
๔๙ 

 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
************************** 

         โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ อ ำเภอนบพิต ำ  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
มัธยมศึกษำ เขต  12  ได้รับจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี  256๒ ได้ก ำหนดมำตรฐำนเพ่ือประกัน
คุณภำพภำยในโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ  ตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค์  นโยบำยของโรงเรียน       
กลยุทธ์โรงเรียน  เอกลักษณ์โรงเรียน  อัตลักษณ์โรงเรียน  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำแหงชำติ  พ.ศ. 2542   ดังนี้ 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ก าหนดงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET 
ชื่อโครงการ สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรเพ่ือยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-Net 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  ครูพนิดำ  อินณรงค์ 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ติวO-Net ม.3 และ ม.6 
ทดสอบ Pre O-Net ระดับชำติ ม.ต้น 
ทดสอบ  O-Net ระดับชำติ ม.ต้น 
เทคนิคพิชิต GAT 
ทดสอบควำมพร้อมทำงด้ำนกำรศึกษำ 

วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 

 

ครศูิริกำนต์ บรมสุข 
ครูพนิดำ  อินณรงค์ 
ครูพนิดำ  อินณรงค์ 
ครูอ ำนวย  รักเถำว์ 
ครูอ ำนวย  รักเถำว์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับโรงเรียนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
                   ผ่ำนเกณฑ์ก ำหนด  
ชื่อโครงการ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับโรงเรียนแต่ละกลุ่มสำระ 
                     กำรเรียนรู้ผำ่นเกณฑ์ก ำหนด  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  ครูธนำภรณ์  กรรณิกำร์ 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

8. 
9. 
 

10
. 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสังคมศึกษำ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำกำรงำนอำชีพ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำศิลปศึกษำ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำสุขศึกษำ 
พลศึกษำ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ 
วิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
จัดระบบกำรสอนแทน สอนเสริม สอนชดเชย 

วิชำกำร/ภำษำไทย 
วิชำกำร/คณิตศำสตร์ 
วิชำกำร/วิทยำศำสตร์ 
วิชำกำร/สังคมศึกษำ 
วิชำกำร/กำรงำนอำชีพ 
วิชำกำร/ศิลปศึกษำ 
วิชำกำร/สุขศึกษำ 
 
วิชำกำรภำษำอังกฤษ 
วิชำกำร 
 
วิชำกำร 

ครูนิรัตน์ หอมทิพย์ 
ครูพนิดำ  อินณรงค์ 
ครูวิจิตรำ  มีวำสนำ 
ครูนฤมล นิลกรรณ์ 
ครูชุติมำ จุ้ยบุตร 
ครูสบำย  ทองสลัก 
ครูพิชญำภรณ์  
กำญจนอุดม 
ครูพรปวีณ์จันทรชิต 
ครูธนำภรณ์  กรรณิกำร์ 
 
ครูณรงค์  กิจแถลง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร ในชีวิตประจ ำวัน 
ชื่อโครงการ ส่งเสริม พัฒนำนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน กำรสื่อสำร ในชีวิตประจ ำวัน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครูณรงค์  กิจแถลง 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

ภำษำสวย อักษรงำม 
ภำษำไทยวันละค ำ 
ธนำคำรค ำรำชำศัพท์ 
บ้ำนช่วยสอน 
วันสุนทรภู ่
ส่งเสริมกำรอ่ำน 
พัฒนำทักษะนักเรียน อ่ำน-เขียน ไม่คล่อง 
ค่ำยรักกำรอ่ำน 
คลังวรรคทองในวรรณคดี 
ค่ำยรักกำรอ่ำน 
ประกวดเยำวชนรักกำรอ่ำน-เขียน 
 

วิชำกำร/ภำษำไทย 
วิชำกำร/ภำษำไทย 
วิชำกำร/ภำษำไทย 
วิชำกำร/ภำษำไทย 
วิชำกำร/ภำษำไทย 
วิชำกำร/ภำษำไทย 
วิชำกำร/ภำษำไทย 
วิชำกำร/ภำษำไทย 
วิชำกำร/ภำษำไทย 
วิชำกำร/ห้องสมุด 
วิชำกำร/ห้องสมุด 
 

