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บทนำ 
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 

 

ประวัติโรงเรียน 

               ปีพุทธศักราช 2537 ฯพณฯสัมพันธ์ ทองสมัคร ได้ปรารภให้จัดตั ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น           
ที่บ้านโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้นายโกเมศวร์ นนทามิตร อาจารย์ 2 โรงเรียน
พรหมคีรีพิทยาคม ประสานงานกับสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2537  โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 64 คน โดยใช้สถานที่เรียนชั่วคราว ณ วัดใหม่ไทยเจริญ ต่อมา
วันที่ 26  พฤษภาคม  2538  ได้จัดตั้งเป็นเอกเทศโดยใช้ชื่อว่า  "โรงเรียนนบพิตำวิทยา"  และแต่งตั้งให ้         
นายโกเมศวร์  นนทามิตร   ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่และได้รับงบประมาณ 10,850,000.- บาท   
ในการจัดสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข  ค และห้องน้ำ จำนวน 1 หน่วย 12 ที่ ดำเนินการก่อสร้าง      
ในที่ดินของค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื้อที่ 65 ไร่ 1 งาน  23 ตารางวา  โดยการประสานงานของ
นายมนูญ หนูแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งดูแลค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช    

สภาพปัจจุบัน 

   โรงเรียนนบพิตำวิทยา ที่ตั้ง 261 หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โทร 075307290 โทรสาร 075307290 
e-mail : noppitam55@gmail.com website : www. Noppitam.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 65 ไร่ 1 งาน  23 ตารางวา  ปัจจุบันโรงเรียนนบพิตำวิทยา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ      มีนักเรียนทั้งหมด ๕๒2 คน มีบุคลากรทั้งหมด 3๗ คน ผู้บริหาร ๒  คน  ครู 29 คน 
ครูอัตราจ้าง 3 คน ธุรการ 1 คน แม่บ้าน 1 คน  พนักงานบริการ 1 คน  อาคารเรียน 5 หลัง อาคาร
ฝึกงาน 1  หลัง หอประชุม 1 หลัง  โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง  โดยมี นายอรรถพร อักษรนำ      
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และนายราชัน  สุทธิธรรม  เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ทำเนียบผู้บริหาร 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ปี พ.ศ. 
1 นายโกเมศวร์  นนทามิตร 2538 – 2547 
2 นายอุเทน  จิตต์สำรวย 2547 – 2551 
3 นาย ส. สมบัติ  มีสุนทร 2551 – 2553 
4 นายสุรพงศ์  เอ้ือศิริพรฤทธิ์ 2553 – 2556 
5 นายประพฤติ  วงศ์ชนะ 2556 – ๒๕๖๓ 
๖ นายอรรถพร อักษรนำ ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน 

mailto:noppitam55@gmail.com
http://www.obec/ntw.go.th
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ตราประจำโรงเรียน   

 

 

            
           

 

ความหมายของตรา   หนังสือและแสงเทียนในหุบเขา   
                                 ความหมายโรงเรียนนบพิตำวิทยา ให้ความรู้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร   
                                 เสมือนแสงเทียนที่ให้ความสว่างในที่มืด 

ชื่อเต็ม 

   โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

อักษรย่อ 

   น.ต. 

สีประจำโรงเรียน 

น้ำเงิน – ชมพ ู 

   สีน้ำเงิน    หมายถึง  ความเป็นปึกแผ่น 

   สีชมพู     หมายถึง  ความรัก  สามัคคี 
 

ปรัชญาโรงเรียน 

         ปญฺญา  เจนํ  ปสาสต ิ  ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน 
 

 

คำขวัญประจำโรงเรียน 

           รู้หน้าที่  มีวิชา  พัฒนาชุมชน 
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2. ข้อมูลนักเรียน /ครู / ผู้บริหาร / จำนวนบุคลากร 

2.1  จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ของโรงเรียนนบพิตำวิทยา    
             ประจำปีการศึกษา 256๔  

