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ส่วนที่ 1  

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

คุณภาพผู้เรียนท่ีสังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง เป็นคนเก่ง) และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข(หมายถึงเป็นคน
ดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา 7 ท่ีว่า “ในกระบวนการ เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและ
ส่งเสริม สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ัง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและความรู้อัน เป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง” และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการ
ปฏิบัติงานของ กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่าง
มี ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของ การพัฒนาประเทศได้
ท้ังมิติความมั่นคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เป็นการรวบรวมปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมีใน 
ปัจจุบันทุกด้านเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน เพื่อเกิดผลโดยองค์รวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสอดรับกับแผนพัฒนาประเทศ ตาม
แนวนโยบายของรัฐท่ีได้ด าเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสังคม โครงสร้างทาง
การเมืองและจริยธรรม และนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา มี
ภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการจัดการและบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนา ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม และสนองนโยบายของรัฐ
ในการจัดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปท่ีได้ประกาศไว้อย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 5 ปี 
โรงเรียนได้ด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ใน แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด จน
ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ มีผลงานเป็นท่ี ประจักษ์ ชัดเจน และนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขัน
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ระดับประเทศมากมาย มีครู และบุคลากร ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อแผนพัฒนาสถานศึกษาฉบับเดิมหมดสถานภาพตามกฎหมาย 4 ปี (ฉบับเริ่มใช้เมื่อปี  
พ.ศ 2559 – 2562 

ดังนั้น โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกัน ทบทวน 
ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและให้เกิดผลต่อการพัฒนา และบูรณา
การ กระบวนการเรียนการสอนของครูและของนักเรียนให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต และหวังว่า แผนพัฒนา
การศึกษาฉบับนี้ (พ.ศ.2563 – 2566) จะเป็นเข็มทิศ เป็นนโยบายของแผนงานหลัก เพื่อการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ เต็มตามศักยภาพ อีกท้ังเป็น
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการตามหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทุกมิติของบุคลากร
ไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน  

 
1.2 ข้อมูลทั่วไป 

1.2.1ประวัติโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ต้ังอยู่เลขท่ี 181  หมู่ 12  ต าบลนาถ่อน  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  

48110  สังกัด ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  โทรศัพท์ 0 4257 5231  e-mail : 
nathonpattana.2518@gmail.com website : http://nathonpattana.ac.th  โท รสาร  0 4257 5231  
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื้อที่  29 ไร่  30 ตารางวา 

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519  จากความต้องการของชุมชนท่ีห่างไกลจากตัวเมือง  
โดยการน าของ ก านันประเสริฐ  วีระวงศ์  ได้ก่อต้ังโรงเรียนขึ้น เพื่อให้บุตรหลานได้ศึกษาในชุมชนของตน  
เพื่อความปลอดภัย  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการเรียน  ซึ่งสภาพโดยรอบโรงเรียนเป็นสวน  และ
บ้านเรือน   โรงเรียนอยู่ห่างจากหมู่บ้านนาถ่อน ประมาณ 0.5  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอ าเภอธาตุพนม  
ประมาณ  25 กิโลเมตร ประชากรท่ีอาศัยในพื้นท่ี ประมาณ 8,700 คน  อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพ
เกษตรกร เนื่องจากบริเวณส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเหมาะส าหรับการเกษตร ท านา  ท าไร่ และท าสวน  และยังมี
อาชีพท่ีสร้างช่ือเสียงเป็น ท่ีรู้ จักคือ  อาชีพตีเหล็ก ประชาก รส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีบุญมหาชาติ ประเพณีบุญเดือนส่ี เป็นต้น 

 1.2.2 เขตพื้นที่บริการ 
         (1) ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  หมู่ท่ี 1 – 14 
  (2) ต าบลดอนนางหงส์ อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หมู่ท่ี 1 – 11 
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1.2.3 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 

 
 

 ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน คือ ต้นถ่อนคู่ แห่งความเจริญงอกงาม 
       ต้นถ่อน หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็นเป็นสุข 
       ถ่อนคู ่หมายถึง โรงเรียนเคียงคู่กับชุมชน ด้วยความสมานสามัคคีกลมเกลียว ร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
       ความหมายโดยรวม โรงเรียนร่วมกับชุมชน ในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความสามัคคีกลมเกลียว
เป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน เพื่อสร้างความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ ความร่มเย็นเป็นสุข 

1.2.4 สีประจ าโรงเรียน   

 

 

  สีประจ าโรงเรียน  คือ “ สี เทา น้ าเงิน ” 
  สีเทา  หมายถึง สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด 

  สีน้ าเงิน  หมายถึง ความสามัคคี ความสุขเย็น 
สีเทา เป็นสีของสมอง สมองแห่งความมีปัญญาเฉลียวฉลาด 
สีน้ าเงิน เป็นสีของน้ ามหาสมุทร อันน ามาซึ่งความสุขเย็นสบาย และมหาสมุทรเกิดจากการรวมกันของมวลน้ า
อันมหาศาล ซึ่งหมายถึงความสามัคคี....ความสามัคคีน าพาให้เกิดพลัง เกิดความสุข 

ความหมายโดยรวม นักเรียนโรงเรียนนาถ่อนพัฒนาเป็นผู้มีสติปัญญา มีความสามัคคีกลมเกลียว 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข... “สุขด่ังผู้มีปัญญา” 

+ ปรัชญาของโรงเรียน คือ “สุวิชา โน ภว  โหติ    ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ” 

+ อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ รักการท าดี มีภาวะผู้น า สืบสานอาชีพท้องถิ่น 

+ เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ รักกีฬา รักษาสุขภาพ 

+ อักษรย่อ “ น.ถ.พ.” 
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 1.2.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

รายการ ชื่อแบบอาคาร 
ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
(บาท) 

อาคารเรียน 212 ล.57-ก 2561 13.6 ล้าน 
CS 213B มพช. 2537 2.3 ล้าน 

หอประชุม 100/32 2537 1.6 ล้าน 
อาคารถ่อนคู่ 2556 - 

โรงอาหาร อนุสรณ์ 40 ปี ประชาร่วมใจ 2559 900,000 
โรงฝึกงาน Gen H 2537 - 

Gen I 2537 1.2 ล้าน 
เกษตร A 2537 - 

บ้านพักครู/ภารโรง 202 2537 85,000 
202 ก 2537 100,000 
202 ก 2537 150,000 
202 ก 2537 195,000 
202 ก 2537 208,000 
202 ก 2537 208,000 

203/2527 2537 280,000 
อาคารส านักงาน อาคารมะเกลือ - - 

โรงผลิตน้ าด่ืม - - 
อาคารช่ัวคราว  ชค 106 ไม้ 2537 110,000 

       หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

 1.2.6 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
                  

   1) ห้องสมุด มีขนาด 8.12 ตารางเมตร การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูล 

  2) ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์        จ านวน  3  ห้อง 

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จ านวน  2  ห้อง 
    ห้องปฏิบัติการทางภาษา            จ านวน  1  ห้อง 
    ห้องสืบค้นข้อมูล       จ านวน  1  ห้อง 
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    3) เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 56 เครื่อง 
   1. ใช้เพื่อการเรียนการสอน     จ านวน 20 เครื่อง 
   2. ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต     จ านวน 5  เครื่อง 
    3. ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนประชารัฐ  จ านวน 16 เครื่อง 
  4. ใช้เพื่อการบริหารจัดการ        จ านวน 15 เครื่อง 

   4.) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
 1. ห้องสมุดโรงเรียน 
 2. สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 3. สวนป่าเบญจพรรณ 
 4. ห้องวิชาการ/ห้องศูนย์ส่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 สาระการเรียนรู้ 
 5. ลานเสริมปัญญา/ ต้นไม้สอนธรรม 
 6. อาคารปฏิบัติการเกษตร/อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
 7. ห้องเรียนไร้พรมแดน 
 8. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 9. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 10. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 11. อาคารคหกรรม (ห้องเรียนอาเซียน) 
 12. ห้องจริยธรรม 
 13. ห้องวัฒนธรรม 
 14. ร้านค้าสหกรณ์ 
 15. สนามกีฬา/ลานกีฬา 
 16. ห้องเครือข่าย / ห้องสืบค้นข้อมูล 

    5.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
                  1. วัดศรีมงคล/วัดสุนันทวาส  (บ้านนาถ่อนทุ่ง) 

๒. วัดศรีสุมัง / วัดโพธิ์ลานช้าง ( บ้านนาถ่อนท่า ) 
  3. วัดบ้านดงยอ / เสมา 

4. วัดมรุกขนคร/ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดนครพนมแห่งท่ี 2 
5. โครงการพัฒนาลุ่มน้ าบังฮวก 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลนาถ่อน 
7. ศูนย์ฟื้นฟูเกษตรกร เทคโนโลยีต าบลนาถ่อน 
8. องค์กรบริหารส่วนต าบลนาถ่อน 
9. ศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้านต าบลนาถ่อน 
10. กลุ่มผลิตการตลาดต าบลนาถ่อน 
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 11. ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลนาถ่อน 

   6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 

     1. นายปรีชา  ปรานีนิตย์  ให้ความรู้เรื่อง การตีพร้า  
   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 

        2. นางพรทิพพา  สมใจ ให้ความรู้เรื่อง ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 2  ครั้ง/ปี 
    3. นายบุญกอง  บริบูรณ์ ให้ความรู้เรื่อง การท านาและเศรษฐกิจพอเพียง 
     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
 



7 
 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ปีการศึกษา 2563- 2566 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร  แวงโสธรณ์ 
กรรมการและเลขานุการ 

นายเฉลียว  โสมงาม 
ประธานกรรมการ 

นายเดวิทย์  วะชุม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางสาวประภาภรณ์  โจมแพง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายบุญถอง  เมหิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นางไพลิน  ศรีวะรมย์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายวศิน  ยี่สุ่น 
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

 

นายสมยศ  ค ากรฤาชา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายธนชาต  แสงจันทร ์
กรรมการผู้แทนครู 

 

นายเดช ติเล    
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสมพาน  นวลศรี 
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

พันจ่าเอกเหล็กเพชร นันชนะ 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

 

นางธัญญทิพย์  เจริญวุฒิพัฒน์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

 

พระมหาวราวุฒิ ฐิตวิลิโย 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์

 

พระครูอมร  ธรรมมานุยุต 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
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กลุ่มบริหาร 
งบประมาณและแผนงาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 

           ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร  แวงโสธรณ์ 
 
 

 
 
 
 
 

นักเรียน 

คณะกรรมการ
สถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการสภานักเรียน 

คณะกรรมการ 
สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการ 
ภาคีเครือข่าย 

คณะกรรมการ 
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
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1.4 ข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่ง 

เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ไม่มี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - - 1 - - 1 - - 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน - - - - - - - - - - 

ครู 11 13 - 12 12 - 4 12 - 8 

ครูผู้ช่วย - 1 - 1 - - - - - 1 

พนักงานราชการ 1 - - 1 - - - - - 1 

พนักงานธุรการ - 1 - 1 - - - - - 1 

ลูกจ้างประจ า 1 - 1 - - - - - - 1 

ลูกจ้างช่ัวคราว 1 1 2 - - - - - - 2 

รวมทั้งสิ้น 15 16 3 15 13 - 4 13 - 14 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
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ประเภทบุคลากร 
จ านวน ต าแหน่ง  (คน) วิทยฐานะ  (คน) วุฒิการศึกษา (คน) 

(คน) 
ผอ. ผู้ช่วย 

ผอ. 
คร ู ครู 

ผู้ช่วย 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

ช านาญ 
การพิเศษ 

ช านาญการ ไม่มี ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท 

ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 - - - - - 1 - - - - 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 - - 4 - - - 1 2 1 - 3 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 6 - - 6    - - - 2 1 3 - 2 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 - - 3 - - - 1 - 2 - 2 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 4 - - 4 - - - 3 - 1 - 2 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 - - 3 - - - 2 1 - - 1 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 2 - - 2 - - - 1  1 - 1 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2 - - 1 1 - - 1 - 1 - 2 - 
พนักงานธุรการ 1 - - - - - - - - 1 - 1 - 

ลูกจ้างประจ า 1 - - - - - - - - 1 1 - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 2 - - - - - - - - 2 2 - - 

รวม 31 1 - 24 1 1 - 13 4 14 3 15 13 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
      ครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ น ามานับรวมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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1.5 ข้อมูลจ านวนนักเรียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4 53 52 105 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3 41 40 81 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4 59 51 110 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 153 143 296 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 25 32 57 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 20 25 45 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 33 41 74 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 78 98 176 
รวมทั้งสิ้น 18 231 241 472 

       หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 

1.6  ผลการด าเนินการ 
 1.6.1 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

ประเภท ผลงาน/ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ปี พ.ศ.  

