
บทน ำ 
ประวัติโรงเรียน 

 
 

 ปีพุทธศักราช 2537 ฯพณฯสัมพันธ์ ทองสมัคร ได้ปรารภให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่บ้าน
โรงเหล็ก ต าบลนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้นายโกเมศวร์ นนทามิตร อาจารย์ 2 โรงเรียน
พรหมคีรีพิทยาคม ประสานงานกับส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537  โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ได้เปิดรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 64 คน โดยใช้สถานที่เรียนชั่วคราว ณ วัดใหม่ไทย
เจริญ ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 2538 ได้จัดตั้งเป็นเอกเทศโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนบพิต าวิทยา" และ
แต่ งตั้ งให้  นายโกเมศวร์   นนทามิตร  ปฏิบัติหน้ าที่ ในต าแหน่ งครู ใหญ่ และได้ รับงบประมาณ 
10,850,000.- บาท ในการจัดสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก  ข   ค และห้องน้ า จ านวน 1 หน่วย 
12 ที่ ด าเนินการก่อสร้างในที่ดินของค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 43  ไร่ โดยการ
ประสานงานของนายมนูญ หนูแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งดูแลค่ายลูกเสือจังหวัด
นครศรีธรรมราชในขณะนั้น 

การจัดตั้งโรงเรียนนบพิต า ได้รับการสนับสนุนร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี
ภายใต้การน าของก านันสมโชค อินณรงค์ ก านันต าบลนบพิต า กิ่งอ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนนบพิต าวิทยาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน อาสาสมัครท้องถิ่นและรัฐบาล โดยกรมสามัญ
ศึกษาภายใต้การบริหารของผู้อ านวยการโกเมศว์  นนทามิตร  
 

สภำพปัจจุบัน 
  โรงเรียนนบพิต าวิทยา ที่ตั้ง 261 หมู่ที่ 1 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 โทร 075307020 โทรสาร 075307290 e-
mail : nopitumvittaya@hotmail.com website : www.obec\ntw.go.th เปิ ด ส อ น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพ้ืนที่บริการเขตอ าเภอนบพิต า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2557 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร แบบ 300 ที่นั่ง จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 2,530,000 บาท 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 จ านวน 1 หลัง 
งบประมาณ 720,000 บาท และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 
212ล/57 ก จ านวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน งบประมาณ 16,352,000 บาท 
  ปัจจุบันนี้ โรงเรียนนบพิต าวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่6 มีนักเรียนทั้งหมด ๔๘๔ คน มีบุคลากรทั้งหมด 3๗ คน ครู 3๑ คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ธุรการ 1 คน 
แม่บ้าน 1 คน  พนักงานบริการ 1 คน  อาคารเรียน 5 หลัง อาคารฝึกงาน 1  หลัง หอประชุม 1 หลัง  
โรงอาหาร 1  หลัง บ้านพักครู 3 หลัง โดยมี นายประพฤติ  วงศ์ชนะ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

mailto:nopitumvittaya@hotmail.com
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ท ำเนียบผู้บริหำร 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ปี พ.ศ. 

1 นายโกเมศวร์  นนทามิตร 2538 – 2547 
2 นายอุเทน  จิตต์ส ารวย 2547 – 2551 
3 นาย ส. สมบัติ  มีสุนทร 2551 – 2553 
4 นายสุรพงศ์  เอ้ือศิริพรฤทธิ์ 2553 – 2556 
5 นายประพฤติ  วงศ์ชนะ 2556 – ปัจจุบัน 

 
 

ตรำประจ ำโรงเรียน   
 
 
            
           
 
 
 
 
ควำมหมำยของตรำ      หนังสือและแสงเทียนในหุบเขา   
                               ความหมายโรงเรียนนบพิต าวิทยา ให้ความรู้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร   
                               เสมือนแสงเทียนที่ให้ความสว่างในที่มืด 
 
ชื่อเต็ม 
 โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
 
 

อักษรย่อ 
 น.ต. 
 
สีประจ ำโรงเรียน           

น  ำเงิน – ชมพ ู 
  สีน  ำเงิน  หมายถึง  ความเป็นปึกแผ่น 
  สีชมพู  หมายถึง  ความรัก  สามัคคี 
 
 

ปรัชญำโรงเรียน 
ปญฺญา  เจน   ปสาสติ   ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน 
 
 
 

๒ 



 
 

ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 
  รู้หน้าที่  มีวิชา  พัฒนาชุมชน 
 
2 . ข้อมูลนักเรียน /ครู / ผู้บริหำร / จ ำนวนบุคลำกร 

 

      2.1  จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมชั น เพศ และห้องเรียน ของโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ    
             ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ 

 

ชั น 
จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน

ห้องเรียน ชำย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ๗๒ ๕๖ ๑๒๘ ๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5๙ ๔๙ 10๘ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ๔5 ๔๙ ๙๔ 3 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น ๑๗๖ ๑๕๔ ๓๓๐ 9 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ๒๔ ๓๗ ๖๑ ๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ๙ ๒๙ ๓๘ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ๑๘ 3๗ ๕๕ 3 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย ๕๑ ๑๐๓ ๑๕๔ 9 

รวมทั งสิ น ๒๒๗ ๒๕๗ ๔๘๔ 18 
 
หมำยเหตุ  ข้อมูล ณ  วันที่  ๘ เมษำยน  256๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



 

              
        2.2   จ ำนวนบุคลำกรโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ จ ำแนกตำมกำรบริหำร /กลุ่มสำระฯ 
 

ที ่ งำน/หมวดวิชำ 
จ ำนวน ระดับ 

ชำย หญิง รวม 
ครู คศ.

3 
ครู คศ.

2 
ครู คศ.