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 56 ๖2 ๑๒๐ ๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ๕๓ 6๒ 1๑5 ๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 63 ๕๕ ๑18 3 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๑7๒ ๑79 ๓51 1๐ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 27 33 60 ๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ๒๘ ๓๒ ๖๐ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ๒๒ ๒๙ ๕๑ 3 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 77 ๙๔ ๑๗๔ 9 

รวมทั้งสิ้น ๒49 ๒๗3 ๕22 ๑๙ 

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ  วันที่  ๓๐ เมษายน  256๔ 
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2.2 จำนวนบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยา จำแนกตามการบริหาร /กลุ่มสาระฯ 

ที ่ งาน/หมวดวิชา 

จำนวน ระดับ 

ชาย หญิง รวม ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 
ครู

ผู้ช่วย 
หมายเหตุ 

1 บริหาร ๒ - ๒ ๒ - - -  

2 ภาษาไทย 1 3 4 1 3 - -  

3 คณิตศาสตร์ 1 3 4 ๒ 2 - -  

4 วิทยาศาสตร์ - ๕ 5 ๓ 1 ๑ -  

5 สังคมศึกษา - 4 4 3 - 1 -  

6 สุขศึกษา 1 - 1 - 1 - -  

7 การงานอาชีพ 1 2 3 1 2 - -  

8 ภาษา 

ต่างประเทศ 

- 5 5 3 2 - -  

9 ศิลปะ 2 1 3 2 - ๑   

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

พ่ีเลี้ยง 

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

รวม 1๑ 27 38 17 11 3 -  
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2.3 จำนวนครู – อาจารย์  จำแนกตามตำแหน่ง และระดับ 

ตำแหน่ง 
ระดับ 

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

ผู้อำนวยการโรงเรียน - - - 1 1 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน - - - ๑ ๑ 

ครู 1 3 11 14 ๒๙ 

รวม 1 3 11 1๖ 3๑ 
 

2.4 จำนวนคร ู จำแนกตามวุฒ ิ

 

 

ที ่ กลุ่มสาระ 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

รวม  ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บริหาร - - - - 2 - - - 2 
2 ภาษาไทย - - 1 2 - 1 - - 4 
3 คณิตศาสตร์ - - 1 1 - 2 - - 4 
4 วิทยาศาสตร์ - - - ๑ - ๔ - - 5 
5 สังคมศึกษา - - - 2 - 2 - - 4 
6 ศิลปะ - - 2 1 - - - - 3 
7 สุขศึกษาฯ - - ๑ - - - - - 1 
8 การงานอาชีพ - - - - 1 2 - - 3 
9 ภาษาต่างประเทศ - - - 3 - 2 - - 5 

10 ครูช่วยราชการ - - - - - - - - - 
11 พนักงานราชการ - - - - - - - - - 
12 ครูอัตราจ้าง - - 1 1 1 - - - 3 
13 พนักงานช่างไฟฟ้า 1 - - - - - - - 1 
14 ครูธุรการ - - - 1 - - - - 1 
1๕. แม่บ้าน - 1 - - - - - - 1 

รวม - 1 ๗ 11 3 13 - - 35 
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  2.5  ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยา ปีการศึกษา 256๔ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
อันดั
บ 