ที่มอบรางวัล 
1. สถานศึกษา 1.1 ผ่านการประเมิน โรงเรียน

มาตรฐานสากล ScQA รุ่นท่ี 3 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2562 

1.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
โรงเรียนอย.น้อย ประเภทโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

สาธารณสุขจังหวัด
นครพนม 

2562 

2. ครู 2.1 นางน้ าฝน อินทะสร้อย  
      นายพงษ์พัฒน์  กุลวงศ์ 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับช้ัน  
ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 (ตัวแทนแข่งระดับ
ภาค) 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2562 

2.2 นายธนชาต  แสงจันทร์ 
      นางสุมินตรา  แสงจันทร์ 
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ประเภท ผลงาน/ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ปี พ.ศ.  

ที่มอบรางวัล 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 กลุ่ม
การศึกษาแบบเรียนรวม งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 (ตัวแทนแข่ง
ระดับภาค) 
2.3 นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา 
      นายธนชาต  แสงจันทร์ 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม paint กลุ่มการศึกษาแบบเรียน
รวม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 69 (ตัวแทนแข่งระดับภาค) 
2.4 นางเพียงฤทัย  สีสุธรรม 
      นางวรรนภา  เทพกูล 
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 (ตัวแทนแข่ง
ระดับภาค) 

 
ประเภท 

 
ผลงาน/ชื่อรางวัล 

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

ปี พ.ศ.  
ที่มอบรางวัล 

 2.5 รางวัล ครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู  
  1. นายเสกสรร  จันทร์แดง 
  2. นายภูษณะ กึกกัน 
  3. นางนวลทิพย์  ธงวาส 
  4. นายปรีชา  อินทรีย์ 
  5. นางพัชราภรณ์  วังชัย 
  6. นายประมูล  ดวนขันธ์ 
  7. นายศุภวิชญ์  ผาทอง 
  8. นางสาวภคมน  ทองธิลักษมี 
  9. นายพรชัย  ต้ังธ ารงธนวัฒน ์

ศึกษาธิการจังหวัด
นครพนม 

2562 
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ประเภท ผลงาน/ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ปี พ.ศ.  

ที่มอบรางวัล 
2.6 ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ 
  1. นางวรรนภา  เทพกูล 
  2. นางสุมินตรา  แสงจันทร์ 
  3. นางน้ าฝน  อินทะสร้อย 

ศึกษาธิการจังหวัด
นครพนม 

2562 

3. นักเรียน 3.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับชาติภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
ระหว่าง วันท่ี 12-14 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 

2562 

2562 

3.2 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ม.1 
- ม.3 กลุ่มการศึกษาแบบเรียนรวม 
3.3 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันประติมากรรม ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
3.4 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม paint 
กลุ่มการศึกษาแบบเรียนรวม 
3.5 รางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึกษา 
ระดับจังหวัดนครพนม รุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 และเป็นตัวแทน
จังหวัดนครพนมเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
หนองคาย 

ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครพนม 

2562 

3.6 รางวัลชนะเลิศคัดตัวแทนจังหวัด 
รายการเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 และและ
เป็นตัวแทนจังหวัดนครพนมเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬารอบคัดเลือก กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 
จังหวัดหนองคาย 

ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครพนม 

2562 

 
ประเภท 

 
ผลงาน/ชื่อรางวัล 

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

ปี พ.ศ.  
ที่มอบรางวัล 

 
 

3.7 รางวัลชนะเลิศประเภทมัธยมศึกษา
ตอนต้น รายการ การแข่งขันชิงแชมป์

ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา

2563 
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ประเภท ผลงาน/ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ปี พ.ศ.  

ที่มอบรางวัล 
จังหวัดนครพนม ประจ าปี 2563 จังหวัดนครพนม 
3.8 รางวัลชนะเลิศประเภทมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายการ การแข่งขันชิงแชมป์
จังหวัดนครพนม ประจ าปี 2563 

ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครพนม 

2563 

3.9 รางวัลชนะเลิศกีฬา สพม.22 เกมส์ 
กีฬาต่อต้านยาเสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 

2562 

3.10 รางวัลชนะเลิศกีฬาเครือข่าย ระดับ
มัธยมศึกษา ตอนต้นชาย ประจ าปี 2563 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 

2563 

3.11 รางวัลชนะเลิศกีฬาเครือข่าย ระดับ
มัธยมศึกษา ตอนปลายชาย ประจ าปี 2563 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 

2563 

3.12 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา คัดเลือก
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
หนองคาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครพนม 

2562 

3.13 รางวัล นักกีฬาดีเด่น ประจ าปี 2563 
- การแข่งขันแอโรบิก   
  1. นางสาวญาณิศา  ศรีทอง 
  2. นายอรรคพล  เข่ือนขันธ์ 
  3. นายศราวิน  ศรีรงค์ 
  4. นางสาวรุ่งทิวา  บุญมา 
  5. นางสาวพิมพ์ดารินทร์  บ้งชมโพธิ์ 
- วอลเลย์บอล (ในร่ม) 
  6. เด็กชายวรวิทย์  ในจิต 
  7. นายภานุวัตร  จันอบ 
  8. นายณัฐวุฒิ  เตียนศรี 
  9. นายผดุงเกียรติ  ทัพขวา 
  10. นายธีรภัทร  ยนสิงห์ 
  11. นายพันกร  ปุ่มลัด 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 22 

2563 
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ประเภท ผลงาน/ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
ปี พ.ศ.  

ที่มอบรางวัล 
  12. นายธวัชชัย  พ่อจันดา 
  13. นายวชิรพัชร  ศรีนอ 

 
1.6.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ตารางที่ 1   ข้อมูลค่าเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ใน 4 วิชาหลัก  เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560 – 2562)  

วิชา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่าง 2560 
และ 2561) 

+เพิ่ม/- ลด 

(ผลต่าง 2561 

และ 2562) 

1.ภาษาไทย 41.39 48.32 48.71 +6.93 +0.39 
2.ภาษาอังกฤษ 28.11 26.69 27.76 -1.42 +1.07 
3.คณิตศาสตร์ 19.84 22.83 20.66 +2.99 -2.17 
4.วิทยาศาสตร์ 30.53 32.28 29.84 +1.75 -2.44 

 

ตารางที่ 2   ข้อมูลค่าเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ใน 5 วิชาหลัก  เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560 - 2562)  

วิชา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่าง 2560 
และ 2561) 

+เพิ่ม/- ลด 

(ผลต่าง 2561 

และ 2562) 

1.ภาษาไทย 42.08 37.52 35.92 -4.56 -1.60 
2.ภาษาอังกฤษ 20.08 22.57 22.79 +2.49 +0.22 
3.คณิตศาสตร์ 17.92 20.25 17.23 +2.33 -3.02 
4.วิทยาศาสตร์ 24.27 25.47 25.94 +1.20 +0.47 
5. สังคมศึกษา 30.95 31.29 32.55 +0.34 +1.26 
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ตารางที่ 3   ตารางเปรียบเทียบผลต่าง O-NET ของโรงเรียน กับระดับเขตและระดับประเทศ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ใน 4 วิชาหลัก  เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560 – 2562) 

วิชา 

2560 
คะแนนเฉล่ียเมื่อเทียบแล้ว 

(+เพิ่ม/- ลด) 

2561 
คะแนนเฉล่ียเมื่อเทียบแล้ว 

(+เพิ่ม/- ลด) 

2562 
คะแนนเฉล่ียเมื่อเทียบแล้ว 

(+เพิ่ม/- ลด) 
สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 

1.ภาษาไทย -4.89 -6.9 -3.8 -6.1 -5.45 -6.43 
2.ภาษาอังกฤษ -0.67 -2.34 -1.28 -2.76 -3.83 -5.49 
3.คณิตศาสตร์ -4.85 -6.46 -5.6 -7.21 -4.96 -6.07 
4.วิทยาศาสตร์ -0.84 -1.75 -3.13 -3.82 -0.23 -0.23 
  รวม -11.25 -17.45 -13.81 -19.89 -14.47 -18.22 

    
 

ตารางที่ 4   ตารางเปรียบเทียบผลต่าง O-NET ของโรงเรียน กับระดับเขตและระดับประเทศ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ใน 5 วิชาหลัก  เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560 – 2562) 

วิชา 

2560 
คะแนนเฉล่ียเมื่อเทียบแล้ว 

(+เพิ่ม/- ลด) 

2561 
คะแนนเฉล่ียเมื่อเทียบแล้ว 

(+เพิ่ม/- ลด) 

2562 
คะแนนเฉล่ียเมื่อเทียบแล้ว 

(+เพิ่ม/- ลด) 
สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 

1.ภาษาไทย -3.37 -7.17 -6.17 -9.79 -3.5 -6.29 
2.ภาษาอังกฤษ -3.9 -8.23 -4.28 -8.84 -2.52 -6.41 
3.คณิตศาสตร์ -2.42 -6.61 -5.15 -10.47 -4.34 -8.18 
4.วิทยาศาสตร์ -2.71 -5.1 -3.28 -5.04 -1.81 -3.26 
5.สังคมศึกษา -1.37 -3.75 -2.58 -3.87 -1.54 -3.15 
  รวม -13.77 -30.86 -21.46 -38.01 -13.71 -27.29 

 
 



 ส่วนที่ 2   

สถานภาพของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานท่ีมีอิทธิพลต่อการ จัดการศึกษา ผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholders) สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ผลการประเมินประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 ของ สมศ. และองค์ประกอบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องทุกด้าน เพื่อก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน 
   ในการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา 

1.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริการที่ผู้มีส่วนส่วนเสียต้องการ 

จากโรงเรียน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในโรงเรียน  ได้แก ่ 
- ผู้บริหาร 