1 
ครู

ผู้ช่วย 
หมำยเหตุ 

1 บริหาร 1 - 1 1 - - -  

2 ภาษาไทย 1 3 4 2 2 - -  

3 คณิตศาสตร์ 1 3 4 ๒ ๒ - -  

4 วิทยาศาสตร์ - ๕ 5 ๓ 1 ๑ -  

5 สังคมศึกษา - 4 4 1 2 - 1  

6 สุขศึกษา 1 - ๑ - - - ๑  

7 การงานอาชีพ 1 3 4 2 2 - -  

8 ภาษาต่างประเทศ - 5 5 3 2 - -  

9 ศิลปะ 2 1 3 1 1 ๑   

10 อัตราจ้าง 2 1 3 - - - - พละ,ดนตรี,พี่เลี้ยง 

11 อ่ืนๆ 1 2 3 - - - - ช่างไฟฟ้า,ธุรการ,
แม่บ้าน 

รวม 1๐ 27 3๗ 1๕ 1๒ 2 ๒  
  

       2.3 จ ำนวนครู – อำจำรย์  จ ำแนกตำมต ำแหน่ง และระดับ 

ต ำแหน่ง 
ระดับ 

รวม 
ครูผู้ช่วย ค. ศ. 1 ค. ศ. 2 ค. ศ. 3 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน - - - 1 1 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน - - - - - 

ครู 2 2 1๒ 1๕ 31 

รวม 2 2 1๒ 1๕ 3๑ 

 

 

๔ 



        

 2.4 จ ำนวนครู  จ ำแนกตำมวุฒ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ กลุ่มสำระ 
ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

รวม 
 ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1 บริหาร - - - - 1 - - - 1 

2 ภาษาไทย - - 1 2 - 1 - - 4 

3 คณิตศาสตร์ - - 1 1 - 2 - - 4 

4 วิทยาศาสตร์ - - - ๑ - ๔ - - 5 

5 สังคมศึกษา - - - 2 - 2 - - 4 

6 ศิลปะ - - 2 1 - - - - 3 

7 สุขศึกษาฯ - - ๑ - - - - - ๑ 

8 การงานอาชีพ - - - 1 1 2 - - 4 

9 ภาษาต่างประเทศ - - - 3 - 2 - - 5 

10 ครูช่วยราชการ - - - - - - - - - 

11 พนักงานราชการ - - - 1 - - - - 1 

12 ครูอัตราจ้าง - - 1 1 1 - - - 3 

13 พนักงานบริการ - - 1 - - - - - 1 

14 แม่บ้าน - 1 - - - - - - 1 

รวม - 1 6 13 5 13 - - 38 

๕ 



 
 
       2.5  ข้อมูลครู บคุลำกรโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ปีกำรศึกษำ 256๒ 

 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง อันดับ 
วุฒิ  

สูงสุด 
วิชำเอก 

วัน เดือน ปี  
รับรำชกำร 

1. นายประพฤติ  วงศ์ชนะ ผอ.ช านาญการพิเศษ คศ.3 ศษ.ม บริหารการศึกษา 1 ก.ย. 2525 
๒. นายสถิตย์  รัตนสิงห ์ ครู ช านาญการพิเศษ คศ.3 ศษ.ม การบริหารการศึกษา 30 ก.ค. 2537 
๓. นายแสวง  เหลืองแก ่ ครู ช านาญการ คศ.2 ค.บ. ศิลปศึกษา 2 พ.ย. 2535 
๔. นางสาววสุ   เท่ียวแสวง ครู ช านาญการพิเศษ คศ.3 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา 8 ม.ค. 2542 
๕. นางนิภา   ใหม่ชุม ครู ช านาญการ คศ.2 คบ. สังคมศึกษา 2 มิ.ย. 2551 
๖. นายณรงค์  กิจแถลง ครู ช านาญการ คศ.2 ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีไทย 16 พ.ค. 2526 
๗. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา ครู ช านาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. ชีววิทยา 26 ก.ค. 2536 
๘. นายสบาย  ทองสลัก ครู ช านาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 14 มิ.ย. 2538 
๙. นางพรปวีณ ์ จันทรชิต ครู ช านาญการพิเศษ ค.ศ.3 ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 23 ก.ค. 2540 
1๐. นางสาววิไล  เปาะทองค า ครู ช านาญการพิเศษ คศ.3 คศ.บ พัฒนาการเด็กฯ 3 พ.ค. 2526 
1๑. นางสาวพนิดา  อินณรงค์ ครู ช านาญการ คศ.๓ ศษ.ม การประเมินการศึกษา 3  ธ.ค. 2540 
1๒. นางสุจินดา  จันชุม ครู ช านาญการพิเศษ คศ.3 ศษ.ม หลักสูตรและการสอน 1 มิ.ย. 2533 
1๓. นางอ านวย  รักเถาว ์ ครู ช านาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 16 ธ.ค. 2534 
1๔. นางอัญชุลี  กั๋งเซ่ง ครู ช านาญการ คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 25 พ.ค. 2536 
1๕. นางวีณา  อินณรงค์ ครู ช านาญการ คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 13 ก.ย. 2536 
1๖. นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น ครู ช านาญการพิเศษ คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 16 พ.ค. 2534 
๑๗. นางธนาภรณ์  กรรณิการ ์ ครู ช านาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 1 มิ.ย. 2537 
๑๘. นางสุภนีตา  กังเซ่ง ครู ช านาญการ คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 1 ก.ย. 2547 
๑๙. นางสาวมณฑา  แก้วประวัต ิ ครู ช านาญการ คศ.๓ วท.บ คณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2545 
2๐. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร ครู ช านาญการ คศ.2 วท.บ การบริหารการศึกษา 1 พ.ย. 2548 
2๑. นางนิรัตน์  หอมทพิย ์ ครู ช านาญการพิเศษ คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 22 พ.ย. 2545 
2๒. นายศรีรักษ ์ เรืองรัตน์ ครู ช านาญการ คศ.2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 28 ก.ย. 2550 
2๓. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ ครู - วทบ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์ 19 พ.ย. 2556 
2๔. นางนฤมล  นิลกรรณ์ ครู ช านาญการ คศ.2 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 9 ก.ค. 2552 
2๕. นางสุพรพรรณ รักจันทร ์ ครูผู้ช่วย ครู ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 11 ธ.ค. 2558 
2๖. นางสาวศิริกานต ์ บรมสุข ครู  คศ.๒ วทบ. ฟิสิกส์ 01 พ.ย.๒548 
๒๗. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ ครู ช านาญการ คศ.2 ศษ.บ. หลักสูตรและการสอน 01 พ.ค. 2552 
๒๘. นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดม ครู ช านาญการ คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 01 มิ.ย. 2538 
๒๙.นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ ์ ครู ช านาญการพิเศษ คศ.๓ ค.ม. การบริหารการศึกษา ๑๖ พ.ค. ๒๕๔๓ 
3๐. นางสาวสุมาล ี หวันนุรัตน ์ ครูผู้ช่วย คผช. คบ. สังคมศึกษา 10 ต.ค. 2559 
๓๑. นายอาบีบซา เซดามิซา ครูผู้ช่วย คผช. ค.บ. พลศึกษา ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ 
๓๒. นายนิคม เอยีดนิมิตร พนักงานบริการ บ.๔ ม.ศ.๓ - ๒ ต.ค. ๒๕๓๘ 
3๓. นายธนกร  ตุดเอียด ครูอัตราจ้าง - วทบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ครูอัตราจ้าง 
3๔. นายอภินันท์ เหลือ่มแกว้ ครูอัตราจ้าง - ศศ.บ. ดนตรีสากล ครูอัตราจ้าง 
3๕. นางสาววิลาวัลย์ นุทผล ครูพี่เล้ียงเด็กพิการฯ - รบ. รัฐศาสตรบัณฑิต ครูพี่เล้ียงฯ 
3๖. นางสาววรรณา เปาะทองค า ครูธุรการ - รป.บ. รัฐประสานศาสตร์บัณฑิต ครูธุรการ 
3๗. นางสาวกัลยา แม่บ้าน - ป.๖ - แม่บ้าน 
      

