
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

 
 

 
โรงเรียนนาไหมพทิยาคม รชัมังคลาภิเษก 

อ าเภอบ้านดุง  จังหวดัอดุรธานี 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  



 
 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4  ปี 

ของโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครั้ง
ที่ ..1.......  เมื่อวันที่ ...18...... เดือน ....พ.ค.......... พ.ศ. .....2562...................ได้พิจารณาแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 4  ปี  ( ปีการศึกษา 2562-2565) ของโรงเรียนนาไหมพิทยาคม 
 รัชมังคลาภิเษกแล้ว     
 

          เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4  ปี ได้ 
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  โรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

 ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
พ.ศ. 2546  ก าหนดว่า การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการพัฒนา     
องค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอและให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด ซึ่งโรงเรียน 
เป็นส่วนราชการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
และมีรายละเอียดภารกิจที่ต้องปฏิบัติก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 พร้อมข้ันตอนการปฏิบัติการจัดท าและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561             
ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนนาไหม
พิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจึงจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี คือ ปีการศึกษา 2562-2565      
นี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจและตามต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
ก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2562 
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อ านวยความสะดวก 
ในการจัดท า และร่วมด าเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

         คณะผู้จัดท า 
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บทที่ 1 

ภาพรวมของสถานศึกษา   

1. ประวัติ ที่ตั้ง /  สภาพพื้นที่เขตบริการ  
  โรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต20ตั้งอยู่หมู่

ที่ 1บ้านนาไหม  ต าบลนาไหมอ าเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีระยะทางจากที่ว่าการอ าเภอถึงโรงเรียน19 
กิโลเมตร  ระยะทางจากโรงเรียนถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20เป็นระยะทาง100 
กิโลเมตร 

ปี ๒๕๒๙ โรงเรียนได้เริ่มก่อตั้งโดย นายสวาท บุรีเพียศึกษาธิการอ าเภอบ้านดุง  นายมณเฑียร ศรีภูธร 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา และนายทองด า เวียงค า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

ประธานสภาฯ ต าบลนาไหม ในขณะนั้น เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับชาวบ้านนาไหม โดยเป็นโรงเรียนสาขา
ของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา  ซึ่งมีนายสวัสดิ์  สมวัชรจิตเป็นผูดู้แลโรงเรียนสาขา  เปิดท าการสอนที่โรงเรียนบ้าน
นาไหม  ต าบลนาไหม 

ปี ๒๕๓๐ โรงเรียนย้ายมาที่ปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต าบลนาไหม อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
และชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  บนที่ดินซึ่งเป็นบริเวณท่ีตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  โดย
ได้รับการบริจาคจากนายหนูเลื่อน อินสุวอ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไหมในสมัยนั้นจ านวน 43 ไร่ 

ปี ๒๕๓๑ โรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนนาไหมพิทยาคม  และเนื่องจากในปี
ดังกล่าวเป็นปีรัชมังคลาภิเษก   กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ท าการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนนา
ไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก โดยมีนายมณเฑียร  ศรีภูธร  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนคนแรก 

ปี ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕  กรมสามัญศึกษาได้มีการสั่งให้ นายอัธยาศัย  โฮมวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงเรียนกุมภวาปี  มาเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

ปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายชัยศักดิ์  แน่นอุดร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน
อุดรพิทยานุกูลมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  

ปี ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายพลศิลป์  จันทบุตร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสามัญ
ศึกษาจังหวัดอุดรธานีมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนแบบ
สหศึกษา  เปิดสอนในระดับ  ม.ต้น  (ปี ๒๕๓๑ – ปัจจุบัน) และเปิดสอน ม.ปลาย  (ปี ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน) 

ปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายวุฒิชัย  บุญบุตตะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดุง
วิทยา  มารักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายประวัติ  ค าสิงห์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๕๑  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายประมาณ  จุ้ยประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียน
รังสรรค์วิทยา   มารักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก   และต่อมาได้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

ปี ๒๕๕๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๓ แต่งตั้งนายอาวุธ  เคนแสนโคตร ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาสรรค์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 



 
 

ปี ๒๕๕๔ ( มิถุนายน – ธันวาคม) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๐แต่งตั้งนาย
ประมวล  โสภาพร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา มารักษาการต าแหน่งในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ปี ๒๕๕๔–๒๕๕๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๐  แต่งตั้งนายสมาน  ประวันโต  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน  มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน   
 ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๐  แต่งตั้งนายสังข์ทอง   
รอญศึก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางพลี(บุศย์บูรณะ)  มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน   
 ปี ๒๕๖๑-ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๐  แต่งตั้งนางสิตาพัชร์  ผิวเงิน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.อด เขต๑ มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. ปรัชญา/สุภาษิต ค าขวัญและสีประจ าโรงเรียน 
 ปรัชญาโรงเรียน 

ปญฺญา นตฺถิ อฌายโต      หมายความว่า ปัญญาไม่เกิดแก่ผู้ไม่พินิจ 
 
ค าขวัญของโรงเรียน 

รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
สีประจ าโรงเรียน  น้ าเงิน-เหลืองสีน้ าเงิน  หมายถึง พระมหากษัตริย์สีเหลือง   หมายถึง      

สีประจ าวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
3.  โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

  

โครงสร้างการบริหาร  
         โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- งานสารบรรณ 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

- งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
- งานวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนการศึกษา 

- งานทะเบียนและรับ
นักเรียน 

- งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

- งานสารบรรณ 

- งานจัดท าแผน 

- งานจัดสรร
งบประมาณ 

- งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 

- งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

- งานบริหารการเงิน
และการบัญชี 
- งานตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผล และ

- งานสารบรรณ 

- งานวางแผน
อัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 

- งานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

- งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

- การออกจาก
ราชการ 

- งานวินัยและรักษา
วินัย 

- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

- งานอาคาร สถานท่ี 

- งานสัมพันธ์ชุมชน 

- งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 

- งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

- งานสหกรณ์ 

- งานอนามัย และ
โภชนาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำน กลุ่มบริหำรทั่วไป 



 
 
4.  ผลการด าเนินการ  สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น  
 4.1  ผลการด าเนินการที่ผ่านมา   
     ด้านผู้บริหาร 
   โรงเรียนมีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และน าผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  เป็น
ข้อมูลฐานในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  บริบทของโรงเรียน   ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น   
มีการพัฒนาวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ ให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือใช้ในการพัฒนางาน
และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดให้มีห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน                    
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  มีกระบวนการนิเทศติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
                      ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง น าไปสู่การเกิดองค์ความรู้หรือการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  มีการจัดโครงการและ
กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ครูมีข้อมูลและรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้
เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกันและน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัย  
ในชั้นเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ  2 เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้
นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียน
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถ
สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู  นักเรียน
กับนักเรียน  นักเรียนรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูวัดผลประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน า
ผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 



 
 
   ด้านนักเรียน 

  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดย
ใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลัง เป็นเป้าหมายคุณภาพ   ในการพัฒนาให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
การปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และ การคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัด
แหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยี       ทีท่ันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้
นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่
ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6มีผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
จ านวน ๒๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๘  นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ   มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้    ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม  
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดยโครงการ/ กิจกรรม
พัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการมุกประดับ 
นักเรียนมีความภูมิใจ    ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 9๘.๔๓   นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับ ดีขึ้นไป จ านวน ๒๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๓ มีผล
การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ๖๐.๘๑  
 4.2  ผลการทดสอบระดับชาติ   O-net 3 ปีย้อนหลัง 
 

