดบั 3       ระดบั 4       ระดบั 5 
                              (ปรบัปรุง)        (พอใช้)           (ดี)                (ดีมาก)           (ดเียี่ยม) 
 

 

จุดเด่น 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ รับฟังค าส่ังสอนของครู
อาจารย์ และผู้ปกครอง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน นักเรียนรู้จักตนเอง พึง่ตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ดีเป็นสมาชิกท่ีดีและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความเป็นประชาธิปไตย ปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนา และด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ด้านการจัดการศึกษา 
ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ตามบทบาท

หน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
สะอาด มีระเบียบ ปลอดภัย ไร้มลภาวะ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ครูทุกคนได้รับการพัฒนาจากการเข้าอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง มีความรู้

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพเด็ก ได้รับมอบหมายให้สอน
ตรงตามวิชาเอกหรือความถนัด ทุ่มเทเอาใจใส่ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการเรียนรู้ที่สนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล รู้จักใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม มีการประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตาม
สภาพจริง และมีการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้เต็มตาศักยภาพ 
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4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง กล้าพูด กล้า

ท า กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้น า มีความขยันต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีความประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงต่อ
เวลา มีวินัยและรักการท างาน มีความสุภาพเรียบร้อยแต่งกายสะอาด มีความสามัคคี มีเหตุมีผล ช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ “ยิ้มง่าย ไหว้งาม” ของการจัดต้ัง
สถานศึกษาโดยเฉพาะ 

5. ด้านมาตรการส่งเสริม 
สถานศึกษามมีาตรการส่งเสริมภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการขั้นพื้นฐานพฒันางานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา คณะกรรมการนิเทศภายใน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อจัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้นสังกัด
ก าหนด 

 

จุดควรพัฒนา 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

การพัฒนาเด็กให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และควรพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

2. ด้านการจัดการศึกษา 
มีการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา การรายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่งภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีมีการ
ประชุมตามเกณฑ์ก าหนด เพื่อเป็นกระบวนการบริหารบุคคลแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
การพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ครูควรจัดท าบันทึกการสอนให้ชัดเจนและ

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

4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาระดับความสามารถของผู้เรียนท่ีชัดเจน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่

เรียนใฝ่รู้ โดยเน้นการอ่านและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การท างานกลุ่ม การอภิปราย การท าโครงงาน 
และส่งเสริมการคิดเป็น ท าเป็น การคิดท่ีเป็นระบบ มีการคิดแบบองค์รวม 
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5. ด้านมาตรการส่งเสริม 
สถานศึกษาควรพัฒนามาตรการส่งเสริมภายในสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการ

สถานศึกษาอย่างจริงจัง และมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดค้านงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเพื่อรองรับทุกภาคสวน ท้ังครู ผูบริหาร คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และนโยบายของกระทรวง ใหได
หลักสูตรที่เปนมาตรฐานสอดคลองกับเปาหมายและความตองการของผูเรียน/ทองถิ่น มีการขออนมุัติการใช้
หลักสูตร มีการประเมินใช้หลักสูตรและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหทันสมัยและตอเนื่อง ไดจัด
รายวิชาเพิ่มเติมอยางหลากหลายทุกกลุมสาระการเรียนรู้ มีเนื้อหาเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน โดยใหนักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ รวมท้ังมีหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมสูประชาคมอาเซียนไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตอง
การ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยมีการวางแผนด าเนินงานและมีแผนการจัด
กิจกรรม แยกเปนกิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการทุกกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุมตางๆ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน กิจกรรมทัศน
ศึกษา กิจกรรมคายตางๆ กิจกรรมปรับความรูพื้นฐานและกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน มีนโยบายสงเสริม
และสนับสนุนใหครูจัดการเรียนรู ท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
จัดท าโครงการจัดหา และจัดสรางเพิ่มเติมตอไป และสงเสริมใหครู/บุคลากร ไดรับความรูความ