  - ครูและบุคลากร 

1. ต้องการโรงเรียนท่ีมีคุณภาพทุกด้าน 
2. ต้องการจัดการศึกษาท่ีมีระบบ 
ถูกต้อง เท่ียงธรรม อย่างมีคุณภาพ 
3. นักเรียนได้รับความรู ้ความสามารถ 
ความถนัดและได้เรียนรู้ตามศักยภาพ 
ของตนเอง 
4. การสนับสนุนงบประมาณใน การ
จัดหาส่ืออุปกรณ์การจัดการเรียน การ
สอน 
5. การส่งเสริมสถานท่ีออกก าลังกายให้ 
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือเพื่อ 
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและหลากหลาย 
7. ครูทุกคนควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
อย่างน้อย 50 ชม./ปี 8.ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการแสดง ความคิดเห็นและการ
จัดการบริหาร โรงเรียนเพื่อให้สะท้อน
กลับไปยัง นักเรียนส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการ สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ 
2. เปิดแผนการเรียนท่ีหลากหลาย เพื่อ
สนองความต้องการของนักเรียนและ 
ผู้ปกครอง 
3. มีผู้บริหารท่ีดีมีวิสัยทัศน์ บริหาร 
จัดการให้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
4. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
อย่างเป็นระบบตามแผนท่ีวางไว้ 
5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล 
นักเรียนให้ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ 
และทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตและ 
การพัฒนาตนเองเพื่อการท างานใน 
อนาคต 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริการที่ผู้มีส่วนส่วนเสียต้องการ 

จากโรงเรียน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีส่วนไดส่วนเสียโดยตรง
ในการรับ บริการ ได้แก่  
- นักเรียน 
  - ผู้ปกครอง 

1. ต้องการครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
2. ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ มี
ความสามารถ และศึกษาต่อใน 
ระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
ในช้ันเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ในการเรียนรู้เชิงบวกและให้เกิดทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร 
โรงเรียนเพื่อให้สะท้อนกลับไปยัง 
นักเรียน  ส่งผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. นักเรียนมีความต้องการความรู้ 
สามารถน าไปใช้ศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับท่ีสูงขึ้นไป 
6. นักเรียนมีความรู้ด้านภาษามากกว่า  
2 ภาษา 

1. ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์บริหาร 
การจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 
2. นักเรียนสร้างช่ือเสียงท่ีดีต่อโรงเรียน 
3. นักเรียนรับความรู้และโอกาสใน การ
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิดการ 
เรียนรู้ท่ีเท่าทันในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
4. ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมปลูกฝังการมีจิตส านึก จิต
อาสาต่อผู้อื่นและประเทศชาติ 
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับท่ีสูงขึ้น  
ร้อยละ 80 
6. นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง ด้าน
วิชาการ กีฬา ดนตรี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สังคม 
ได้แก ่ 
- ชุมชน 
- องค์กร ปกครอง ใน
ท้องถิ่น 
- สมศ. 

  - ส่ือมวลชน 

1. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือตาม
โอกาส 
2. ให้โรงเรียนพัฒนาโรงเรียนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดท่ี สมศ. ก าหนด 
3. ใหโ้รงเรียนบริการชุมชน / 
หน่วยงานต่างๆในด้านสถานท่ี บุคลากร 
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆ เช่น งาน 
ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ 
4. นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและ 
คุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
5. ให้โรงเรียนบริการชุมชน/หน่วย 

1. ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ 
สนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียนและ 
กิจกรรมนอกสถานท่ี 
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกงาน ฝึก
ประสบการณ์/หารายได้ระหว่าง ภาค
เรียน 
3. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา 
โรงเรียน 
4. โรงเรียนได้พฒันาตามเกณฑ์ประเมิน 
ภายในและภายนอกโดยท างาน ตาม
แนวทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา และ 
สมศ. 
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1.2 สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) 
1.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 

1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Factors) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง 
เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานภายนอก ให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือใน กิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
สม่ าเสมอ 
2. โรงเรียนมีท่ีมีช่ือเสียง  
3. การเดินทางสะดวก 
4. องค์กรภายนอกต่างๆ มีความเข้มแข็ง และมี
ความ พร้อมในการสนับสนุน การด าเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น วัด อบจ. 
เทศบาล ส่ือมวลชนท าให้ โรงเรียนสามารถด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
5. มีการท าข้อตกลง (MOU) กับสถาบันการศึกษา 
เช่น มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

1. นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่ไกลโรงเรียนท าให้เป็น 
อุปสรรคต่อการเดินทางมาเรียน 
2. ค่านิยมของศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง บุคลากร ใน
โรงเรียนบางส่วนยงัยึดติดรูปแบบกระบวนการเดิมๆ 
ไม่ยอมเปล่ียนแปลงใด ๆ 
3. การประสานงานกับบางองค์กรและชุมชนต่าง ๆ มี
ความล่าช้า เนื่องจากมีขั้นตอนในการประสานงาน ท่ี
ยุ่งยากและซับซ้อน 
4. แนวปฏิบัติแต่ละองค์กรไม่มีความสอดคล้อง และ
ไม่เอื้อต่อหน่วยงานอืน่ๆ 
5. นักเรียนมีความหลากหลายทางด้านสังคม เช่น 
สังคมเมือง และสังคมชนบท 

 
2) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนมีระบบเครือข่าย Internet ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
และท่ัวถึงท้ังการให้บริการแก่ครูและนักเรียน 
2. โรงเรียนเข้าถึงเครือข่ายหรือแหล่งข้อมูลในด้าน
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานหรือการจัด
กิจกรรมการ เรียนการสอนได้ง่าย 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีส่ือการ
เรียน การสอนท่ีทันสมัย น่าสนใจ นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง ตรงตามความถนัดและ
ความสามารถ ของนักเรียน 
4. โรงเรียนน าเทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อ

1. ส่ืออุปกรณ์เก่าเส่ือมคุณภาพขาดการบ ารุงรักษา 
เช่น สายเช่ือม Internet  โปรเจ็คเตอร์และ
คอมพิวเตอร์ ในห้องเรียน 
2. เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรดูแลด้านเทคโนโลยีไม่
เพียงพอ 
4. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการใช้ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ และการน าเทคโนโลยีมาจัดกิจกรรม
การ เรียนการสอน 
5. งบประมาณในการเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่าง 
มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โปรแกรมสนับสนุนการจัด
การศึกษา บางโปรแกรม 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ประสานงาน ระหว่างภายในองค์กร และภายนอก
องค์กร ท าให้มี ประสิทธิภาพในการท างาน หรือจัด
กิจกรรมการเรียนการ สอนเพิ่มขึ้น 

6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียน เกิด
พฤติกรรมอันไม่พงึประสงค์ เช่น ติดเกม 
7. ความรวดเร็วทางเทคโนโลยีบางอย่างส่งผลให้ครู 
บุคลากรบางส่วนตามไม่ทัน 

 
3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนมีการสนับสนุนหรือจัดหาทุนการศึกษา
ให้แก่ นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนตามความเหมาะสม 
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาก
หน่วยงานต่าง ๆ 
3. มีนโยบายเรียนฟร ี15 ปี อย่างมีคุณภาพของ
ภาครัฐ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 
4. รูปแบบการค้าขายท่ีเปล่ียนไป เช่น เช่นการค้า
ขาย ออนไลน ์ท าให้นักเรียนสามารถหารายได้
ระหว่างเรียน 

1. งบประมาณท่ีได้รับการการจัดสรรให้กับกลุ่มงาน / 
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 
2. นักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน ค่า
หอพัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆสูง 
3. นักเรียนบางส่วนมีฐานะยากจน 
4. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ผู้ปกครองย้ายถ่ินฐาน
ไป ท างานท่ีเมืองใหญ่ ท าให้ดูแลบุตร หลานมาเต็มท่ี 

 
4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politcal and Legal Factors) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีนโยบาย กฎหาย ระเบียบ ขัอบังคับ ท่ีชัดเชน
ในการปฏิบัติงาน 
2. มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนกลยุทธ์จากต้น
สังกัด มีการก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา 
3. มีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งมีการบริหารงาน
แบบ มีส่วนร่วม 

1. บุคลากร ยังขาดความรู้ด้านนโยบาย กฎหาย 
ระเบียบ ขัอบังคับในปฏิบัติงาน 
2. การเมืองการปกครองท่ีไม่มีเสถียรภาพ ส่งผล
กระทบ ต่อการศึกษา 
3. มีการปรับเปล่ียนมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา 
ค่อนข้างบ่อย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการจัด 
การศึกษา 
4. มีการปรับเปล่ียนนโยบายบ่อยครั้ง 
ท าให้ขาดความชัดเจน และไม่ต่อเนื่องท าให้ทิศทาง 
การศึกษาไม่ชัดเจน 
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1.2.2 สภาพแวดล้อมภายใน 
1) ด้านโครงสร้าง (Structure) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ระบบการบริหารจัดการให้เป็นระบบใช้หลักการ 
การมีส่วนร่วม 
2. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารขององค์กรอย่าง
ชัดเจน ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด 
3. มีการก ากับติดตามงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีคู่มือและแนวทางการบริหารงานอย่างชัดเจน 
5. มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการ 
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานตามโครงสร้างการ 
บริหารงาน หรือไม่เหมาะสมกับบริบทของงาน 
2. โครงสร้างการบริหารงานบางงานมีความซ้ าซ้อน 
หรือไม่มีความชัดเจนของผู้รับผิดชอบ เพราะบุคลากร 
มีภาระงานซ้ าซ้อน ท าให้ขาดประสิทธิภาพ 

 
2) ด้านผลผลิตและบริการ (Service) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจากการจัดการ
เรียน การรู้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเป็นไปตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
อย่าง เต็มตามศักยภาพ 
3. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตาม
เกณฑ์ สพฐ.ก าหนด 

1. ปริมาณนักเรียนต่อห้องเรียนมีปริมาณมากส่งผลให้ 
การจัดการเรียนรู้ขาดประสืทธิภาพ 
2. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET ของ
โรงเรียนยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
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3) ด้านบุคลากร (Man) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนมีบุคลกรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง 
ในการปฏิบัติงาน 
2. มีบุคลากรครบทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมี
ความรู้ ความสามารถตรงตามวุฒิการศึกษา 
3. โรงเรียนมีบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
แสวงหา ความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

1. บุคลากรมีภาระงานพิเศษมากท าให้การจัดการ
เรียน การสอนไม่เต็มท่ี 
2. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานในโรงเรียน 
หรือมีบุคลากรบางส่วนได้รับมอบหมายงานไม่ตรงกับ 
ความสามารถและความถนัดของตนเอง 
3. บุคลกรบางส่วนขาดความรู้ความช านาญด้าน ICT 
(Information Communication Technology) 
4. การกระจายภาระงานขององค์กรยังไม่เท่าเทียมกัน 

 
4) ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบตาม 
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอย่างชัดเจน 
2. มีการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ 
3. งบประมาณด้านการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน มีการจัดสรรภายในกลุ่มงานอย่าง
เหมาะสม 
4. กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้ติดตามเอกสาร 
การเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 

1. มีภาระงานท่ีไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติงานแต่มีความ 
จ าเป็นต้องด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วน 
2. ค่าใช้จ่ายท่ีมาจากปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม 
เช่น ภัยธรรมชาติ 
3. บุคลากรขาดการวางแผนในการใช้งบประมาณ 
4. ขั้นตอนในการเบิกจ่ายล่าข้า ไม่ทันต่อความต้องการ 

 
5) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้เพียงพอ 
ตลอดปีการศึกษา 
2. มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เอื้ออ านวย ต่อ
การเรียนการสอนให้มีอุปกรณ์ครบครัน 
3. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
และการจัดการเรียนการสอน 
4. มีบริการยืม วัสดุ อุปกรณ์ แก่ชุมชน และ 
บุคคลภายนอก ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ 

1. บุคลากรขาดการดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์ และการ 
ใช้งานท่ีถูกวิธี 
2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
3. ขาดความใส่ใจในการดูแล การเก็บรักษา และบ ารุง 
วัสดุอุปกรณ์ 
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6) ด้านการบริหารจัดการ(Management) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีการประชุมวางแผนการบริหารงาน มอบหมาย
งานอย่างเป็นระบบ 
2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้
หลักการ บริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจาย
อ านาจ 
3. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ 
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
4. มีการมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงานชัดเจน
เป็นไป ตามโครงสร้าง 

1. ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอน การด าเนินการ 
ท่ีวางไว ้
2. ขาดการประสานงานท าให้งานล่าช้า 
3. มีนโยบายงานเร่งด่วนจากส่วนกลาง หรือต้นสังกัด 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 



ส่วนที่ 3  
ทิศทางการบริหารจดัการศึกษา  

 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานท่ีเกี่ยวข้องในการน าข้อมูลมาวางแผนก าหนดทิศทางบริหาร จัดการ

ของโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 
3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับ  การศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูงพื้นท่ีตาม แนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม ชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซ
เบอร์เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขัน
ของประเทศ 
เป้าหมาย 

1. ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ เฉพาะ
ด้าน 

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ 
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แนวทางการพัฒนา 
1. ผลิตและพฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและ  การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ทาง

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็น  ใน
ศตวรรษท่ี 21 

2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ  มาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

4. แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 

5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง

เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและ

ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมาย 

1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิ จัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 

1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ สามารถ
ตรวจสอบได้ 

2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา 

3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน  และ
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พื้นท่ี 
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกัน ของ

ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง ขวัญ

ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ  การ

จัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าส่ิงท่ีจ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสามัคคีปรองดอง 
กลยุทธ ์

1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจาเป็นในศตวรรษท่ี 21 

1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต ส่ือการ
เรียนการสอน ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ จัดการ
เรียนการสอน 

1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ ตาม
เกณฑ์ มีครูประจ าช้ันครบทุกห้อง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู 
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญกาลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี กลยุทธ์ 

2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา 

2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจ าการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละช้ัน และครู

ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
2.4 สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ของการ
พัฒนาประเทศ 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ เพิ่ม
จ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ 
รวมท้ังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล 
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
กลยุทธ ์

3.1 เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 

3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยี 
และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ ผู้เรียน
ต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ 

ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
3.6  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพใน การให้บริการ เด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบ โรงเรียน รวมท้ังสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้  
กลยุทธ ์

4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก พื้นท่ี 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 

4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ และวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น  รูปธรรม
อย่างกว้างขวาง 

4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี คุณภาพมี ความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพื่อ การศึกษา
เพื่อเพิ่มผลสมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียน การสอนแบบ
ดิจิทัลท่ีทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็น ปัจจุบนั 
กลยุทธ ์

5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย  และไม่ซ้า
ซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ 
การรายงานผล ของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน  สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

5.4 จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง และ
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เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ  จัด
การศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นท่ี
ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ กระจายอานาจลง
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร  รวมท้ังผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบ อาชีพ ในท้องถิ่นได้ 
กลยุทธ ์

6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น ด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด 

6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
6.3 ยกระดบคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหล่ือมล้า สร้าง

ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน ทรัพยากร

เพื่อการศึกษา 
6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี หุ้นส่วน

กับองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ 
6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความพร้อม  พัฒนาเป็น 

สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ 
 

3.3 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก ่ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ  

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
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2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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3.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 
จากการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม และ สรุป
ประเมนิสถานภาพของโรงเรียน การสังเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ในการจัด การศึกษาท่ีผ่าน
มาสามารถน าข้อมูลมาก าหนดทิศทางวางแผนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ดังนี้ 

วสิยัทศัน ์(Vision) 
 

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
พลโลก สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เน้นคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนความร่วมมือท่ีเข้มแข็งของชุมชน 

 

พนัธกจ ิ(Mission) 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็นพลโลกท่ีดี รักษาส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยี 
อย่างสร้างสรรค์  

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพท่ีดี และรักการออกก าลังกาย  
4. พัฒนาหลักสูตร และจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

 

เป้าประสงค ์ (Objective) 

 

1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกท่ีดี รักษาส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพท่ีดี และรัก 
การออกก าลังกาย  
     3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
     4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
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3.5 กลยุทธ์โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา (พ.ศ. 2563– 2566) 
กลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพนฐาน (สพฐ.) ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลโลกและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ และด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานท่ีภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง  
 

3.6 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  2) นักเรียนมีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์  
  4) นักเรียนมีผลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือเด่ียวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้  
  5) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้  
  6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
  3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
  4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน  
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 2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  
 2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



 

 

 

ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

จากกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสพฐ. มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียน น ามาวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ดังนี ้
4.1 กลยุทธ์การพัฒนา 

 
กลยุทธ์ที ่1 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย  

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ป ี2566 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรและ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเป็น 
มาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบ มี
ส่วนร่วม ท่ีมีประสิทธิภาพ ตาม
มาตรฐานสากล ใช้ส่ือเทคโนโลยี ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด ชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ของ
สถานศึกษา 
3. การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ ผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4. การพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัด การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และเรียนรู้ 
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- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบ ด้าน ตรงตาม
ความศักยภาพ ของผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคมท่ี
เอื้อ ต่อการจัดการเรียนรอย่างมี คุณภาพ 
- ส่งเสริม พัฒนากระบวนการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด ชัดเจน มี
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพอสนับส
นุนการ บริหารจัดการ และการจัดการ 
เรียนรู ้
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กลยุทธ์ที ่2 

ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลโลกและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย  
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ป ี2566 

1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่ือสารได้สองภาษา มีความสามารถ ใน
การคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่าง 
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลก และมี
คุณลักษณะของเยาวชน ในศตวรรษท่ี 
21 

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิด ค านวณ 
- มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
- มีผลการเรียนด้านการคิดค านวณ อยู่ใน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
- มีผลการเรียนด้านการอ่านเขียน 
ภาษาอังกฤษอยูใ่นระดับ 2.5 ขึ้นไป 
- มีความสามารถในการส่ือสาร ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวันได้ 
- มีความสามารถในการส่ือสาร ภาษาท่ี 2 ได้ 
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- ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเป็นไปตามมาร 
ฐานท่ีก าหนดมีความสามารถใน การอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง นวัตกรรมใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร มี
ความรู้ ทกษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 
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กลยุทธ์ที ่2 

ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลโลกและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย  
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ป ี2566 

 2.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา 
3.ผู้เรียนมีความสามารถใน การสร้าง
นวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีความสามารถใน การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการส่ือสาร 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 
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กลยุทธ์ที ่3 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย  
กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ป ี2566 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น ครู
มืออาชีพ สามารถจัดการเรียน การสอน
ได้เทียบเคียงมาตรฐาน 

1. การจัดการเรียนรู้ผ่าน กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ แหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียน เชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน อย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนา ผู้เรียน 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการ เรียนรู ้
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- ส่งเสริม พัฒนาครู และ บุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญ ทางวิชาชีพ สามารถใช้
ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ แหล่ง
เรียนรู้ทเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ คิดและปฏิบัติจริง 
สามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
- พัฒนาการบริหารจัดการช้ัน เรียน มี
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตรวจสอบ และ
ประเมินผู้เรียน อย่างเป็นระบบ น าผลมา
พัฒนา ผู้เรียน และปรับปรุงการ จัดการ
เรียนรู้ต่อไป 
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กลยุทธ์ที ่4 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค์ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย  

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ป ี2566 
1. ผู้เรียนเป็นกุลสตรี มีวินัย 
มีคุณธรรม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี 
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 2.ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจ ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3.ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน ความ
แตกต่างและหลากหลาย 
4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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- ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะ ท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษา ก าหนดมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย ปฏิบัติตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนั บนความแตกต่าง
และ หลากหลาย มีสุขภาวะทาง 
ร่างกายทดี มีจิตสาธารณะ 
เป็นพลเมืองท่ีดี และเป็นพล โลกท่ีมี
คุณภาพ 
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กลยุทธ์ที ่5 
พัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ป ี2566 

1. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีภูมิทัศน์ 
แหล่งเรียนรู้ ส าหรับการเรียนรู้ 
2. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด ชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ของ
สถานศึกษา 
3. การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ ผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4. การพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัด การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และเรียนรู้ 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบ ด้าน ตรงตาม
ความศักยภาพ ของผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคมท่ี
เอื้อ ต่อการจัดการเรียนรอย่างมี คุณภาพ 
- ส่งเสริม พัฒนากระบวนการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด ชัดเจน มี
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพอสนับส
นุนการ บริหารจัดการ และการจัดการ 
เรียนรู ้
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กลยุทธ์ที ่6 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ป ี2566 

โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย 
ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศ 

1. ผู้ปกครอง องค์กรภายนอก 
และชุมชน ให้ความร่วมมือใน การพัฒนา
บริหารจัดการศึกษา 
2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กับองค์กร
ภายนอกประเทศ ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการ เรียนรู ้

100 
 
 

80 

100 
 
 

83 

100 
 
 

85 

100 
 
 

87 

100 
 
 

90 

- ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากร 
องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ท้ังภายใน 
และ ภายนอก เพื่อเกิดการมีส่วน ร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา 
- สร้างภาคีเครือข่ายในการ จัดการศึกษา
เพื่อการก าหนด ทิศทางของการจัด
การศึกษาให้ มีความสอดคล้อง และส่ง
ต่อ 
ผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการ ของ
องค์กร หรือหน่วยงานทงั ้ภายในประเทศ 
และภายนอก ประเทศ 
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4.2 แผนพัฒนาคุณภาพ (SIP) กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (SIP) กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
1 งานพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

มีระบบงานธุรการ /บริการท่ีม ี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบงานธุรการ /บริการท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

มีระบบงานธุรการ /บริการท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

มีระบบงานธุรการ /บริการท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

2 งานสอนเสริมเตรียมความพร้อม 
ในการสอบ O-NET ของนักเรียน 
ม.3,ม. 6 

มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชาติให้สูงขึ้น 

มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชาติให้สูงขึ้น 

มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชาติให้สูงขึ้น 

มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชาติให้สูงขึ้น 

3 งานวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู ้

มีระบบงานท่ีมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 

มีระบบงานท่ีมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 

มีระบบงานท่ีมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 

มีระบบงานท่ีมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 

4 งานวันช่ืนชมยินดี มอบเกียรติบัตร,เข็มเชิดชูเกียรติ 
น.ร.เรียนดี /สอบเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษา 

มอบเกียรติบัตร,เข็มเชิดชูเกียรติ 
น.ร.เรียนดี /สอบเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษา 

มอบเกียรติบัตร,เข็มเชิดชูเกียรติ 
น.ร.เรียนดี /สอบเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษา 

มอบเกียรติบัตร,เข็มเชิดชูเกียรติ 
น.ร.เรียนดี /สอบเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษา 

5 งานทะเบียนนักเรียน มีระบบงานท่ีมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 

มีระบบงานท่ีมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 

มีระบบงานท่ีมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 

มีระบบงานท่ีมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 

6 งานพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ นิเทศจัดการศึกษา 
และพัฒนาบุคลากร 

มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาหลักสูตร และปฏิรูป 
การเรียนรู/้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯ 

มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาหลักสูตร และปฏิรูป 
การเรียนรู ้

มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาหลักสูตร และปฏิรูป 
การเรียนรู/้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯ 

มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาหลักสูตร และปฏิรูป 
การเรียนรู ้