สาระฯ 
ม.3 ม.6 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๙๔ ๒๘.๗๘ ๓๑.๙๖ ๒๗.๓๖ ๒๑.๗๓ ๒๖.๔๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๗๕ ๒๑.๙๑ ๒๕.๐๒ ๑๘.๒๑ ๑๖.๘๕ ๑๘.๘๖ 
ภาษาไทย ๔๐.๙๗ ๔๓.๔๓ ๕๑.๑๕ ๔๐.๘๒ ๓๘.๓๙ ๓๗.๑๔ 
สังคมฯ - - - ๓๑.๒๑ ๒๘.๑๙ ๓๐.๑๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๕.๑๓ ๒๗.๐๐ ๒๖.๐๔ ๑๙.๗๓ ๒๐.๙๓ ๒๐.๒๓ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.3  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 
 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

                    ๒.๑ จากผลการประเมินคุณภาพขอสถานศึกษาของส านักงานการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) รอบ ๓  เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๕  ผลการประเมินมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพของส านักงานการประเมินมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)  ครั้งที่ ๓ 

ล าดับ
ที ่

ตัวบ่งชี้
ที ่ ชื่อตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ดีมาก 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๓๐ ดีมาก 
๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๗ ดี 
๔ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๗.๙๓ ดี 
๕ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๔.๕๖ ต้องปรับปรุง 
๖ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

๗ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

๘ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๓๔ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
๙ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
๑๑ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๗.๑๒ ดี 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างจริงจังโดยเฉพาะ
การสอนซ่อมเสริม ท าแบบฝึกหัด ใบงาน นอกจากนี้ ครูควรน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการสอนใช้สื่อ
อย่างหลากหลาย ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าเครื่องมือใน
การวัดผลที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับแนวทางการวัดผลของส านักทดสอบทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด 
ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒) ผู้เรียนควรได้รับการจูงใจให้ตั้งใจทบทวน ฝึกฝน และท าแบบทดสอบ O-NET ด้วยความตั้งใจ 
นอกจากนี้ ควรเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นทักษะในการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ทบทวน ฝึกฝน ท า
แบบทดสอบด้วยตนเอง ครูควรจัดหาสื่อซอร์ฟแวร์ ประเภท CAI CD-ROM ที่มีสาระการเรียนรู้ตรงตาม
หลักสูตร ก าหนดให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ด้วยตนเอง 
๓) ผู้บริหารควรนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สถานศึกษาควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง สนับสนุน ส่งเสริม การท า
การบ้าน แบบฝึกหัด อ่านหนังสือ และท างานที่ครูมอบหมายให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอ 
  
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาต้องจัดท าแผนพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานที่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ ดี โดยเฉพาะ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น สถานศึกษาต้องจัดท าแผนพัฒนายกระดับคุณภาพแล้ว
เสนอแผนดังกล่าวไปยังต้นสังกัด รวมทั้งเสนอแผนไปยัง สมศ. ให้พิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับจากได้รับ 
รายงานฉบับสมบูรณ์จาก สมศ. แล้วให้ด าเนินการตามแผนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้นตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภายใน ๒ ปี การศึกษา 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการสอน ใช้สื่ออย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าเครื่องมือในการวัดผล ประเมินผลที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลของส านักทดสอบทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้ฝึกท า ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ครูควรจูงใจให้ผู้เรียนตั้งใจทบทวนความรู้จากสื่อที่
หลากหลาย และจูงใจให้ผู้เรียนตั้งใจท าแบบทดสอบ ทดลองท าแบบทดสอบเป็นระยะๆ หรือเรียนรู้ ฝึกฝน
ทบทวนความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
4.4 ผลความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง  ชุมชน และองค์กรปกครอง   ส่วน
ท้องถิ่น 
          ชุมชนมีสว่นร่วมในการจัดบรรยากาศสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและสวยงามและ
การบริหารโรงเรียนทั้ง ๔ ฝ่าย 
 
 
 



 
 
 สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น 
 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 
ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง(+) (strengths : S) จุดอ่อน( - ) (weaknesses : W) 

๑. สังคมและ
วัฒนธรรม 

๑. โครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษาสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น 
๒. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและมี
แผนพัฒนาการศึกษา  แผนการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน ท าให้เกิดผลดีในการปฏิบัติงาน 
๓. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ส่งผลให้
ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

๑. การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบุคลากร 
ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง(+) (strengths : S) จุดอ่อน( - ) (weaknesses : W) 
๒. ด้ำนผลผลิตและ
กำรบริกำร 

๑.โรงเรียนเชิญวิทยากรภายนอกเฉพาะด้านมาให้
ความรู้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านมากข้ึน 
๒.ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพ 
๓.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น   
๔.โรงเรียนให้บริการด้านต่างๆแก่องค์กรและ
ชุมชน ส่งผลให้ทางโรงเรียนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนทางการศึกษาจากองค์กรและ 
 ๕. โรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 

๑.ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดไตร่ตรอง
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
๒.การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ไม่หลากหลาย ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
๓.นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้  อ่านไม่คล่อง  เขียนไม่
คล่อง และการคิดอย่างสร้างสรรค์  ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 
 



 
 

 
 
 
 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง(+) (strengths : S) จุดอ่อน( - ) (weaknesses : W) 

๓. ด้ำนครูและ
บุคลำกร 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถ และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  ส่งผล
ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแสวงหา
ความรู้และได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจและ
เสียสละในการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมาย 
 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนสอนไม่ตรงวุฒิการศึกษา  ส่งผล
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระ
งานเพ่ิมขึ้นจากงานสอน  ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
๓. ครูและบคุลากรทางการศึกษาขาด
ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน  
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง(+) (strengths : S) จุดอ่อน( - ) (weaknesses : W) 
๔. ประสิทธิภำพทำง
กำรเงิน /  
งบประมำณ 

๑. สถานศึกษามีแนวทางในการระดมทรัพยากร 
ส่งผลให้การจัดการศึกษาสามารถขับเคลื่อนสู่
เป้าหมายได้ 
๒.สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ  ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 
 

๑. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการ
พัฒนาและบริหารการศึกษา  ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนพัฒนาไม่
ต่อเนื่อง 
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความ
ล่าช้าเนื่องจากมีขั้นตอนและเอกสาร
มาก  ส่งผลให้การท างานขาดความ
คล่องตัว 

๕. ด้ำนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อำคำร 
สถำนที่   

๑. อาคาร  สถานที่ มีความพร้อมในการรองรับ
ผู้เรียน  ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
๒.  โรงเรียนมีวัสดุ เพียงพอ ส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ 

๑. ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ส่งผลต่อการส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาของผู้เรียน 
๒. ครุภัณฑ์บางส่วนช ารุดและเสื่อม
คุณภาพ  ส่งผลกระทบต่อการจัด



 
 

การศึกษา 

๖. ด้ำนบริหำร
จัดกำร 
 
 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะ
ผู้น า ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
๒. สถานศึกษามีการวางแผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ  ส่งผลให้การติดตามและประเมินผลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. องค์กรมีวัฒนธรรมที่ดีงาม  ส่งผลให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ 

๑. การบริหารจัดการบางอย่างไม่ตรง
ตามแผนที่วางไว้  ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 

 
 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก  

ปัจจัยภำยนอก โอกำส(+) (Opportunities : O) อุปสรรค(- ) (Treats : T) 

๑.ด้ำนสังคม
และวัฒนธรรม 

๑. วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒. ความสัมพันธ์ของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) มี
ความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การศึกษาได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดความคล่องตัวใน
การท างาน 
๓. ผู้ปกครองเป็นผู้มีความขยันขันแข็งในการท างาน 
มีอาชีพเสริม เช่น ปลูกยางพารา หรือการท านาปรัง
ตลอดปี ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการ
ท างาน 
๔. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน และเคารพในอ านาจการ
ตัดสินใจของครู เช่น ไม่ร้องเรียนการท าโทษของครู 
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความ
ราบรื่น 
๕. ลักษณะภูมิประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผล
ให้บรรยากาศการเรียนดี 