 
 
 
 
 
 

๖ 



 
 

3. อำคำรสถำนที่ 
 

รำยกำร 
จ ำนวน สภำพ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องส ำนักงำน ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 
อาคารเรียน  อาคาร 1 2 4 1 / - 

อาคาร  2 1 4 1 / - 
อาคาร  3 - 1 - / - 
อาคาร  4 6 - - / - 
อาคาร  5 - ๔ - / - 
อาคาร  6 6 - - / - 
อาคาร 7 12 - - / - 

อาคารประกอบ หอประชุม 1 - - / - 
ห้องน้ าห้องส้วม 6 - - / - 

บ้านพักครู 3 - - / - 
บ้านพักนักการฯ - - - - / 

โรงอาหาร - 1 - / - 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ด้านการบริหาร

วชิาการ 

ด้านการบริหาร

งบประมาณ 

ด้านการบริหารงาน

บุคคล 

ด้านการบริหาร

ท่ัวไป 

ด้านการบริหาร

กิจการนกัเรียน 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนบพติ าวทิยา 
 

๘ 



 
 

ส่วนที่  2   
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนนบพิต าวิทยา มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้
ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต โรงเรียนนบพิต าวิทยา จึงก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ดังนี้  
๑. ทิศทำง (ผู้บริหำร) 
         ๑.  น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกและทันต่อการใช้
งานเร่งด่วน 
         ๒.  ปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนางาน 
         ๓. ประสานคณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง   ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา  
         ๔.  ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาหรือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
         ๕.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทุกฝ่ายในการบริหาร
จัดการการศึกษาของโรงเรียน 
 
๒. ทิศทำง (ครู) 
           ๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้น
การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน 
           ๒.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์และการประเมินค่า  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ 
           ๓.  ให้ครูได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
           ๔.  ปรับกระบวนการวัดผลประเมินผลให้หลากหลาย โดยใช้การประเมินผลจากสภาพจริง เชิง
ประจักษ์  และการใช้แบบทดสอบ 
          ๕.  น านักเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีชุมชนมาเสริม
ในการจัดการเรียนการสอน 
          ๖.  สร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทันสมัยแบบใหม่ ๆ มาใช้       
 
๓. ทิศทำง (นักเรียน) 
           ๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
           ๒.  พัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนมาก
ขึ้นเพ่ือส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 

๑๔ 



 
 
           ๓.  บูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์  
สู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           ๔.  จัดกิจกรรมที่สอดแทรกในเรื่องด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ กีฬา  โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม  และพัฒนาการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง          
           ๕.  จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้าง
ทีมงานอย่างเป็นรูปธรรม 
           ๖. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 

 
๔. วิสัยทัศน์  (VISION) 

 โรงเรียนนบพิต าวิทยาเป็นองค์กรที่จัดการศึกษา ตามนโยบาย เน้นคุณธรรมน าความรู้  ด้วย
“ศาสตร์พระราชา”สู่การปฏิบัติเพ่ือความเป็นเลิศ  พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ   มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
 

๕. พันธกิจ  (MISSION) 
1. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้วย“ศาสตร์พระราชา” 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  

3. จัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

4. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
5. ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียน เต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
6. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

 

๖. เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบนัหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ด้วย“ศาสตร์พระราชา” 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษา โดยผู้เรียนในเขตพื้นทีบ่ริการและ

ใกล้เคียง ได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียมกนัและตรงตามศักยภาพของตนเอง 
5. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบในระดับต่างๆที่สูงขึน้ 
6. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแมน่ย าทางวชิาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เปน็ผู้สรา้งสรรคน์วัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    “โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่” 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
     “ไหว้สวยรวยน ้าใจ” 
 

๑๕ 



 
๗.  กลยุทธ์โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล  
เพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

 
พันธกิจ (สพฐ.) 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
 ๑.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธาน และพระราช

กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์ และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 ๑.๓  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม
เพ่ือนช่วยเพื่อน  

๑.๔ การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 
 

๑๖ 



 
๒. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ๒.๑ การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา  

๒.๒ ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  

 ๒.๓ พัฒนาวิชาภาษาท่ีสาม โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการเป็น กลุ่ม
เล็ก  

๒.๔ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาด
แคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

  ๒.๕ พัฒนาโรงเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึก ทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

 ๒.๖ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมใหม่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๓.๑ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล จัดท า

มาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่เด็กสังกัด  
 ๓.๒ การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใน

เด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ 
เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความ 

 ๓.๓ การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  

 ๓.๔ แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะ การอ่าน และ
การปรับปรุงห้องสมุด  

 ๓.๕ เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้ง
การรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education  

 ๓.๖ การวัดและประเมินผล การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือ
ให้ผลคะแนนสูงขึ้น 2) การประเมินผล O–NET ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด 
าเนินการ ในรูปคณะท างานออกข้อสอบ  

 ๓.๗ การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาครู  
 ๓.๘ ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียน การสอน

เพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน - การพัฒนาครู การอบรมครู 1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับ
การได้รับวิทยฐานะ และการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / 
เห็นชอบ รวมทั้ง การพัฒนาครูด้วยระบบ TPEP Online 2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 

๑๗ 



 
 
๔. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ๔.๑ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับ คุณภาพสถานศึกษา ที่

ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการ ด าเนินการตามแนวทาง No 
Child Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตาม เด็กออกกลางคันโดยชุมชน 
ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  

 ๔.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ เครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

 ๔.๓ จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียม 
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