 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
7 งานนิทรรศการมหกรรมวิชาการ 

(Open House) 
มีการจัดแสดงนิทรรศการ ด้าน
วิชาการ และการแลกเปล่ียนรู้ 
ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ชุมชน 
ผู้ปกครอง 

มีการจัดแสดงนิทรรศการ ด้าน
วิชาการ และการแลกเปล่ียนรู้ 
ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ชุมชน 
ผู้ปกครอง 

มีการจัดแสดงนิทรรศการ ด้าน
วิชาการ และการแลกเปล่ียนรู้ 
ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ชุมชน 
ผู้ปกครอง 

มีการจัดแสดงนิทรรศการ ด้าน
วิชาการ และการแลกเปล่ียนรู้ 
ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ชุมชน 
ผู้ปกครอง 

8 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
แข่งขัน ในระดับเขต ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
แข่งขัน ในระดับเขต ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
แข่งขัน ในระดับเขต ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
แข่งขัน ในระดับเขต ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

9 งานประกนัคุณภาพการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

10 งานค่ายวิชาการอาสาบ าเพ็ญ 
ประโยชน์ต่อสังคม 

มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา 
บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน 

มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา 
บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน 

มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา 
บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน 

มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา 
บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน 

11 
 

โครงการงานห้องสมุด 
ส่งเสริมทรัพยากรสารนิเทศ 

จัดบริการห้องสมุดและสืบค้น 
ทางอินเทอร์เน็ต 

จัดบริการห้องสมุดและสืบค้น 
ทางอินเทอร์เน็ต 

จัดบริการห้องสมุดและสืบค้น 
ทางอินเทอร์เน็ต 

จัดบริการห้องสมุดและสืบค้น 
ทางอินเทอร์เน็ต 

12 โครงการบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
แสง สี เสียง และบันทึกภาพ 

มีระบบงานบริการโสตทัศน
อุปกรณ์ท่ีดี 

มีระบบงานบริการโสตทัศน
อุปกรณ์ท่ีดี 

มีระบบงานบริการโสตทัศน
อุปกรณ์ท่ีดี 

มีระบบงานบริการโสตทัศน
อุปกรณ์ท่ีดี 

13 โครงการพัฒนาบุคลากร โสตทัศน
ศึกษา 

มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โสต
ทัศนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
มีค่าความส าเร็จมากกว่าร้อยละ 
80 

มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โสต
ทัศนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
มีค่าความส าเร็จมากกว่าร้อยละ 
80 

มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โสต
ทัศนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
มีค่าความส าเร็จมากกว่าร้อยละ 
80 

มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โสต
ทัศนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
มีค่าความส าเร็จมากกว่าร้อยละ 
80 

14 โครงการอบรมพัฒนาการ 
ใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 

มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ 
โสตทัศนศึกษาให้บุคลากร 

มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ 
โสตทัศนศึกษาให้บุคลากร 

มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ 
โสตทัศนศึกษาให้บุคลากร 

มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ 
โสตทัศนศึกษาให้บุคลากร 



 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
15 งานศูนย์พัฒนาผลงานวิชาการ 

งานพัฒนากระบวนการการเรียนรู ้
และงานวิจัย 

มีการส่งเสริมสนับสนุนการท า 
ผลงานทางวิชาการ ส่ือ 
นวัตกรรมวิจัย และกระบวนการ
การจัดการ เรียนรู้ให้ได้มารฐาน
สากล 

มีการส่งเสริมสนับสนุนการท า 
ผลงานทางวิชาการ ส่ือ 
นวัตกรรมวิจัย และกระบวนการ
การจัดการ เรียนรู้ให้ได้มารฐาน
สากล 

มีการส่งเสริมสนับสนุนการท า 
ผลงานทางวิชาการ ส่ือ 
นวัตกรรมวิจัย และกระบวนการ
การจัดการ เรียนรู้ให้ได้มารฐาน
สากล 

มีการส่งเสริมสนับสนุนการท า 
ผลงานทางวิชาการ ส่ือ 
นวัตกรรมวิจัย และกระบวนการ
การจัดการ เรียนรู้ให้ได้มารฐาน
สากล 

16 งานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน 
มาตรฐานสากล 

มีการรวบรวมผลงานทางวิชาการ 
ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ให้ได้มารฐานสากล 

มีการรวบรวมผลงานทางวิชาการ 
ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ให้ได้มารฐานสากล 

มีการรวบรวมผลงานทางวิชาการ 
ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ให้ได้มารฐานสากล 

มีการรวบรวมผลงานทางวิชาการ 
ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ให้ได้มารฐานสากล 

17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) มีระบบงานแนะแนวที่มีคุณภาพ มีระบบงานแนะแนวที่มีคุณภาพ มีระบบงานแนะแนวที่มีคุณภาพ มีระบบงานแนะแนวที่มีคุณภาพ 

18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร ี
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน ์

มีกิจกรรมเนตรนาร/ีลูกเสือ/ 
กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพื่อ 
สาธารณะประโยชน์ 

มีกิจกรรมเนตรนาร/ีลูกเสือ/ 
กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพื่อ 
สาธารณะประโยชน์ 

มีกิจกรรมเนตรนาร/ีลูกเสือ/ 
กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพื่อ 
สาธารณะประโยชน์ 

มกีิจกรรมเนตรนาร/ีลูกเสือ/ 
กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมเพื่อ 
สาธารณะประโยชน์ 

19 โครงการเช่าวงจรส่ือสาร
อินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง 

มีวงจรส่ือสารอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีวงจรส่ือสารอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีวงจรส่ือสารอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีวงจรส่ือสารอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

20 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการ 
เรียนการสอน 

มีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน 
การสอนเพียงพอ 

มีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน 
การสอนเพียงพอ 

มีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน 
การสอนเพียงพอ 

มีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน 
การสอนเพียงพอ 

21 โครงการปรับปรุงดูแลห้องควบคุม 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โรงเรียน 

มีห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 



 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
22 โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
มีโต๊ะเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอ 

มีโต๊ะเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอ 

มีโต๊ะเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอ 

มีโต๊ะเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอ 

23 โครงการจัดสร้างห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ 4 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

24 งานผลิตข้อสอบและเอกสาร กลาง มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ การวัดและ 
ประเมินผลผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพ 

มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ การวัดและ 
ประเมินผลผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพ 

มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ การวัดและ 
ประเมินผลผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพ 

มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ การวัดและ 
ประเมินผลผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (SIP) กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
1 โครงการพัฒนา/เพิ่มพูน 

ประสบการณ์งานส านักงาน 
เลขานุการโรงเรียนนาถ่อน
พัฒนา 

บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ท่ีมา ติดต่อราชการและ
ประสานงาน ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร 
และชุมชน 

บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ท่ีมา ติดต่อราชการและ
ประสานงาน ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร 
และชุมชน 

บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ท่ีมา ติดต่อราชการและ
ประสานงาน ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร 
และชุมชน 

บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ท่ีมา ติดต่อราชการและ
ประสานงาน ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร 
และชุมชน 

2 งานบริหารการเงินและบัญช ี เบิกจ่ายตามระเบียบงานการเงิน เบิกจ่ายตามระเบียบงานการเงิน เบิกจ่ายตามระเบียบงานการเงิน เบิกจ่ายตามระเบียบงานการเงิน 

3 งานปรับปรุงและพัฒนางานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบงาน
พัสดุ 

จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบงาน
พัสดุ 

จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบงาน
พัสดุ 

จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบงาน
พัสดุ 

4 โครงการพัฒนาบุคลากร ฝ่าย
บริหารงบประมาณ 

มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีค่า 
ความส าเร็จมากกว่าร้อยละ 80 

มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีค่า 
ความส าเร็จมากกว่าร้อยละ 80 

มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีค่า 
ความส าเร็จมากกว่าร้อยละ 80 

มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีค่า 
ความส าเร็จมากกว่าร้อยละ 80 

5 โครงการจัดท างานแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาโรงเรียนนา
ถ่อนพัฒนา 

มีการวางแผนและควบคุมการใช้ 
งบฯตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการวางแผนและควบคุมการใช้ 
งบฯตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการวางแผนและควบคุมการใช้ 
งบฯตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการวางแผนและควบคุมการใช้ 
งบฯตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

7 โครงการจัดท าสารสนเทศ
พื้นฐานสถานศึกษา 

จัดท าสารสนเทศพื้นฐานประจ าปี 
การศึกษา 

จัดท าสารสนเทศพื้นฐานประจ าปี 
การศึกษา 

จัดท าสารสนเทศพื้นฐานประจ าปี 
การศึกษา 

จัดท าสารสนเทศพื้นฐานประจ าปี 
การศึกษา 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (SIP) กลุ่มบริหารงนบุคคล 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
1 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย

จราจร นักเรียนและบุคลากร 
ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน มี
ระเบียบวินัยจราจร และความ 
ปอดภัย 

ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน มี
ระเบียบวินัยจราจร และความ 
ปอดภัย 

ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน มี
ระเบียบวินัยจราจร และความ 
ปอดภัย 

ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน มี
ระเบียบวินัยจราจร และความ 
ปอดภัย 

2 โครงการงานส านักงานบุคลากร มีระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย 
นักเรียนความสะอาดห้องเรียน 

มีการจัดการท่ีดี /บริการท่ีม ี
ประสิทธิภาพ 

มีการจัดการท่ีดี /บริการท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

มีการจัดการท่ีดี /บริการท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

มีการจัดการท่ีดี /บริการท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

4 โครงการส่งเสริมวิทยฐานะครู ส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ 

ส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ 

ส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ 

ส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ 

5 โครงการบ ารุงระบบสาธารณูปโภค บริการน้ าด่ืม/ดูแลรักษา เครื่อง
กรองน้ า ระบบไฟฟ้า 
น้ าประปา โทรศัพท์ 

บริการน้ าด่ืม/ดูแลรักษาเครื่อง 
กรองน้ า ระบบไฟฟ้า น้ าประปา 
โทรศัพท์ 

บริการน้ าด่ืม/ดูแลรักษา เครื่อง
กรองน้ า ระบบไฟฟ้า 
น้ าประปา โทรศัพท์ 

บริการน้ าด่ืม/ดูแลรักษา เครื่อง
กรองน้ า ระบบไฟฟ้า 
น้ าประปา โทรศัพท์ 

6 โครงการพัฒนาบุคลากร มีค่าความส าเร็จในการด าเนินการ 
มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มีค่าความส าเร็จในการด าเนินการ 
มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มีค่าความส าเร็จในการด าเนินการ 
มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มีค่าความส าเร็จในการด าเนินการ 
มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

7 โครงการมุทิตาจิตครูผู้เกษียณ มีกิจรรมสร้างความรักสามัคคี 
แสดงรักต่อครูผู้เกษียณ 

มีกิจรรมสร้างความรักสามัคคี 
แสดงรักต่อครูผู้เกษียณ 

มีกิจรรมสร้างความรักสามัคคี 
แสดงรักต่อครูผู้เกษียณ 

มีกิจรรมสร้างความรักสามัคคี 
แสดงรักต่อครูผู้เกษียณ 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (SIP) กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
1 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 

ภัยพิบัติและปรับภูมิทัศน์ 
มีการซ่อม สร้าง บ ารุงอาคาร
สถานท่ี 
ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

มีการซ่อม สร้าง บ ารุงอาคาร
สถานท่ี 
ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

มีการซ่อม สร้าง บ ารุงอาคาร
สถานท่ี 
ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

มีการซ่อม สร้าง บ ารุงอาคาร
สถานท่ี 
ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