ครมูณฤดี วงศ์เมฆ 
ครูนิรัตน์  หอมทิพย์ 
ครูนิรัตน์  หอมทิพย์ 
ครูนิรัตน์  หอมทิพย์ 
ครูธนำภรณ์  กรรณิกำร์ 
ครูณรงค์  กิจแถลง 
ครูณรงค์  กิจแถลง 
ครูณรงค์  กิจแถลง 
ครูมณฤดี  วงศ์เมฆ 
ครูสุณี  บ่ำยนุ่น 
ครูสุณี  บ่ำยนุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารใน  
                ชีวิตประจ าวัน 
ชื่อโครงการ ส่งเสริม พัฒนำ ยกระดับนักเรียนให้มีควำมควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ  
                เพ่ือกำรสื่อสำรใน ชีวิตประจ ำวัน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครูพรปวีณ์  จันทรชิต 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

2. 
3. 
 

พัฒนำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิต 
ประจ ำวันโดยครูต่ำงชำติ 
One day One Sentence 
Christmas Day 
 

วิชำกำร/ภำษำอังกฤษ 
 
วิชำกำร/ภำษำอังกฤษ 
วิชำกำร/ภำษำอังกฤษ 
 

ครูพรปวีณ์ จันทรชิต 
 
ครูพรปวีณ์ จันทรชิต 
ครูอัญชุลี  กั่งเซ่ง  
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริม พัฒนำ ยกระดับนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  
                 และสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  ครูชุติมำ  จุ้ยบุตร 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

สร้ำงสรรค์ผลงำนสู่กำรศึกษำในอนำคต 
พัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
สร้ำงสรรค์ผลงำนทำงคอมพิวเตอร์ 
พัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ 

วิชำกำร/กำรงำนอำชีพ 
วิชำกำร/กำรงำนอำชีพ 
วิชำกำร/กำรงำนอำชีพ 
วิชำกำร/งำนโสตทัศนศึกษำ 
 

ครูชุติมำ  จุ้ยบุตร 
ครูสุภนีตำ  กังเซ่ง 
ครูชุติมำ  จุ้ยบุตร 
ครูสบำย  ทองสลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6   ร้อยละของนักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดแก้ปัญหำ 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริม พัฒนำ ยกระดับนักเรียนให้มีควำมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  
                 คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดแก้ปัญหำ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครูวิจิตรำ  มีวำสนำ 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

ค่ำยโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
เก่งคิด เก่งวิทย์ 
ถำมตอบรอบรู้ 
สอนโดยผังควำมคิด ๘ กลุ่มสำระฯ  

วิชำกำร/วิทยำศำสตร์ 
วิชำกำร/วิทยำศำสตร์ 
วิชำกำร/ห้องสมุด 
วิชำกำร/ภำษำไทย 

ครวูสุ เที่ยวแสวง 
ครพิูมพิมล พรหมลักษณ์ 
ครสูุณี บ่ำยนุ่น 
ครูมณฤดี วงศ์เมฆ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7  ความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
ชื่อโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้สู่ควำมส ำเร็จ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครศูรีรักษ์ เรืองรัตน์ 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
๖. 
 

กิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์ 
กิจกรรมทัศนลูกเสือ-เนตรนำรี ม.๑-ม.๔ 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรม นศท. 

วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 

ครูศิริกำนต์  บรมสุข 
ครูณรงค์  กิจแถลง 
ครูณรงค์  กิจแถลง 
ครพิูมพิมล พรหมลักษณ์ 
ครูอ ำนวย รักเถำว์ 
ครมูณฤดี วงศ์เมฆ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 
ชื่อโครงการ  พัฒนำสมรรถภำพนักเรียนพิเศษเรียนร่วมให้ผ่ำนเกณฑ์ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ 
                     บุคคล (IEP) 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  ครูศิริกำนต์   บรมสุข 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
๔. 

สำรสนเทศนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศนักเรียนเรียนร่วม 
อ่ำนดี มีอนำคต 
พัฒนำสื่อ แหล่งเรียนรู้ นักเรียนเรียนร่วม 

วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 

ครูศิริกำนต์  บรมสุข 
ครวูิลำวัณย์ นุทผล 
ครูวิลำวัณย์  นุทผล 
ครูวิลำวัณย์  นุทผล 



๕๔ 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 9  นักเรียนมีค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี 12 ประการ และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
ชื่อโครงการ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่เนนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 12 ประกำร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครูศรีรักษ์ เรืองรัตน์ 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 

พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
โรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. 
สร้ำงค่ำนิยมของคนไทย ๑๒ ประกำร 
รักษำวัฒนธรรมไทยผ่ำนเพลงไทยลูกทุ่ง  
ไทยลูกกรุง และไทยสำกล 
คุณค่ำและเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

กิจกำรนักเรียน 
กิจกำรนักเรียน 
กิจกำรนักเรียน 
วิชำกำร/ศิลปศึกษำ 
 
วิชำกำร/ศิลปศึกษำ 

ครศูรีรักษ์ เรืองรัตน์ 
ครูศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
ครูศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
ครูสบำย  ทองสลัก 
 
ครูสุพรพรรณ  รักจันทร ์

๖. 
๗. 
 
๘. 
 

แห่ผ้ำขึ้นธำตุ 
ส่งเสริมพระพุทธศำสนำผ่ำนกิจกรรมกำร
แข่งขันต่ำงๆ 
อำรำธนำศีล อำรำธนำธรรม และอำรำธนำพระ
ปริตร 

วิชำกำร/สังคมศึกษำ 
วิชำกำร/สังคมศึกษำ 
วิชำกำร/สังคมศึกษำ 
วิชำกำร/สังคมศึกษำ 

ครสูุจินดำ จันชุม 
ครูนฤมล นิลกรรณ์ 
ครูนฤมล นิลกรรณ์ 
ครสูุจินดำ จันชุม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10  ร้อยละของนักเรียนทีมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีความสุข 
ชื่อโครงการ สร้ำงเสริมพัฒนำนักเรียนให้มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตดี มีสุนทรียภำพ มีควำมสุข 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครอูำบีบซำ เซดำมิซำ 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงศิลปะ 
ส่งเสริมนำฏศิลป์ไทยสู่ชุมชน 
ประดิษฐ์อุปกรณน์ำฏศิลป์ 
กิจกรรมพัฒนำวงดุริยำงค์โรงเรียน 
พัฒนำห้องศิลปะ 
กีฬำมวยปล้ ำ 
กีฬำต้ำนยำเสพติด 
วันงดสูบบุหรี่โลก 
วันเอดส์โลก 
กีฬำสี 
กีฬำอ ำเภอ 

วิชำกำร/ศิลปะ 
วิชำกำร/ศิลปะ 
วิชำกำร/ศิลปะ 
วิชำกำร/ศิลปะ 
วิชำกำร/ศิลปะ 
วิชำกำร/สุขศึกษำฯ 
วิชำกำร/สุขศึกษำฯ 
กิจกำรนักเรียน 
กิจกำรนักเรียน 
วิชำกำร/สุขศึกษำฯ 
วิชำกำร/สุขศึกษำฯ 

ครูสบำย  ทองสลัก 
ครูสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
ครูสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
ครูอภินันท์  เหลื่อมแก้ว 
ครแูสวง เหลืองแก่ 
ครูธนกร  ตุดเอียด 
ครอูำบีบซำ เซดำมิซำ 
ครพิูชญำภรณ์กำญจนอุดม 
ครอูำบีบซำ เซดำมิซำ 
ครอูำบีบซำ เซดำมิซำ 
ครอูำบีบซำ เซดำมิซำ 

 
 



