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บทน ำ 
สภำพปัจจุบันของโรงเรียน 

 
ประวัติโรงเรียน 

        ปีพุทธศักราช 2537 ฯพณฯสัมพันธ์ ทองสมัคร ได้ปรารภให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่บ้านโรง
เหล็ก ต าบลนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้นายโกเมศวร์ นนทามิตร อาจารย์ 2 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยา
คม ประสานงานกับส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2537  โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียน 
นักเรียนจ านวน 64 คน โดยใช้สถานที่เรียนชั่วคราว ณ วัดใหม่ไทยเจริญ ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 2538 ได้จัดตั้ง
เป็นเอกเทศโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนบพิต าวิทยา" และแต่งตั้งให้ นายโกเมศวร์  นนทามิตร ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ครูใหญ่และได้รับงบประมาณ 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 ซึ่งดูแลค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราชใน
ขณะนั้น 

       การจัดตั้งโรงเรียนนบพิต า ได้รับการสนับสนุนร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดีภายใต้
การน าของก านันสมโชค อินณรงค์ ก านันต าบลนบพิต า กิ่งอ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนนบพิต า
วิทยาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน อาสาสมัครท้องถิ่นและรัฐบาล โดยกรมสามัญศึกษาภายใต้การบริหารของ
ผู้อ านวยการโกเมศวร์ นนทามิตร  
 

 สภำพปจัจุบัน 
        โรงเรียนนบพิต าวิทยา ที่ตั้ง 261 หมู่ที่ 1 ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัด
ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษาเขต 12 โทร  075307020 โทรสาร  075307290 e-mail : 
nopitumvittaya@hotmail.com website : www.obec\ntw.go.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 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 ได้รับงบประมาณสร้าง
อาคารเรียน แบบ 212ล/57 ก จ านวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน งบประมาณ 16,352,000 บาท 
      ปัจจุบันนี้โรงเรียนนบพิต าวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งหมด 
๔๗๘ คน มีบุคลากรทั้งหมด 35 คน ผู้บริหาร 1  คน  ครู 29 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 บ้านพัก
ครู 3 หลัง โดยมี นายประพฤติ  วงศ์ชนะ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

mailto:nopitumvittaya@hotmail.com
http://www.obec/ntw.go.th
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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 

 

ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 

  รู้หน้าที่  มีวิชา  พัฒนาชุมชน 
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2 . ข้อมูลนักเรียน /ครู / ผู้บริหำร / จ ำนวนบุคลำกร 

 

      2.1  จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมชั น เพศ และห้องเรียน ของโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ    
             ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

ชั น 
จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน

ห้องเรียน ชำย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ๗๒ ๕8 ๑30 ๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 60 ๔6 106 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ๔6 50 ๙6 3 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น ๑๗8 ๑๕๔ ๓๓2 10 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ๒๔ ๓2 56 ๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 10 ๒4 ๓4 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ๑๘ 38 ๕6 3 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย ๕2 94 ๑46 9 

รวมทั งสิ น ๒30 ๒48 ๔7๘ 19 
 

หมำยเหตุ  ข้อมูล ณ  วันที่  30 พฤศจิกำยน  256๒ 
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          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 1 3 - -  

3 คณิตศาสตร์ 1 2 3 ๒ 1 - -  

4 วิทยาศาสตร์ - ๕ 5 ๓ 1 ๑ -  

5 สังคมศึกษา - 4 4 2 1 1 -  

6 สุขศึกษา 1 1 2 - 1 - ๑  

7 การงานอาชีพ 1 2 3 1 2 - -  

8 ภาษาต่างประเทศ - 5 5 3 2 - -  

9 ศิลปะ 2 1 3 2 - ๑   

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

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

รวม 1๐ 26 36 1๕ 11 3 1  
  

       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 1 3 11 14 30 

รวม 1 3 11 15 30 
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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 - 1 - - 3 

4 วิทยาศาสตร์ - - - ๑ - ๔ - - 5 

5 สังคมศึกษา - - - 2 - 2 - - 4 

6 ศิลปะ - - 2 1 - - - - 3 

7 สุขศึกษาฯ - - ๑ - - 1 - - 2 

8 การงานอาชีพ - - - - 1 2 - - 3 

9 ภาษาต่างประเทศ - - - 3 - 2 - - 5 

10 ครูช่วยราชการ - - - - - - - - - 

11 พนักงานราชการ - - - - - - - - - 

12 ครูอัตราจ้าง - - 1 1 1 - - - 3 

13 พนักงานบริการ - - 1 - - - - - 1 

14 แม่บ้าน - 1 - - - - - - 1 

รวม - 1 ๗ 11 3 13 - - 35 
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       2.5  ข้อมูลครู บคุลำกรโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

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 านาญการพิเศษ คศ.3 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 
10. นางสาวพนิดา  อินณรงค์ ครู ช านาญการพิเศษ คศ.๓ ศษ.ม การประเมินการศึกษา 3  ธ.ค. 2540 
11. นางสุจินดา  จันชุม ครู ช านาญการพิเศษ คศ.3 ศษ.ม หลักสูตรและการสอน 1 มิ.ย. 2533 
12. นางอ านวย  รักเถาว ์ ครู ช านาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 16 ธ.ค. 2534 
13. นางอัญชุลี  กั๋งเซ่ง ครู ช านาญการ คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 25 พ.ค. 2536 
14. นางวีณา  อินณรงค์ ครู ช านาญการ คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 13 ก.ย. 2536 
15. นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น ครู ช านาญการพิเศษ คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 16 พ.ค. 2534 
๑6. นางธนาภรณ์  กรรณิการ ์ ครู ช านาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 1 มิ.ย. 2537 
๑7. นางสุภนีตา  กังเซ่ง ครู ช านาญการ คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 1 ก.ย. 2547 
๑8. นางสาวมณฑา  แก้วประวัต ิ ครู ช านาญการพิเศษ คศ.๓ วท.บ คณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2545 
19. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร ครู ช านาญการ คศ.2 วท.บ การบริหารการศึกษา 1 พ.ย. 2548 
20. นางนิรัตน์  หอมทพิย ์ ครู ช านาญการพิเศษ คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 22 พ.ย. 2545 
21. นายศรีรักษ ์ เรืองรัตน์ ครู ช านาญการ คศ.2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 28 ก.ย. 2550 
22. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ ครู คศ.1 วทบ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์ 19 พ.ย. 2556 
23. นางนฤมล  นิลกรรณ์ ครู ช านาญการพิเศษ คศ.3 พธ.ม. การบริหารการศึกษา 9 ก.ค. 2552 
24. นางสุพรพรรณ รักจันทร ์ ครู คศ.1 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 11 ธ.ค. 2558 
25. นางสาวศิริกานต ์ บรมสุข ครชู านาญการ  คศ.๒ วทบ. ฟิสิกส์ 01 พ.ย.๒548 
๒6. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ ครู ช านาญการพิเศษ คศ.3 ศษ.บ. หลักสูตรและการสอน 01 พ.ค. 2552 
๒7. นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดม ครู ช านาญการ คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 01 มิ.ย. 2538 
๒8.นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ ์ ครู ช านาญการพิเศษ คศ.๓ ค.ม. การบริหารการศึกษา ๑๖ พ.ค. ๒๕๔๓ 
29. นางสาวสุมาล ี หวันนุรัตน ์ ครู คศ.1 คบ. สังคมศึกษา 10 ต.ค. 2559 
๓0. นายอาบีบซา เซดามิซา ครูผู้ช่วย คผช. ค.บ. พลศึกษา ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ 
๓1. นายนิคม เอยีดนิมิตร พนักงานบริการ บ.๔ ม.ศ.๓ - ๒ ต.ค. ๒๕๓๘ 
32. นายธนกร  ตุดเอียด ครูอัตราจ้าง - วทบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ครูอัตราจ้าง 
33. นายอภินันท์ เหลือ่มแกว้ ครูอัตราจ้าง - ศศ.บ. ดนตรีสากล ครูอัตราจ้าง 
34. นางสาวพิศรส  จงนอก ครูพี่เล้ียงเด็กพิการฯ - คบ. คอมพิวเตอร์ 14 ม.ค. 2563 
35. นางสาววรรณา เปาะทองค า ครูธุรการ - รป.บ. รัฐประสานศาสตร์บัณฑิต ครูธุรการ 
36. นางสาวกัลยา แม่บ้าน - ป.๖ - แม่บ้าน 
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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 ำนวยกำรโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ด้ำนกำรบริหำร
วิชำกำร 

ด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณ 

ด้านการบริหารงาน

บุคคล 

ด้านการบริหาร

ท่ัวไป 

ด้านการบริหาร

กิจการนกัเรียน 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
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ส่วนท่ี  2   
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

 

  
               การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
นบพิต าวิทยา มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด
ในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิต
ในอนาคต โรงเรียนนบพิต าวิทยา จึงก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ดังนี้  
๑. ทิศทำง (ผู้บริหำร) 
         ๑. น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและทันต่อการใช้งานเร่งด่วน 
         ๒. ปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางาน 
         ๓. ประสานคณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง   ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
         ๔. ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาหรือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 
         ๕. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทุกฝ่ายในการบริหารจัดการการศึกษา
ของโรงเรียน 
 