๑. ผู้ปกครองบางส่วนมีแนวคิดเกี่ยวกับ
การศึกษาว่าไม่จ าเป็นต้องเรียนต่อใน
ระดับสูง ก็สามารถท างานหาเลี้ยงชีพได้ 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. ชุมชนบางส่วนมีค่านิยมเก่ียวกับการสัก
ลาย การดื่มสุรา เสพสารเสพติด และเล่น
การพนัน รวมถึงการแต่งกายที่ไม่ถูก
กาลเทศะ ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
๓. สถาบันครอบครัวอ่อนแอ เพราะ
ผู้ปกครองมีภาระหน้าที่มาก การอบรม
ดูแลบุตรหลานจึงเป็นหน้าที่ของปู่ ย่า ตา 
ยายส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะไม่พึง
ประสงค์ 
๔. โรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่การคมนาคมไม่
เอ้ืออ านวย  ส่งผลต่อการเดินทางมาเรียน
ไม่สะดวก   
๕.มีสถานศึกษาทั้งรัฐ เอกชนและ (อปท.)
กระจายอยู่บริเวณใกล้เคียง ผู้ปกครองส่ง



 
 

บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ส่งผล
ให้จ านวนผู้เรียนลดลง 

๒. ด้ำนเทคโนโลยี ๑. ผู้ปกครอง มีการบริโภคข่าวสารและเรียนรู้
เทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลดีต่อการวางแผน และการ
ตัดสินใจ ในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของ
บุตรหลาน 
๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน มีความ
เข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

๑. สื่อและเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างหลากหลาย  ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน
ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในทางท่ีไม่
เหมาะสม   

๓. ด้ำนเศรษฐกิจ ๑. คนในชุมชนมีการหาอาชีพเสริมที่หลากหลาย  
ส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งส่งเสริม
บุตรหลานให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ทางเลือกในการประกอบอาชีพของนักเรียนมากขึ้น 

๑.ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภัย
ธรรมชาติท าให้ผู้ปกครองมีรายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมีผลต่อการนับสนุน
ทางการศึกษา 
๒.คนในชุมชนมีความจ าเป็นในการไป
ท างานต่างถิ่น ส่งผลต่อการอบรมเลี้ยงดู
บุตรหลาน 

๔. ด้ำนกำรเมือง
และกฎหมำย 

๑. นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ของรัฐบาล ท าให้
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
๒. นโยบายกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาจากภาครัฐ ท าให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารการจัดการศึกษา 
 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้ไม่ได้
รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัด
การศึกษา 
๒. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการ
ศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา 

 
 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT) 
โรงเรียนนำไหมพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 

 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน พบจุดแข็ง ดังนี้ 
 วิเคราะห์ขีดสมรรถนะภายในของโรงเรียนที่เป็นจุดแข็ง มีดังนี้ 

๑.โครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษาสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  



 
 

๒.. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและมีแผนพัฒนาการศึกษา  แผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
ท าให้เกิดผลดีในการปฏิบัติงาน 

๓. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ส่งผลให้ได้รับ
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

๔. โรงเรียนเชิญวิทยากรภายนอกเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านมากข้ึน 

๕. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพ 
๖. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมาก

ขึ้น   
๗. โรงเรียนให้บริการด้านต่างๆแก่องค์กรและชุมชน ส่งผลให้ทางโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน

ทางการศึกษาจากองค์กรและชุมชน 
๘. โรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
๙. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  ส่งผลให้การ

จัดการศึกษามีคุณภาพ 
ฟ๑๐. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแสวงหาความรู้และได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ 
๑๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 
๑๒. สถานศึกษามีแนวทางในการระดมทรัพยากร ส่งผลให้การจัดการศึกษาสามารถขับเคลื่อนสู่

เป้าหมายได้ 
๑๓. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างเป็นระบบ  ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 
๑๔. อาคาร  สถานที่ มีความพร้อมในการรองรับผู้เรียน  ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
๑๕. โรงเรียนมีวัสดุ เพียงพอ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
๑๖. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู้น า ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบุคลากรใน

สถานศึกษา 
๑๗. สถานศึกษามีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้การติดตามและประเมินผล

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๘. องค์กรมีวัฒนธรรมที่ดีงาม  ส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน พบจุดอ่อน ดังนี้ 
๑. การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบุคลากร ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 



 
 

๒. ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดไตร่ตรองและคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
๓. การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ไม่หลากหลาย ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
๔. นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  อ่านไม่คล่อง  เขียนไม่คล่อง และการ

คิดอย่างสร้างสรรค์  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานเพ่ิมข้ึนจากงานสอน  ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน

การสอน 
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน  ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน 
๗.งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาและบริหาร

การศึกษา  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
๘. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าเนื่องจากมีขั้นตอนและเอกสารมาก  ส่งผลให้การท างาน
ขาดความคล่องตัว 
๙. ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งผล

ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของผู้เรียน 
๑๐. ครุภัณฑ์บางส่วนช ารุดและเสื่อมคุณภาพ  ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
๑๑. การบริหารจัดการบางอย่างไม่ตรงตามแผนที่วางไว้  ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 

วิเคราะห์ขีดสมรรถนะภายนอกของโรงเรียน มีดังนี้ 
(๑)ผลกระทบจำกสภำพแวดล้อมที่เป็นโอกำส(+) (opportunities) 

           โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีโอกาสจากภายนอกโรงเรียน ดังนี้ 
๑.วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนเพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๒.  ความสัมพันธ์ของชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) มีความเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การศึกษาได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดความคล่องตัวในการท างาน 
๓.  ผู้ปกครองเป็นผู้มีความขยันขันแข็งในการท างาน มีอาชีพเสริม เช่น ปลูกยางพารา หรือการท านาปรัง

ตลอดปี ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการท างาน 
๔.  ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และเคารพในอ านาจการตัดสินใจ

ของครู เช่น ไม่ร้องเรียนการท าโทษของครู ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความราบรื่น 
๕. ลักษณะภูมิประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้บรรยากาศการเรียนดี 
๖.  ชุมชนมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และทางเลือกใน 



 
 

การประกอบอาชีพของนักเรียนมากขึ้น 
๗. ผู้ปกครอง มีการบริโภคข่าวสารและเรียนรู้เทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลดีต่อการวางแผน และการตัดสินใจ 

ในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน 
๘. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน มีความเข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 
๙. คนในชุมชนมีการหาอาชีพเสริมที่หลากหลาย  ส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งส่งเสริมบุตร

หลานให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
๑๐. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล ท าให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
๑๑. นโยบายกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากภาครัฐ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการ

บริหารการจัดการศึกษา 
 

(๑) ผลกระทบจำกสภำพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค(- ) (treats) 
  โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีอุปสรรคจากภายนอกโรงเรียน ดังนี้ 

๑. ผู้ปกครองบางส่วนมีแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาว่าไม่จ าเป็นต้องเรียนต่อในระดับสูง ก็
สามารถท างานหาเลี้ยงชีพได้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒. ชุมชนบางส่วนมีค่านิยมเก่ียวกับการสักลาย การดื่มสุรา เสพสารเสพติด และเล่นการพนัน 
รวมถึงการแต่งกายที่ไม่ถูกกาลเทศะ ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

๓. สถาบันครอบครัวอ่อนแอ เพราะผู้ปกครองมีภาระหน้าที่มาก การอบรมดูแลบุตรหลานจึง
เป็นหน้าที่ของปู่ ย่า ตา ยายส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ 

๔. โรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่การคมนาคมไม่เอ้ืออ านวย  ส่งผลต่อการเดินทางมาเรียนไม่สะดวก   
๕. มีสถานศึกษาทั้งรัฐ เอกชนและ (อปท.)กระจายอยู่บริเวณใกล้เคียง ผู้ปกครองส่งบุตรหลาน

เข้าเรียนในโรงเรียนอ่ืนๆ ส่งผลให้จ านวนผู้เรียนลดลง 
๖. สื่อและเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างหลากหลาย  ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนด้านการ

ใช้สื่อและเทคโนโลยีในทางท่ีไม่เหมาะสม   
๗. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและ 
๘. ภัยธรรมชาติ ท าให้ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย มีผลต่อการสนับสนุนทาง