๕๕ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 11  ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในประจ าปี  
 ด้านมาตรฐานผู้เรียน 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำในกำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยในประจ ำปี 
                 ด้ำนมำตรฐำนผู้เรียน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครูศรีรักษ์ เรืองรัตน์ 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
 

ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนผู้เรียน 
จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
จัดท ำระบบสำรสนเทศมำตรฐำนด้ำนผู้เรียน 
 
จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 

วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 
 
วิชำกำร 

ครศูรีรักษ์ เรืองรัตน์ 
ครศูรีรักษ์ เรืองรัตน์ 
ครูพรปวีณ ์จันทรชิต/ 
ครูศิริกำนต์  บรมสุข 
ครูพรปวีณ ์จันทรชิต/ 
ครูศิริกำนต์  บรมสุข 
 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 12  ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา           
ชื่อโครงการ  สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  ครูณรงค์  กิจแถลง 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
 

พัฒนำระบบทะเบียน-วัดผลประเมินผล 
รับนักเรียนตำมนโยบำย 
จัดนักเรียนตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
จัดระบบสำรสนเทศ นักเรียนใหม่ 
 
บริหำรจัดกำรข้อมูลนักเรียน รำยงำนในระบบ 
DMC 

วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 
 
วิชำกำร 

ครธูนำภรณ์ กรรณิกำร์ 
ครณูรงค์  กิจแถลง 
ครูพนิดำ  อินณรงค์ 
ครศูรีรักษ์ เรืองรัตน์ 
ครชูุติมำ จุ้ยบุตร 
ครูศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียน              
ชื่อโครงการ ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบ ป.6 เข้ำเรียนต่อ ม.1 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครูณรงค์  กิจแถลง 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 

ประชำสัมพันธ์นักเรียนเข้ำเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 
ส ำมะโนนักเรียนในพ้ืนที่บริกำร 
สำรสนเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
แนะแนวสัญจร 
สำรสนเทศกำรศึกษำต่อและกำรประกอบ 
อำชีพนักเรียนที่จบ ม.3 
 

วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 
วิชำกำร 

 

ครูณรงค์  กิจแถลง 
ครูณรงค์  กิจแถลง 
ครูณรงค์  กิจแถลง 
ครูอ ำนวย  รักเถำว์ 
ครูอ ำนวย  รักเถำว์ 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ชื่อโครงการส่งเสริม พัฒนำสถำนศึกษำท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ควำมส ำเร็จ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครูสุภนีตำ   กังเซ่ง 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

โลกกว้ำงทำงกำรศึกษำและอำชีพ 
จัดแบ่งนักเรียนเป็นครอบครัว 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
เยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
บันทึกดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
คู่มือนักเรียน 
ติดตำมนักเรียนออกกลำงคัน 

วิชำกำร/แนะแนว 
กิจกำรนักเรียน 
กิจกำรนักเรียน 
กิจกำรนักเรียน 
กิจกำรนักเรียน 
กิจกำรนักเรียน 
กิจกำรนักเรียน 

 

ครูอ ำนวย  รักเถำว์ 
ครูสุภนีตำ  กังเซ่ง 
ครูสุภนีตำ  กังเซ่ง 
ครูสุภนีตำ  กังเซ่ง 
ครูสุภนีตำ  กังเซ่ง 
ครูสุภนีตำ  กังเซ่ง 
ครูวีณำ  อินณรงค์ 

 
 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน  
ชื่อโครงการ ลดปัญหำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำที่ออกกลำงคัน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครูสุภนีตำ  กังเซ่ง 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

เยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
บันทึกดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
คู่มือนักเรียน 
ติดตำมนักเรียนออกกลำงคัน 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนรับทรำบผลกำรเรียน 

กิจกำรนักเรียน 
กิจกำรนักเรียน 
กิจกำรนักเรียน 
กิจกำรนักเรียน 

วิชำกำร 
 

ครูสุภนีตำ  กังเซ่ง 
ครูสุภนีตำ  กังเซ่ง 
ครูสุภนีตำ  กังเซ่ง 
ครูวีณำ  อินณรงค์ 
ครูมณฑำ  แก้วประวัติ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 16 ระดับคุณภาพของครูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ชื่อโครงการส่งเสริมพัฒนำวินัยครูและบุคลำกร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครูสุพรพรรณ รักจันทร์ 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมพัฒนำวินัยครูและบุคลำกร งำนบุคคล ครูสุพรพรรณ รักจันทร์ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ชื่อโครงการ   พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด   ครูสุพรพรรณ  รักจันทร์ 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

2. 
3. 
 