๒. ทิศทำง (ครู) 
           ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นการสอน
แบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน 
           ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และการ
ประเมินค่า เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ 
           ๓. ให้ครูได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
           ๔. ปรับกระบวนการวัดผลประเมินผลให้หลากหลาย โดยใช้การประเมินผลจากสภาพจริง เชิงประจักษ์  และ
การใช้แบบทดสอบ 
           ๕. น านักเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีชุมชนมาเสริมในการ
จัดการเรียนการสอน 
           ๖. สร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย
แบบใหม่ ๆ มาใช้       
 

๓. ทิศทำง (นักเรียน) 
           ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
           ๒. พัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนมากขึ้นเพ่ือส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
 



                                                                                                           ๑๕ 
 

           ๓. บูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์  สู่ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
           ๔. จัดกิจกรรมที่สอดแทรกในเรื่องด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ กีฬา  โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม  และ
พัฒนาการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง          
           ๕. จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างทีมงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 
           ๖. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 

 

๔. วิสัยทัศน์  (VISION) 
 โรงเรียนนบพิต าวิทยาเป็นองค์กรที่จัดการศึกษา ตามนโยบาย เน้นคุณธรรมน าความรู้ ด้วย “ศาสตร์

พระราชา” สู่การปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย  
 

๕. พันธกิจ  (MISSION) 
1. เสริมสร้างผู้เรียนให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย“ศาสตร์พระราชา” 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ 

ในศตวรรษท่ี ๒๑  
3. จัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา ที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
4. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
5. ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียน เต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
6. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

 

๖. เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบนัหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย“ศาสตร์พระราชา” 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีความเป็นเลิศทางวชิาการ 
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษา โดยผู้เรียนในเขตพื้นทีบ่ริการและใกล้เคียง  

ได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียมกันและตรงตามศักยภาพของตนเอง 
5. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบในระดับต่างๆที่สูงขึน้ 
6. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแมน่ย าทางวชิาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

ตอบสนองผู้เรียนเปน็รายบุคคล เป็นผู้สรา้งสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    “โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่” 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
     “ไหว้สวยรวยน ้าใจ” 
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๗.  กลยุทธ์โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
 กลยุทธ์ที ่๑  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล  เพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

 

พันธกิจ (สพฐ.) 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

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

ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
 ๑.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธาน และพระราชกระแสด้าน

การศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๑.๓  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพ่ือนช่วย

เพ่ือน  
๑.๔ การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

๒. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ๒.๑ การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา  

๒.๒ ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  

 ๒.๓ พัฒนาวิชาภาษาท่ีสาม โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการเป็น กลุ่มเล็ก  



                                                                                                           ๑๗ 
 

๒.๔ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน 
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

  ๒.๕ พัฒนาโรงเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึก ทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

 ๒.๖ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมใหม่ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๓.๑ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล จัดท ามาตรฐานผู้เรียน 

ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่เด็กสังกัด  
 ๓.๒ การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในเด็ก 

เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้ง
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความ 

 ๓.๓ การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่น
สามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  

 ๓.๔ แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะ การอ่าน และการปรับปรุง
ห้องสมุด  

 ๓.๕ เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ
และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ 
PISA และ STEM Education  

 ๓.๖ การวัดและประเมินผล การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนน
สูงขึ้น 2) การประเมินผล O–NET ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน 
ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการ ในรูปคณะท างานออกข้อสอบ  

 ๓.๗ การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาครู  
 ๓.๘ ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียน การสอนเพ่ือให้ครูอยู่ใน

ห้องเรียน - การพัฒนาครู การอบรมครู 1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และ
การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้ง การพัฒนาครูด้วย
ระบบ TPEP Online 2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา 

๔. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ๔.๑ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับ คุณภาพสถานศึกษา ที่ต้องการ

ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการ ด าเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind 
คือ จัดท าข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตาม เด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบ และ
คัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  

 ๔.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ เครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  



                                                                                                           ๑๘ 
 

 ๔.๓ จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียม ในการใช้
สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ 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 านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                    ๖.๕ บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

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

 ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน 
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนบท้าย

ประกาศโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
เร่ือง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ฉบับลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------------------- 

 โรงเรียนนบพิต้าวิทยา ได้ก้าหนดเป้าหมายความส้าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
พ.ศ.๒๕๖๑ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ประกอบด้วย ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐาน เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ดีเลิศ 
 
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ระดับ ดีเลิศ) 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์สถานศึกษา 
๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการสนทนา น้าเสนองาน ผลงาน ได้ระดับ ดี 
๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน้าตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้ 
๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถคิดค้านวณ เพ่ือน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
๑.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ที่เรียนรายวิชามัคคุเทศก์ สามารถใช้ภาษา ในการเป็นมัคคุเทศก์ น้าชมแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นได้ 

      ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 ๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
      ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงานจากการท้าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั นตอนการท้างาน และปัญหาอุปสรรคของการท้างานได้ 
      ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและน้าความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงานได้ 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๔๔ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกรดระดับ ๓ขึ นไป 
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๓๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกรด 

ระดับ ๓ ขึ นไป 
 



                                                                                                           ๒๐ 
 

๓) ผู้เรียนร้อยละ ๔๒ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกรด 
ระดับ ๓ ขึ นไป 

๔) ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  เกรดระดับ ๓ ขึ นไป 

๕) ผู้เรียนร้อยละ ๗๓ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เกรดระดับ ๓    
ขึ นไป 

๖) ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล 
ศึกษา เกรดระดับ ๓ ขึ นไป 

๗) ผู้เรียนร้อยละ ๖๘ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี เกรดระดับ ๓ ขึ นไป 

๘) ผู้เรียนร้อยละ ๒๔ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
เกรดระดับ ๓ ขึ นไป 

๙) ผู้เรียนร้อยละ ๕๘ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา เกรดระดับ ๓    
ขึ นไป 

๕.๒ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.๓  
๑) กลุ่มสาระภาษาไทย เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓  
๒) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓ 
๓) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓  
๔) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓ 

๕.๓ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม. ๖   
๑) กลุ่มสาระภาษาไทย เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓  
๒) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓ 
๓) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓  
๔) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓ 
๕) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓ 

๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้และทักษะพื นฐานอาชีพอย่างน้อย ๑ อย่าง  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น้า และมีจิตอาสา 
๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
     ๑) ผู้เรียนรว่มกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ 
     ๒) ผู้เรียนรว่มกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

๓. ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื อชาติ ภาษา ประเพณี 

และความคิดเห็นที่แตกต่าง 



                                                                                                           ๒๑ 
 

      ๔. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีร่างกายแข็งแรง ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ท้ากิจกรรมร่วมกับชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้ง 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับ ดีเลิศ) 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดที่ชัดเจน   

๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนนบพิต้าวิทยาก้าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนนบพิต้าวิทยา ความต้องการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๑) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิต้าวิทยาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิต้าวิทยา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย           
๒) โรงเรียนใช้ PDCA ในการบริหารจัดการศึกษา  

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑) ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิต้า
วิทยา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

๒) โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      ๑) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม

ความต้องการของครู และโรงเรียนนบพิต้าวิทยา และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)        
๒) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ตามความต้องการสอดคล้องกับการปฏิบัติไม่ต่้ากว่า ๑๒ ชั่วโมง/ปีการศึกษา  
       ๓) โรงเรียนก้าหนดให้ครูร้อยละ ๙๐ มีแผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN) 
       ๔) โรงเรียนก้าหนดให้ครูร้อยละ ๙๐ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (PSAR) ทุกภาคเรียน 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๑) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี

ความปลอดภัย  
๒) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีที่พักผ่อนที่เพียงพอส้าหรับนักเรียน  
๓) โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและปลอดภัย 
๔) โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ และจัดเวทีทางวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน อย่างน้อย ๑ ครั ง / ปีการศึกษา 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
     ๑) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 
     ๒) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

โรงเรียนนบพิต้าวิทยา  
 
 



                                                                                                           ๒๒ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ระดับ ดีเลิศ) 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
     ๑) ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิต้าวิทยา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน้าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้          

    ๒) ครรู้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการท้าเป็นโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด น้าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้  

    ๓) ครูร้อยละ ๘๐ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้เทคนิคการสอนอย่างน้อย ๒ รูปแบบ  
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ๑) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื อต่อการ

เรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       ๑) ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้กันอย่างมีความสุข         
       ๒) ครรู้อยละ ๘๐ ร่วมกับนักเรียนก้าหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในห้องเรียน  
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๑) ครูร้อยละ ๘๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด

และประเมินผลที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๒) ครูร้อยละ ๘๐ มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และน้าไปวิเคราะห์วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน  
      ๓) ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา (มีการก้าหนดสัดส่วน

คะแนน จ้านวนชิ นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และน้าผลมาพัฒนา
ให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี วัดของหลักสูตร  