การศึกษา 
๙. คนในชุมชนมีความจ าเป็นในการไปท างานต่างถิ่น ส่งผลต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน 
๑๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้ไม่ได้รับการส่งเสริม

และสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
๑๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา 

 ผลกำรประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ 



 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษกแล้วน าข้อมูลมาประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีสภาพภายนอก
เป็นโอกาสเอ้ือต่อการพัฒนาและจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็งท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการบริหาร
จัดการศึกษา ที่มีการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงท าให้โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษกสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนนำไหมพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1. การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งบริหารจัดการโดยเน้น 
การมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาย สนองนโยบายของ สพฐ. และสพม.๒๐ (การประกันคุณภาพ
การศึกษา    การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นและตัวบ่งชี้ ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน 
การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ด้วยการจัดการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูมีการน าผลการเรียนมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

๑๒. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม โดยการให้ข้อมูลข่าว  ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หารือ และร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

๑๓. พัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การจัดการเรียนรู้ 
๑๔. ก ากับนิเทศ ติดตามการด าเนินงานภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๑๕. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
 

    ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

 
  1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 

  ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน                  
มีคุณธรรมน าความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา คิดสร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยี รักวิถีท้องถิ่นไทย             
มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
 
           พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้และทักษะตามคุณลักษณะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรม จริยธรรม รักท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดอย่าง
สร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน  
๓. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย มีคุณภาพ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้      
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 เป้าหมาย  (Goal) 
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้และทักษะตามคุณลักษณะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรม จริยธรรม รักท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ครไูดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เป็นครูมืออาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีขวัญก าลังใจที่
ดีในการปฏิบัติงาน                  
๓. อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้มีคุณภาพ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๔. บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

 
2.อัตลักษณ์ 
 ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยจรรยา 



 
 
 
3.เอกลักษณ์ 
 ลูกเสือเด่น เน้นทักษะอาชีพ 



 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา  มาตรฐานสถานศึกษา  โครงการ/ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  

   เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาคณุภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
-กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ 
-สอนซ่อมเสริมและพัฒนาเด็กเรยีนร่วม 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์
-กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
-กิจกรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่าน
ทางไกล DLIT 
 - กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
- กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาแตล่ะกลุม่สาระ 
- กิจกรรมตลาดนดัแนะแนว 
- กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาการเรียนรู้ทักษะงานทักษะอาชีพ 
- กิจกรรมปฐมนเิทศ 
- กิจกรรมค่ายแนะแนวเพื่อการศกึษาต่อ 
- กิจกรรวันเกียรติยศ 
 - กิจกรรมมอบใบประกาศนียบตัร 
 - กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาต ิ

ครูธนพิชญ์ 
ครูธนพิชญ์ 
ครูนุชนาถ 
ครูนุชนาถ 
ครูปรียานุช 
ครูปรียานุช 
ครูธนพิชญ์ 
 
ครูชาญวิทย ์
ครูนุชนาถ 
ครูอยุทธนา 
ครูภัทราวด ี
  
ครูสริิมา 
ครูภัทราวด ี
ครูภัทราวด ี
ครูชาญวิทย ์
 

 



 
 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - กิจกรรมวันครสิต์มาส 
 - กิจกรรมสัปดาห์อาเซยีน 
 - กิจกรรมทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคนื 
 - กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมค่ายวิทย-์คณิต 

ครูสริิมา 

ครูสริิลักษณ ์

ครูอยุทธนา 

ครูสริิมา 

ครูสุวัฒน ์

ครูสุวัฒน ์

ครูปรียานุช 

2.โครงการส่งเสรมินิสยัรักการอ่านสืบสานพระราชปณิธานตาม
พระราชด าริและพระบรมราโชวาท 
-กิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชคนดศีรีรัชมังคลาภิเษก 
-กิจกรรมรักการอ่าน 
-กิจกรรมสัปดาหห์้องสมุด 
-กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องสมดุ 
 
 
 
 

ครูสริิลักษณ ์
 
ครูสุวัฒน์  
ครูสริิลักษณ ์
ครูสริิลักษณ ์
ครูสริิลักษณ ์
 
 
 
 

 



 
 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
   วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ไขปัญหา 

1.โครงการ Open House เปิดประตสูู่ NPR ครูนุชนาถ  

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

1.โครงการ One Classroom One Product(OCOP)หนึ่ง
ห้องเรียนหนึ่งผลิตภณัฑ ์
-กิจกรรมกล้วยฉาบหลากรส ม.1/1 
-กิจกรรมทอฝันปันสุข ม.1/2 
-กิจกรรมฌาปนกิจครบวงจร ม.2/1 
-กิจกรรมเพื่อนสี่สหาย ม.2/2 
 
-กิจกรรมแซนวิชพิชิตใจ ม.3/1 
- กิจกรรมกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ม.3/2 
-กิจกรรมฌาปนกิจครบวงจร ม.4 
-กิจกรรมกิจกรรมประดับมุก ม.5 
-กิจกรรมเกา้อี้ไมไ้ผ่ ม.6 
 
 
 
 

ครูอยุทธนา 
 
ครูปรียานุช,ครูวัชรีพร 
-ครูภัทราวด ี
-ครูฉลอง 
-ครูลักษณา,ครสูิรมิา, 
ครูสริิลักษณ ์
-ครูสุวัฒน์,ครูอมรรตัน ์
ครูธนพิชญ์,ครูจรูญศร ี
-ครูนุชนาถ 
-ครูอยุทธนา 
-ครูชาญวิทย์,ครูวิทยา 

 



 
 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 
     ( ต่อ ) 

4.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

-กิจกรรมพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลย ี
 

ครูสริิมา  

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

-กิจกรรมวันเกยีรตยิศ 
-กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

ครูชาญวิทย ์
ครูธนพิชญ์ 

 

6. ผู้เรียนมคีวามรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

-กิจกรรมมอบใบประกาศนยีบัตร 
-กิจกรรมปฐมนเิทศนักเรยีน 
-กิจกรรมตลาดนัดแนะแนว 
-กิจกรรมค่ายแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ 
-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูท้ักษะงาน ทักษะอาชีพ 

ครูสริิมา 
ครูภัทราวด ี
ครูภัทราวด ี
ครูภัทราวด ี
ครูสริิมา 

 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1..2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      ของผู้เรียน 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
   ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   
 

1.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระแผเ่มตตาท าสมาธริะลึกถึงชาติศาสนา
พระมหากษตัริย์ทุกวันศุกร ์
-กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจติอาสา 
-กิจกรรมอบรมค่ายธรรมะนักเรยีน 
-กิจกรรมพัฒนาจติหน้าเสาธง 
-กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

ครูฉลอง 
ครูฉลอง 
 
ครูฉลอง 
ครูชาญวิทย ์
ครูฉลอง 
ครูจรญูศร ี
ครูลักษณา 

 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
   ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  (ต่อ) 

-กิจกรรมวันไหว้คร ู ครูจรญูศร ี  
2.โครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 
-กิจกรรมผลตินวัตกรรมสรรค์สร้าง คนดี 

ครูฉลอง 
ครูฉลอง 

 



 
 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
-กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
-กิจกรรมคืนคณุธรรมสู่ห้องเรียน 
-กิจกรรมส่งเสริมความรักและหวงแหนสถาบันชาต ิ

ครูฉลอง 
ครูฉลอง 
ครูฉลอง 

2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-กิจกรรมร่วมท าบุญและเวยีนเทียนวันมาฆบูชา 
-กิจกรรมร่วมท าบุญและเวยีนเทียนวันวิสาขบูชา 
-กิจกรรมท าบญุถวายเทียนพรรษา และเวียนเทยีนวัน
อาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 
-กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และวันส าคญัเกี่ยวกับ
พระมหากษตัริย ์

ครูลักษณา 
ครูลักษณา 
ครูลักษณา 
 
ครูลักษณา 
ครูลักษณา 

 