2 โครงการศึกษาดูงานสถานท่ี 
(นักการ) 

มีค่าความส าเร็จในการด าเนินการ 
มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มีค่าความส าเร็จในการด าเนินการ 
มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มีค่าความส าเร็จในการด าเนินการ 
มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มีค่าความส าเร็จในการด าเนินการ 
มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัย 

จัดหาเวชภัณฑ์ และปฐมพยาบาล จัดหาเวชภัณฑ์ และปฐมพยาบาล จัดหาเวชภัณฑ์ และปฐมพยาบาล จัดหาเวชภัณฑ์ และปฐมพยาบาล 

4 งานปฎิคมโรงเรียน บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ท่ีมา ติดต่อราชการและ
ประสานงาน 
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
และชุมชน 

บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ท่ีมา ติดต่อราชการและ
ประสานงาน 
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
และชุมชน 

บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ท่ีมา ติดต่อราชการและ
ประสานงาน 
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
และชุมชน 

บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้
ท่ีมา ติดต่อราชการและ
ประสานงาน 
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
และชุมชน 

5 งานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรม 
กลาง 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ/วันนักขัต
ฤกษ ์
เข้วร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ/วันนักขัต
ฤกษ ์
เข้วร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ/วันนักขัต
ฤกษ ์
เข้วร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ/วันนักขัต
ฤกษ ์
เข้วร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

6 งานโภชนาการเพื่อสุขภาพ จัดหาผู้จ าหน่ายอาหาร, น้ า /ดูแล 
อนามัยอาหาร , โรงอาหาร 

จัดหาผู้จ าหน่ายอาหาร, น้ า /ดูแล 
อนามัยอาหาร , โรงอาหาร 

จัดหาผู้จ าหน่ายอาหาร, น้ า /ดูแล 
อนามัยอาหาร ,โรงอาหาร 

จัดหาผู้จ าหน่ายอาหาร, น้ า /ดูแล 
อนามัยอาหาร , โรงอาหาร 48ช6 



 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
7 โครงการศึกษาดูงานพัฒนา 

บุคลากรครูกลุ่มบริหารท่ัวไป 
มีค่าความส าเร็จในการด าเนินการ 
มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มีค่าความส าเร็จในการด าเนินการ 
มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มีค่าความส าเร็จในการด าเนินการ 
มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

มีค่าความส าเร็จในการด าเนินการ 
มากกว่าร้อยละ 80 บุคลากรมี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ห้องส านักงานจัดหา
และซ่อมบ ารุง 
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

มีระบบงาน/บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มัวัสดุอุปกรณ์ใช้
อย่างเพียงพอ 

มีระบบงาน/บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มัวัสดุอุปกรณ์ใช้
อย่างเพียงพอ 

มีระบบงาน/บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มัวัสดุอุปกรณ์ใช้
อย่างเพียงพอ 

มีระบบงาน/บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มัวัสดุอุปกรณ์ใช้
อย่างเพียงพอ 

9 โครงการพัฒนาระบบงาน 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ข่าวสารโรงเรียน 

มีระบบการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีระบบการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีระบบการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีระบบการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ส่วน 5 
การบริหารแผนสู่การปฏบิัติ 

 
5.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ท่ีให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการ ไปยัง
คณะกรรมการ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป สรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. มีความรู้และเป็นผู้น าด้านวิชาการ 
2. มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ด้าน 
การบริหารงาน 
3. สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 
4. มีวิสัยทัศน์ 
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
7. รอบรู้ทางด้านการศึกษา 
8. ความรับผิดชอบ 
9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
10. รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น 
ระบบ 
11. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร 
12. ค านึงถึงมาตรฐานวิชาการ 

1. เข้าใจนโยบาย อ านาจหน้าท่ี และ 
กิจกรรมในหน่วยงาน 
2. มีความรู้ระบบงบประมาณ 
3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและการเงิน 
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
5. มีความละเอียดรอบคอบ 
6. มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมี 
เหตุผล 
7. หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่ 
เสมอ 
8. รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการ 
บริหารงานบุคคล 
2. เป็นแบบอย่างท่ีดี 
3. มีมนุษยสัมพันธ ์
4. มีอารมณ์ขัน 
5. เป็นนักประชาธิปไตย 
6. ประนีประนอม 
7. อดทน อดกล้ัน 
8. เป็นนักพูดท่ีดี 
9. มีความสามารถในการประสานงาน 
10. มีความสามารถจูงใจให้คนร่วมกัน 
ท างาน 
11. กล้าตัดสินใจ 
12. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร 

1. เป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบาย ท่ีดี 
2. เป็นผู้ท่ีตัดสินใจและวินิจฉัยส่ังการท่ีดี 
3. มีความรู้ และบริหารโดยใช้ระบบ 
สารสนเทศท่ีทันสมัย 
4. เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการ 
ติดต่อส่ือสาร 
5. รู้จักมอบอ านาจและความรับผิดชอบ แก่
ผู้ท่ีเหมาะสม 
6. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และต่ืนตัว อยู่
เสมอ 
7. มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อต่อ 
ปัญหาอุปสรรค 
8. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
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5.2 บทบาทหน้าที่ของครู 
 บทบาทส าคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา.ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการสอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา 
ประกอบด้วยบทบาทหน้าท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
 5.2.1 การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ 
 5.2.2 การประเมินตนเอง 
 5.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถก าหนดกระบวนการท างานของตนเองได้ อาจจ าแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 
          ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบท้ังหน่วยของการเรียนท่ีอาจจะก าหนดเป็นภาคเรียนหรือท้ังปี 
การศึกษา และน ามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท่ีตนสอนอยู่ 

ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมท้ังจะต้องสามารถก าหนดส่ิงท่ีจะบรรลุผลหรือส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีจะเกิดขึ้น 
หลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้ส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

ขั้นตอนท่ี 3 น ากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ควบคู่การเรียนรู้ 
ขั้นตอนท่ี 4 ด าเนินการสอน โดยท างานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็นการท างานร่วมกับผู้เรียน โดยอ านวยความสะดวกให้ 

ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น 
ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลการสอน ว่าส่ิงท่ีครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็น รายบุคคล

และรายช้ันเรียน 
ขั้นตอนท่ี 6 วิเคราะห ์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 
ขั้นตอนท่ี 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องแก้ไขอย่างไร มีค าแนะน า

เพื่อจะน าไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกส่ิงทุกอย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหน่วย 
บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย บทบาทหน้าท่ี 3 ประการ คือ 

1. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ 
2. การประเมินตนเอง 
3. การรายงานผลการประเมินตนเอง 
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ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทท่ีต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน อีก 3 ประการ คือ 

1. ร่วมจัดท ารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา 
2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก และ 
3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข นอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณครู ในการการท างานซึ่งแยกได้ ดังนี ้

1. สมรรถนะหลัก 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 

1. ความสามารถในการวางแผน/ปฏิบัติงาน 
1.1 ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน 
1.2 การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ 
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2.1 การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 
2.2 ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน 
2.4 การยึดหลักประหยัดในการปฏิบัติงาน 
2.5 การน านวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
2.6 การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมาย 
3. ผลการปฏิบัติงาน 
3.1 ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน 
3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ความสามารถในการสร้างระบบ 
การให้บริการ 
1.1 การศึกษาความต้องการของ 
ผู้รับบริการ 
1.2 การจัดระบบการให้บริการบน 
พื้นฐานของขอ้ มูลความต้องการ 
2. ความสามารถในการให้บริการ 
2.1 ความต้ังใจ เต็มใจ และ 
กระตือรือร้นในการให้บริการ 
2.2 การศึกษาผลการให้บริการเพื่อ 
การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง 
1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 
1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับ 
จุดเด่น จุดด้อย. 
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ 
ส่ือสาร 
2.1 การจับใจความ การสรุปจากการอ่านและ 
การฟัง 
2.2 ความชัดเจนในการอธิบาย /ยกตัวอย่าง 
2.3 การตั้งค าถามได้ตรงประเด็น 
3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การแสวงหาความรู้ 
3.1 การจับใจความ และการสรุปจากการอ่าน 
และการฟัง 
3.2 ความชัดเจนในการอธิบาย /ยกตัวอย่าง 
3.3 ต้ังค าถามได้ตรงประเด็น 

1. ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ 
ปฏิบัติงานเป็นทีม 
1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับ 
ผู้อื่น 
1.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.3 การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
2. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
2.1 ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการ 
ปฏิบัติงาน 
2.2 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าท่ีของตน 
2.3 การปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตามได้ 
เหมาะสมกับบทบาท 
2.4 ความร่วมมือกับทีมงานในการ 
แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 52ช6 
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  4. ความสามารถในการติดตามความ- 

เคล่ือนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ 
4.1 การใช้ Computer เบ้ืองต้น /Internet 
การใช้ e – mail 
4.2 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
และท่ีเหมาะสม 
4.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน 
5. ความสามารถในการประมวลความรู้ และ 
น าความรู้ไปใช้ 
5.1 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
เพื่อน าไปใช้พัฒนางาน 
5.2 การน า และการผลิตนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

2.5 การสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกย่อง ให้
เกียรติผู้อื่นในโอกาสท่ีเหมาะสม 
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 2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
 

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหาร จัดการช้ันเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง ความร่วมมือกับ

ชุมชน 
1. ความสามารถในการสร้างและพัฒนา 
หลักสูตร 
1.1 การด าเนินการสร้าง / พัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น. 
1.2 การน าหลักสูตรสถานศึกษา หรือ 
หลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุจุดประสงค์ 
1.3 การน าผลการประเมินการจัดการ เรียนรู้
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตร 
2. ความสามารถในเนื้อหาสาระท่ีสอน 
2.1 ภาษาไทย 
2.2 คณิตศาสตร์ 
2.3 วิทยาศาสตร์ 
2.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ความสามารถในการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 การจัดกิจกรรมได้หลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
1.2 การจัด หรือสอดแทรก 
คุณธรรมจริยธรรมได้สอดคล้องกับ 
สาระการเรียนรู ้
2. ความสามารถในการพัฒนา ทักษะ
ชีวิต สุขภาพกาย และ สุขภาพจิต 
2.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนดูแล 
ตนเองด้านสุขภาพกาย เพื่อการ 
ด ารงชีวิตท่ีดี 

1 ความสามารถในการจัด 
บรรยากาศการเรียนรู้ 
1.1 การจัดกิจกรรม หรือ 
สนับสนุนให้นักเรียนกล้า แสดง
ความคิดเห็น พูดคุย โต้ตอบใน
ส่ิงท่ีเกี่ยวขอ้งกับ บทเรียน 
1.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
1.3 การจัดมุมประสบการณ์ 
และส่ือท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ให้แก่
ผู้เรียน 
1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง มี
ความสุข 

1 ความสามารถในการ 
วิเคราะห ์
1.1 การวิเคราะห์สภาพ 
ปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง 
จุดอ่อนของสถานศึกษา 
1.2 การวิเคราะห์แผนการ 
จัดการเรียนรู้ 
2 ความสามารถในการ 
สังเคราะห์ 
2.1 การจัดท าแผนงาน/ 
โครงการเพื่อการจัดการ 
เรียนรู ้
2.2 การบูรณาการความรู้ 
ท้ังภายใน และระหว่างกลุ่ม 
สาระการเรียนรู ้