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     ๑) ครูร้อยละ ๘๐ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้       
 
   แนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรยีนนบพิต ำวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2563 
   จุดเน้น 

1. ด้ำนผู้เรียน 
1.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะ และสมรรถนะและมีความก้าวหน้าทางการเรียน 

 ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ ผ่านเกณฑ์ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร มีความ
พร้อมในการศึกษาต่อหรือการท างาน 

1.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาวัฒนธรรมไทย ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย สามารถปรับตัว เข้ากับพหุวัฒนธรรม
บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

1.3 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ รู้จักดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัย  
มีทักษะชีวิต มีความซาบซึ้ง ในคุณค่าทางอารมณ์ และความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม 
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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  การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  
 โรงเรียนนบพิต าวิทยา ได้บริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติและมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัดสภาพบริบท ปัญหา 
ความต้องการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการของสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. คุณภำพกำรบริหำรงำน 
งำนวิชำกำร  
๑. จัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษา ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ ผ่านกระบวนการวัดและปฏิบัติจริง มีการจัดการเรียนเชิงบวก มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนนบพิต าวิทยาเป็นองค์กรที่จัดการศึกษา ตามนโยบาย เน้นคุณธรรมน าความรู้  ด้วย
“ศาสตร์พระราชา”สู่การปฏิบัติเพ่ือความเป็นเลิศ  พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ   มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย” เน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ครูรักเด็ก เด็กรัก
ครู พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ยผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ยผลการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ภาพรวมของ
โรงเรียน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ร้อยละ ๓.๐๐ ขึ นไป มี ๒ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือ  สุขศึกษาและพลศึกษา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๓.๖๔ และศิลปะ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๓.๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ผลการเรียนเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๐๐ – ๒.๙๙ ขึ นไป มี ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  การงานอาชีพ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๙๘ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๗๗ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๓๗ และ
ภาษาไทย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๒๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ร้อยละ ๑.๙๙ ลงมา มี ๒ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือ ภาษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๑.๙๕ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๑.๙๓ 

กลุ่มสาระวิชา 
                      X  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาคเรียน ๑ ภาคเรียน ๒ เฉลี่ย 
ภาษาไทย ๒.๐๑ ๒.๔๐ ๒.๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๑.๗๕ ๒.๑๑ ๑.๙๓ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๓๑ ๒.๔๓ ๒.๓๗ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒.๖๔ ๒.๙๐ ๒.๗๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓.๖๒ ๓.๖๖ ๓.๖๔ 
ศิลปะ ๓.๐๓ ๓.๑๙ ๓.๑๑ 
การงานอาชีพ ๒.๙๙ ๒.๙๘ ๒.๙๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๑.๗๗ ๒.๑๓ ๑.๙๕ 
มาตรฐานสากล ๒.๕๔ ๒.๗๕ ๒.๖๔ 

เฉลี่ยรวม ๒.๕๒ ๒.๗๓ ๒.๖๒ 
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๑.๒  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกรดเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้              
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกรดเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่ทางโรงเรียนได้
ก้าหนดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไว้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับผลการเรียน ระดับ ๓ ขึ นไป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๓๖.๐๖ คณิตศาสตร์ ๒๕.๒๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๓๙.๐๑ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม   ๕๑.๙๘ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๙๑.๖๙  ศิลปะ ๗๓.๗๑ การงานอาชีพ  ๖๖.๕๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๒.๗๒ มาตรฐานสากล ๕๐.๖๓ สรุปได้ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับผลการเรียนระดับ ๓ ขึ น
ไปสูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนด มี ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ศิลปะ ก้าหนดไว้ ร้อยละ ๗๓.๐๐ ระดับ ๓ ขึ นไป ร้อยละ 
๗๓.๗๑ การงานอาชีพ ก้าหนดไว้ ร้อยละ ๖๖.๕๐ ระดับ ๓ ขึ นไป ร้อยละ ๖๘.๐๐ และภาษาต่างประเทศ ก้าหนดไว้ 
ร้อยละ ๒๒.๗๒ ระดับ ๓ ขึ นไป ร้อยละ ๒๔.๐๐ ในภาพรวมของโรงเรียน ได้ร้อยละ ๕๐.๘๒ ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้  คือระดับ ๓ ขึ นไป ร้อยละ  ๕๘.๐๐ อีก ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการเรียนระดับ ๓ ต่้ากว่าเป้าหมายที่
ก้าหนด คือ ภาษาไทย ก้าหนด ร้อยละ ๔๔.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ นไป ร้อยละ ๓๖.๐๖ คณิตศาสตร์ ก้าหนด 
ร้อยละ ๓๐.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ นไป ร้อยละ ๒๕.๒๔  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก้าหนด ร้อยละ ๔๒.๐๐ 
มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ นไป ร้อยละ ๓๙.๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก้าหนด ร้อยละ  ๖๕.๐๐ มีผลการ
เรียนระดับ ๓ ขึ นไป ร้อยละ ๕๑.๙๘  และสุขศึกษาและพลศึกษา ก้าหนด ร้อยละ  ๙๒.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ 
ขึ นไป ร้อยละ ๙๑.๖๙                 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระวิชา 
เกรดเฉลี่ย 

รวม 
๔.๐๐ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ 

ภาษาไทย ๑๖.๒๘ ๘.๐๖ ๑๑.๗๒ ๑๒.๕๖ ๑๔.๑๕ ๑๑.๖๓ ๑๔.๗๒ ๑๐.๘๘ ๑๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๔.๐๐ ๓.๗๔ ๗.๕๐ ๑๕.๙๓ ๑๗.๘๐ ๒๕.๒๖ ๙.๒๙ ๖.๔๘ ๑๐๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐.๕๕ ๑๒.๑๖ ๑๖.๓๐ ๑๗.๑๐ ๑๕.๑๑ ๑๑.๓๕ ๑๓.๕๒ ๓.๙๑ ๑๐๐ 
สังคมศึกษาฯ ๑๙.๐๖ ๑๔.๗๔ ๑๘.๑๘ ๑๕.๐๖ ๑๒.๗๗ ๗.๔๙ ๖.๖๒ ๕.๐๘ ๑๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๔.๕๓ ๑๕.๙๐ ๑๑.๒๖ ๔.๒๗ ๑.๘๕ ๐.๙๕ ๐.๕๗ ๐.๖๗ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๔๑.๗๔ ๑๔.๖๓ ๑๗.๓๔ ๗.๘๑ ๖.๕๒ ๓.๐๘ ๓.๖๗ ๕.๒๑ ๑๐๐ 
การงานอาชีพ ๓๑.๓๕ ๑๗.๓๙ ๑๗.๗๖ ๑๑.๘๖ ๗.๕๗ ๖.๖๗ ๓.๘๐ ๓.๖๐ ๑๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔.๗๐ ๕.๔๖ ๑๒.๕๖ ๑๕.๗๔ ๑๗.๗๑ ๑๗.๔๔ ๑๘.๖๕ ๗.๗๔ ๑๐๐ 
มาตรฐานสากล ๑๕.๖๐ ๑๘.๑๐ ๑๖.๙๓ ๑๕.๐๐ ๑๓.๘๖ ๑๐.๒๓ ๗.๒๖ ๓.๐๒ ๑๐๐ 

รวม ๒๔.๒๓ ๑๒.๑๖ ๑๔.๔๓ ๑๒.๘๔ ๑๑.๙๕ ๑๐.๔๘ ๘.๗๐ ๕.๒๑ ๑๐๐ 
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ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ( O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระวิชา 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลตา่งปีการศึกษา 
๒๕๖๑ กับ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
สพม.๑๒ 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
สพม.๑๒ 

ระดับ 
โรงเรียน 

ภาษาไทย 54.42 ๕๙.๗๘ 54.53 ๕๕.๑๔ ๕๙.๖๗ ๕๓.๑๗ -๑.๓๖ 
คณิตศาสตร์ 30.04 ๓๓.๒๒ 27.36 ๒๖.๗๓ ๒๙.๘๒ ๒๒.๘๑ -๔.๓๕ 
วิทยาศาสตร์ 36.10 ๓๘.๙๘ 36.11 ๓๐.๐๗ ๓๑.๐๒ ๒๘.๘๖ -๗.๒๕ 
ภาษาอังกฤษ 29.45 ๒๙.๒๗ 26.23 ๓๓.๒๕ ๓๓.๕๔ ๒๘.๒๘ +๒.๐๕ 
เฉลี่ย ๔ กลุ่มสาระ ๓๗.๕๐ ๔๐.๓๑ ๓๖.๐๕ ๓๖.๓๐ ๓๘.๕๑ ๓๓.๒๘ -๑๐.๙๑ 

 
         ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั นพื นฐานระดับชาติ (O-Net) ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ทั ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓๓.๒๘ ต่้ากว่าระดับชาติ ๓.๐๒ ต่้ากว่าระดับ สพม.
๑๒ ๕.๒๓ เมื่อเปรียบเทียบผลต่างกับปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนพบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ น ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ๒๘.๒๘ พัฒนาขึ น ๒.๐๕ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก ๓ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้พัฒนาต่้ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี วิทยาศาสตร์ ต่้ากว่า ๗.๒๕ คณิตศาสตร์ ต่้ากว่า ๔.๓๕ และ
ภาษาไทย ต่้ากว่า ๑.๓๖  