อบรม/ประชุม/สัมมนำ ข้ำรำชกำรครูบุคลำกร 
เพ่ือพัฒนำตนเอง 
ศึกษำเรียนรู้ผ่ำนระบบออนไลน์ 
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

งำนบุคคล 
 

งำนบุคคล 
งำนบุคคล 

ครูสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
 
ครูสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
ครูสุพรพรรณ  รักจันทร์ 

 

 

 

 



๕๘ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 18  ระดับความส าเร็จของครูในการพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN) 
ชื่อโครงการ  พัฒนำตนเองของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  ครูสุพรพรรณ รักจันทร์ 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

กิจกรรม หนึ่งภำคเรียน หนึ่งงำนวิจัย งำนบุคคล 
 

ครูสุพรพรรณ  รักจันทร์ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 19 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ชื่อโครงการ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครสูุพรพรรณ รักจันทร์ 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
 

ประกวดสื่อ/นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
หนึ่งปีกำรศึกษำ หนึ่งผลงำนดีเด่น 

งำนบุคคล 
งำนบุคคล 

 

ครสูุพรพรรณ รักจันทร์ 
ครสูุพรพรรณ รักจันทร์ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 20 ครูมืออาชีพ 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรสู่ครูมืออำชีพ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ครสูุพรพรรณ รักจันทร์ 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ครูผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

2. 
๓. 
 

เชิดชูเกียรติครูที่ไม่มีวันลำและครูปฏิบัติกำร 
สอนดีเด่น 
งำนเกียรติประวัติ 
หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม 
 

งำนบุคคล 
 

งำนบุคคล 
วิชำกำร/วิทยำศำสตร์ 

 

ครสูุพรพรรณ รักจันทร์ 
 
ครสูุพรพรรณ รักจันทร์ 
ครสูุพรพรรณ รักจันทร์ 
 

 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 21  การบริหารงานด้านวิชาการ 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด   ครศูรีรักษ์ เรืองรัตน์ 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย ครูผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 

วิชำกำร ครูธนำภรณ์  
กรรณิกำร์ 2. รับเกียรติบัตรและ ปพ.1 ของนักเรียน ม.3 และ ม.6  

 

วิชำกำร ครูธนำภรณ์  
กรรณิกำร์ 3. แข่งขันคนเก่งวิชำกำร วิชำกำร ครูมณฑำ 

4. พัฒนำระบบงำนทะเบียน/วัดผลประเมินผล วิชำกำร ครูธนำภรณ์ 
5. จัดจ้ำงครูสำขำท่ีขำดแคลน วิชำกำร ครศูรีรักษ์ 
6. สำรห้องสมุด วิชำกำร ครสูุณี 
7. จัดซื้อวำรสำรและหนังสือพิมพ์ วิชำกำร ครสูุณี 
8. จัดซื้อต ำรำห้องสมุด วิชำกำร ครสูุณี 
9. ซ่อมอุปกรณ์สืบค้น วิชำกำร ครสูุณี 
10 อบรมเครื่องบินพลังยำง วิชำกำร ครูวสุ 
11. ทัศนศึกษำวิชำกำร วิชำกำร ครูพรปวีณ์ 
12. ส่งเสริมควำมเป็นเลิศและสร้ำงขวัญก ำลังใจ วิชำกำร ครูศิริกำนต์ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 22 การบริหารงานงบประมาณ 
ชื่อโครงการ  โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  นำงสำววสุ  เที่ยวแสวง 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย ครูผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
๗. 
๘. 