1 ความสามารถในการ น า
ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมสถานศึกษา 
1.1 การประสานให้ ชุมชน
มีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง 
ๆ ของ สถานศึกษา 
1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อ 
บริการชุมชนให้เข้ามาใช้ 
สถานศึกษาเป็นแหล่ง การ
เรียนรู ้และสันทนา การ 
2. ความสามารถในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมของ ชุมชน 
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การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหาร จัดการช้ันเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง ความร่วมมือกับ

ชุมชน 
2.5 สุขศึกษา และพลศึกษา 
2.6 ศิลปะ 
2.7 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
2.8 ภาษาต่างประเทศ 
2.9 อื่น ๆ (ระบ)ุ สาระท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- ภาษาไทย 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- สุขศึกษา และพลศึกษา 
- ศิลปะ 
- การงานอาชีพ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ 
พัฒนาสุขภาพจิต เพื่อการ ด ารงชีวิต
ท่ีดี 
2.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก 
แก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน 
2.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยู่ 
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข 
2.5 การส่งเสริมให้ผู้เรียนติดตาม 
ความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ใน 
สังคม 
3. ความสามารถในการปลูกฝัง ความ
เป็นประชาธิปไตย 
3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จัก รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และ / หรือ ยอมรับมติของกลุ่ม 

2 ความสามารถในการจัดท า 
ข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร 
ประจ าช้ันเรียน/ประจ าวิชา 
2.1 การจัดท าข้อมูล สารสนเทศ
ของนักเรียนเป็น รายบุคคล 
2.2 การน าข้อมูลสารสนเทศ ไป
ใช้ในการบริหารจัดการช้ัน เรียน 
2.3 การน าข้อมูลจาก ฐานข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ใน การบริหาร
จัดการช้ันเรียน. 
3. ความสามารถในการก ากับ 
ดูแลช้ันเรียน 

2.3 การบูรณาการสาระการ 
เรียนรู ้ให้สอดคล้องกับวิถี 
ชีวิตประจ าวัน. 
3. ความสามารถในการ เขียน
เอกสารทางวิชาการ 
3.1 บทความ 
3.2 คู่มือการเรียนการสอน 
3.3 ต ารา 
3.4 หนังสือ 
3.5 รายงานทางวิชาการ 
4. ความสามารถในการวิจัย 
4.1 ความรู้ ความเข้าใจใน 
ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 การร่วมมือกับชุมชน 
เพื่อป้องกันและ แก้ปัญหา
เกีย่วกับการ อนุรักษ์
พลังงาน และส่ิงแวดล้อม 
2.2 การร่วมมือกับชุมชน 
เพื่อป้องกันและ แก้ปัญหา
เกี่ยวกับ เยาวชน 
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การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหาร จัดการช้ันเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง ความร่วมมือกับ

ชุมชน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- หลักสูตรท้องถิ่น หรือภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
- โครงงานการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน 
3. ความสามารถในการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้ อย่าง
มีระบบ มีองค์ประกอบท่ีสอดคล้อง 
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการ 
ปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาได้ 
3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกเรียน ตาม
ความสามารถและความสนใจ 
3.4 การใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ 
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
4. ใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ 

3.2 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี ส่วน
ร่วมในการแลกเปล่ียนความ คิดเห็น 
และ ในการปฏิบัติ กิจกรรมของกลุ่ม 
3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จัก ใช้
เหตุผล ไตร่ตรองในการตัดสินใจ 
3.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี ความ
ตระหนักในเรื่องสิทธ ิมนุษยชน 
4. ความสามารถในการปลูกฝัง ความ
เป็นไทย 
4.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเห็น 
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย ค่านิยม 
และ เอกลักษณ์ของชาติ 

3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน มี
ส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา 
ข้อตกลง ส าหรับใช้ 
ร่วมกันในช้ันเรียน 
3.2 การแก้ปัญหาพฤติกรรม 
ด้านระเบียบวินัยในช้ันเรียน 

4.2 การวิจัยในช้ันเรียน 
4.3 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ 
ความรู้ 
4.4 การวิจัยและพัฒนา 
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การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหาร จัดการช้ันเรียน 
การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการวิจัย 
การสร้าง ความร่วมมือกับ

ชุมชน 
4.1 การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
4.2 การออกแบบ และการสร้างนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ เรียนรู ้
4.3 การหาประสิทธิภาพ และพัฒนา 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ 
จัดการเรียนรู้ 
5. ความสามารถในการวัด และ ประเมินผล
การเรียนรู ้
5.1 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
5.2การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ วัดผล
การเรียนรู ้
5.3 การน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

4.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติ ตน
ตามวัฒนธรรม/ค่านิยมไทย 
5. ความสามารถในการจัดระบบ 
ดูแล และช่วยเหลือผู้เรียน 
5.1 การวิเคราะห์ความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
5.2 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ หาทาง
ช่วยเหลือผู้เรียน 
5.3 การแนะแนว และให้ ค าปรึกษา
แก่ผู้เรียนท้ังกลุ่มดี กลุ่มเส่ียง และ
กลุ่มมีปัญหา 
5.4 การติดตามประเมินผลการ แนะ
แนว ผู้เรียน 
5.5 การจัดท าระบบเพื่อป้องกัน 
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
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3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู 
 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 

1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 
2. ครูต้องอบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ท่ีถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วย 
ความบริสุทธิ์ใจ 
3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ท้ังทางกาย วาจา จิตใจ 
4. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ 
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระท าการใดๆอัน 
เป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และ
การเมืองอยู่เสมอ 
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรวิชาชีพครู 
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรกัษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ / สภาพจริง 
ข้อมูลการสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงาน แฟ้มพัฒนา
งานครู 
เอกสารรายงานการด าเนินโครงการ แฟ้มสรุป
โครงการครูดีท่ีหนูรัก แฟ้มแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานครูท้ัง ด้านสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจ า สายงาน และดานคุณธรรม
จริยธรรม รายงานการประเมนิตนเองของครู
(SAR) รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
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5.3 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 
 

บทบาทหน้าทีใ่นโรงเรียน บทบาทหน้าทีใ่นชุมชน 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน รักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน 
1.2 ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่ือฟังค าส่ังสอน กตัญญูรู้คุณ 
1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคมโดยการแสดงออกซึ่งมิตรไมตรี  มีน้ าใจ 
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตท่ีดี 
2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จัก 
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากโทษภัยอันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ 
2.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและมีสุนทรียภาพดี 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วย 
ตนเอง 
3.2 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และท างานกลุ่ม ท างานเป็นทีม 
3.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนและแสวงหาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ 
4. ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์ 
และคิดแก้ปัญหา 

1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามค าสอนของศาสนาโดยเคร่งครัด 
2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน 
3. เช่ือฟังพ่อแม่และคูรอาจารย์ 
4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน. 
5. มีความกตญต่อบิดา มารดา ญาติ และผู้มีพระคุณ 
6. เป็นผู้มีนิสัยรักการงาน ช่วยเหลืองานของชุมชนอยู่เสมอ. 
7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา หาความรู้เพื่อน ามาพัฒนาชุมชนท่ีตนอาศัย และ
ไม่เกียจคร้านในการช่วยเหลืองาน เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
8. รู้จักประหยัด และอดออม. 
9. มีความซื่อสัตย์ และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ กล้าหาญ และรับผิดชอบ 
10. ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมท่ีตนอยู่อาศัย รู้จักบาปบุญ คุณ
โทษ  อนุรักษ์หวงแหนสมบัติชาติ และสมบัติของสาธารณณะ 
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5.4 บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา และผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.4.1 บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครองนักเรียน 

 

บทบาทหน้าทีเ่ก่ียวกับโรงเรียน บทบาทหน้าทีเ่ก่ียวกับครอบครัว /ชุมชน 

1. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน โดยการ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาในการประชุมครู-ผู้ปกครอง 
2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
3. การช่วย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียน 4.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนโดยการเป็นผู้ปกครอง เครือข่าย สอดส่องดูแลอุบัติภัยต่างๆ อัน
อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนนอกโรงเรียน 
5. งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา เช่นเป็นวิทยากรแก่นักเรียน เป็นสารวัตรนักเรียน 
6. ดูแลการมาโรงเรียน และการกลับบ้านของนักเรียน ท้ังในด้านการตรงต่อเวลา ด้าน
ความประพฤติ ความรับผิดชอบ และ ความสุ่มเส่ียงต่าง ๆ 
7. มีส่วนร่วมในการอบรม สงสอน ปลูกฝัง คุณธรรม และค่านิยมท่ีดีงามแก่ นักเรียนใน
ปกครองเมื่อนักเรียนกลับสู่บ้าน 

1. การอบรมเล้ียงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเล้ียงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น 
กวดขัน เข้มงวดในการรักษาระเบียบวินัย กฎ กติกา มารยาทของสังคม 
2. การส่ือสารระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยตรงทางโทรศัพท์ /จดหมาย 
3. การจัดระบบการเรียนการสอนท่ีบ้าน โดยดูแลการท าการบ้าน อ่านหนังสือ ของบุตร
หลานอย่างใกล้ชิด 
4. อนุญาต /ฝึกให้บุตรหลานมีจิตอาสา ช่วยเหลืองานสังคม /ชุมชนท่ีตนอยู่อาศัย 
5. เป็นพ่อ แม ่ท่ีดี ท าให้บุตรหลานในปกครอง ในครอบครัวมีความสุขท่ีสุดเมื่ออยู่ ใน
บ้าน มั่นใจในผู้ปกครอง กล้าพูดและปรึกษาได้ทุกเรื่อง 
6. ช่วยเหลือชุมชน  สังคมในการเคารพ  และรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 
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5.4.2 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษา จัดท า 
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนา การศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษา 
3. มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายหรือ แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะใน การ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ การศึกษา
ของสถานศึกษา 
5. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา วิทยากร 
และแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น แก่
สถานศึกษา 
6. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนท่ีสอดคล้องกับความ ต้องการของ 
ชุมชน 

1. มีส่วนร่วมจัดท าแผนการใช้เงิน 
งบประมาณของสถานศึกษา 
2. มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้ งบประมาณท่ี
ได้รับจากบุคคลภายนอก ของสถานศึกษา 
3. มีส่วนร่วมติดตามและรายงาน ผลการใช้
งบประมาณในสถานศึกษา 
4. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดช้ือ- จัดจ้าง
พัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
5. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจ รับพัสดุ
ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 
6. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุม การ
ก่อสร้างของสถานศึกษา 
7. มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณ สนับสนุน
สถานศึกษา โดยระดมจาก ชุมชน 

1. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานใน 
ส่วนต่างๆของสถานศึกษา 
2. มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหา วิทยากร
ภายนอกตามความต้องการของ 
สถานศึกษา 
3. มีส่วนร่วมในการจัดหา เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาระบบข้อมูล บุคลากรของ
สถานศึกษา 
4. มีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนา บุคลากร
ของสถานศึกษา 
5. ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ ประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถานศึกษา 

1. มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบ 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ 
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
2. ให้ค าปรึกษาแนะน าและ สนับสนุนการ
ด าเนินงานในการพัฒนา สถานศึกษา 
3. ให้ความร่วมมือเป็นผู้ ประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษาชุมชน หน่วยงานอนๆ 
4. มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมของ 
สถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่ 
5. ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการ พัฒนา
อาคารสถานท่ีของสถานศึกษาให้ เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน 
6. มีส่วนร่วมสนับสนุนให้ สถานศึกษาป็นส
ถานท่ีท ากิจกรรมของ ชุมชน 
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ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