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ( O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลตา่งปีการศึกษา 
๒๕๖๑ กับ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
สพม.๑๒ 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ 
สพม.๑๒ 

ระดับ 
โรงเรียน 

ภาษาไทย 47.31 ๕๑.๒๒ 44.21 ๔๒.๒๑ ๔๕.๕๒ ๔๒.๓๒ -๑.๘๙ 
คณิตศาสตร์ 30.72 ๓๒.๐๐ 19.39 ๒๕.๔๑ ๒๖.๔๙ ๑๙.๓๘ -๐.๐๑ 
วิทยาศาสตร์ 30.51 ๓๑.๓๐ 25.68 ๒๙.๒๐ ๒๙.๘๘ ๒๕.๓๖ -๐.๓๒ 
สังคมศึกษาฯ 35.16 ๓๖.๒๖ 31.55 ๓๕.๗๐ ๓๗.๕๐ ๓๔.๗๙ +๓.๒๔ 
ภาษาอังกฤษ 31.41 ๓๐.๗๔ 21.82 ๒๙.๒๐ ๒๘.๒๓ ๒๔.๙๗ +๓.๑๕ 
เฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระ ๓๕.๐๒ ๓๖.๓๐ ๒๘.๕๓ ๓๒.๓๔ ๓๓.๕๒ ๒๙.๓๖ +๔.๑๗ 

 

         ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั นพื นฐานระดับชาติ (O-Net) ชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ทั ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๒๙.๓๖ ต่้ากว่าระดับชาติ ๒.๙๘ ต่้ากว่าระดับ สพม.
๑๒ ๔.๑๖ เมื่อเปรียบเทียบผลต่างกับปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนพบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ น ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย ๓๔.๗๙ พัฒนาขึ น ๓.๒๔  และ
ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ๒๔.๙๗ พัฒนาขึ น ๓.๑๕ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาต่้า
กว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี ภาษาไทย ต่้ากว่า ๑.๘๙ วิทยาศาสตร์ ต่้ากว่า ๐.๓๒ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ต่้ากว่า ๐.๐๑  



                                                                                                           ๒๗ 
 

      ๒. มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี วัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรและประยุกต์ใช้หลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการและจ้าเป็นของสถานศึกษา 
               ๓. จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ
นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ อย่าง
ต่อเนื่อง 
      ๔. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนปฏิบัติงานเต็มเวลา เต็มความสามารถ สามารถกรอกข้อมูลในรายวิชาโดยใช้
โปรแกรมงานทะเบียนนักเรียน พัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับโปรแกรมงานทะเบียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 
               ๕. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั น
พื นฐาน พุทธศักราช 2551  เน้นให้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูสามารถใช้เทคโนโลยี  ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพจริง น้าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
               ๖. สนับสนุนให้มีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
สืบค้นข้อมูล พร้อมกับจัดอบรมสัมมนาการสร้างและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
               ๗. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก 
การอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
               ๘. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาบูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิด 
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์ สู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               ๙. พัฒนางานการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่างๆจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
แสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างทีมงานอย่างเป็นรูปธรรม 
               ๑๐. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา จัดกิจกรรมที่สอดแทรกในเรื่องด้านศิลปะ ดนตรี  นาฎศิลป์ โดย
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกโครงการ  
               ๑๑. พัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนมากขึ้นเพ่ือ
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
               ๑๒. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 
               ๑๓. ส่งเสริมความสามารถพิเศษ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ซึ่งประสบ
ความส้าเร็จเป็นที่น่าพอใจ 

 

งำนกิจกำรนักเรียน 
    ๑. บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม มี

ระเบียบวินัย มีจิตใจสาธารณะสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 
ด้ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ประเพณี กิจกรรมต่าง ๆ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ด้านต่างๆ 
    ๒. มีการวางแผนในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร 

ผู้ปกครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

               ๓. บริหารงานโดยใช้คู่มือนักเรียนเป็นแนวด าเนินการ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 
นักเรียน ผู้ปกครอง จนสามารถพัฒนาพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้ดีขึ้น 

     ๔. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 



                                                                                                           ๒๘ 
 

     ๕. จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกข้ันตอน 

 

งำนงบประมำณ กำรเงินและบัญชี 
๑. มีระบบและการด าเนินการตามระบบการจัดการงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตาม

ระเบียบ กฎหมายของทางราชการ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นปัจจุบัน ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม และสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการบริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

     ๒. บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และสินทรัพย์ของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการ มีความคล่องตัว ยัดหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดการ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ นต่อผู้เรียน 

๓. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  
และความต้องการ  
               ๔. จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณโดยยึดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรให้แต่ละฝ่าย 

               ๕. บริหารงานโดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็น
ระบบ 
     ๖. มีการการจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุโดยการก ากับติดตามการบริหารงาน 

การเงิน บัญชี และพัสดุ มีการสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ 
 

               งำนบุคลำกร 
       ๑. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแผน ควบคุม ดูแล นิเทศติดตามงาน ร่วมมือประสาน
กับกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ บุคลากรทุกคน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ร่วมประชุม ก้าหนดนโยบาย 
และสรุปผลการปฏิบัติงานประจ้าปี บริหารจัดการให้บุคลากรได้รับสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมการวิจัยในชั นเรียน เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
      ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง 

 

               งำนบริหำรทั่วไป 
       ๑. บริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื อต่อการเรียนรู้ เน้นการบริหาร
จัดการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศอ้านวยต่อการเรียนรู้
และดูแลสุขภาพอนามัย จัดให้มีสวัสดิการ ให้บริการถูกต้อง ว่องไวแก่บุคลากร ชุมชน สังคม ด้วยความรับผิดชอบ มี
คุณภาพ 

๒. บริหารจัดการอาคารสถานที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
๓. จัดสร้างบรรยากาศให้กับนักเรียนเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้มีการดูแลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ให้

เกิดความปลอดภัย ถูกต้องตามสุขลักษณะและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               ๔. ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
               ๕. การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 
               ๖. การประสานส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบของบุคคล ชุมชน และ
หน่วยงาน และสถาบันทางสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 



                                                                                                           ๒๙ 
 

2. คุณภำพด้ำนกำรศึกษำ 
 1. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
        ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และสืบค้นข้อมูล พร้อมกับจัดอบรมสัมมนาการสร้างและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                ๒. ส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เน้นให้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูสามารถใช้
เทคโนโลยี  ในการพัฒนาการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพจริง น้าผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
                ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
          ๔. ส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        ๕. ส่งเสริมสนับสนุนสวสัดิการ สวัสดิภาพของนักเรียน เช่น ความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ  การป้องกัน
ยาเสพติด  ส่งเสริมให้มีการประกันอุบัติเหตุ 
        ๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
 

 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 าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
        2. พัฒนาตนเองโดยการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
                 ๓. พัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
        ๔. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม โครงการเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ครู 
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 
 
3. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 1. ผลที่เกิดกับนักเรียน 
  1. นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนปลอด
ศูนย์ตามนโยบาย จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยผลการเรียน ระดับ ๓ ขึ้นไป
สูงขึ้นเป็นที่พึงพอใจมาตลอด 
  2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีโ่รงเรียน สังคมต้องการ 
  4. นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 



                                                                                                           ๓๐ 
 

ผลการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมมัธยมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 สรุปผลการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าแข่งขันงานมหกรรมมัธยมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๒๙ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเข้าร่วมทั งหมด ๑๘๖ กิจกรรม ผลการแข่งขัน ได้รับ ๘๑ เหรียญ
ทอง ๔๘ เหรียญเงิน ๒๕ เหรียญทองแดง และ ๓๒ เข้าร่วม อยู่ล้าดับที่ ๒๐ ของ สพม.๑๒ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วม
ทั งหมด ๘๖ โรงเรียน เป็นตัวแทนของ สพม.๑๒ เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ จ้านวน ๑๒ รายการ สร้างความภาคภูมิใจ 
พอใจให้กับทุกฝ่ายได้ดียิ่ง  
      ผลการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ระดับชาติ ครั งที่ 69 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  
                    สรุปผลการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ 
ระดับชาติ ครั งที่ 69 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ของโรงเรียน ส่งเข้าร่วมทั งหมด ๑๒ กิจกรรม 

กลุ่มสาระวิชา 
ผลการแข่งขัน 

รวม 
รายการที่ส่ง เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม 

ภาษาไทย 25 10 9 3 3 25 
คณิตศาสตร์ 14 3 2 - 9 14 
วิทยาศาสตร์ 17 5 6 3 3 17 
สังคมศึกษา 10 4 2 2 2 10 

สุขศึกษา พลศึกษา 45 26 6 4 9 45 
ศิลปะ 21 4 9 7 1 21 

การงานฯ 19 9 4 3 3 19 
ภาษาต่างประเทศ 5 - 2 1 2 5 

คอมพิวเตอร์ 6 3 2 1 - 6 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 9 6 1 - 16 