กิจกรรมพัฒนำงำนกำรเงิน-บัญชี 
กิจกรรมพัฒนำงำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
กิจกรรมสรุปรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณ 
กิจกรรมตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ 
กิจกรรมบริหำรงำนพัสดุและบริหำรสินทรัพย์ (วัสดุกลำง) 
งำนสำธำรณูปโภค       
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน                                                        
โครงกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี    

งบประมำณ 
งบประมำณ 
งบประมำณ 
งบประมำณ 
งบประมำณ 
งบประมำณ 
งบประมำณ 
งบประมำณ 

ครนูิรัตน์/มณฤดี/สุพรพรรณ 
ครูมณฤดี 
ครูมณฤดี 

ครูมณฤดี/พิมพิมล 
ครูอัญชุลี/พิมพิมล 

ครูนิรัตน์ 
ครูมณฑำ/ธนำภรณ์ 

ครูวสุ 
  

 

 

 



๖๐ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 23 การบริหารงานบุคคล 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  นำงนิภำ ใหม่ชุม และคณะ 

 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย ครูผู้รับผิดชอบ 
1. โครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำวิชำชีพ บุคคล ครูนิภำ   
2. โครงกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มบริหำรบุคคล  บุคคล ครูนิภำ 
3. กิจกรรมวำงแผนอัตรำก ำลัง บุคคล ครูนิภำ 
4. กิจกรรมทะเบียนประวัติ บุคคล ครูนิภำ 
5. กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร

คร ู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

บุคคล ครูนิภำ และคณะ
คณะฯ 6. กิจกรรมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ บุคคล ครูนิภำ และคณะ
คณะฯ 7. กิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บุคคล ครูนิภำ และคณะ
คณะฯ 8. กิจกรรมสืบสำนสัมพันธ์ครอบครัวน้ ำเงิน-ชมพู (เลี้ยงส่งท้ำยปีเก่ำ)

ต้อนรับปีใหม่) 
บุคคล ครูนิภำ และคณะ

คณะฯ 9. กิจกรรมจัดจ้ำงแม่บ้ำน บริหำรทั่วไป ครูแสวง 
 
ตัวช้ีวัดที่ 24 การบริหารงานทั่วไป 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  นำยแสวง  เหลืองแก่ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ครูวิจิตรำ  มีวำสนำ 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย ครูผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 
กิจกรรมซ่อมเครื่องเสียงห้องประชำสัมพันธ์ 
กิจกรรมพัฒนำงำน ๕ ส. 
กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำภำยนอกอำคำร 
กิจกรรมพัฒนำงำนประชำสัมพันธ์ 
พัฒนำงำนสำรบัญ 

บริหำรงำนทั่วไป 
บริหำรงำนทั่วไป 
บริหำรงำนทั่วไป 
บริหำรงำนทั่วไป 
บริหำรงำนทั่วไป 
บริหำรงำนทั่วไป 

ครูแสวง/วิจิตรำ 
ครูแสวง 
ครนูฤมล 
ครูแสวง 
ครูสุมำลี 
ครวูิจิตรำ 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 25  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  นำยแสวง  เหลืองแก่ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ครชูุติมำ จุ้ยบุตร 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย ครูผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 

กิจกรรมพัฒนำงำนสำรบรรณและสำรสนเทศ 
กิจกรรมพัฒนำเว็ปไซต์โรงเรียน 
กิจกรรมพัฒนำ  Internet 
พัฒนำระบบสำรสนเทศ วัดผลประเมินผล 

บริหำรงำนทั่วไป 
บริหำรงำนทั่วไป 
บริหำรงำนทั่วไป 
วิชำกำร 

ครูวิจิตรำ 
ครูชุติมำ 
ครูชุติมำ 
ครูธนำภรณ์ 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 26   การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                       แนวทางการด าเนินการของโรงเรียน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  นำยแสวง  เหลืองแก่ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   ครูวิจิตรำ มีวำสนำ   

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย ครูผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