วุฒ ิ 

สูงสุด 
วิชาเอก 

วัน เดือน ปี  

รับราชการ 
1. นายอรรถพร อักษรนำ ผอ.ชำนาญการพิเศษ คศ.3 ศษ.ม บริหารการศึกษา 1 พ.ย. 25๔๘ 
๒. นายราชัน  สุทธิธรรม รองฯผอ.ชำนาญการพิเศษ คศ.3 กศ.ม บริหารการศึกษา ๑๑ พ.ค. ๒๕๓๘ 
๓. นายสถิตย์  รัตนสิงห ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 ศษ.ม การบริหารการศึกษา 30 ก.ค. 2537 
๔. นายแสวง  เหลืองแก ่ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 ค.บ. ศิลปศึกษา 2 พ.ย. 2535 
๕. นางสาววสุ   เท่ียวแสวง ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 วท.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา 8 ม.ค. 2542 
๖. นางนิภา   ใหม่ชุม ครู ชำนาญการ คศ.2 คบ. สังคมศึกษา 2 มิ.ย. 2551 
๗. นายณรงค์  กิจแถลง ครู ชำนาญการ คศ.2 ศศ.บ ภาษาและวรรณคดีไทย 16 พ.ค. 2526 
๘. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา ครู ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. ชีววิทยา 26 ก.ค. 2536 
๙. นายสบาย  ทองสลัก ครู ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 14 มิ.ย. 2538 
๑๐. นางพรปวีณ ์ จันทรชิต ครู ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 23 ก.ค. 2540 
1๑. นางสาวพนิดา  อินณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.๓ ศษ.ม การประเมินการศึกษา 3  ธ.ค. 2540 
1๒. นางสุจินดา  จันชุม ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 ศษ.ม หลักสูตรและการสอน 1 มิ.ย. 2533 
1๓. นางอำนวย  รักเถาว ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 16 ธ.ค. 2534 
1๔. นางอัญชุลี  กั๋งเซ่ง ครู ชำนาญการ คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 25 พ.ค. 2536 
1๕. นางวีณา  อินณรงค์ ครู ชำนาญการ คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 13 ก.ย. 2536 
1๖. นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 16 พ.ค. 2534 
๑๗. นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 1 มิ.ย. 2537 
๑๘. นางสุภนีตา  กังเซ่ง ครู ชำนาญการ คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 1 ก.ย. 2547 
๑๙. นางสาวมณฑา  แก้วประวัต ิ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.๓ วท.บ คณิตศาสตร์ 15 ส.ค. 2545 
๒๐. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร ครู ชำนาญการ คศ.2 วท.บ การบริหารการศึกษา 1 พ.ย. 2548 
2๑. นางนิรัตน์  หอมทพิย ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 22 พ.ย. 2545 
2๒. นายศรีรักษ ์ เรืองรัตน์ ครู ชำนาญการ คศ.2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 28 ก.ย. 2550 
2๓. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ ครู คศ.1 วทบ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร ์ 19 พ.ย. 2556 
2๔. นางนฤมล  นิลกรรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 พธ.ม. การบริหารการศึกษา 9 ก.ค. 2552 
2๕. นางสุพรพรรณ รักจันทร ์ ครู คศ.1 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 11 ธ.ค. 2558 
2๖. นางสาวศิริกานต ์ บรมสุข ครูชำนาญการ  คศ.๒ วทบ. ฟิสิกส์ 01 พ.ย.๒548 
๒๗. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 ศษ.บ. หลักสูตรและการสอน 01 พ.ค. 2552 
๒๘. นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดม ครู ชำนาญการ คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 01 มิ.ย. 2538 
๒๙.นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.๓ ค.ม. การบริหารการศึกษา ๑๖ พ.ค. ๒๕๔๓ 
๓๐. นางสาวสุมาล ี หวันนุรัตน ์ ครู คศ.1 คบ. สังคมศึกษา 10 ต.ค. 2559 
๓๑. นายอาบีบซา เซดามิซา ครูผู้ช่วย คผช. ค.บ. พลศึกษา ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ 
๓๒. นายนิคม เอยีดนิมิตร พนักงานบริการ บ.๔ ม.ศ.๓ - ๒ ต.ค. ๒๕๓๘ 
3๓. นายธนกร  ตุดเอียด ครูอัตราจ้าง - วทบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ครูอัตราจ้าง 
3๔. นายอภินันท์ เหลือ่มแกว้ ครูอัตราจ้าง - ศศ.บ. ดนตรีสากล ครูอัตราจ้าง 
3๕. นางสาวพิศรส  จงนอก ครูพี่เล้ียงเด็กพิการฯ - คบ. คอมพิวเตอร์ 14 ม.ค. 2563 
3๖. นางสาววรรณา เปาะทองคำ ครูธุรการ - รป.บ. รัฐประสานศาสตร์บัณฑิต ครูธุรการ 
3๗. นางสาวกัลยา  ออ่นละมุน แม่บ้าน - ป.๖ - แม่บ้าน 