เรียนรวม 8 8 - - - 8 
รวม ๑๘๖ ๘๑ ๔๘ ๒๕ ๓๒ ๑๘๖ 

กลุ่มสาระวิชา 
ผลการแข่งขัน 

รวม 
รายการที่ส่ง เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม 

ภาษาไทย ๑ - - ๑ - ๑ 
วิทยาศาสตร์ ๑ ๑ - - - ๑ 
สังคมศึกษา ๑ ๑ - - - ๑ 

ศิลปะ ๑ ๑ - - - ๑ 
การงานฯ ๒ ๒ - - - ๒ 

คอมพิวเตอร์ ๑ - ๑ - - ๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑ ๑ - - - ๑ 

เรียนรวม ๔ ๓ - ๑ - ๔ 
รวม ๑๒ ๙ ๑ ๒ - ๑๒ 



                                                                                                           ๓๑ 
 

ผลการแข่งขัน ได้รับ ๙ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง อยู่ล้าดับที่ ๑๗ ของ สพม.๑๒ ซึ่งมีโรงเรียนเป็น
ตัวแทนของ สพม.๑๒ เข้าร่วมแข่งขันทั งหมด ๗๑ โรงเรียน สร้างความภาคภูมิใจ พอใจให้กับทุกฝ่ายได้ดียิ่ง 
 
             ผลการส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
  
  สรุปผลการส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นักเรียนสมัครเข้าสอบทั้งหมด ๓๙๙ คน สอบผ่าน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๔ แยกเป็นธรรมชั้นตรี สอบผ่าน
ร้อยละ ๔๖.๐๐ ธรรมชั้นโท สอบผ่าน ๓๔.๒๕ และธรรมชั้นเอก สอบผ่าน ๘๗.๓๙ สร้างความภาคภูมิใจ พอใจให้กับ
ทุกฝ่ายได้ดียิ่ง 
 
     ผลการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬามวยปล้ าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาค ๔)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช  

ธรรมศึกษา จ้านวนนักเรียน สอบผ่าน ร้อยละ 

ธรรมชั้นตรี ๒๑๕ ๙๘ ๔๖.๐๐ 
ธรรมชั้นโท ๗๓ ๒๕ ๓๔.๒๕ 
ธรรมชั้นเอก ๑๑๑ ๙๗ ๘๗.๓๙ 

รวม ๓๙๙ ๒๒๐ ๕๕.๑๔ 

รายการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน 

รวม เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

Cardets ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน ๙๒ กก. ๑ - - ๑ 
Cardets ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน ๔๒ กก. ๑ - - ๑ 
Cardets ชายหาดชาย ไม่เกิน ๔๔ กก. ๑ - - ๑ 
Cardets ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน ๔๔ กก. ๑ - - ๑ 
Cardets ชายหาดหญิง ไม่เกิน ๔๔ กก. ๑ - - ๑ 
U๑๓ ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน ๒๘ กก. ๑ - - ๑ 
U๑๓ ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน ๔๕ กก. ๑ - - ๑ 
Juniors ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน ๔๒ กก. - ๑ - ๑ 
Juniors ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน ๖๕ กก. - ๑ - ๑ 
Cardets ชายหาดชาย ไม่เกิน ๗๐ กก. - ๑ - ๑ 
Cardets ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน ๘๐ กก. - ๑ - ๑ 
U๑๕ ชายหาดชาย ไม่เกิน ๗๐ กก. - ๑ - ๑ 
U๑๓ ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน ๕๐ กก. - ๑ - ๑ 
U๑๓ ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน ๖๒ กก. - ๑ - ๑ 
U๑๕ ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน ๕๐ กก. - ๑ - ๑ 
Juniors ชายหาดหญิง ไม่เกิน ๔๔ กก. - - ๑ ๑ 
Juniors ชายหาดหญิง ไม่เกิน ๖๐ กก. - - ๑ ๑ 
Cardets ชายหาดชาย ไม่เกิน ๗๐ กก. - - ๑ ๑ 



                                                                                                           ๓๒ 
 

  
  สรุปผลการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬามวยปล้ าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาค ๔)  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๑๖ 
คน จ านวน ๔ รายการ ผลการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล ๒๔ เหรียญ แยกเป็นเหรียญทอง ๗ เหรียญ เหรียญเงิน 
๘ เหรียญเหรียญทองแดง ๙ เหรียญ เข้าร่วม ๔ เหรียญ และได้รับถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมชาย จ้านวน ๑ รางวัล 
สร้างความภาคภูมิใจ พอใจให้กับทุกฝ่ายได้ดียิ่ง 
 
             ผลการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ นธาตุประจ้าปี ๒๕๖๓ ของส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

  

            สรุปผลการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ นธาตุประจ้าปี ๒๕๖๓ ของส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน ๒ รายการ ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๓ สร้างความภาคภูมิใจ พอใจให้กับทุกฝ่ายได้ดียิ่ง 
 

          ผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานภายนอก ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  

  

U๑๓ ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน ๕๐ กก. - - ๑ ๑ 
U๑๓ ฟรีสไตล์ชาย ไม่เกิน ๘๕ กก. - - ๑ ๑ 
U๑๓ ชายหาดชาย ไม่เกิน ๓๕ กก. - - ๑ ๑ 
U๑๕ ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน ๕๐ กก. - - ๑ ๑ 
U๑๓ ชายหาดชาย ไม่เกิน ๔๒ กก. - - ๑ ๑ 
U๑๓ ฟรีสไตล์หญิง ไม่เกิน ๕๐ กก. - - ๑ ๑ 

รวม ๗ ๘ ๙ ๒๔ 

รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รวม 
การประกวดกล่าวค้าอาราธนาในพระพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๑ 
การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศ อันดับ ๓ ๑ 

รวม ๒ ๒ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 

ค่ายลูกเสือพิทักษ์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน (น ้าตกสุนันทา) อุทยานแห่งชาติเขานัน 
ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า(โรงไฟฟ้าขนอม) รุ่นที่ 54  
ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง (น ้าตกกรุงชิง) 

โรงไฟฟ้าขนอม 

ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนนบพิ
ต้าวิทยาร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
(น ้าตกกรุงชิง) 

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า 

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
(น ้าตกกรุงชิง) 

อุทยานแห่งชาติเขาหลวงกรุงชิง 

รวม ๔ 



                                                                                                           ๓๓ 
 

            สรุปผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานภายนอก ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของโรงเรียน จ านวน ๔ ครั้ง นับว่าเป็นการสร้างแกนน า 
เครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สร้างความภาคภูมิใจ พอใจให้กับทุกฝ่ายได้ดียิ่ง 

2. ผลท่ีเกิดกับครู 
  ๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู 
และโรงเรียนนบพิต้าวิทยา และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

          ๒. ครูมพัีฒนาตนเอง ส่งผลให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน สามารถเป็น
ผู้น าการปฏิรูปการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
  ๓. ครูมีความก้าวหน้าพัฒนาในวิชาชีพ ได้รับรางวัล ได้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
  ๔. ครมีูการพัฒนาตนเองทั้งด้านการจัดการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ครูได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปีการศึกษา จ านวน ๒ ครั้ง ส่งผลให้มีการ
พัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ครั้งที่ 
ระดับการประเมิน 

รวม 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 

๒ (๑ ต.ค.๖๒) ๑๘ ๑๐ ๐ ๐ ๒๘ 
ค่าเฉลี่ย ๖๔.๒๙ ๓๕.๗๑ - - ๑๐๐ 

๑ (๑ เม.ย.๖๓) ๑๒ ๑๕ ๑ ๐ ๒๘ 
ค่าเฉลี่ย ๔๒.๘๖ ๕๓.๕๗ ๓.๕๗ - ๑๐๐ 

รวมค่าเฉลี่ย ๕๓.๕๘ ๔๔.๖๔ ๑.๗๘ - ๑๐๐ 
 
  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในรอบปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งแรก รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รอบที่ 
๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลการประเมินทั้ง ๒ ครั้ง ระดับดีเด่น เฉลี่ยร้อยละ 
๕๓.๕๘ ระดับดีมาก เฉลี่ยร้อยละ ๔๔.๖๔ และระดับดี เฉลี่ยร้อยละ ๑.๗๘ สรุปได้ว่าการปฏิบัติงานของครูในรอบปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ปฏิบัติงานได้ตามภาระงานได้อย่างดีเป็นที่น่าภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย 
 

 ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

รายการ 
รางวัลระดับ 

รวม 
ชาติ เขตพ้ืนที่ อ าเภอ โรงเรียน 

Best Practice วิชาการมัธยมศึกษา - ๓ - - ๓ 
คุรุสดุดี ๑ - - - ๑ 
ครูดีไม่มีอบายมุข - ๒ - - ๒ 
ครูดีเด่นวันครูปี ๖๒ - ๓ - ๑๗ ๒๐ 
ครูผู้ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ดีเด่น 

- ๑ - - ๑ 

รวม ๑ ๙ - ๑๗ ๒๗ 



                                                                                                           ๓๔ 
 

     สรุปผลการได้รับรางวัลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน ๕ รายการ ผลได้รับรางวัลระดับชาติ ๑ คน ระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด จ านวน ๙ คน ระดับ
โรงเรียน จ านวน ๑๗ คน สร้างความภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย 

 

ผลการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

รายการ 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

หมายเหตุ ต่ ากว่า ๒๐ 
ชม. 