3.ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
  บนความแตกต่างและหลากหลาย 

-กิจกรรมพัฒนาวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมวันคริสต์มาส 
-กิจกรรมร่วมท าบุญวันขึ้นปีใหม ่
 

ครูจรญูศร ี
ครูสริิมา 
ครูชาญวิทย ์
ครูอยุทธนา 
ครูลักษณา 

 

4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย   
   และจิตสังคม 

1.โครงการสุขอนามัยใต้รม่พระบารม ี
-กิจกรรมตรวจสุขภาพผูเ้รียน 
-กิจกรรมส่งเสริมผู้เรยีนให้มีสุนทรยีภาพด้านศลิปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
-ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-กิจกรรมป้องกันและคัดกรองสารเสพติดในสถานศึกษา 

ครูจรญูศร ี
ครูจรญูศร ี
ครูจรญูศร ี
 
ครูสุวัฒน ์
ครูชาญวิทย ์

 



 
 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน  
-กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
 
 

ครูสุวัฒน ์
ครูสุวัฒน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

- กระบวนการบริหาร 
 และการจัดการ 

1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจ
ที่ชัดเจน 
 
 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
-จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
-จัดท าแผนปฏิบตัิการ 
 

ครูลักษณา 
 
ครูลักษณา 
ครูอยุทธนา 

 

2.โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน ครูลักษณา  

2.มีระบบจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
-กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
-กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 
-กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
-กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
-กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
-กิจกรรมนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ครูฉลอง 
ครูลักษณา 
 
ครูปรียานุช 
ครูธนพิชญ์ 
ครูบุญรัก 
ครูชาญวิทย ์
ครูนุชนาถ 

 

2.โครงการพัฒนาระบบกลุม่บริหารงานบุคคล ครูฉลอง  

3.โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ครูนุชนาถ  



 
 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
-การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
-การจัดท าประกาศมาตรฐาน 
-การส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
-การจัดท ารายงานประจ าป ี
-การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ครูนุชนาถ 
ครูนุชนาถ 
ครูนุชนาถ 
ครูนุชนาถ 
ครูนุชนาถ 

 

 4.โครงการปรับปรุงบริหารทั่วไป 
-กิจกรรมพัฒนางานธุรการ 
-กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่ 
-กิจกรรมพัฒนางานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนางานอนามยัโรงเรียน 
-กิจกรรมพัฒนางานเครือข่ายผู้ปกครอง 
-กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
-กิจกรรมพัฒนางานสานสัมพันธ์ชุมชน 
-กิจกรรมพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ครูบุญรัก 
ครูปรียานุช 
ครูวิทยา 
ครูสุวัฒน ์
ครูจรญูศร ี
ครูสุวัฒน ์
ครูปรียานุช 
ครูบุญรัก 
ครูบุญรัก 

 

3.การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 1.โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ ครูนุชนาถ  



 
 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

2.โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
-กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรูแ้ละลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
-กิจกรรมเสียงตามสาย 
-กิจกรรมพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลย ี
-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล 

ครูธนพิชญ์ 
 
ครูธนพิชญ์ 
 
ครูธนพิชญ์ 
ครูสริิมา 
ครูธนพิชญ์ 

 
 
 
 
 
มฐ.1.1.6 
 

-กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ครูนุชนาถ มฐ.1.1.1 

4.การพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
-กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
-กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 
-กิจกรรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
-กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ครูปรียานุช 
 
ครูปรียานุช 
 
ครูปรียานุช 
ครูปรียานุช 
ครูปรียานุช 

 



 
 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2.โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นผู้บริหาร ครู และนักเรียนใน
โครงการเฉลิมพระเกยีรติ รัชมังคลาภิเษก 
-กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านผู้บรหิาร ครู และนักเรียนใน
โครงการเฉลิมพระเกยีรติ รัชมังคลาภิเษก 
-กิจกรรมประเมินผู้บริหารทีม่ีผลงานดีเด่นและครูดีศรีรัชมังคลา
ภิเษก 

ครูปรียานุช 
 
ครูปรียานุช 
 
ครูปรียานุช 

 

-กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครูปรียานุช  

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม /งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

- กระบวนการบริหารและ 
 การจัดการ 
 

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

1.โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
-กิจกรรมบรูณาการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน 
-กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพยีง 
-กิจกรรมคดัแยกขยะ 
-กิจกรรมท าปุ๋ยชีวภาพ 
-กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

ครูฉลอง 
ครูทุกท่าน 
ครูฉลอง 
ครูทุกท่าน 
สภานักเรียน 
ครูสุวัฒน ์
ครูสุวัฒน ์

 

-กิจกรรมรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน ครูจรญูศร ี  

-กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูปรียานุช  
-กิจกรรมปลูกพรรณไม้ในท้องถิ่น ครูสริิมา  

2.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-การปรับปรุงพัฒนาห้องเรยีน 

ครูวิทยา 
ครูประจ าช้ัน 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบตัิการ 
-กิจกรรมโรงเรยีนปลอดขยะ 
-กิจกรรมสวนสมุนไพรในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์สร้างรายได้ 
-กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
ครูสุวัฒน ์
ครูวิทยา 
ครูวิทยา 

6. จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ 

-กิจกรรมห้องเรียนICT Smart Classroom ครูอยุทธนา  

-กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ครูธนพิชญ์ มฐ.2.2 



 
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

- กระบวนการจัดการเรียน 
 การสอนที่เน้นผู้เรียน 
 เป็นส าคัญ 
 

1.การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.โครงการพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
-กิจกรรมบรูณาการการจัดการเรยีนรู้สู่ศตวรรษที2่1 
-กิจกรรมธุรกจิพอเพียง 
-กิจกรรมชุมนุม 

ครูนุชนาถ 
 
ครูภัทราวด ี
ครูปรียานุช 
ครูอยุทธนา 
ครูสริิมา 

 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องสมดุ ครูสริิลักษณ ์ มฐ.1.1 

3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

1.โครงการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา ครูชาญวิทย ์  
-กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
-กีฬาสัมพันธ์ครูและนักเรียน 
-กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ(Kohoot) 

ครูทุกท่าน 
ครูสุวัฒน ์
ครูสริิมา 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(ต่อ) 
 

มาตรฐาน มาตรฐานสถานศึกษา โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

- กระบวนการจัดการเรียน 
 การสอนที่เน้นผู้เรียน 
 เป็นส าคัญ 
 

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

1.โครงการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
-บันทึกหลังสอน 
-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดผลและ
ประเมินผล 

ครูชาญวิทย ์
 
ครูธนพิชญ์ 

 

 5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

-กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
(Kohoot) 
-กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
 

ครูสริิมา 
 
ครูปรียานุช 
 

 

 
 



 
 

บทที่ 3  
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งการเรียนรู้ 
1.  ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก  
  

แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
1. ห้องสมุด   
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
4.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  
5.ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  
6.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     
7. ห้องสหกรณ์   
8. ห้องเกียรติยศ 
9. ห้องสภานักเรียน 
10. ห้องเรียนรวม 
11.  ห้องดนตรี/นาฏศิลป์ 
12.  ห้องสุขพลศึกษา 

200 
120 
120 
120 
120 
120 
200 
12 

๑๒๐ 
1๐ 

120 
120 

 
แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

สวนสัตว์ขอนแก่น 
วัดค าชะโนด 
หมู่บ้านนาเกลือ 
หมู่บ้านมุกประดับ 
วัดศรีสุวอ 
วัดบ้านนาไหม 
วัดบ้านดงข้าวหลาม 
วัดบ้านศรีบุญทัน 
วัดบ้านนาขี้นาค 
หนองน้ าซักซ่ิน 
หมู่บ้านจักสาน 
หมู่บ้านยางพารา 
หมู่บ้านทอเสื่อ 
หมู่บ้านเลี้ยงปลา 
หมู่บ้านอาหารแปรรูป 