๕. ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ  

น ากลับมาใช้ประโยชน์  
๕.๒ การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตาม 

พระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
๕.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุใน หลักสูตรทุกระดับ 

๖. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๖.๑ เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา  
 ๖.๒ ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  
 ๖.๓ การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 

  ๖.๔ การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                    ๖.๕ บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
๒.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  
๓. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
๕. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั นพื นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั นพื นฐำน  

              เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2559 
                        ................................................................................................. 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ  

 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดค านวณ สูงกว่า ร้อยละ 
60 (ระดับ ยอดเยี่ยม) 

2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนนบพิต าวิทยา สูงกว่า ร้อยละ 60 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้  (ระดับ ดีเลิศ) 

4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  (ระดับ ดีเลิศ) 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน (ระดับ ดีเลิศ) 
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และ

การท างานหรืองานอาชีพ (ระดับ ดีเลิศ) 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1)   ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า ร้อยละ 80 เป็นแบบอย่างได้         (ระดับ 
ยอดเยี่ยม) 

2)   ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย (ระดับ ยอดเยี่ยม) 

3)   ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (ระดับ ยอดเยี่ยม) 
4)   ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่า ร้อยละ 90 (ระดับ ยอดเยี่ยม) 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนนบพิต าวิทยาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของโรงเรียนนบพิต าวิทยา ความต้องการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (ระดับ ยอดเยี่ยม) 

2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิต าวิทยาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิต าวิทยา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย         
(ระดับ ดีเลิศ) 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
นบพิต าวิทยา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (ระดับ ดีเลิศ) 

 
 

๑๙ 



 
 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ

ของครู และโรงเรียนนบพิต าวิทยา และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน        
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย (ระดับ ยอดเยี่ยม) 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียนนบพิต าวิทยา (ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิต าวิทยา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่         (ระดับ 
ยอดเยี่ยม) 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลางเยนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ระดับ ยอดเยี่ยม) 

3.3  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน (ระดับ ยอดเยี่ยม) 

3.4  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้กันอย่างมีความสุข        
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

3.5  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้      
(ระดับ ดีเลิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



 
 
   แนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรยีนนบพิต ำวิทยำ ปีกำรศึกษำ 256๒ 
   จุดเน้น 

1. ด้ำนผู้เรียน 
1.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะ และสมรรถนะและมีความก้าวหน้าทางการเรียน 

 ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติพัฒนาขึ้น มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ ผ่านเกณฑ์ มี
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร มีความพร้อมในการศึกษาต่อหรือการท างาน 

1.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาวัฒนธรรมไทย ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย สามารถปรับตัว เข้ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

1.3 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ รู้จักดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัย  
มีทักษะชีวิต มีความซาบซึ้ง ในคุณค่าทางอารมณ์ และความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม 

 
2. ด้ำนคร ู

2.1 ครูมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.2 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
    2.2.1  ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการที่เป็น 

ความคิดรวบยอด รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.2.2 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2.2.3 การออกแบบการเรียนรู้ 
2.2.4  การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.2.5  การจัดเตรียม สร้าง ใช้ และพัฒนาสื่อ 
2.2.6  การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2.2.7  การวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริม/พัฒนาผู้เรียน 
2.2.8  การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้ 

 
   3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
       3.1  มีเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ที่ก าหนดชัดเจน 
       3.2  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจน 
          3.2.1 วางแผนด าเนินงานวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
          3.2.2 วางแผนพัฒนาครู ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
         3.2.3 มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
         3.2.4 การวางแผนจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       3.3  การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน 
 
 

๒๑ 



 
มำตรฐำน/ตัวชี วัด 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
ตัวชี วัดที่ 1  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
ตัวชี วัดที ่2  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                 ผ่านเกณฑ์ก าหนด  
ตัวชี วัดที่ 3  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี วัดที่ 4  ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารใน  
                 ชีวิตประจ าวัน 
ตัวชี วัดที่ 5  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี วัดที่ 6  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด 
                 แก้ปัญหา 
ตัวชี วัดที่ 7  ความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
ตัวชี วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัด 
                การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ตัวชี วัดที่ 9  นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี 12 ประการ และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
ตัวชี วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนทีมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีความสุข 
ตัวชี วัดที่ 11 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในประจ าปี  
                  ด้านมาตรฐานผู้เรียน 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ตัวชี วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา 
                    12.1 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
                    12.2 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวชี วัดที่ 13 ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียน 
              13.1 ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนที่จบ ป.6 เข้าเรียนต่อ ม.1 
              13.2 ร้อยละของนักเรียนที่จบ ม.3 เข้าเรียนต่อระดับ ม.4 หรือเทียบเท่า 
ตัวชี วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวชี วัดที่ 15 ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน 

     ๑๕.๑ ร้อยละของนักเรียน ม.ต้น ที่ออกกลางคัน 
           15.2  ร้อยละของนักเรียน ม.ปลายที่ออกกลางคัน 

ตัวชี วัดที่ 16  ระดับคุณภาพของครู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตามฐานวิชาชีพ 
ตวัชี วัดที่ 17 ร้อยละของครู ได้รับพัฒนาให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ตัวชี วัดที ่18 ระดับความส าเร็จของครูในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง 
ตัวชี วัด ที่ 19 ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน และผู้มีงานดีเด่น ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ตัวชี วัดที ่ 20 ครูมืออาชีพ 
            20.1 ผู้บริหารมืออาชีพ 
            20.2 ครูมืออาชีพ 
ตัวชี วัดที่ 21 การบริหารงานด้านวิชาการ 
ตัวชี วัดที่ 22 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ตัวชี วัดที่ 23 การบริหารงานบุคคล 

๒๒ 



 
ตัวชี วัดที่ 24  การบริหารงานทั่วไป 
ตัวชี วัดที่ 25  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบเครือข่าย   
                  เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ตัวชี วัดที่ 26 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี วัดที่ 27 สถานศึกษามีภาคีเครือข่าย และได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
                  และมีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี วัดที่ 28  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ตัวชี วัดที่ 29 ร้อยละของครู มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ โดย  
                   เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
            29.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
            29.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
            29.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
  

 