๒๐-๔๐ 
ชม. 

สูงกว่า ๔๐ 
ชม. 

รวม 

การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษา 
ดูงานตามประกาศโรงเรียน 

๕ คน ๑๔ คน ๑๑ ๓๐ คน - 

รวม ๕ คน ๑๔ คน ๑๑ คน ๓๐ คน - 

  สรุปผลการพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยการเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามประกาศการนับจ านวนชั่วโมงการอบรมของโรงเรียน จ านวน ๓๐ คน อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน ต่ ากว่า ๒๐ ชม./ปี จ านวน ๕ คน ๒๐-๔๐ ชม./ปี ๑๔ คน และสูงกว่า ๔๐ ชม./ปี ๑๑ คน 

ผลการเลื่อนต าแหน่งของข้าราชการครู ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

รายการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวม 
คศ.๓ คศ.๒ คร ู ครู ผช. 

ประเมินเลื่อนต าแหน่ง ๓ ๑ ๑ - ๕ 
รวม ๓ ๑ ๑ - ๕ 

  สรุปผลการประเมินการขอเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการครู ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จ านวน ๕ คน แยกเป็น เลื่อนต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน ๓ คน ครูวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 
๑ คน ครู จ านวน ๑ คน เป็นที่น่าภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย 
 

3. ผลท่ีเกิดกับผู้บริหำร 
  ๑. พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อสารเทคโนโลยี จากการ
เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั งส่งเสริมนักเรียน ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั งการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หน่วยงาน องค์กร ชุมชน 
ตามศักยภาพของทางโรงเรียนที่มีอยู่ ส่งผลให้ข้าพเจ้า นักเรียน ครู บุคลากร และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในผลส้าเร็จที่เกิดขึ น 
                     ๒. ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้น าขององค์กรทั้งในและ
นอกโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ  
  ๓. ผู้บริหารด าเนินการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบ ส่งผลให้ครู บุคลากร นักเรียน 
มีการพัฒนา ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



                                                                                                           ๓๕ 
 

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

รายการ รางวัลระดับ รวม 
ชาติ เขตพ้ืนที่ อ าเภอ โรงเรียน 

Best Practice วิชาการมัธยมศึกษา - ๑ - - ๑ 
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นวันครู 
ปี ๖๒ 

- ๑ - - ๑ 

รวม - ๒ - - ๒ 
   

     สรุปผลการได้รับรางวัลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในรอบปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ของหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน ๒ รายการ ผลได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด จ านวน ๒ รายการ สร้างความ
ภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย 

 

 4. ผลที่เกิดกับชุมชน 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครอบครัวนักเรียน ผู้ปกครอง โดยมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน มีการพบครูที่ปรึกษาและมีการเยี่ยมบ้าน  
  ๒. พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ได้แก่ การเชิญผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหา
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
           ๓. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมส าคัญในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
  ๔. โรงเรียนให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน หน่วยงานต่า งๆ ในด้านต่าง ๆ ตามที่ร้องขอมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในด้านอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตัวครู บุคลากร และนักเรียน 
  ๕. ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ให้กับทางโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง 
 

  5.  ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
  ๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนนบพิต้าวิทยาก้าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนนบพิต้าวิทยา ความต้องการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
  ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิต้าวิทยาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิต้าวิทยา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  ๓. ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิ
ต้าวิทยา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
  ๔. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
อย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกห้องเรียนสวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ครูและนักเรียนเป็นอย่างดี ได้รับรางวัลที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ 
  ๖. มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครู บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ประสบความส าเร็จ มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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  ๗. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีการท างานเป็นทีม มีแนวปฏิบัติ
ในการด าเนินการที่ชัดเจน  

ผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงเรียน ท าให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ดังนี้ 
 

รายการ รางวัลระดับ รวม 
ชาติ เขตพ้ืนที่ อ าเภอ 

สถานที่ราชการสะอาด สวยงาม สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for Life) ระดับดีเยี่ยม 

- - ๑ ๑ 

รางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การประกวดนิทรรศการ
และการแสดงผลงานครูและนักเรียนของกลุ่มสหวิทยาเขตผลงานเด่น
ด้านการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬามวยปล้ า 

- ๑ - ๑ 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง - ๑ - ๑ 
โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพ สมศ. รอบที่สี่ - - - - 
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช  

- - - - 

รวม - ๒ ๑ ๓ 
     สรุปผลการได้รับรางวัลของโรงเรียน ในการร่วมกันปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย ในรอบปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ผลได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด จ านวน ๒ รายการ ระดับอ าเภอ ๑ รายการ และได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบที่สี่ เป็นที่เรียบร้อย สร้างความภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย 
 
๖. ผลการประเมินคุณภาพตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒     

ส่วนที่ ๑ บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

โรงเรียนนบพิต ำวิทยำจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๔๙๔  คน ครูผู้สอน ๓๑ คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ      
ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         
 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส าหรับมาตรฐานที่  ด้านคุณภาพผู้เรียน แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  
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 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนด
เป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้ เรียนให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้
นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่
ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการ
เรียนรู้โดย โครงการ/กิจกรรมรักการอ่าน  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนนบพิต าวิทยา  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้
ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการ
ศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนนบพิต าวิทยา  
โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบั ติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการ
วางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ  พัฒนา
หลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
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       ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่าง
หลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างาน
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก  กับครู  ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
 

ส่วนที่ ๒ รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื นฐำนของสถำนศึกษำ  
  โรงเรียนนบพิต าวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัด
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๖๐ รหัสโรงเรียน ๑๐๘๐๒๑๐๘๔๖ ผู้บริหารสถานศึกษา นายประพฤติ วงศ์ชนะ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๗๑๘๗๙๑ 

  ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ านวน ๔๙๕ คน จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล DMC ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๓๔๐ คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๑๕๔ คน 

  ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา ๓๕ คน แยกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน ครูประจ าการ ๒๙ 
คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ลูกจ้างประจ า ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           ๓๙ 
 

ตอนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ 

๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 
      ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

โรงเรียนนบพิต าวิทยาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนนบพิต าวิทยาจึงก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน   

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน ภาษาไทย การสนทนา 
น าเสนอผลงาน ผ่านกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันสุนทรภู่ ค่ายรักการอ่าน การใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง 
สถานศึกษาและสนทนาอย่างง่าย ผ่ านกิจกรรมวันคริสต์มาส การเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มี
ความสามารถในการคิดค านวณเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การการซื้อขาย จากกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง  ค่าร้อยละจากการน าเสนอโครงงานของนักเรียน เป็นต้น การใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นมัคคุเทศก์ น าชม
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจากการจัดการเรียนการสอนในวิชามัคคุเทศน์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน มีผลงานหรือนวัตกรรมหรือผลงาน
ประดิษฐ์ อธิบายหลักการขั้นตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคได้อย่างดี สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ
ใช้สื่อ Social Network ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดี รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา แต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี) ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ ๓๖.๐๖ จาก เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ร้อยละ ๔๒.๐๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งมีผลการเรียนใน
ระดับ ๓ (ดี) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๓ จาก เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ร้อยละ ๒๘.๐๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๒ จาก เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ร้อยละ 
๔๐.๐๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๙๖ จาก เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ร้อยละ  ๖๓.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งมีผลการเรียน
ในระดับ ๓ (ดี) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๖ จาก เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ร้อยละ ๙๐.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ซึ่งมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๐ จาก เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ร้อยละ ๗๑.00 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ซึ่งมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี)  ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๐ จาก เกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียน ร้อยละ ๖๖.00 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี)  ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ ๒๒.๗๑  จาก เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ร้อยละ ๒๒.00 และผลการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมี
ผลการเรียนในระดับ ๓ (ดี) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๖๗ จาก เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ร้อยละ ๕๖.00 ผลการ
ทดสอบระดับชาติ ม .3  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ิมขึ้น ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๒.๐๕ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ิมขึ้น ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ ๓.๒๔ เพ่ิมขึ้นในกลุ่มสาระ