เช่ียวชาญในสาขาเฉพาะตามความถนัดและสนใจใหมากขึ้น โดยใหเขารับการฝกอบรมและการประชุม เข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดระบบการนิเทศภายในใหมีประสิทธิภาพ น าภูมิปญญาทองถิ่นรวมจัดท าหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับ     ผูเรียนและทองถิ่นและจัดสรรระดมทรัพยเพื่อใหมีหองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีเพียงพอ
ส าหรับนักเรียนในการศึกษาคนควาหาความรูในโลกกวาง 

 

ความต้องการและความช่วยเหลือ 
ควรสงเสริมใหมีการรับปรึกษาจัดการอบรม สงบุคลากรไปอบรมและมีการนิเทศภายในเพื่อเพิ่มพูน 

ประสบการณของครูที่จะน ามาพัฒนาการเรียนการสอนตอไป ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรใหมี
การเช่ือมโยง สามารถตรวจสอบและเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วแมนย า 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

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

ต้นสังกัด 
5.00 4.94 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 3.00 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดี 

 100.00 76.39 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  76.39  คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  สมควรรับรอง  ไม่สมควรรับรอง 

25 



31 
 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูม ิ
 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงในตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ ผู้เรียนควรได้รับการจัดการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
ระดับชาติ โดยครูศึกษาคู่มือการสอบ O-NET ท่ีส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติส่งมาให้ เพื่อ
พิจารณา วิเคราะห์มาตรฐานตัวช้ีวัดข้อทดสอบในแต่ละวิชา เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการออกข้อสอบของส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการ
วางแผนพัฒนาในปีต่อไป 

 
การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นความยั่งยืนของการพฒันาคุณภาพโรงเรียนบนพื้นฐาน

ของข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานประจ าปี โดยน าแนวทางการพัฒนามา
ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/การเรียนการสอน เพื่อพฒันาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติท่ีทุกคนจะต้องรับผิดชอบผลท่ี
เกิดร่วมกัน การด าเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนท้ังสถานศึกษา ดังนั้น การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรยีนนา
หนองทุ่มวิทยา มีแนวทางดังนี้ 
       1. มีการจัดการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูศึกษาคู่มือการสอบ O-NET ท่ีส านักงานทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติส่งมาให้ เพื่อพิจารณา วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดข้อทดสอบในแต่ละวิชา เพื่อน ามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการออกข้อสอบของส านักงานทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักใน
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวฒันธรรม ในการท างานปกติของสถานศึกษา 

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสม เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 4   
รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ 

                                                                                                               
 

รายละเอียดงบประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

รายละเอียดงบประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ตาราง แสดงรายละเอียดงบประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

รายรับ จ านวนเงินงบประมาณ 
งบประมาณอุดหนุนรายหัว ม.ต้น 1,214,500 
งบประมาณอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย 934,800 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น 308,483 
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย 233,700 
งบประมาณระดมทรัพย์ 889,500 

รวม 3,580,983 
 

รายละเอียดงบจ านวนโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

รายละเอียดงบจ านวนโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ตาราง แสดงรายละเอียดงบจ านวนโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

กลุ่มบริหารงาน 
จ านวน งบประมาณ หมาย

เหตุ โครงการ กิจกรรมในโครงการ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
1. บริหารโรงเรียน 4 4 770,000 35.83  
2. บริหารวิชาการ 37 40 828,000 38.52  
3. บริหารงบประมาณ 7 7 138,000 6.42  
4. บริหารงานบุคคล 11 11 138,000 6.42  
5. บริหารทั่วไป 15 15 138,000 6.42  
6. ทดลองจ่าย - - 137,300 6.39  

รวม 74 77 2,149,300 100.00  
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รายละเอียดงบประมาณบริหารโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

รายละเอียดงบประมาณบริหารโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ตาราง แสดงรายละเอียดงบประมาณ บริหารโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

บริหารโรงเรียน 

1 พัฒนางานสาธารณูปโภค     450,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.54 นางสาวกุลธิดา  โพธมาตร 

2 น้ ามันเช้ือเพลิง     100,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.65 นางบุบผา   นันโท 

3 พัฒนาระบบบริหารโรงเรียน      20,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.65 นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน 