 
 



 
๗ 

3. อาคารสถานที่ 

รายการ 
จำนวน สภาพ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน 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 - - √ - 

ห้องน้ำห้องส้วม 6 - - √ - 
บ้านพักครู 3 - - √ - 

บ้านพักนักการฯ - - - - √ 
โรงอาหาร - 1 - √ - 

 

 

 
 
 
 



 
๘ 

 

 

                                                                    โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนบพติ าวทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายอรรถพร  อักษรนำ 
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายราชัน   สุทธิธรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
นายจำนง  พรหมเดช 

ชมรมศิษย์เก่า 
นายธวัชชัย นิติอรรถสิทธิ์ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์(หน.) 

นางธนาภรณ์ กรรณิการ์(รองฯ) 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นายสถิตย์ รัตนสิงห์(หน.) 
นางวีณา อินณรงค์(รองฯ) 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายแสวง เหลืองแก่(หน.) 

น.ส.วิจิตรา มีวาสนา(รองฯ) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางนิภา ใหม่ชุม(หน.) 

นางสุพรพรรณ  รักษ์จันทร์(รองฯ) 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
น.ส.วสุ เที่ยวแสวง(หน.) 
นางอัญชุลี กั่งเซ่ง(รองฯ) 



 
๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายอรรถพร   อักษรนำ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

           นายราชัน  สุทธิธรรม 
 

 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายแสวง  เหลืองแก่ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางนิภา  ใหม่ชุม กลุ่มบริหารวิชาการ 

นายศรีรักษ์  เรืองรัตน์ 

นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 

นางสุจินดา จันชมุ 
 
นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร 
 
นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์ 
 
นายนิคม  เอียดนิมิตร 
 
นางสาววรรณา  เปาะทองคำ 
 

นางสุพรพรรณ  รักจันทร์ 
 
นางสาววสุ  เท่ียวแสวง 

 

 

นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 

นายณรงค์  กิจแถลง 

นายสบาย  ทองสลัก 
 
นางสาวสุณี  บ่ายนุ่น 
 
นางอำนวย  รักเถาว์ 
 
นางสาววิจิตรา มีวาสนา 
 
นางนิรัตน์ หอมทิพย์ 
 
นางพิชญาภรณ์ กาญจนอุดม 
 

นางพรปวีณ์  จันทรชิต 
 

นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ 
 

นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร 
 

นางสาวมณฑา  แกว้ประวัติ 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสาววสุ  เที่ยวแสวง 

นางอัญชุลี  กั๋งเซ่ง 

นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ 

นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 

นางพิมพิมล  พรหมลักษณ ์

นางอำนวย  รักเถาว์ 

นางสาวมณฑา  แกว้ประวัติ 

นางอุทุมพร พูลสวัสด์ิ 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นายสถิตย์  รัตนสิงห์ 

หัวหน้าระดับชั้นทุกชั้น 
 

นางวีณา  อินณรงค์ 

นายอาบีบซา เซดามิซา 
 

นางนฤมล  นิลกรรณ์ 
 

นางสุภนีตา  กังเซ่ง 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
นายจำนง พรหมเดช 

ชมรมศิษย์เก่า 
นายธวัชชัย  อรรถสิทธิ์ 

 
 

 

นายอาบีบซา  เซดามิซา 

นางสาวศิริกานต์  บรมสุข 
 

นางสาวพนิดา  อินณรงค ์
 

นางสาวพิศรส  จงนอก 



 
๑๐ 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
 

    

 

 

                                       

              

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

  

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 

 

ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                         

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 

 
 

กลุ่มงานส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการ 

 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

 

งานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานสำมะโนผู้เรียนและรับนกัเรียน 

งานแนะแนวการศึกษาและบรกิารแนะแนว 

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

งานประสานความร่วมมอืพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

งานวัดผลและประเมินผลและเทียบโอน 

งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

งานนิเทศการศึกษา 

งานพัฒนาวิชาการอาเซียนในสถานศึกษา 

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 

 