                                                                                                           ๔๐ 
 

ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๓.๑๕  ในภาพรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ิมขึ้น ๐.๘๓  และผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้
และทักษะพ้ืนฐานอาชีพได้อย่างน้อยคนละ  1 อย่าง ผ่านกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมชุมนุม การ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาสาระเพ่ิมตามความถนัดของผู้เรียน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะการเป็นผู้น า มีจิต
อาสา ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า ทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยการ
ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน การปลูกป่า ปลูกหญ้าแผกจากโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานในชุมชนขอ
ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น เช่น กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เป็น
ต้น ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีร่างกายแข็งแรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข และมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 
     ๒. ๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  โครงการ/กิจกรรมค่าย
รักการอ่าน กิจกรรมบันทึกการอ่าน(ยอดนักอ่าน) กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมภาษาไทยวันละค า กิจกรรม English 
Camp กิจกรรมวันคริสมาสต์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active 
Learning) กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ค่ายบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
การจัดการเรียนรู้โดย DLIT/DLTV และยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย เช่น ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับนักเรียนเข้าใหม่ การเข้าร่วมอบรมมารยาทไทยของสภาวัฒนธรรมอ าเภอนบพิต า กิจกรรมประเพณี
และวัฒนธรรมในชุมชน เช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา แห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นต้น การร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าย
ลูกเสือพิทักษ์ป่า ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
ค่ายลูกเสือยาเสพติด การป้องกันอุบัติภัยจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความร่วมมือในการจัดความรู้ 

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็น เป้ าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และ
การคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้ เรียนมี  สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

เนื่องจากบริบทของชุมชนบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชน
ที่มีประชากรเข้ามาอาศัยท ามาหากินหลากหลายสถานที่ 
ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่ หรือไปท างานต่างสถานที่เยอะ 
ต้องทิ้งบุตรหลานไว้กับปู่ย่าตายายหรือญาติ หรืออยู่ตาม
ล าพัง หรือครอบครัวหย่าร้าง แยกกันอยู่ ท าให้นักเรียนส่วน
ใหญ่มีพ้ืนฐานของครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ขาดการอบรมเลี้ยงดูและการดูแลของผู้ปกครอง ส่งผลให้
ไม่สนใจในการศึกษาที่โรงเรียนเท่าที่ควร และบางส่วนมี
เศรษฐกิจค่อนข้างดี ท าให้ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ น 
 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   



                                                                                                           ๔๑ 
 

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติ
ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๑. ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ 

๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 
      ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนนบพิต าวิทยา  
ก าหนดให้มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนนบพิต าวิทยาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
นบพิต าวิทยา ความต้องการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิต าวิทยาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิต าวิทยา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิต าวิทยา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
โรงเรียนนบพิต าวิทยา และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนนบพิต าวิทยา โรงเรียนใช้ PDCA ใน
การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมตาม
ความต้องการสอดคล้องกับการปฏิบัติอย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น มีที่พักผ่อน
ที่เพียงพอส าหรับนักเรียน โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
   
      ๒.๒  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะกลาง ๔ ปี จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การประชุมประจ าเดือนเพ่ือ
สรุปงานแต่ละกลุ่มบริหารงาน และวางแผนในการท างานต่อไป ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตัวเองในการฝึกอบรมพัฒนา
ตนเองภาคเรียนละ ๒๐ ชั่วโมง รวมถึงการจัดโครงการศึกษาดูงานปีละ ๑ ครั้ง จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง



                                                                                                           ๔๒ 
 

วิชาชีพ (PLC) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอจัดสภาพแวดล้อม
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ใช้ระบบ PDCA ในการบริหารจัดการ ทั้งการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือทุกฝ่ายมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก ห้องปฏิบัติการและ จัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนได้น าเสนอผลงานโดยจัดงานวันวิชาการ
โรงเรียนปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งในโรงเรียนและชุมชน  

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
           โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์   พันธกิจ ที่
ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ให้มากขึ้น  

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ น 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
4)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
5)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
6)  จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอกับนักเรียน 
๗)  สร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคมรอบด้าน 

มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๑. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 

  ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนนบพิต าวิทยาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิต าวิทยา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  



                                                                                                           ๔๓ 
 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
ตามศักยภาพของผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้กันอย่างมีความสุข  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดย
การปฏิบัติจริงผ่านการท าเป็นโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด 
น าไปใช้ในชีวิตจริงได้ ครูทุกคนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้เทคนิคการสอนอย่างน้อย 2 รูปแบบ ครูทุกคนมีข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล และน าไปวิเคราะห์วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน  ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนว
ทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในห้องเรียน ครูทุกคนมีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา 
(มีการก าหนดสัดส่วนคะแนน จ านวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการ เรียนรู้ของ
นักเรียน และน าผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร  

  
๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครู
มีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมOpen house ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน และครูจัดนิทรรศการแสดงผล
งานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาและชุมชน  จัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดการนิเทศเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้และนิเทศ
รายบุคคล  

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 

โดยจัดกิจกรรมให้ นั ก เรียน ได้ เรียนรู้  ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง และต่อยอดท่ีบ้านได ้
 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ น 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นชิ้นงานนวัตกรรม 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 

กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
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 ๗. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
        โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ จาก สมศ. ไปแล้วระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้รอผลข้อมูลการประเมินจากคณะกรรมการ 
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กำรบริหำรงบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงนิอุดหนุนทั่วไป 
รำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน(ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว) 

 
หลักกำร 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 มาตรา 43 ได้บัญญัติไว้ว่า 
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
พุทธศักราช  2545 หมวด 2 มาตรา 10 ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  
และหมวด 8 มาตรา 60 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญ
สูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังนี้ (1) จัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและ
เอกชนให้เท่าเทียมกัน”จึงเป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะต้องด าเนินการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามข้อบัญญัติดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ 
  งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว)  ตามจัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนานักเรียนให้ เป็นไปเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  2545 
 

แนวทำงกำรใช้งบประมำณ 
  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว) เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุด จึงก าหนดให้แนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. เสนอแผนการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3. รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  4. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
               เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว) เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุด จึงก าหนดให้โรงเรียนแบ่งสัดส่วนการใช้เงินงบประมาณ  ดังนี้ 
  1. งบด้านวิชาการ ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้ (กลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจการนักเรียน วัสดุกลาง) 
  2. งบด้านบริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
รายการนี้(กลุ่มบรหิารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ) 
  3. งบรายจ่ายรวม ร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน (งบส ารองจ่าย งบกลาง วัสดุกลาง 
รายจ่ายสาธารณูปโกภค) 
 



                                                                                                           ๔๖ 
 

  ทั้งนี้งบประมาณทั้ง 3 ส่วน ต้องรวมกันได้ 100% ของวงเงินงบประมาณรายการนี้ที่ได้รับการ
จัดสรรทั้งหมด  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารโรงเรียนในการพิจารณาผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและให้ประกาศในสถานที่เปิดเผยเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ
สาธารณชนได้รับทราบ 
 

ลักษณะกำรใช้งบประมำณ 
  การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายงานเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ใช้ในลักษณะ  3  
ประเภทงบรายจ่าย  ดังนี้ 
  1. งบบุคลำกร 
   1.1 ค่าจ้างชั่วคราว  เช่น  จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน  ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน  ฯลฯ 
  2. งบด ำเนินงำน 
   2.1 ค่าตอบแทน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร   
   2.2 ค่าใช้สอย  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าจ้างซ่อมแซม  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ฯลฯ 
   2.3 ค่าวัสดุ  เช่น  ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าเครื่องเขียน  ค่าวัสดุเวชภัณฑ์  ค่าจ้างเหมาบ ารุง
ทรัพย์สิน  ฯลฯ 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค  เช่น  ค่าน้ า  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ฯลฯ 
 
  3. งบกำรลงทุน 
   3.1 ค่าครุภัณฑ์  เช่น  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา  ฯลฯ 
   3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่มีวงเงินเกินกว่า  50,000  บาท  เช่น  ค่าจัดสวน  ค่าถมดิน  ถนน  รั้ว  สะพาน  บ่อน้ า  ค่าซ่อมแซม
อาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน  ๆ  ฯลฯ 
 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จะจัดสรรงบประมาณตามข้อมูลนักเรียนประจ าปี
การศึกษา (โดยใช้ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน) การจัดสรรงบประมาณแยกเป็น  2  งานคือ 

1)   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
คนละ  1,750  บาท/ภาคเรียน (ปีละ  3,500) 

2) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  คนละ  1,900  บาท/ภาคเรียน  
(ปีละ  3,800 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                           ๔๗ 
 

งบประมำณในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  เงินเหลือจ่ำย  2,707,280 

 

ประเภทของเงิน งบประมำณที่ได้รับจัดสรร   อ่ืนๆ 
1.  อุดหนุน ม.ต้น,ม.ปลาย ๑,660,00๐ - 

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพ่ิมเติมเหลือจ่าย) 397,280 300,000 
3. งบประมาณโครงการโรงเรียนในฝัน - - 
4. ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน - - 
5. งบอ่ืนๆ (เงินรายได้ เงินบริจาคเพ่ือการศึกษา) - 350,000 

รวม 2,707,280 
 

กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยของคณะกรรมกำรให้กลุ่มบริหำรงำน/กลุ่มสำระ โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
 

หมวด/กลุ่มบริหำร 
งบประมำณจัดสรร(บำท) 