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

” 
ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 

1 
2 
4 
๔ 
๔ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 



 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ สาขา/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชาญ 

นายเที่ยง     แสงเดือน   
นางล าดวน  เค้าสีดา 

การท างานมุกประดับ 
การท ากล้วยฉาบ 

 
 
 



 
 

บทที่ 4 

บทบาทของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
1.  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 1.1  บทบาทของผู้บริหาร  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการ ไป
ยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป สรุปพอสังเขปได้  
ดังนี้  

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ - งานสารบรรณ - งานสารบรรณ - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานพัฒนาหลักสูตร - งานจัดท าแผน - งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
- งานพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้ - งานจัดสรรงบประมาณ - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง - งานอาคาร สถานท่ี 
- งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา - งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์ - งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 

- งานทะเบียนและรับนักเรยีน - งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

- การออกจากราชการ - งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา - งานบริหารการเงินและการบัญชี - งานวินัยและรักษาวินัย - งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

- งานตรวจสอบตดิตาม ประเมินผล และ
รายงานผล (ระบบควบคุมภายใน) 

- งานกลุ่มโรงเรยีนรัชมังคลาภิเษก - งานสหกรณ ์

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - งานจัดท าข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา - งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย - งานอนามัย และโภชนาการ 
- งานนิเทศการศึกษา - งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  - งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
- งานแนะแนวการศึกษา   - งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา   - งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
- งานส่งเสริมสนับสนุนวชิาการแกบุ่คคล ฯ    



 
 
1.2 บทบาทหน้าที่ของครู 
   
 1.  สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
1. ความสามารถในการวางแผนการ 
    ปฏิบัติงาน  
   1.1 ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน  
   1.2 การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละ  
        ภารกิจ  
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
   2.1 การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
        ตามแผน  
   2.2 ความมุ่งม่ันกระตือรือร้นในการ 
        ปฏิบัติงาน  
    2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ 
         พัฒนางาน  
    2.4 การยึดหลักการประหยัดในการ 
         ปฏิบัติงาน  
    2.5 การน านวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิม 
         ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

1 ความสามารถในการสร้างระบบ  
   การให้บริการ  
   1.1 การศึกษาความต้องการของ 
        ผู้รับบริการ  
   1.2 การจัดระบบการให้บริการ 
        บนพื้นฐานของข้อมูลความ 
        ต้องการ 
2 ความสามารถในการให้บริการ  
    2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ และ 
        กระตือรือร้นในการให้บริการ  
    2.2 การศึกษาผลการให้บริการ 
        เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการ 
        ให้บริการ 
 

1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  
   1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของ 
        ตนเอง  
    1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้
เหมาะสม 
        กับจุดเด่น จุดด้อย.  
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ 
    สื่อสาร  
    2.1 การจับใจความ การสรุปจากการอ่าน 
         และการฟัง  
    2.2 ความชัดเจนในการอธิบาย และ 
         ยกตัวอย่าง  
    2.3 การตั้งค าถามได้ตรงประเด็น  
3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
   การแสวงหาความรู้  
    3.1 การจับใจความ และการสรุปจากการ 
         อ่านและการฟัง  

1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ 
  ปฏิบัติงานเป็นทีม  
  1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
       รว่มกับผู้อ่ืน  
  1.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  1.3 การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
2 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
  2.1 ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการ 
       ปฏิบัติงาน  
   2.2 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
        ตามบทบาทหน้าที่ของตน 
    2.3 การปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้
ตาม 
         ได้เหมาะสมกับบทบาท  
    2.4 ความร่วมมือกับทีมงานในการ 
        แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน  
 

 

 



 
 
 

1.  สมรรถนะหลัก (ต่อ) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
    2.6 การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน 
        เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
3 ผลการปฏิบัติงาน  
    3.1 ความถูกต้องของผลการ 
         ปฏิบัติงาน 
    3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผล 
         การปฏิบัติงาน 
 

     3.2 ความชัดเจนในการอธิบาย และ 
         ยกตัวอย่าง  
     3.3 ตั้งค าถามได้ตรงประเด็น  
4 ความสามารถในการติดตามความ 
  เคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ  
   โดยการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
   4.4 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่ 
       หลากหลาย  
   4.5 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่ 
        เหมาะสม  
    4.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน 
         ร่วมงาน  
5 ความสามารถในการประมวลความรู้ 
  และน าความรู้ไปใช้  
  5.1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ 
       ความรู้เพื่อน าไปใช้พัฒนางาน  
   5.2 การน า และการผลิตนวัตกรรม และ 
      เทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

       2.5 การสนับสนุนให้ก าลังใจ  
            ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่นใน 
            โอกาสที่เหมาะสม 
 
 

 

 



 
 
 

 

 2. สมรรถนะประจ าสายงาน  

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับชุมชน 

1.ความสามารถในการสร้างและพัฒนา 
  หลักสูตร  
  1.1 การด าเนินการสร้าง / พัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น  
  1.2 การน าหลักสูตรสถานศึกษา หรือ 
  หลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุ
จุดประสงค์  
  1.3 การน าผลการประเมินการจัดการ 
เรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและ 
 พัฒนาหลักสูตร 
2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 
  ( ) ภาษาไทย  
  ( ) คณิตศาสตร์ 
  ( ) วิทยาศาสตร์ 
  ( ) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

1. ความสามารถในการปลูกฝัง 
   คุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 การจัดกิจกรรมได้ 
หลากหลาย เหมาะสมกับ 
        ธรรมชาติของผู้เรียน  
    1.2 การจัด หรือสอดแทรก 
         คุณธรรมจริยธรรมได้ 
        สอดคล้องกับสาระการ 
        เรียนรู ้
2. ความสามารถในการพัฒนา 
   ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ 
    สุขภาพจิต  
    2.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   ดูแลตนเองด้านสุขภาพ 
กาย เพ่ือการด ารงชีวิตที่ดี 
 

1. ความสามารถในการจัด 
  บรรยากาศการเรียนรู้  
  1.1 การจัดกิจกรรม หรือ 
สนับสนุนให้นักเรียนกล้า 
แสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวข้องกับบทเรียน 
  1.2 การจัดกิจกรรมให้ 
ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกัน 
   1.3 การจัดมุม 
ประสบการณ์ และสื่อที่ 
 เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่ 
 ผู้เรียน  
   1.4 การจัดกิจกรรมเพ่ือ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
อย่างมีความสุข 

1. ความสามารถในการ 
   วิเคราะห์  
    1.1 การวิเคราะห์สภาพ 
 ปัจจุบัน ปัญหา  จุดแข็ง 
จุดอ่อนของสถานศึกษา 
     1.2 การวิเคราะห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ความสามารถในการ 
สังเคราะห์  
   2.1 การจัดท าแผนงาน/ 
โครงการเพื่อการ 
จัดการเรียนรู้ 
   2.2 การบูรณาการ
ความรู้ 
ทั้งภายใน และระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการ 
น าชุมชนมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมสถานศึกษา  
   1.1 การประสานให้ 
ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมต่าง ๆ 
 ของสถานศึกษา 
   1.2 การจัดกิจกรรม 
เพ่ือบริการชุมชน 
ให้เข้ามาใช้สถานศึกษา
เป็นแหล่งการเรียนรู้  
และสันทนาการ 
2. ความสามารถในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมของ 
ชุมชน  
 

 



 
 
 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับชุมชน 

    ( ) สุขศึกษา และพลศึกษา  
    ( ) ศิลปะ 
    ( ) การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี 
    ( ) ภาษาต่างประเทศ 
    ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 

    2.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
 ได้พัฒนาสุขภาพจิต เพ่ือ 
การด ารงชีวิตที่ดี 
     2.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
ได้ฝึกแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน  
       2.4 การจัดกิจกรรมให้ 
ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข 
       2.5 การส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ติดตามความเคลื่อนไหว 
ของเหตุการณ์ในสังคม 
3 ความสามารถในการปลูกฝัง 
ความเป็นประชาธิปไตย  
   3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้อื่น  