 
๑๑ 

บริหารงานกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

 

    

 

 

                                            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  

                            

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

  

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นักเรียน 

 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

 

ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                         

งานดูแลสวัสดิภาพและ 
ความปลอดภัยนักเรียน 

 

งานปกครองระเบียบวินัยและ
พฤติกรรมงานดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 

งานกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

 

งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 

งานกิจกรรมสร้างเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

งานแผนงาน/สำนักงาน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 



 
๑๒ 

ผังการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

    

 

 

                                             

  

                            

                                                                                                         

 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

         

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 

 

ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                         

งานพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 
 

งานเทคโนโลยีและเครือข่ายข้อมูล 

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
งานบริการสาธารณะ 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

งานจัดระบบการควบคุมภายใน 

 

งานแผนงาน/สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

งานสารบรรณ 

 

งานประชาสัมพันธก์ารศึกษา 

 

งาน 5 ส 

งานเอกสารโรเนียว 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งานสวัสดิการโรงเรียน 

งานสาธารณูปโภค 

งานกองทุนงานบุญ 

กลุ่มงานพัฒนาระบบและ
สารสนเทศ 

 

กลุ่มงานพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 

งานส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 

งานอนามัยโรงเรียน 

งานเวรยาม 

กลุ่มงานเวรยาม 
 



 
๑๓ 

                                                                           ผังการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

    

 

                                       

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

 

ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                         

งานวางแผนอัตรากำลัง 

งานบำเหน็จความชอบ
และสร้างขวัญกำลังใจ 

 

งานการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู 

 

งานวินัยและนิติกร 

งานส่งเสริมประสิทธิภาพใน      
 การปฏิบัติราชการและพัฒนาบุคลากร 

 

งานแผนงาน/สำนักงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 

 



 
๑๔ 

ผังการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

    

 

 

                                             

        

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

  

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

 

ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                         

กลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

กลุ่มงานงบประมาณ 

งานจัดทำและจัดสรร
งบประมาณ 

 

งานแผนงาน
โรงเรียน 

งานตรวจสอบ ติดตาม วัดผล
ประเมินผลโครงการ 

 

งาน สำนักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

 

กลุ่มงานระดมทรัพยากรและ
กองทุนเพื่อการศึกษา 

งานการเงิน
งบประมาณ 

 
งานเงินอุดหนุนรายหัว
นักเรียน 

 งานการ
บัญชี 

 

งานเงินทุนเพ่ือ
การศึกษา 

 งานเงินบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค์ 

 งานจัดหาและจัดเก็บ
รายได้ 

 งานการพัสดุและบริหาร
สินทรัพย์ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - 

 

งานทะเบียนพัสดุโรงเรียน 

 
งานจัดหา จัดซื้อและเบิกจา่ยพัสดุ 

 

งานสหกรณ์
โรงเรียน 

 



                                                                                                                           ๑๕ 

ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 

           การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนนบพิตำวิทยา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย และให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานสำคัญใน
การเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดำรงชีวิตในอนาคต โรงเรียนนบพิตำวิทยา จึงกำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

๑.๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
๑.๒ การเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลัก น้อมนำพระราชปณิธาน  และพระราชกระแสด้าน

การศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวประวัติศาสตร์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑.๓  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพื่อน ช่วยเพื่อน  
๑.๔ การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

๒. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๒.๑ การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา  
๒.๒ ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  
๒.๓ พัฒนาวิชาภาษาท่ีสาม โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ดำเนินการเป็น กลุ่มเล็ก  
๒.๔ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน บุคลากรสาย

วิทยาศาสตร์ของประเทศ 
๒.๕ พัฒนาโรงเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึก ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
๒.๖ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์  เพื่อผลิตนวัตกรรม และเทคโนโลยี

รองรับอุตสาหกรรมใหม ่
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

๓.๑ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล จัดทำมาตรฐานผู้เรียน ครู 
สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กสังกัด  

๓.๒ การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในเด็ก เยาวชน 
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ  เนตรนารี รวมทั้ง
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความ 
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๓.๓ การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ออกแบบหลักสูตรเองได้  