รวม 
อุดหนุน กพร. อ่ืนๆ 

ค่าหนังสือเรียน ๔96,166 -   
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๒39,๕00 -   
ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑11,2๗0 -   

รวม 846,936 -   
ค่ำจัดกิจกรรมตำมแผนงำน โครงกำรฯ          
    กลุ่มบริหารวิชาการ    381,850 673,780  1,055,630 
    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 71,500  19,500  91,000 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล 80,000   -  130,000 
    กลุ่มบริหารงบประมาณ 47,595 -  839,960 
    กลุ่มบริหารทั่วไป 240,690 - 350,000 590,690 
   งบสาธารณูปโภค(กลุ่มบริหารงบประมาณ) 380,000 -   
   งบซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการศึกษา - -   
    ส ารองจ่าย (กลุ่มบรหิารงบประมาณ) 112,365 -   
   วัสดุกลาง (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 300,000 -   
    ไปราชการ(กลุ่มบริหารงานบคุคล) 50,000 -   
   อ่ืนๆ  (เงินรำยได้ บริจำค  ) - -   

รวม 1,660,000 697,280 3๕0,000 2,707,280 
รวม 2357280 3๕0,000  

รวมทั งสิ น   2,707,280 
 
 
 



                                                                                                           ๔๘ 
 

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  ให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารบุคคลและการ
บริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง   ดังนั้นเพ่ีอให้การปฏิบัติงาน
ของครู บุคลากรโรงเรียนนบพิต าวิทยา  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับมาตรา 9 (1) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ที่ว่า “การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบายด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปเพ่ือ
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนบพิต าวิทยา”   
          จึงประกาศให้ใช้โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคลและขอบข่ายภาระ
งานการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดังนี้ 
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 
 
 



                                                                                                           ๔๙ 
 

๒.  กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 ก. งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ข. การดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยนักเรียน 
 ค. งานปกครอง ระเบียบวินัยและพฤติกรรม 
 ง. งานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 จ. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 ฉ. การสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 ช. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ซ. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
๓.  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 
๔.  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 
 



                                                                                                           ๕๐ 
 

 ฐ. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
 ฑ. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ฒ. การส่งเสริม ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ณ. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ด. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ต. การส่งเสริม วินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ถ. การริเริ่มส่งเสริมการขอใบอนุญาต 
 ท. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕.  กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 ก. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ข. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
 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 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐    พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
      

 
       (นายสมเจตน์  กั๋งเซ่ง) 
         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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ประกำศโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
เรื่อง  ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

...................................................... 
  โดยที่มีการประกาศ ใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนนบพิ
ต าวิทยา เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ หน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พงศ. 
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนนบพิต าวิทยา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนนบพิต า
วิทยา จึงประกาศก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักใน
การเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 
  ประกาศ ณ  วันที่ ๑ เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
      (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 
 



                                                                                                           ๕๓ 
 

      (นายสมเจตน์  กั๋งเซ่ง) 
    ประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนบ

ท้ายประกาศโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
เร่ือง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ฉบับลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
--------------------------------------------------------- 

 โรงเรียนนบพิต้าวิทยา ได้ก้าหนดเป้าหมายความส้าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
พ.ศ.๒๕๖๑ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ประกอบด้วย ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐาน เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ดีเลิศ 
 
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ระดับ ดีเลิศ) 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์สถานศึกษา 
๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการสนทนา น้าเสนองาน ผลงาน ได้ระดับ ดี 
๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน้าตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้ 
๑.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถคิดค้านวณ เพ่ือน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
๑.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ที่เรียนรายวิชามัคคุเทศก์ สามารถใช้ภาษา ในการเป็นมัคคุเทศก์ น้าชมแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นได้ 



                                                                                                           ๕๔ 
 

      ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 ๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
      ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลงานจากการท้าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั นตอนการท้างาน และปัญหาอุปสรรคของการท้างานได้ 
      ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและน้าความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงานได้ 
๖. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๔๔ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกรดระดับ ๓ขึ นไป 
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๓๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกรดระดับ ๓ ขึ น

ไป 
๓) ผู้เรียนร้อยละ ๔๒ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกรดระดับ ๓ ขึ น

ไป 
๔) ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  เกรดระดับ ๓ ขึ นไป 
๕) ผู้เรียนร้อยละ ๗๓ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เกรดระดับ ๓   ขึ นไป 
๖) ผู้เรียนร้อยละ ๙๒ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกรด

ระดับ ๓ ขึ นไป 
๗) ผู้เรียนร้อยละ ๖๘ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เกรดระดับ ๓ ขึ นไป 
๘) ผู้เรียนร้อยละ ๒๔ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เกรดระดับ ๓ 

ขึ นไป 
๙) ผู้เรียนร้อยละ ๕๘ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา เกรดระดับ ๓   ขึ นไป 
 

๕.๒ ผลการทดสอบระดับชาติ ม.๓  
๑) กลุ่มสาระภาษาไทย เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓  
๒) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓ 
๓) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓  
๔) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓ 

๕.๓ ผลการทดสอบระดับชาติ ม. ๖   
๑) กลุ่มสาระภาษาไทย เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓  
๒) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓ 
๓) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓  
๔) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓ 
๕) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมขึ น ร้อยละ ๓ 

       ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 



                                                                                                           ๕๕ 
 

๖.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้และทักษะพื นฐานอาชีพอย่างน้อย ๑ อย่าง  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น้า และมีจิตอาสา 

๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
     ๑) ผู้เรียนรว่มกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ 
     ๒) ผู้เรียนรว่มกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

๓. ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื อชาติ ภาษา ประเพณี 

และความคิดเห็นที่แตกต่าง 
    ๔. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

๔.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีร่างกายแข็งแรง ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ท้ากิจกรรมร่วมกับชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้ง 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับ ดีเลิศ) 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดที่ชัดเจน   

๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนนบพิต้าวิทยาก้าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนนบพิต้าวิทยา ความต้องการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๑) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิต้าวิทยาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิต้าวิทยา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย           
๒) โรงเรียนใช้ PDCA ในการบริหารจัดการศึกษา  

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑) ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิต้า
วิทยา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

๒) โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      ๑) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม

ความต้องการของครู และโรงเรียนนบพิต้าวิทยา และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)        
๒) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ไดร้ับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ตามความต้องการสอดคล้องกับการปฏิบัติไม่ต่้ากว่า ๑๒ ชั่วโมง/ปีการศึกษา  
       ๓) โรงเรียนก้าหนดให้ครูร้อยละ ๙๐ มีแผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN) 
       ๔) โรงเรียนก้าหนดให้ครูร้อยละ ๙๐ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (PSAR) ทุกภาคเรียน 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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๑) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัย  

๒) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีที่พักผ่อนที่เพียงพอส้าหรับนักเรียน  
๓) โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและปลอดภัย 
๔) โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ และจัดเวทีทางวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน อย่างน้อย ๑ ครั ง / ปีการศึกษา 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
     ๑) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 
     ๒) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

โรงเรียนนบพิต้าวิทยา  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ระดับ ดีเลิศ) 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
     ๑) ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิต้าวิทยา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน้าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้          

    ๒) ครรู้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการท้าเป็นโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด น้าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้  

    ๓) ครูร้อยละ ๘๐ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้เทคนิคการสอนอย่างน้อย ๒ รูปแบบ  
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ๑) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื อต่อการ

เรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       ๑) ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้กันอย่างมีความสุข         
       ๒) ครรู้อยละ ๘๐ ร่วมกับนักเรียนก้าหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในห้องเรียน  
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๑) ครูร้อยละ ๘๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด

และประเมินผลที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      ๒) ครูร้อยละ ๘๐ มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และน้าไปวิเคราะห์วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน  
      ๓) ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา (มีการก้าหนดสัดส่วน

คะแนน จ้านวนชิ นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และน้าผลมาพัฒนา
ให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี วัดของหลักสูตร  

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     ๑) ครูร้อยละ ๘๐ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้       

 

กระบวนกำรด ำเนินกำรสู่กำรปฏิบัติ 
1. สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ที่จะต้องจัดท าโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  กับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. สร้างแนวทางการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้การน าแผนพัฒนาการศึกษา 
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ขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยด าเนินการ 
      - ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการกรณีท่ีเป็น 
        โครงการต่อเนื่อง  เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง 
      - การประเมินผลระยะครึ่งปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการในช่วงกลางปี  
        เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ตัวชี้วัด เป้าหมาย  
        หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
      - การประเมินผลเมื่อสิ้นปีสุดปีงบประเมิน  เป็นการประมวลผลโครงการตามแผนพัฒนา 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อสรุปลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ 
        ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา  ๑ ปีทีผ่่านมา 

3. สร้างระบบการสื่อสารที่หลากกหลายให้รับรู้ทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการ
ด าเนินงาน  ตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการ ให้บุคลากรได้รับรู้ และเข้าใจตรงกัน 

4. จัดระบบโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพ
รอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสู่สาธารณะ  โดยการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึง
สารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขั้นพ้ืนฐานและการ
เชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 