4 พัฒนางานอาคารสถานท่ี     200,000  1 ก.พ. 64 - 31 มี.ค.65 นายเมธาสิทธิ์   แกมจินดา 

รวมเงินงบประมาณบริหารโรงเรียน 
จ านวน 4 โครงการ 

770,000   

 

รายละเอียดงบประมาณบริหารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

รายละเอียดงบประมาณบริหารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ตาราง แสดงรายละเอียดงบประมาณ บริหารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 พี่พบน้อง        5,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.54 นางนุตจร ี พรหมพา 

2 แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ       10,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.65 นางนุตจร ี พรหมพา 

3 นิเทศการสอน        1,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.65 นางอัญชลี  ชาติมนตรี 

4 แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

       5,000  1 ก.พ. 64 - 31 มี.ค.65 นางนุตจร ี พรหมพา 

5 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.65 นายวินัย  ชินบุตร/       
นายณัฏฐพล ไคขุนทด     

6 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนีบัตร       15,000  1 ก.พ. 64 - 31 มี.ค.65 นางนุตจร ี พรหมพา 

7 พัฒนาการจัดการเรียนรู ้       20,000  1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย.65 นางพัชราวรรณ  ศรีสะอาด 
8 พัฒนาการวัดผลและประเมินผล

การศึกษา 
150,000  1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย.65 นายมานะ  ชาติมนตรี 

28 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

9 พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน        3,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นายวินัย   ชินบุตร 
10 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้8 กลุ่ม

สาระ 
       5,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นายณัฏฐพล    ไคขุนทด 

11 พัฒนาส่ือและนวัตกรรม 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

      80,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นายมานะ  ชาติมนตรี 

12 พัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนการ
สอน 

    100,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นางโสภิต    ก าเนิดบุญ 

13 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน       10,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นางโสภิต    ก าเนิดบุญ 
14 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV  DLIT 
       5,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นางสาวกรรณิการ์  ภูสกุล 

15 OPEN HOUSE       80,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นายณัฏฐพล    ไคขุนทด 

16 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น        2,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นางวรรณธิดา  ก าเนิดบุญ 

17 นักเรียน เรียนรวม        1,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นางวรรณสุดา โยชัย 

18 งานทะเบียนและสถิติ       40,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นางนุชนาฎ  คุ้มศาสตรา 
19 งานภาคีเครือข่ายการศึกษา        2,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นางนุชนาฎ  คุ้มศาสตรา 
20 ข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน        2,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นายวีระชัย  สาระสิทธิ์ 
21 งานครูที่ปรึกษาช้ันเรียน        4,000  1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นางพัชราวรรณ  ศรีสะอาด 
22 โครงการโรงเรียนสุจริต 3,000 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นางวรรณธิดา ก าเนินบุญ 

23 พัฒนาระบบงานบริหารวิชาการ 15,000 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 นางสาวกรรณิการ์  ภูสกุล 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

24 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์      10,000  1-31 ส.ค.64 นางอัญชลี / นางมลิวรรณ 

25 โครงการสวนพฤกษาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

      43,000  1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย.65 นางสาวกรรณิการ์  ภูสกุล 
นางพัชราวรรณ  ศรีสะอาด 

กลุ่มสาระภาษาไทย  
26 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน

ภาษาไทย 
      10,000  1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย.65 นางบุบผา  นันโท 

27 สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ      10,000  ก.ค.-65 นางสาวกุลธิดา  โพธมาตร 
28 ร าลึกคุณสุนทรภู่       20,000  มิ.ย.-65 นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ  
29 โครงการวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
      10,000  1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย.65 นายวิทวัส  นาบ ารุง 

30 โครงการวันส าคัญแห่งชาติ       20,000  ธ.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65 
ส.ค.65 

นายวิทวัส  นาบ ารุง 
นางนุชนาฎ  คุ้มศาสตรา 
นายพงษ์พิทักษ ์ ใจสว่าง 
นางสาวณภคภรณ์  ศิริรจน์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
31 พัฒนาส่ือและนวัตกรรมกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
      30,000  1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย.65 นายชาญวิทย์  ไพโรจน ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