กระบวนกำรด ำเนินกำรสู่กำรปฏิบัติ 
1. สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ที่จะต้องจัดท าโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  กับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. สร้างแนวทางการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยด าเนินการ 
      - ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการกรณีท่ีเป็น 
        โครงการต่อเนื่อง  เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง 
      - การประเมินผลระยะครึ่งปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการในช่วงกลางปี  
        เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ตัวชี้วัด เป้าหมาย  
        หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
      - การประเมินผลเมื่อสิ้นปีสุดปีงบประเมิน  เป็นการประมวลผลโครงการตามแผนพัฒนา 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อสรุปลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ 
        ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา  ๑ ปีที่ผ่านมา 

3. สร้างระบบการสื่อสารที่หลากกหลายให้รับรู้ทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 
จุดเน้นการด าเนินงาน  ตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการ ให้บุคลากรได้รับรู้ และเข้าใจตรงกัน 

4. จัดระบบโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสู่สาธารณะ  โดยการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเปิดเผย

และแสดงให้เห็นถึงสารสนเทศเก่ียวกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขั้นพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

๒๓ 



 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 

 โรงเรียนนบพิต าวิทยา สามารถด าเนินงานตามภารกิจ นโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญดังนี้คือ 
 

1. คุณภำพกำรบริหำรงำน 
งำนวิชำกำร 

 ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ( O-Net) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๙ คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลตา่งปีการศึกษา 
๒๕๕๙ กับ  
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
สพม.๑๒ 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
สพม.๑๒ 

ระดับ 
โรงเรียน 

ภาษาไทย ๔๖.๓๖ ๔๖.๘๑ ๔๕.๔๓ ๔๘.๒๙ ๔๘.๗๗ ๔๘.๘๐ +๓.๓๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๙.๓๑ ๒๙.๕๓ ๒๕.๐๙ ๒๖.๓๐ ๒๖.๕๕ ๒๐.๙๘ -๔.๑๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๙๙ ๓๕.๑๒ ๓๓.๘๘ ๓๒.๒๘ ๓๒.๔๗ ๓๐.๐๓ -๓.๘๕ 
สังคมศึกษาฯ ๔๗.๔๕ ๔๙.๓๔ ๔๗.๕๖     
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๘๐ ๓๑.๓๙ ๒๗.๙๓ ๓๐.๔๕ ๓๐.๑๔ ๒๖.๑๐ -๑.๘๓ 
เฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระ ๓๗.๙๘ ๓๘.๔๔ ๓๕.๙๘ ๓๔.๓๓ ๓๔.๔๘ ๓๑.๔๘ -๑.๖๑ 

 
ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ทั ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีค่าคะแนน
เฉลี่ย ๓๑.๔๘     และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปรากฏว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ นจากปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ้านวน ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย  เพ่ิมขึ น +
๓.๓๗ 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ( O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๕๙ คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลตา่งปีการศึกษา 
๒๕๕๙ กับ 
 ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
สพม.๑๒ 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
สพม.๑๒ 

ระดับ 
โรงเรียน 

ภาษาไทย ๕๒.๒๙ ๕๓.๐๙ ๕๓.๗๔ ๔๙.๒๕ ๒๐.๐๗ ๔๗.๖๗ -๖.๐๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๘๘ ๒๔.๙๐ ๑๗.๘๙ ๒๔.๕๓ ๒๔.๖๔ ๒๐.๔๗ +๒.๕๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๖๒ ๓๑.๗๗ ๓๑.๗๙ ๒๙.๓๗ ๒๙.๔๘ ๒๕.๒๐ -๖.๕๙ 
สังคมศึกษาฯ ๓๕.๘๙ ๓๖.๑๗ ๓๑.๗๔ ๓๔.๗๐ ๓๔.๙๖ ๓๑.๐๙ -๐.๖๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๗๖ ๒๗.๓๕ ๒๑.๕๘ ๒๘.๓๑ ๒๗.๙๑ ๒๐.๘๔ -๐.๗๔ 
เฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระ ๓๔.๔๙ ๓๔.๖๖ ๓๑.๓๕ ๓๓.๒๓ ๒๗.๔๑ ๒๙.๐๕ -๒.๒๙ 

 

ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีค่าคะแนน
เฉลี่ย  ๒๙.๐๕    และเม่ือพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปรากฏว่ามีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ นจากปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ้านวน ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์   เพ่ิมขึ น +
๖.๐๗ 

๒๔ 



 
 

               ๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก 
การอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
               ๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาบูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิด 
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์ สู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               ๔. พัฒนางานการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่างๆจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
แสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างทีมงานอย่างเป็นรูปธรรม 
               ๕. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา จัดกิจกรรมที่สอดแทรกในเรื่องด้านศิลปะ ดนตรี   
นาฎศิลป์ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกโครงการ  
               ๖. พัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนมาก
ขึ้นเพ่ือส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
               ๗. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 

 

งำนกิจกำรนักเรียน 
1. มีการวางแผนในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของครู 

ผู้ปกครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. บริหารงานโดยใช้คู่มือนักเรียนเป็นแนวด าเนินการ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 

นักเรียน ผู้ปกครอง จนสามารถพัฒนาพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้ดีขึ้น 
     ๓.   จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 

งำนงบประมำณ กำรเงินและบัญชี 
๑. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  

และความต้องการ  
               ๒. จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณโดยยึดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรให้แต่ละฝ่าย 
               ๓. บริหารงานโดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารการควบคุมการใช้งบประมาณ
อย่างเป็นระบบ 

     ๔. มีการการจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุโดยการก ากับติดตามการบริหารงาน 
การเงิน บัญชี และพัสดุ มีการสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ 
 

               งำนบุคลำกร 
1. บริหารจัดการให้บุคลากรได้รับสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพตัวเอง 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

               งำนอำคำรสถำนที่ 
1. จัดสร้างบรรยากาศให้กับนักเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้มีการดูแลอาคารสถานที่ และ

สิ่งแวดล้อม 
2. ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
3. การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 
4. การประสานส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการตัดการศึกษาทุกรูปแบบของ

บุคคล ชุมชน และหน่วยงาน และสถาบันทางสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 

๒๕ 



 
 

2. คุณภำพด้ำนกำรศึกษำ 
 1. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
        1.ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 
        2. ส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนสวสัดิการสวัสดิภาพของนักเรียน เช่น ความปลอดภัย การป้องกันยา
เสพติด  ส่งเสริมการประกันอุบัติเหตุ 
        4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

 2. กำรพัฒนำครู 
          1. จัดระบบข้อมูลครู การพัฒนา การศึกษาดูงาน การอบรม การส่งเสริมให้มี หรือเลื่อน  
วิทยะฐานะ การสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยัในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
       3. ส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครู  
 