2. ความสามารถในการจัดท า 
   ข้อมลูสารสนเทศและ  
    เอกสารประจ าชั้นเรียน/ 
    ประจ าวิชา  
   2.1 การจัดท าข้อมูล 
        สารสนเทศของนักเรียน 
        เป็นรายบุคคล 
    2.2 การน าข้อมูล 
        สารสนเทศไปใช้ในการ 
        บริหารจัดการชั้นเรียน  
    2.3 การน าข้อมูลจาก 
         ฐานข้อมูลไปใช้ 
        ประโยชน์ในการบริหาร 
        จัดการชั้นเรียน 
3. ความสามารถในการก ากับ 
ดูแลชั้นเรียน  

    2.3 การบูรณาการสาระ 
         การเรียนรู้ ให้ 
         สอดคล้องกับวิถี 
        ชีวิตประจ าวัน.  
3. ความสามารถในการ 
   เขียนเอกสารทางวิชาการ 
   3.1 บทความ  
    3.2 คู่มือการเรียนการ 
         สอน 
    3.3 ต ารา 
    3.4 หนังสือ 
    3.5 รายงานทาง
วิชาการ 
4. ความสามารถในการวิจัย  
   4.1ความรู้ ความเข้าใจ
ใน 
       ระเบียบวิธวีิจัย 
 

    2.1 การร่วมมือกับ 
        ชุมชนเพ่ือป้องกัน 
        และแก้ปัญหา 
         เกี่ยวกับการ 
         อนุรักษ์พลังงาน 
         และสิ่งแวดล้อม 
     2.2 การร่วมมือกับ 
         ชุมชนเพ่ือป้องกัน 
         และแก้ปัญหา 
         เกี่ยวกับเยาวชน 
 
 



 
 
 

 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัย 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับชุมชน 

3 ความสามารถในการจัดกระบวนการ 
   เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   3.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
        อย่างมีระบบ โดยมีองค์ประกอบที่ 
        สอดคล้องกัน  
   3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
การ 
        ปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น  
        ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ 
    3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือก 
        เรียนตามความสามารถและความ 
        สนใจ 
 

    3.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
        ส่วนรว่มในการแลกเปลี่ยน 
        ความคดิเห็น และ ในการ 
        ปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม 
    3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
         รู้จักใช้เหตุผล ไตร่ตรองใน 
        การตัดสินใจ 
    3.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
        ความตระหนักในเรื่องสิทธิ 
        มนุษยชน 
4. ความสามารถในการปลูกฝัง 
    ความเป็นไทย  
    4.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
        เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
       ไทย ค่านิยม และ  
       เอกลักษณ์ของชาติ 

   3.1 การจัดกิจกรรมให้ 
       ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ 
       ก าหนดกฎ กติกา  
       ข้อตกลง ส าหรับใช้ 
       รว่มกันในชั้นเรียน 
  3.2 การแก้ปัญหา
พฤติกรรม 
       ด้านระเบียบวินัยใน 
       ชั้นเรียน 

 
 

   4.2 การวิจัยในชั้นเรียน 
   4.3 การวิจัยเพื่อสร้าง 
        องค์ความรู้ 
   4.4 การวิจัยและพัฒนา 
 

 
 

 



 
 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน(ต่อ)  

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 

 
การวิเคราะห์                    

สังเคราะห์และการวิจัย 

 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 
   3.4 การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม 
        เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ที่ 
       หลากหลาย 
4. ความสามารถในการใช้และพัฒนา 
     นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
    4.1 การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
         สารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
     4.2 การออกแบบ และการสร้าง 
         นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
     4.3 การหาประสิทธิภาพ และพัฒนา 
          นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  
         เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
5. ความสามารถในการวัด  
   และประเมินผลการเรียนรู้  

   4.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ 
        ตนตามวัฒนธรรม และ 
        ค่านิยมไทย 
5 ความสามารถในการจัดระบบ 
   ดูแล และช่วยเหลือผู้เรียน  
   5.1 การวิเคราะห์ความ
แตกต่าง 
        ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
    5.2 การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือ 
        หาทางช่วยเหลือผู้เรียน 
    5.3 การแนะแนว และให้ 
        ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งกลุ่ม 
        ดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี 
        ปัญหา 
    5.4 การติดตามประเมินผล
การ 
         แนะแนว และให้ค าปรึกษา 
         แก่ผู้เรียน 

   



 
 
 2. สมรรถนะประจ าสายงาน(ต่อ)  

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 
การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน 

 
การวิเคราะห์                    

สังเคราะห์และการวิจัย 

 
การสร้าง                    

ความร่วมมือกับชุมชน 
     5.1 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพ 
           จริง 
      5.2 การสร้างและหาคุณภาพ 
           เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
      5.3 การน าผลการประเมินไปใช้ 
          ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ 
          เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    5.5 การจัดท าระบบเพ่ือ 
         ป้องกันปัญหาที่อาจเกิด 
         ขึ้นกับผู้เรียน 
 

   

 

 



 
 
.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู  

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 
1.ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า      
2.ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ 
  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ                                                                                                                                                                       
3.ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ                                                                            
4.ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์                                                             
5.ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระท าการใดๆ 
   อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ                                                                                                                                                                        
6.ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม 
   และการเมืองอยู่เสมอ                                                                                                                                                              
7.ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู                                                                                                
8.ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์                                                                                                        
9.ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 
 

.-เกียรติบัตร 

-วุฒิบัตร 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 

-วิจัยชั้นเรียน 

-รายงานการประเมินตนเอง 

-รูปถ่าย 

-รายงานการอบรม สัมมนา 

-รายงานโครงการ 

-ผลงานครู นักเรียน 

 
 
 
 
 



 
 
 1.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน  

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
 1.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  
    1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
   1.2 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง  
   1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคม  
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี                       
   2.1ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้ง 
        รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
    2.2ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืนและมีสุนทรียภาพดี                                                              
 3.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน                                               
     3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ 
           ด้วยตนเอง                                  
     3.2ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นทีม                                      
     3.3ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้                                                   
  

 1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา 
 2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  
 3. เชื่อฟังพ่อแม่และคูรอาจารย์ 
 4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน 
 5. มีความกตัญญู  
 6. เป็นผู้รู้รักการงาน 
 7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา และไม่เกียจคร้าน 
 8. รู้จักประหยัด และอดออม 
 9. มีความซื่อสัตย์  และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา กล้าหาญ 
10. ท าตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาปบุญคุณโทษ  อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 1.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน  

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
4. ผู้เรียนคิดเป็น                                                                  
   4.1 ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ                     
   4.2 ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดสร้างสรรค์   
   4.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา          
 
 
 
                                                      

  
 
 
 

 
 
 2. บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
    2.1 บทบาทหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียน มีดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ในโรงเรียน บทบาทหน้าที่ในชุมชน 
1.การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน  
2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา   
3.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
4. งานอาสาสมัครเพ่ือการศึกษา  

1 การอบรมเลี้ยงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
2 การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน  
3.การจัดระบบการเรียนการสอนที่บ้าน เช่น งานบ้าน งานเกษตร งานก่อสร้าง  
   เป็นต้น 

 
 
 
 



 
 
          2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
       1 มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
       2 มีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
       3 มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
       4 มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
     5 ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา  
วิทยากร  และแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
แก่สถานศึกษา 
     6 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของ ชุมชน 
 

       1.มีส่วนรว่มจัดท าแผนการใช้เงิน
งบประมาณของสถานศึกษา 
      2.มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้
งบประมาณท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก
ของสถานศึกษา 
       3.มีส่วนรว่มติดตามและรายงาน
ผลการใช้งบประมาณในสถานศึกษา 
      4.มีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดชื้อ-
จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
       5.มีส่วนรว่มเป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
       6.มีส่วนรว่มเป็นกรรมการควบคุม
การก่อสร้างของสถานศึกษา 
       7.มีส่วนรว่มจัดหางบประมาณ
สนับสนุนสถานศึกษา  โดยระดมจาก
ชุมชน 
        