32 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนการ
งานอาชีพ 

      30,000  1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย.65 นายเมธาสิทธิ์  แกมจินดา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
33 วันคริสมาสต์       10,000  ธ.ค.-64 นางขนิษฐา หินประกอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
34 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน

นาฎศิลป์ไทยประยุกต์ 
      20,000  พ.ย. 64 - มี.ค.65 นางรัตน์ประณี  คู่กระสังข ์

35 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ดนตร ี       30,000  พ.ย. 64 - มี.ค.65 นายปัญญา ทองสา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
36 สัปดาห์คณิตศาสตร์        5,000  1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย.65 นางสาวนิตยา นางสาวเกษร  

37 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่ือทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ 

20,000 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย.65 นางสาวนิตยา นางสาวเกษร  

รวมเงินโครงการบริหารวิชาการ  
จ านวน 37 โครงการ 

828,000   
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รายละเอียดงบประมาณบริหารท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

รายละเอียดงบประมาณบริหารทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ตาราง แสดงรายละเอียดงบประมาณ บริหารท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

6,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายปัญญา ทองสา   
นายวิทวัส นาบ ารุง 
นายวีระชัย สาระสิทธิ์ 

2 งานสารสนเทศกิจการนักเรียน 10,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์ 
นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง 

3 งานสถานศึกษาสีขาว 14,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ 
นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง 

4 งานเครือข่ายผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียน 

5,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ 
นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง 

5 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ 

10,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นางดาวรุ่ง กลางวงค์  
นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง 

6 งานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 20,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายปัญญา ทองสา 

7 โรงเรียนปลอดขยะ 10,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายอาทิตย์ อันตาละโลก 
นางสาวณภคพรณ์ ศิริรจน์ 

8 งานโสตทัศนศึกษา 20,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายปัญญา ทองสา 
นายชาญวิทย์ ไพโรจน์ 

9 งานรักษาความปลอดภัยและเวร
ประจ าวัน 

5,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายอาทิตย์ อันตาละโลก 
นายวิทวัส นาบ ารุง 

10 งานส่งเสริมประเพณี ส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 

5,000 ธ.ค.-64 นายอาทิตย์ อันตาละโลก 

11 วันไหว้คร ูประจ าปีการศึกษา 2565 5,000 มิ.ย.-64 น.ส.วลัยภรณ์ เถ่ือนหมื่นไวย 

12 นาคุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 เงินข้าว 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายวิทวัส  นาบ ารุง 

13 โครงการ TO BE NUMBER ONE 
40,000 

เทศบาล 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายอาทิตย์  อันตาละโลก 
น.ส.วลัยภรณ์ เถ่ือนหมื่นไวย 

 

31 



37 
 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูม ิ
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

14 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน        3,000  1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นางวรรณธิดา ก าเนิดบุญ 

15 พัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป       15,000   1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นางสาวณภคพรณ์ ศิริรจน์ 

 รวมเงินโครงการบริหารทั่วไป  
จ านวน 15 โครงการ 

138,000   

 

รายละเอียดงบประมาณบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

รายละเอียดงบประมาณบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ตาราง แสดงรายละเอียดงบประมาณ บริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ 
(การเงินและบัญชี, พัสดุและ  
สินทรัพย์) 

25,000 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นางบุบผา  นันโท 
นางสาวนิตยา นิลาราช 

2 พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
และควบคุมภายในสถานศึกษา 

      16,000  1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นางวรรณสุดา  โยชัย 

3 จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

       6,000  1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นางวรรณสุดา  โยชัย 

4 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ       80,000  1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายทวีศักดิ์ ลาดก่าน 

5 พัฒนางานธุรการและสารบรรณ
โรงเรียน 

       5,000  1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นางสาวจุฑามาศ สีหาแสน 

6 พัฒนางานสารสนเทศ        3,000  1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นางวรรณสุดา  โยชัย 

7 เรียนฟรี 15  ปีอย่างมีคุณภาพ        3,000  1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นางสาวกุลธิดา  โพธมาตร 
รวมเงินโครงการบริหารงบประมาณ  

จ านวน 7 โครงการ 
138,000 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูม ิ
 

รายละเอียดงบประมาณบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

รายละเอียดงบประมาณบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ตาราง แสดงรายละเอียดงบประมาณ บริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 งานสัมพันธ์ชุมชน        1,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางรัตน์ประณี  คู่กระสังข ์

2 สร้างขวัญและก าลังใจ          5,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวพรพิมล  ต้ังใจ 

3 อบรม/ศึกษาดูงานพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      71,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางเนตรนภา   วิญญาสุข 

4 งานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน 10,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางไสว  หิตาพิสุทธิ์ 

5 งานประกนัชีวิตครูและนักเรียน 0 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางไสว  หิตาพิสุทธิ์ 
6 งานนิเทศบุคลากร 1000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางเนตรนภา   วิญญาสุข 
7 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากร 
5000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางเนตรนภา   วิญญาสุข 

8 พัฒนาระบบงานบริหารบริหารงาน
บุคคล 

15000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวจุฑามาศ สีหาแสน 

9 งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

10,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางเนตรนภา   วิญญาสุข 

10 ส่งเสริมความเป็นไทย  สร้างอัต
ลักษณ์ของคนชัยภูมิ 

0 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางรัตน์ประณี  คู่กระสังข ์

11 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

20,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางไสว  หิตาพิสุทธิ์ 
นางศิรินันท์  รุ่งกิจโสภิญ 
นางสาวจุฑามาศ สีหาแสน 

รวมเงินโครงการบริหารงานบุคคล  
จ านวน 11  โครงการ 

138,000 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูม ิ
 

รายละเอียดงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

รายละเอียดงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ตาราง แสดงรายละเอียดงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ปีงบประมาณ 2565 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมลดเวลาเรียน 347 x 10  3,470  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางอัญชลี  ชาติมนตรี 

2. ลูกเสือ  347 x 120  41,640  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว 
นายชาญวิทย์  ไพโรจน์ 

3. กีฬาสี  50,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายอาทิตย์ อันตาละโลก 

4. กีฬาโซน  90,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายชาญวิทย์  ไพโรจน์ 

5. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  
593 x 100 

   59,300  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวกรรณิการ์ ภูสกุล 

6. แข่งขันทักษะวิชาการ     50,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายณัฏฐพล    ไคขุนทด 

7. ความเป็นเลิศทางกีฬา  ส ารองนอกจังหวัด     20,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65  

8. ความเป็นเลิศทางกีฬาฟุตซอล      20,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายวินัย ชินบุตร 

9. ความเป็นเลิศทางกีฬาฟุตบอล  20,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายพงษ์พิทักษ์  ใจสว่าง 

8. ความเป็นเลิศทางกีฬาวอลเลย์บอล      10,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว 

9. ค่ายวิทยาศาสตร์    10,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางมลิวรรณ มาตร์ไตร 

10. ค่ายคณิตศาสตร์   10,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวนิตยา  นิลาราช 

11. ค่ายภาษาอังกฤษ    20,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางโสภิต  ก าเนิดบุญ 

12. ค่ายสังคม 10,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายวีระชัย สาระสิทธิ์ 

13. ค่ายอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ม.5    
70 x 200 

     14,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายอาทิตย์ อันตาละโลก 

14. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร 

       5,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางดาวรุ่ง กลางวงค์ 
นางวรรณธิดา ก าเนิดบุญ 
นายวิทวัส นาบ ารุง 

15. ค่ายคุณธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 และ 4 

 5,000  1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายวิทวัส นาบ ารุง 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูม ิ
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ปีงบประมาณ 2565 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

16. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ในช่วงสถานการณ์โควิด 19  

   53,773 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายณัฏฐพล   ไคขุนทด 

17. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดี 

“คนดีศรี น.ท.ว.” 