พัฒนำส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
กิจกรรมซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ 
กิจกรรมพัฒนำงำน  5  ส 
กิจกรรมห้องน้ ำแสนสุข 
พัฒนำห้องกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยให้เอ้ือ 
ต่อกำรเรียนรู้ 

กิจกำรนักเรียน 
บริหำรงำนทั่วไป 
บริหำรงำนทั่วไป 
บริหำรงำนทั่วไป 
บริหำรงำนทั่วไป 
วิชำกำร 

ครูนฤมล 
ครวูิจิตรำ 
ครแูสวง 
ครูนฤมล 
ครสูุมำลี 
ครูณรงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

ตัวช้ีวัด 27  สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายและได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน ผู้มีส่วนได้  
                ส่วนเสียและมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  ครูแสวง  เหลืองแก่ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   ครูแสวง  เหลืองแก่ 
ชื่อโครงการ  โครงการภาคเีครือข่ายและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย ครูผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมประชุมครูและบุคลำกรประจ ำเดือน กิจกำรนักเรียน ครูวิจิตรำ 
2. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน บริหำรงำนทั่วไป ครูมณฑำ 
3. กิจกรรมวันสถำปนำโรงเรียน บริหำรงำนทั่วไป ครูแสวง 
4. กิจกรรมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง กิจกำรนักเรียน ครูสถิตย์ 
5. กีฬำอ ำเภอ วิชำกำร ครอูำบีบซำ 
6. กีฬำสี ( อบต, ) วิชำกำร ครอูำบีบซำ 
7. พัฒนำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันโดย 

 

 

 

 

ครูต่ำงชำติ 

วิชำกำร ครูพรปวีณ์ 
8. นบพิต ำวิทยำบัณฑิต วิชำกำร ครูธนำภรณ์ 
9. แข่งขันคนเก่งนบพิต ำวิทยำวิชำกำร วิชำกำร ครูมณฑำ 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 28 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชื่อโครงการ  โครงการรมพลังสร้างสรรค์  นต.   
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  ครูแสวง  เหลืองแก่ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   ครูมณฤดี  วงศ์เมฆ 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย ครูผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมประเมินควำมพึงพอใจ บริหำรงำนทั่วไป ครูวิจิตรำ 
2. กิจกรรมพัฒนำสวัสดิกำร บริหำรงำนทั่วไป ครูนิภำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๓ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ 29 ร้อยละของครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  ครศูรีรักษ์ เรืองรัตน์ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  หัวหน้ำกลุ่มสำระทุกลุ่มสำระ 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย ครูผู้รับผิดชอบ 
1. นำฏศิลป์และภูมิปัญญำท้องถิ่น วิชำกำร ครูสุพรพรรณ 
2. ค่ำยวิถีชุมชนพอเพียง วิชำกำร ครนูิภำ 
3. เซียนประวัติศำสตร์ วิชำกำร ครูนิภำ 
4. ป้ำยนิเทศวันส ำคัญ วิชำกำร ครูสุมำลี 
5. ศึกษำดูงำนทัณฑสถำนวัยหนุ่มม่วงปลำยแขน วิชำกำร ครูสุมำลี 
6. ค่ำยคณิตศำสตร์ วิชำกำร ครูพนิดำ 
7. ศึกษำดูงำนศำลครอบครัว วิชำกำร ครูสุจินดำ 
8. ศึกษำวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น วิชำกำร ครูสุจินดำ,ครูสุมำลี 
9. ส ำรวจภูมิปัญญำท้องถิ่นภำษำไทย วิชำกำร ครูณรงค์ 

10. ค่ำยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิชำกำร ครูวสุ 
11. ค่ำยวิทยำศำสตร์ ม.ต้น วิชำกำร ครูวิจิตรำ 
12. พัฒนำสื่อวิทยำศำสตร์เพื่อกำรทดลอง วิชำกำร ครูพิมพิมล 
13 ค่ำยรวมพลังอยู่อย่ำงปลอดภัย วิชำกำร ครูณรงค์ 
14. สอนโดยผังควำมคิด(Best  Practice  ) วิชำกำร ครมูณฤดี 

 
 