 3. กำรพัฒนำผู้บริหำร 
                 1. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
        2. พัฒนาตนเองโดยการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
                 ๓. พัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
        ๔. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม โครงการเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ครู 
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 
 
3. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 1. ผลที่เกิดกับนักเรียน 
  1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน 2 ช่วงชั้น 
  2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สังคมต้องการ 
  4. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 2. ผลท่ีเกิดกับครู 
  1. ครูมีศักยภาพในการเป็นผู้น าการปฏิรูปการเรียนรู้ 
  2. ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  3. มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านการจัดการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

๒๖ 



 
 3. ผลท่ีเกิดกับผู้บริหำร 
  1. มีความเป็นผู้น าขององค์กร 
  2. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 4. ผลท่ีเกิดกับชุมชน 
  1. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  2. ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 
 5.  ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
  1. โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA 
  ๒. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน ๑ โรงเรียนคุณภาพ ๑ ต าบล 
  ๓. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
  ๔. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน าการจัดการนักเรียนเรียนร่วม 
  ๕. โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
  ๖. โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๒ 

๗. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๗.๘๓ ดี 
ตังบ่งชี ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ท้าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตังบ่งชี ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๑๐.๐๐ ๕.๙๙ พอใช้ 
ตังบ่งชี ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส้าคัญ 
๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตังบ่งชี ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี ที่ ๑๑ ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตังบ่งชี ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย  ๗๙.๒๒ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 

๒๗ 



 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 ด้านผู้เรียน 
 จุดเด่น ได้แก่   มีความเมตตากรุณา  เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความคิดริเริ่ม  มีจินตนาการ     มี
มนุษย์สัมพันธ์ดี รักการอ่าน  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 จุดที่ควรพัฒนา  ได้แก่ การประหยัด ความสามารถในการพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ระบุเหตุผล  
การแก้ปัญหาการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านครู 
 จุดเด่น   ได้แก่  มีความสามารถในการประเมินการเรียนการสอน   
 จุดที่ควรพัฒนา  ได้แก่  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร   
 
 ด้านการบริหาร   
 จุดเด่น   ได้แก่  มีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารชัดเจน  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน  มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับชุมชน  มีวิสัยทัศน์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 จุดที่ควรพัฒนา  ได้แก่  การท้าข้อมูลและผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ  สารนิเทศ
ติดตามควบคุมก้ากับอย่างต่อเนื่อง  การท้าภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้การเรียน  การ
สอบและสื่อที่เหมาะสม 
 
 ข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา    สถานศึกษาควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติให้สูงขึ น  โดยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง  กลุ่ม
ปานกลาง  และกลุ่มอ่อน  จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน  จัดท้าสื่อ
นวัตกรรมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน  เช่น ชุดเสริม 
ชุดกิจกรรม ชุดการสอน บทเรียนส้าเร็จรูป การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  และจัดการเรียนให้ผู้เรียนได้
ทบทวนและวิเคราะห์ข้อสอบเก่า เป็นต้น 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      ๒.๑ สถานศึกษาควรจัดท้าเครื่องมือการประเมินบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายครอบคลุมทั งด้านคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ สมรรถนะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบและภาระงานตามขอบบ่ายทั ง ๕  ฝ่ายงาน เพ่ือน้าผลมาปรับปรุง พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง 

     ๒.๒ สถานศึกษาควรก้าหนดและมอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ชัดเจน และแต่งตั งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้ค้าปรึกษาและประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

๒๘ 



 
 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

    ๓.๑ ครูควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือศึกษาปัญหาของผู้เรียนให้ชัดเจน  
และน้าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละคน  มี
การวิเคราะห์ผลการประเมินแล้วน้ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

    ๓.๒ สถานศึกษาควรมีการน้าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  ผลการประเมิน
การจัดการเรียนรู้  ผลการประเมินแบบวัด  แบบทดสอบ ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

4. ด้านการประกันคุณภาพ 
              ๔.๑ สถานศึกษาควรจัดท้าเครื่องมือ เกณฑ์การประเมินแต่ละตัวบ่งชี   แต่ละมาตรฐาน

ให้ชัดเจน  มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  จุดเด่น  จุดควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะตรงตามผล
การประเมิน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับสภาพจริง  เพื่อน้าไปตัดสินใจ  ปรับปรุง พัฒนา
และยกระดับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



 
 

ประมำณกำรแผนงบประมำณในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 256๒ 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ๒,08๔,๓๑0   

ประเภทของเงิน งบประมำณที่ได้รับจัดสรร    
1.  อุดหนุน ม.ต้น,ม.ปลาย ๑,๕๗๘,๒๕๐  

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๕๖,๐๖๐  
3. งบประมาณโครงการโรงเรียนในฝัน -  
4. ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน -  
5. งบสนับสนุน อบจ. ๒๕๐,000  

รวม ๒,๐๘๔,๒๑๐  
 

กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยของคณะกรรมกำรให้กลุ่มบริหำรงำน/กลุ่มสำระ โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
 

หมวด/กลุ่มบริหำร 
งบประมำณจัดสรร(บำท) 

อุดหนุน กพร. อบจ. 
ค่าหนังสือเรียน ๔๘๘,๖50.๑๐ -  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๒๒๕,๕00 -  
ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๐๔,๗20 -  

รวม ๘๑๘,๘๗๐.๑๐ -  
ค่ำจัดกิจกรรม      ๖๓๓,๒๓๕ ๓๓1,000  
    กลุ่มบริหารวิชาการ    ๓๕๑,๓๒๗ ๒๙๑,๐๐๐ ๒๕0,000 
    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ๔๖,๕00  4๐,000  
    กลุ่มบริหารบุคลากร ๔๒,๕00 -  
    กลุ่มบริหารงบประมาณ ๓๓,๕00 -  
    กลุ่มบริหารทั่วไป ๑๗๒,๙0๘ -  
   งบสาธารณูปโภค ๔๐0,000 -  
   งบซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษา - -  
    ส ารองจ่าย ๑๓๐,๐๗๕ -  
   วัสดุกลาง 300,000 -  
    ไปราชการ   ๔0,000 -  
   อ่ืนๆ  (อบจ.) - - ๒๕0,000 

รวม ๑,๕๑๖,๘๑๐ ๓๓1,000 ๒๕0,000 
รวม ๑,๘๔๗,๘๑๐  

รวมทั งสิ น   ๒,๖๖๖,๖๘๐.๑๐ ๒๕0,000 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 



 
ประกำศโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 

อ ำเภอนบพิต ำ  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
เรื่อง  ให้ใช้โครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมโครงสร้ำงโรงเรียนนิติบุคคล 

เพื่อเอื อต่อกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
………………………………………………………….. 