๓.๔ แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะ  การอ่าน และการปรับปรุง
ห้องสมุด  

๓.๕ เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและ
กิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ 
PISA และ STEM Education  

๓.๖ การวัดและประเมินผล ๑) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนน
สูงขึ้น 2) การประเมินผล O–NET ในวิชาสังคมศึกษาให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้
ประเมิน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้
ออกข้อสอบ 3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการ ในรูปคณะทำงานออกข้อสอบ  

๓.๗ การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาครู  
๓.๘ ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียน  การสอนเพื่อให้ครูอยู ่ใน

ห้องเรียน - การพัฒนาครู การอบรมครู 1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ  
และการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้ง  การ
พัฒนาครูด้วยระบบ TPEP Online 2) หน่วยดำเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ  บุคลากร
ทางการศึกษา 
๔. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

๔.๑ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับ คุณภาพสถานศึกษา ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการ ดำเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind 
คือ จัดทำข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตาม เด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบ 
และคัดกรองเด็กท่ีมีความจำเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  

๔.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ เครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  

๔.๓ จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียม ในการใช้สิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
๕. ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นำกลับมาใช้ประโยชน์  
๕.๒ การสร้างจิตสำนึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดำริ : ต้นแบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม  
๕.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุใน หลักสูตรทุกระดับ 
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๖. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
๖.๑ เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา  
๖.๒ ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๖.๓ การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 

 ๖.๔ การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
                เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
          ๖.๕ บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตรวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุ ่งมั ่นในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้เป็น  
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 

1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 

  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่คว ามเป็นเลิศ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษารวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
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  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 

  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
  3.2 พัฒนาผู ้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ที่เน้นการพัฒนา
สมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน        
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อย
กว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั ้งในพื ้นที่
ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 



                                                                                                                           ๑๙ 

กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
กลยุทธ์ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
กลยุทธ์ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
กลยุทธ์ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 กลยุทธ์ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ๒๐ 

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนบพิตำวิทยา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ค่านิยมองค์กร (VALUES) 

“NPT SMART MODEL” 

 

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

“โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่” 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

“ไหว้สวย รวยน้ำใจ” 

วิสัยทัศน์  (VISION) 

 โรงเรียนนบพิตำวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สู ่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย   
“ศาสตร์พระราชา”  



                                                                                                                           ๒๑ 

พันธกิจ  (MISSION) 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
3. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย“ศาสตร์พระราชา” 
4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าหมาย (GOAL) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากลและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบในระดับต่างๆ ที่สูงขึ้น 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย“ศาสตร์พระราชา” 
4. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการ

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะ   
ในการใช้เทคโนโลยี 

5. โรงเรียนมีระบบการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพทั่วถึง  
                อย่างเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           ๒๒ 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
๑. ทิศทาง (ผู้บรหิาร) 
         ๑.๑ ส่งเสริมให้ครู บุคลากรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
         ๑.๒ ปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางาน 
         ๑.๓ ประสานคณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง   ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
         ๑.๔ สำรวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาหรือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
         ๑.๕ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทุกฝ่ายในการบริหารจัดการการศึกษา
ของโรงเรียน 
๒. ทิศทาง (ครู) 
           ๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นการสอนแบบ
โครงงาน การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน 
           ๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์และการ
ประเมินค่า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ 
           ๒.๓ ให้ครูได้มีการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
           ๒.๔ ปรับกระบวนการวัดผลประเมินผลให้หลากหลาย โดยใช้การประเมินผลจากสภาพจริง เชิงประจักษ์  และ
การใช้แบบทดสอบ 
           ๒.๕ นำนักเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีชุมชนมาเสริมในการ
จัดการเรียนการสอน 
           ๒.๖ สร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยแบบ
ใหม่ ๆ มาใช้       
๓. ทิศทาง (นักเรียน) 
           3.๑ ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
           3.๒ พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพื่อส่วนรวมของนักเรียนมากขึ้นเพื่อสง่ผล
ให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
           3.. บูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์  สู่ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
           3.๔ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุนทรียภาพ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาการฝึก
ทักษะด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง          
           3.๕ จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างทีมงานอย่างเป็น
รูปธรรม 
           3.๖ ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 



                                                                                                                           ๒๓ 

 
ประกาศโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

เรื่อง  กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

...................................................... 