    20,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นายปัญญา  ทองสา 

นางสาวณภคภรณ์  ศิริรจน์ 

18. งานสภานักเรียนและส่งเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

10,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางดาวรุ่ง กลางวงค์  

นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง 

19. งานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม 

จริยธรรมนักเรียน 

 10,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางสาวณภคภรณ์  ศิริรจน์ 

รวมเงินโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 11  โครงการ 

542,183   
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูม ิ
 

ส่วนที่ 5 
การก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

                                                                                                                           
 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดแนวทางในการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการไว้ดังนี ้
 

การก ากับติดตาม 

 
• จัดท ารูปแบบการก ากับ ติดตามงาน 
• จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 
• ก าหนดขอบข่ายการก ากับ ติดตามงาน ดังนี้ 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการ 

การก ากับ 
ติดตาม 

ด้านกระบวนการ 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

ด้านปัจจัย 

ด้านผลผลิต 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูม ิ
 

การประเมินผล 
 
• แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผล 
• สร้างเครื่องมือประเมินผล 
• ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเพื่อดคูวามเป็นไปได้ ระหว่างด าเนินโครงการเพื่อดู 

ความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการเพื่อดู
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 
 

การตรวจสอบ 
 
เป็นการประเมินความก้าวหน้าของด าเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน/

โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนดการตรวจสอบจึงเป็นกระบวนการ
ท่ีบ่งช้ีคุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่เพียงใด 
การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 
เป็นกระบวนการท่ีกระท าโดยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน

การตดัสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกขั้นตอนของการท างาน ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจ
กระท าเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อส้ินสุดงาน/โครงการ 

2. การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 
เป็นกระบวนการท่ีกระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลท่ีไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทางโรงเรียน

แต่งต้ัง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบ
ว่างาน/โครงการ ประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ ท่ีก าหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการ ต่อไป 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2565   โรงเรยีนนาหนองทุ่มวิทยา   สพม.ชัยภูม ิ
 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ได้ก าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการไว้ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
การรายงานผล 
 

เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ ซึง่เป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญของโรงเรียนท่ีจะต้องรายงาน
ผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้ความส าเร็จ 
และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการของ
โรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป โดยได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ดังนี้ 

1. รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 

2. สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ เป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 เดือนตุลาคม 
ระยะท่ี 2 เดือนมีนาคม 

3. ทุกส้ินปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน หน่วยงานต้น
สังกัดได้ทราบต่อไป ซึ่งมีสาระของเรื่องท่ีจะรายงาน ดังนี้ 

3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
3.3 ผลส าเร็จท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 

การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ 

ก่อน 
ด าเนินการ 

การตรวจสอบคุณภาพภายใน 
โดยผู้มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 
โดยกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

หลัง 
ด าเนินการ 

งาน/โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

สิงหาคม-กันยายน 2564 ประชุมช้ี แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 
เพื่อจัดท า แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

23 กันยายน  2564 รวบรวมกิจกรรม/โครงการ จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 

1 ตุลาคม 2564 ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

31 มีนาคม 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

15 ตุลาคม 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2565 – กันยายน 
2565) 
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ค าสั่งโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ท่ี     95/2564 

เร่ือง แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ  2565 

*************************************************** 
  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้

การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามาตรฐาน ด าเนินการบริหารงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนนุท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นไป

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ 04006/2279 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2548  

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษา

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี

งบประมาณ  2565  โดยมีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะครู ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ

เพื่อให้การด าเนินงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

 1.1  ว่าท่ีร้อยเอก จีระศักดิ์ แต่งผิว  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  1.2  นายวุฒิชัย  รักหินลาด  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธาน  

  1.3  นายชวน   รอบแคว้น   ครู  กรรมการ  

  1.4  นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์   ครู   กรรมการ 

  1.5  นางบุบผา   นันโท    ครู  กรรมการ 

  1.6  นางวาสนา   วงศ์ใหญ่   ครู  กรรมการ 

  1.7  นายณัฏฐพล   ไคขุนทด   ครู  กรรมการ 

 1.8  นางดาวรุ่ง  กลางวงค์   ครู  กรรมการ 

  1.9  นางเนตรนภา  วิญญาสุข   ครู  กรรมการ 

  1.10 นางวรรณสุดา   โยชัย   ครู  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าท่ี อ านวยการ ประสานงาน ให้ค าปรึกษา ก ากับติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 