       1.มีส่วนรว่มให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานใน
ส่วนต่างๆของสถานศึกษา 
       2.มีส่วนรว่มพิจารณาจัดหา
วิทยากรภายนอกตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
       3.มีส่วนรว่มในการจัดหา
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
บุคลากรของสถานศึกษา 
       4.มีส่วนรว่มวางแผนการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา 
       5.ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสถานศึกษา 

 

1.มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา
ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
 2.ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุน
การด าเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา 
 3.ให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษาชุมชน  หน่วยงาน
อ่ืนๆ 
  4.มีส่วนรว่มจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่ 
   5.ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการพัฒนา
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
  6.มีส่วนรว่มสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสถานที่ท ากจิกรรมของชุมชน 
  

 
        
 
 



 
 
   2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
       7 มีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย 
     8 มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการให้
ความรู้แกน่ักเรียน 
     9 มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ  
การเรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 
     10  มีส่วนร่วมประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

 

       8.มีส่วนรว่มรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการของ
สถานศึกษา 
        9.มีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินพัสดุ 
       10.มีส่วนรว่มในการก ากับติดตาม
การท าบัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

 

   7.สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพและ
อนามัยแก่นักเรียนของสถานศึกษา 
  8.สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มี 
การเผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและเป็นศูนย์บริการด้าน
วิชาการ 
 9.สนับสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆ
ของสถานศึกษาได้แก่  สหกรณ์   
แนะแนว    
 10.มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังในระดับสถานศึกษา
และในระดับท้องถิ่น 
 11.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาทางด้านศาสนา  
 ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
   

 
          
 
 



 
 
  2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
        

 

    12.มีส่วนรว่มจัดท าโครงการต่างๆเช่น 
การป้องกันสารเสพติด  สื่อลามก การ
พนันและการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา 
  13.มีส่วนรว่มระดมความร่วมมือใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการศึกษารวมทั้งการ
จัดหาทุนการศึกษาให้สถานศึกษา 
 14.มีส่วนร่วมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและร่วมแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนใน
สถานศึกษา 
  15.มีส่วนรว่มในการประเมินผลการใช้
อาคารสถานที่เพ่ือใช้ในการพัฒนาและ 
ปรับปรุง 

 
 

 



 
 

บทที่ 5 
การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

1.  การคาดการณ์จ านวนนักเรียนตามส ามะโนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียน 

จ านวนชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

๔๐ 
๕๗ 
๕๘ 

๕๔ 
๓๙ 
๕๓ 

๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 

๖๐ 
๖๐ 
๖๐ 

รวม ๑๕๕ ๑๔๖ ๑๘๐ ๑๘๐ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

๔๓ 
๒๑ 
๒๖ 

๒๓ 
๔๒ 
๑๙ 

๓๐ 
๓๐ 
๓๐ 

๓๐ 
๓๐ 
๓๐ 

รวม ๙๐ ๘๔ ๙๐ ๙๐ 
รวมทั้งสิ้น ๒๔๕ ๒๓๐ ๒๗๐ ๒๗๐ 

2.  การค านวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
ประมาณการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

จ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
1. จ านวนนักเรียน ม.ต้น  ๔๙๘,๔๘๐ ๕๑๑,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ 
2. จ านวนนักเรียน ม.ปลาย  ๓๒๕,๔๔๐ ๓๑๙,๒๐๐ ๓๔๒,๐๐๐ ๓๔๒,๐๐๐ 

รวม ๘๒๓,๙๒๐ ๘๓๐,๒๐๐ ๙๗๒,๐๐๐ ๙๗๒,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๓,๕๙๘,๑๒๐ 

3.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการ 

แผนงานขับเคลื่อน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. การจัดการเรียนการสอน  ๒๔๗,๑๗๖ ๒๔๙,๐๖๐ ๒๙๑,๖๐๐ ๒๙๑,๖๐๐ 
2. การเงินและพัสดุ   ๘๒,๓๙๒ ๘๓,๐๒๐ ๙๗,๒๐๐ ๙๗,๒๐๐ 
3. บริหารงานบุคคล   ๑๖๔,๗๘๔ ๑๖๖,๐๔๐ ๑๙๔,๔๐๐ ๑๙๔,๔๐๐ 
4. บริหารทั่วไป    ๑๖๔,๗๘๔ ๑๖๖,๐๔๐ ๑๙๔,๔๐๐ ๑๙๔,๔๐๐ 
5. งบกลาง   ๑๖๔,๗๘๔ ๑๖๖,๐๔๐ ๑๙๔,๔๐๐ ๑๙๔,๔๐๐ 

รวม ๘๒๓,๙๒๐ ๘๓๐,๒๐๐ ๙๗๒,๐๐๐ ๙๗๒,๐๐๐ 
รวม 4 ปีการศึกษา ๓,๕๙๘,๑๒๐ 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 6 

แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 

  เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
ควรมีการสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนด 
บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผน 
การด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบแก่คณะ
คร ู

4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคัญอย่าง 
ง่ายๆของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการ 
ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มี
อยู่แล้วจริง 

6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
7. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการน าและเปิดโอกาสให้ 

มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
ตามแผน 
                      8.มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ 

9.มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และมี 
ความเป็นผู้น าที่จะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่ม
ตัวอย่างงานหรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 

10.มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะ 
ครูตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

11.มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ 
ในแผน 

12.มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง 
ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 

13.มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
(1) ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ 

ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 
 



 
 

(2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปีการศึกษา 
แรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

(3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา     
4 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่
เกิดข้ึนตลอดช่วงเวลา 4 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

(4) การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ า               
ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ที่  57 /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาระยะ 4 ปี (2562 2565) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ในราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 ก าหนดไว้ในข้อ 14 ( 2 ) ว่า ให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมายทิศทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปสู่ทิศทางที่ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน 
ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน
จากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น โรงเรียนบ้านนาดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (2562 – 2565) ดังนี้ 
คณะที่ปรึกษำ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนาไหมพิทยาคม   
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

1.นางสิตาพัชร์   ผิวเงิน        ผู้อ านวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ  
2. นางลักษณา  ค าบอนพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป           รองประธานกรรมการ 
3. นายอยุทธนา  แสงเดือน หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 
4. นายฉลอง  ป้องสีดา     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร    กรรมการ 
5. นางสาวสิริมา  ทรงหอม ครู วิทยฐานะช านาญการ     กรรมการ 
6. นางสาวอมรรัตน์  กองสู ครู วิทยฐานะช านาญการ         กรรมการ 
7. นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา ครู วิทยฐานะช านาญการ    กรรมการ 
8. นายวิทยา  อินสุวอ  คร ู      กรรมการ 
9. นายสุวัฒน์  กองขันธ์  คร ู       กรรมการ 
10นางสาวภัทราวดี   ค าภาษี     คร ู      กรรมการ 
11.นางสาวสิริลักษณ์  พรมเลิศ    คร ู      กรรมการ 
12.นางสาวจรูญศรี  ศรีเชียงหวาง  คร ู      กรรมการ 



 
 

13.นายอิสระ  บรรจง            ครูผู้ชว่ย     กรรมการ 
14.นางสาวโยธกา  ทองก้อนเบ้า  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
15.นายปฏิวัติ  ลาภาอุตร    ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
16.นางสาวอารญา  สุขมรมย์       ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
17.นางสาวนุชนาถ  โคตะแวง       ครู      กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการดังกล่าว หารือกับคณะที่ปรึกษา ร่วมกันวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการด าเนินงานที่ผ่าน และจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (2562 – 2564) เพ่ือน าไปใช้ใน
การบริหารงานและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ.2562เพ่ือน าเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาต่อไป 

สั่ง ณ วันที่  15 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
  
 
 
                                                   

     (นางสิตาพัชร์   ผิวเงิน) 
                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