7. มีส่วนร่วมในการจัดหาส่ือการ 
เรียน การสอนท่ีทันสมัย 
8. มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการให้ ความรู้
แก่นักเรียน 
9. มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือ การ
เรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 
10. มีส่วนร่วมประเมินผลการใช้ หลักสูตร 

8. มีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัย 
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการของ 
สถานศึกษา 
9. มีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งต้ัง เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานการเงินพัสดุ 
10. มีส่วนร่วมในการก ากับติดตาม การท า
บัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน 

 7. สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพ 
และอนามัยแก่นักเรียนของสถานศึกษา 
8. สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มี การ
เผยแพร่ความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ แก่
ชุมชนและเป็นศูนย์บริการด้าน วิชาการ 
9. สนับสนุนกิจกรรมงานบริการ ต่างๆของ
สถานศึกษาได้แก่  สหกรณ ์แนะแนว 
อาหารกลางวัน 
10. มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรม 
ประชาธิปไตยท้ังในระดับสถานศึกษา และ
ในระดับท้องถิ่น 
11. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ 
สถานศึกษาทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น 
12. มีส่วนร่วมจัดท าโครงการต่างๆ 
เช่น การป้องกันสารเสพติด ส่ือลามก การ
พนันและการทะเลาะวิวาทใน สถานศึกษา 
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ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

   13. มีส่วนร่วมระดมความร่วมมือใน ชุมชน
เพื่อการจัดการศึกษารวมท้ังการ จัดหา
ทุนการศึกษาให้สถานศึกษา 
14. มีส่วนร่วมพัฒนาให้นักเรียนม ีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและร่วมแก้ไข 
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนใน 
สถานศึกษา 
15. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ ใช้
อาคารสถานท่ีเพื่อใช้ในการพัฒนาและ 
ปรับปรุง 
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5.5 แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 
เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ

ค่านิยมท่ีก าหนด ควรมีการติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษามี

ส่วนร่วมในการร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 
2. จัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนด บุคคลหรือคณะบุคคล

ร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 
3. สร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผน  การด าเนินงานตาม

แผนและการประเมินตนเองพร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ แก่คณะครู 
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส า คัญอย่าง ง่ายๆของแผน 

ตลอดท้ังภาพแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
5. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์  ในการปรับปรุง

กิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับ สภาพท่ีมีอยู่แล้ว
จริง 

6. จัดใหม้ีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
7. จัดให้มีเวที หรือมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยท่ีมีการน าและเปิดโอกาสให้ มีการพูดคุย

และแลกเปล่ียนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ตามแผน 
8. จัดให้มกีารปรับปรุงเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้น สังกัดหรือส่วน

ราชการท่ีเกี่ยวข้องรายปีเสมอ 
9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด และมี ความเป็นผู้น า

ท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมท้ังเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการคิด ริเริ่มตัวอย่างงานหรือ
วิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 

10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท้ังส่วนของผู้บริหารและคณะ  ครูตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผน 

11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการปฏิบัติ

ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรสถาบันอื่น ตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1) ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ ตัวชี้วัดใน

แต่ละกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด อันจะน าไปสู่ 
การปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปี การศึกษาแรกของ
แผน คือ เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2564 เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค 
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รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพื่อการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
3) การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี เมื่อส้ินสุดปี

การศึกษา 2566 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี เกิดขึ้นตลอด
ช่วงเวลา 4 ปีการศึกษา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2567-2570 
14. มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณทุกปี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- ประกาศโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

........................……………………………………………………………………………………………. 
โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ  การศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอก 

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

ลงช่ือว่าท่ีร้อยตรี      ลงช่ือ 
                 

 (สุมิตร  แวงโสธรณ์)     (นายฉลียว โสมงาม) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาถ่อนพฒันา      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 



 

 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2561 
 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

 
2562 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทยผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนด้านการคิดค านวณอยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนด้านการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาท่ี 2 ได้ 

 
2563 

1. ผู้เรียนร้อยละ 82 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทยผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนด้านการคิดค านวณอยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนด้านการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาท่ี 2 ได้ 

 
2564 

1. ผู้เรียนร้อยละ 84 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทยผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนด้านการคิดค านวณอยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนด้านการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาท่ี 2 ได้ 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

  
2565 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการเรียนด้านการคิดค านวณอยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนด้านการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนร้อยละ 75  มีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการส่ือสารภาษาท่ี 2 ได้ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา 

 
2562 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยการ
ท าโครงงานอย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 โครงงาน/ และมีผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 
2563 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดย
การท าโครงงานอย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 โครงงาน/ และมีผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 
2564 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยการ
ท าโครงงานอย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 โครงงาน/ และมีผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 
2565 

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยการ
ท าโครงงานอย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 โครงงาน/ และมีผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 



 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม 

2562 1. ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 ร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ช้ินงาน/ นวัตกรรมได้ 
2563 1. ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 ร้อยละ 82 มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ช้ินงาน/ นวัตกรรมได้ 
2564 1. ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 ร้อยละ 85 มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ช้ินงาน/ นวัตกรรมได้ 
2565 1. ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 ร้อยละ 90 มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ช้ินงาน/ นวัตกรรมได้ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร 

 
2562 

1. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 -4/2 ร้อยละ 65  สามารถน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรมแกรม GSP  มาประยุกต ์
ในการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
3. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ร้อยละ 82  มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

 
2563 

1. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 -4/2 ร้อยละ 70 สามารถน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรมแกรม GSP มาประยุกต์ 
ในการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
3. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ร้อยละ 85 มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

 
2564 

1. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 -4/2 ร้อยละ 75 สามารถน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรมแกรม GSP มาประยุกต์ 
ในการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
3. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 87 มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

 
2565 

1. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 -4/2 ร้อยละ 80 สามารถน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรมแกรม GSP มาประยุกต์ 
ในการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
3. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 90 มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

2562 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนด 
2563 ผู้เรียนร้อยละ 77 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนด 
2564 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนด 
2565 ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนด 

6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ 
พื้นฐานและเจตคติท่ีดี ต่องาน
อาชีพ 

 
2562 

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ มีความรับผิดชอบในภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อน าไปประกอบอาชีพตามความถนัด 
และความสนใจ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้เข้าศึกษาท่ีสูงขึ้น หรือ
ประกอบอาชีพตามความถนัด และความสนใจ 

 
2563 

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้  มีความรับผิดชอบในภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อน าไปประกอบอาชีพตามความถนัด และ
ความสนใจ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 93 ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้เข้าศึกษาท่ีสูงขึ้น หรือ
ประกอบอาชีพตามความถนัด และความสนใจ 

 
2564 

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ มีความรับผิดชอบในภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อน าไปประกอบอาชีพตามความถนัด 
และความสนใจ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้เข้าศึกษาท่ีสูงขึ้น หรือ
ประกอบอาชีพตามความถนัด และความสนใจ 

 
2565 

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ มีความรับผิดชอบในภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อน าไปประกอบอาชีพตามความถนัด 
และความสนใจ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 98 ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้เข้าศึกษาท่ีสูงขึ้น หรือ
ประกอบอาชีพตามความถนัด และความสนใจ 



 

 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

2562 ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2563 ผู้เรียน ร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2564 ผู้เรียน ร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2565 ผู้เรียน ร้อยละ 95 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ ใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

2562 ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นไทย 

2563 -ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นไทย 

2564 -ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นไทย 

2565 -ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นไทย 

3. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

2562 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน บนพื้นฐานความแตกต่างของศาสนา 
2563 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน บนพื้นฐานความแตกต่างของศาสนา 
2564 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน บนพื้นฐานความแตกต่างของศาสนา 
2565 ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน บนพื้นฐานความแตกต่างของศาสนา 



 

 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

2562 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางด้านร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมีความสามารถด้านกีฬา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตอาสาต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2563 1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสุขภาวะทางด้านร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมีความสามารถด้านกีฬา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีจิตอาสาต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2564 1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาวะทางด้านร่างกาย ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมีความสามารถด้านกีฬา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีจิตอาสาต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2565 1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุขภาวะทางด้านร่างกาย ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และมีความสามารถด้านกีฬา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีจิตอาสาต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 



 

 

 
 

มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา ก าหนด
ชัดเจน 

 
2562 

-โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
2563 

-โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแหง่ชาติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
2564 

-โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
2565 

-โรงเรียนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

2562 โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2563 โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2564 โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2565 โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 
 
 



 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

3. การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

2562 -โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการผลิต จัดหา และพัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2563 -โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการผลิต จัดหา และพัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2564 -โรงเรียนด าเนินการจดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการผลิต จัดหา และพัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2565 -โรงเรียนด าเนินการจดการเรียนรู้ทเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการผลิต จัดหา และพัฒนาส่ือนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลมเป้าหมาย 

4.การพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 
2562 

-โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงกับความต้องการของครู  ครูทุกคนได้รับ 
การอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี และสามารถเล่ือนวิทยฐานะใหสูงขึ้น  ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา 
ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี 

 
2563 

-โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงกับความต้องการของครู  ครูทุกคนได้รับ การ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี และสามารถเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา 
ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี 

  
2564 

-โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงกับความต้องการของครู  ครูทุกคนได้รับ การ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี และสามารถเล่ือนวิทยฐานะใหสูงขึ้น  ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา 
ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี 

  
2565 

-โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงกับความต้องการของครู ครูทุกคนได้รับ การ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี และสามารถเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา 
ตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี 



 

 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัด การเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

2562 -โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และแหล่งเรียนรู ้
ท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

2563 -โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม  สะอาดถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย  มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม  และแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

2564 -โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม  สะอาดถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย  มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม  และแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

 
2565 

-โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม และแหล่งเรียนรู ้
ท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และ
เรียนรู ้

 
2562 

1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 

 
2563 

1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์ อย่าง
เต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 

 
2564 

1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 

 
2565 

1. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 

 



 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

1. การจัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง
สามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2562 -ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
การน าไปใช้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

2563 -ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
การน าไปใช้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

2564 -ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
การน าไปใช้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

2565 -ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
การน าไปใช้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ ต่อการเรียนรู ้

 
2562 

1. ครูน าส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
และสามารถพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือเทคโนโลยี แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 

 
2563 

1. ครูน าส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และ
สามารถพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือเทคโนโลยี แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

  
2564 

1. ครูน าส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
และสามารถพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือเทคโนโลยี แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 

 
2565 

1. ครูน าส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ/ แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และ
สามารถพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือเทคโนโลยี แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก 

 
2562 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู ้และยึดหลักประชาธิปไตยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
2. ครูทุกคนสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
2563 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู ้และยึดหลักประชาธิปไตยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
2. ครูทุกคนสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
2564 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู ้และยึดหลักประชาธิปไตยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
2. ครูทุกคนสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
2565 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู ้ และยึดหลักประชาธิปไตยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
2. ครูทุกคนสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา ปีการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษา 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 
2562 

-ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

 
2563 

-ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

 
2564 

-ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

 
2565 

-ครูมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ จัดการ
เรียนรู ้

2562 - ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี และมีการสะท้อน 
ข้อมลูย้อนกลับ โดยใช้กระบวนการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

2563 - ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี และมีการสะท้อน ข้อมูล
ย้อนกลับ โดยใช้กระบวนการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

2564 - ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี และมีการสะท้อน ข้อมูล
ย้อนกลับ โดยใช้กระบวนการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู)้ 

2565 - ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี และมีการสะท้อน 
ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้กระบวนการนิเทศ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู ้



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