 2.1  นายชวน   รอบแคว้น   ครู  ประธานกรรมการ 

  2.2  นางบุบผา   นันโท    ครู  รองประธาน  

  2.3  นางสาวเกษร  คงเมือง   ครู  กรรมการ  

  2.4  นางสาวนิตยา  นิลาราช   ครู  กรรมการ 

  2.5  นางวรรณสุดา   โยชัย   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี รวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพองค์กร วิเคราะห์โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาโรงเรียน รวบรวมเงินงบประมาณและ

เงินนอกงบประมาณ ท่ีได้รับในปีงบประมาณ 2565 พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามเหตุผลความจ าเป็นใน

หารจัดท าโครงการ รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเขียนโครงการ เตรียมเอกสาร ลงทะเบียน และจัดการ

ประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

3.  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ประกอบด้วย 

3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 

3.1.1  นายณัฏฐพล   ไคขุนทด  ครู   ประธานกรรมการ 

3.1.2  นางนุตจรี  พรหมพา  ครู   กรรมการ 

3.1.3  นางนุชนาฏ  คุ้มศาสตรา  ครู   กรรมการ 

3.1.4  นายวินัย   ชินบุตร  ครู   กรรมการ 

3.1.5  นายมานะ  ชาติมนตรี  ครู   กรรมการ 

3.1.6  นางอัญชลี  ชาติมนตรี  ครู   กรรมการ 

3.1.7  นางสาวพรพิมล  ต้ังใจ  ครู   กรรมการ 

3.1.8  นางนัฐภรณ์  มลัยแก้ว  ครู   กรรมการ 

3.1.9  นางโสภิต  ก าเนิดบุญ  ครู   กรรมการ 

3.1.10 นายวีระชัย  สาระสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3.1.11 นางสาวกุลธิดา  โพธมาตร ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3.1.12 นางพัชราวรรณ  ศรีสะอาด พนักงานราชการ  กรรมการ 

3.1.13 นางสาวกรรณิการ์  ภูสกุล ครู   กรรมการและเลขานุการ  
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3.2  กลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 

3.2.1  นางบุบผา   นันโท  ครู   ประธานกรรมการ 

3.2.2  นางวรรณสุดา  โยชัย  ครู   กรรมการ 

3.2.3  นางวรรณธิดา  ก าเนิดบุญ  ครู   กรรมการ 

3.2.4  นางมลิวรรณ  มาตร์ไตร  ครู   กรรมการ 

3.2.5  นางขนิษฐา  หินประกอบ  ครู   กรรมการ 

3.2.6  นางสาวเกษร  คงเมือง  ครู   กรรมการ 

3.2.7  นายทวีศักดิ์  ลาดก่าน  พนักงานราชการ  กรรมการ 

3.2.8  นายพงษ์สนัน  ต่อพล  ครูธุรการ  กรรมการ 

3.2.9  นางสาวนิตยา  นิลาราช  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

3.3.  กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย  

3.3.1  นางเนตรนภา  วิญญาสุข  ครู   ประธานกรรมการ 

3.3.2  นางไสว  หิตาพิสุทธิ์  ครู   กรรมการ 

3.3.3  นางศิรินันท์  รุ่งกิจโสภิญ  ครู   กรรมการ 

3.3.4  นางรัตน์ประณี  คู่กระสังข์ ครู   กรรมการ 

3.3.5  นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

3.4.  กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 

3.4.1  นางวาสนา  วงศ์ใหญ่  ครู   ประธานกรรมการ 

3.4.2  นายวัชรินทร์  หินประกอบ ครู   กรรมการ 

3.4.3  นางดาวรุ่ง  กลางวงค์  ครู   กรรมการ 

3.4.4  นายปัญญา  ทองสา  ครู   กรรมการ 

3.4.5  นายชาญวิทย์  ไพโรจน์  ครู   กรรมการ 

3.4.6  นายวิทวัส   นาบ ารุง  ครู   กรรมการ 

3.4.7  นายอาทิตย์  อันตาละโลก  ครู   กรรมการ 

3.4.8  นายเมธาสิทธิ์  แกมจินดา  พนักงานราชการ  กรรมการ 

3.4.9 นายพงศ์พิทักษ์  ใจสว่าง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

3.4.10 นางสาววลัยภรณ์ เถ่ือนหมื่นไวย ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