 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 39  และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ.2550  ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  
การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง  ดังนั้นเพ่ีอให้การปฏิบัติงานของครู บุคลากรโรงเรียนนบพิต าวิทยา  อ าเภอนบพิต า  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรา 9 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “การ
จัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบายด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ  ทั้งนี้เพ่ือให้
เป็นไปเพ่ือการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนบพิต าวิทยา”   
          จึงประกาศให้ใช้โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคลและ
ขอบข่ายภาระงานการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาดังนี ้
1.  กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  
 ก. การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
 ข. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
 ค. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 ง. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 จ. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ฉ. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 ช. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 ซ. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 ฌ. การนิเทศการศึกษา 
 ญ. การแนะแนว 
 ฎ. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ฏ. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 ฐ. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
 ฑ. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
              สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 ฒ. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 ณ. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
 ด. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  ต. งานรับนักเรียนและส ามะโนผู้เรียน 

๓๑ 



 
 
2.  กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 ก. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ข. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
 ค. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ง. การขอโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 จ. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ฉ. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
 ช. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 ซ. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 ฌ. การปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 ญ. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ฎ. การวางแผนพัสดุ 
 ฏ. การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
 ฐ. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาวัสดุ 
 ฑ. การจัดหาพัสดุ 
 ฒ. การควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
 ณ. การจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ 
 ด. การเบิกเงินจากคลัง 
 ต. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
 ถ. การน าเงินส่งคลัง 
 ท. การจัดท าบัญชีการเงิน 
 ธ. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 น. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
          บ. งานสหกรณ์โรงเรียน 
3.  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ก. การวางแผนอัตราก าลัง 
 ข. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ง. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 จ. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ฉ. การลาทุกประเภท 
 ช. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ซ. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 ฌ. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ญ. การรายงานการด าเนินการทางวินัย 
 ฐ. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
 ฑ. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๓๒ 



 
  
ฒ. การส่งเสริม ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ณ. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ด. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ต. การส่งเสริม วินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ถ. การริเริ่มส่งเสริมการขอใบอนุญาต 
 ท. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  กลุ่มบริหำรทั่วไป 
 ก. การพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาองค์การ 
 ข. งานเทคโนโลยีและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 ค. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ง. การจัดระบบควบคุมภายใน 
 จ. งานประชาสัมพันธ์ 
 ฉ. การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 ช. การด าเนินงานธุรการ 
 ซ. งานบริการสาธารณะ 
 ฌ. งานสวัสดิการโรงเรียน 
 ญ. งานสาธารณูปโภค 
 ฐ. งานกีฬาและนันทนาการ 
 ฑ. งานส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 
 ฒ. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
 ณ. การประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 ด. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 ต. งาน 5 ส. 
 ถ. งานเวรยาม 
5.  กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 ก. งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ข. การดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยนักเรียน 
 ค. งานปกครอง ระเบียบวินัยและพฤติกรรม 
 ง. งานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 จ. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 ฉ. การสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 ช. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ซ. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐    พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
      

 
     (นายสมเจตน์  กั๋งเซ่ง) 
        ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนบพิต าวิทยา 

๓๓ 



 
แบบสรุปงบประมำณ 

งำนโครงกำรเพื่อพัฒนำตัวบ่งชี ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  ปีกำรศึกษำ  256๒ 

งบประมำณ ๖๔๒,๓๒๗ บำท (เงินอุดหนุน  ๓๓๑,๓๒๗  บำท  เงิน กพร. ๒๙๑,๐๐๐  บำท อื่นๆ อบจ. 
๒๕,000  บำท) 

 

ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

รวม 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กพร งบอ่ืนๆ 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

๓,000 - ๒,000 ๒,000 - - ๗,000 
ครูพนิดา 
อินณรงค ์

2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 

๘,๐00 ๒,๐00 ๕,๐00 
- 
 

- - ๑๕,000 
ครูณรงค ์
กิจแถลง 

3. โครงการส่งเสริม พัฒนา 
ยกระดับนักเรียนใหม้ี
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

- - - ๑,๐00 
๑๒

0,000 
๑๓

0,000 
๒๕๑,000 ครูพรปวีณ ์

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี และ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

๒๕,000 - - ๒,000 - - ๒๗,000 ครูชุติมา 

5. โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคดิ 

- ๑,๐00 ๘,๐๐๐  ๘,๐๐๐ - ๑๗,000 ครูวิจิตรา 

6. โครงการพัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
กิจกรรมเพิ่มรู ้

- - - 
๑๑๔,๕

00 
  ๑๑๔,๕00 ครูศรรีักษ ์

7. การศักยภาพนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู ้

- - - - - - - ครูศิริกานต ์

8. โครงการจดักิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท่ีเน้น
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยม 

- ๗,๐๐0 - - - - ๗,๐00 ครูศรรีักษ ์

9. สร้างเสริมพัฒนาสุขภาพ
และสุนทรียภาพ 

๑9,500 1๔,000 ๔0,000 - ๘,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘๘,500 ครูอาบีบซา 

10. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพในด้าน
มาตรฐานผู้เรียน 

- - - - - ๕,๐๐๐ ๕,000 ครูศรรีักษ ์

 
 
 
 
 
 



ที ่ ช่ือโครงการ 

งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กพร งบอ่ืนๆ 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 

1 
ภาค 
2 

11. โครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

๔,๐00 ๖,๐00 - - --  1๐,000 ครูมณฑา 

12. โครงการพัฒนางาน
บริหารวิชาการ 

1๐๙,๘๒๗ 11๔,๘27 - -   2๒4,654 ครูธนาภรณ ์

13. โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

๘,000 ๘,๕00 1๒5,๕๐๐ - - - ๑๔๒,๐๐๐ ครูศิริกานต ์

14. โครงการพัฒนาวิชาการ 
บูรณาการหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕๐๐ ๕๐๐ - - - - 1,000 ครูศรรีักษ ์