3.4.11 นางสาวณภคภรณ์   ศิริรจน์ พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าท่ี วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT) จัดท าแผนงาน/โครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาโรงเรียน และนโยบายของโรงเรียน ประจ าปี 2565 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย 

4.1 นายปัญญา     ทองสา   ครู   ประธานกรรมการ 

4.2 นายพงษ์สนัน   ต่อพล            ครูธุรการ                กรรมการ 

4.3 นางโสภา  กอเมืองน้อย             แม่บ้าน   กรรมการ                                                                         

4.4 นายบรรจง  รินทร์ขอม            พนักงานบริการ  กรรมการ 

4.5 นายบรรจง  กอเมืองน้อย          พนักงานบริการ  กรรมการ 

4.6 นายธนธรณ์  เวียงชัยภูมิ  พนักงานบริการ  กรรมการ 

4.7 นางสาวนิตยา  นิลาราช  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี จัดเตรียมเครื่องเสียง จัดเตรียมติดต้ังอุปกรณ์ Projecter และ Computer และบันทึกภาพ

กิจกรรมตลอดงาน 
 

5.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 

5.1  นางวรรณสุดา   โยชัย   ครู   ประธานกรรมการ 

5.2  นางสาวเกษร  คงเมือง   ครู   กรรมการ  

5.3  นางสาวนิตยา  นิลาราช  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ออกแบบประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  

ขอให้บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มก าลัง

ความสามารถเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน และทางราชการต่อไป 
 

      ส่ัง   ณ  วันท่ี   27   กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าท่ีร้อยเอก 

            (จีระศักดิ์  แต่งผิว ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
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ข้ันตอนและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ขั้นตอน การด าเนินการ/กิจกรรม 
1. การทบทวนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อด าเนินการ 
   1) วิเคราะห์ศักยภาพ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
   2) ทิศทางการจัดการศึกษา 
   3) วิเคราะห์ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   4) ข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
   5) ประเมินความเส่ียงด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ 
   6) ประเมินความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ผลลัพธ์ กระบวนการ ฯลฯ 

2. การจัดท า
แผนปฏิบัติ 
การประจ าปี
งบประมาณ 

ประชุมสัมมนาการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพื่อร่วมก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินการ 
   1) การประชุมสัมมนา 
       - การก าหนดต าแหน่ง ทิศทางการด าเนินการ 
       - พิจารณาความเช่ือมโยง แผนยุทธศาสตร์ ผลการประเมินภายในภายนอก
กรอบงบประมาณของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
       - ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
       - ก าหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีส าคัญและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
       - ประมาณการและค่าคาดการณ์การใช้ทรัพยากรท่ีต้องการ เช่น งบประมาณ 
อัตราก าลัง อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
   2) จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
   3) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   4) ปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะ 

3. การอนุมัติ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
งบประมาณ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณฉบับสมบูรณ์ 
   1) เสนอต่อท่ีประชุมกรรมการฯ/คณะท างาน 
   2) เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
   3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

4. การติดตาม 
ประเมินผลแผนปฏิบัติ 
การประจ าปี
งบประมาณ 

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
   1) รายงาน รอบ 6 เดือน (รายงานผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน) 
   2) รายงานรอบ 12 เดือน (รายงานคณะกรรมการสถานศึกษา) 
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กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ/ 
คณะท างานจัดท า (ร่าง) แผนฯ 

เร่ิมต้น 

8. ติดตามและ
ประเมินผล 

2. ประชุม สัมมนา เพื่อร่วมกัน
ก าหนดทิศทาง 

3. คณะท างานเสนอ (ร่าง)
แผนปฏิบัติการ 

4. รับฟังความคิดเห็นและ
ปรับปรุงแผนฯ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

5. เสนอที่ประชุมกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

7. จัดประชุม ช้ีแจง เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ 

6. จัดท าแผนและงบประมาณ 
ฉบับสมบูรณ์ 

9. จัดท ารายงานผลการ 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

สิ้นสุด 

เห็นชอบ 

ไมเ่ป็นไปตามแผน เป็นไปตามแผน 
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