 รวมทุกโครงกำร ๑๗๗,๘๒๗ ๑๕๓,๕๐๐ ๑๗๓,๕๐๐ ๑๑๗,๕๐๐ ๘,๐๐0 ๑๒,๐๐๐ ๖๔๒,๓๒๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสรุปงบประมำณ 
งานโครงการเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ปีการศึกษา  256๒ 
งบประมาณ  ๘๖,๕00 บาท ( เงินอุดหนุน ๔๖,๕00 บาท เงิน กพร. ๔0,000   บาท ) 

 
 

ที ่ ช่ืองาน/โครงการ 

งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
อุดหนุน กพร. อื่นๆ 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 
1 

ภาค 2 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียนสู่
สุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

- - - - - - - ครูสถิตย ์

2. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค ์

- - ๑๗,000 - - - ๑๗,๐๐๐ ครูนฤมล 

3. โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการท างานสู่
มาตรฐานการด ารงชีพ 

- - ๑๑,๕00 ๑๑,๕00 - - ๒๓,000 ครูอาบีบซา 

4. โครงการสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครอง  -ชุมชน 
ร่วมกันสอดส่องดูแล
นักเรียน 

- - - - - - 3,000 ครูวีณา 

5. โครงการพัฒนางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๓6,๒๕0 ๕,๒๕0     ๔๑,๕00 ครูสภุนีตา 

6. โครงการพัฒนางาน
ระบบการบริหารงาน
กลุ่มบรหิารงานกิจการ
นักเรียน 

๒,๕๐0 ๒,๕00 - - - - ๕,000 ครูนฤมล   

รวม ๓๘,๗๕๐ ๗,๗๕๐ ๒๘,๕๐๐ ๑๑,๕00 - - ๘๖,๕00  
                                      
                             
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสรุปงบประมำณกลุ่มบริหำรทั่วไป  ปีกำรศึกษำ  256๒ 
งบประมาณ ๑๗2,๙๐๘ บาท ( เงินอุดหนุน ๑๗2,๙๐๘ บาท งบอ่ืนๆ ๓๐0,000  บาท ) 

 

ที ่ ช่ืองาน/โครงการ 

งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
อุดหนุน กพร. อื่นๆ 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 
1 

ภาค 2 ภาค 
1 

ภาค 2 

1. โครงกำรโรงเรียน
ส่งเสริมสขุภำพ  

11,๕00 ๙,000 - - - - 2๐,๕00 ครูพิชญาภรณ ์

๒. โครงกำรภำคี
เครือข่ำยและระดม
ทรัพยำกรเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ   

๓,000 ๓,000 - - - - ๖,000 
ครูวิจิตรา 

 

3. โครงกำรจัดระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศ 

๗,๗10 ๕,๘๐๐ - - - - 1๓,5๑๐ 
ครูชุติมา 

 
๔. โครงกำรรมพลัง

สร้ำงสรรค์  นต.   
- - - - - - - 

ครูวิจิตรา 
 

๕. โครงกำรพัฒนำงำน
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

๑๒,000 ๓,000 - - - - 1๕,000 
ครูสุมาล ี

 
๖. โครงกำรพัฒนำอำคำร  

สถำนที ่  
๖๙,๒๙๘ ๔๘,๖๐๐ - - - - ๑๑๗,๘๙๘ 

ครูวิจิตรา 
 

รวม ๑๐๓,๕๐๘ ๖๙,๔๐๐ - - - - ๑๗๒,๙๐๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               



แบบสรุปงบประมำณกลุ่มบริหารบุคคล  ปีการศึกษา  256๒ 
งบประมาณ ๘๒,๕๐๐  บาท ( เงินอุดหนุน ๘๒,๕๐๐ บาท งบอ่ืนๆ  ๓๐,๐๐๐  บาท ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวมงบ 

ประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กพร งบอ่ืนๆ 

ภำค 1 ภำค 2 ภำค 
1 

ภำค 
2 

ภำค 
1 

ภำค 2 

1. โครงการบริหารจัดการ
กลุ่มบรหิารบุคคล 

๘,๐๐๐ - - - - - ๘,๐๐๐ ครนูิภาและคณะ 

2. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคล
ลากรทางการศึกษา 

20,000 20,000 - - - - ๔0,000 
ครูสุพรพรรณและ

คณะ 

3. โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

- ๓๓,๐๐๐ - - - ๓๐,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ครูนิภาและคณะ 

4. โครงการรดน้ าขอพร
พ่อแม่ครูและผู้มี
พระคุณ 

๑,๕๐๐ - - - - - ๑,๕๐๐ ครูนิภาและคณะ 

รวม ๒๙,๕๐๐ ๕๓,000     11๒,๕00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปงบประมำณ 

โครงกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ   ประจ ำปีกำรศึกษำ  256๒ 
งบประมำณ ๗๒๐,๐๐๐ บำท ( เงินอุดหนุน 2๐,๐00 บำท ,(งบกลำง) ๗๐๐,000 บำท  ) 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร 

งบประมำณ 
รวม

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน กพร งบอ่ืนๆ 
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 

1 
ภำค 
2 

ภำค 
1 

ภำค 
2 

1. โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณ 

๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๑,๐๐๐ - - - - ๗๐๕,๐๐๐ 
ครูวสุ และ

คณะ 
 กิจกรรมพัฒนางาน

การเงิน-บัญชี 
1,๐00 - - - - - ๑,๐๐๐ 

ครูมณฤดี/ 
สุพรพรรณ 

 กิจกรรมพัฒนางาน
สารสนเทศกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

3,000 - - - - - 3,000 ครูมณฤด ี

 กิจกรรมสรุปรายงาน
ผลการบริหาร
งบประมาณ 

- ๑,000 - - - -  ครูมณฤด ี

 กิจกรรมตรวจสอบ
ภายในอย่างเป็น
ระบบ 

- - - - - - - ครูพิมพิมล 

 กิจกรรมบริหารงาน
พัสดุและบริหาร
สินทรัพย์  
(วัสดุกลาง) 

150,000 150,000 - - - - ๓๐๐,๐๐๐ 
ครูอัญชุล/ี 
พิมพิมล 

 งานสาธารณูปโภค ๒๐0,000 ๒๐0,000 - - - - ๔๐๐,๐๐๐ ครูนิรัตน ์
2. โครงการการจัดท า

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

- ๑5,000 - - - - ๑5,000 ครูวส ุ

 รวมทั งสิ น ๓๕๔,๐๐๐ ๓๖๖,000     ๗๒๐,๐๐๐  

 
 