  โดยที่มีการประกาศ ใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบ
กับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื ่อวันที ่ ๖ สิงหาค ม พ.ศ. ๒๕๖๑  
จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนนบพิตำวิทยา เรื่องการ
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้
กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ หน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนบพิตำวิทยา ใน
การประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๕  เดือน มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยาจึงประกาศกำหนด
เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สำหรับการ
ส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  ประกาศ ณ  วันที่ ๑ เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

      (นายอรรถพร  อักษรนำ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพติำวิทยา 
 

 
 
      (นายสมเจตน์  กั๋งเซ่ง) 
          ประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนนบพิตำวทิยา 
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เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

เร่ือง กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่ ๑ เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

--------------------------------------------------------- 
 โรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๔ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ประกอบด้วย ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐาน เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ระดับ ดีเลิศ) 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  

  ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์สถานศึกษา 
  ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการสนทนา นำเสนองาน ผลงาน ได้ระดับ ดี 
  ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่าง

ง่ายได ้
  ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถคิดคำนวณ เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  ๕) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ที่เรียนรายวิชามัคคุเทศก์ สามารถใช้ภาษา ในการเป็นมัคคุเทศก์ นำชมแหล่ง 

เรียนรู้ในท้องถิ่นได้ 
      1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
  1) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
      1.1.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

 ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๒ มีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
      1.1.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 
 ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๖๐สามารถนำความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงานได้ 
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1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ๑) ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๖๐ คะแนนขึ้นไป 
  ๒) ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๕๐คะแนนขึ้นไป 
  ๓) ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ คะแนนขึ้นไป 
  ๔) ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖๐    
       คะแนนขึ้นไป 
  ๕) ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๐ คะแนนขึ้นไป 
  ๖) ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๗๐ คะแนนขึ้นไป 
  ๗) ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๗๐ คะแนนขึ้นไป 
  ๘) ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๕๐ คะแนนขึ้นไป 
  ๙) ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๖๐ คะแนนขึ้นไป 

 1.1.๕.๒ ผลการทดสอบระดับชาติ ม.๓  
   ๑) คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒ 

 1.1.๕.๓ ผลการทดสอบระดับชาติ ม. ๖   
  ๑) คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒ 

     1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้และทักษะพื้นฐานอาชีพอย่างน้อย ๑ อย่าง  
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ดีเยี่ยม 
 1.2.๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

  1.2.๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
  1.2.๒.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ   

อนุรักษ ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
        ๑) ผู้เรียนร่วมกิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ 
        ๒) ผู้เรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
        ๓) ผู้เรียนร่วมกิจกรรมให้ทานไฟและวันปีใหม่ 
        ๔) ผู้เรียนร่วมกิจกรรมกับชุมชน 

     1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   1.2.3.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา 

ประเพณี และความคิดเห็นที่แตกต่าง 
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  1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
1.2.4.1 ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีร่างกายแข็งแรงจากการทดสอบสมรรถภาพ 
1.2.4.2 ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  ไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 
1.2.4.3 ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความ

ขัดแย้ง 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับ ดีเลิศ) 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดที่ชัดเจน   

2.1.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนนบพิตำวิทยากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท  
ของโรงเรียนนบพิตำวิทยา ความต้องการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.2.1 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิตำวิทยาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิตำวิทยา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย           
  2.๒.2 โรงเรียนใช้ NPT SMART Moel และวงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการศึกษา  
 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
   ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

      2.3.1 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
นบพิตำวิทยา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
          2.3.2 โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  
 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        2.4.๑ โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ตรงตามความต้องการของครู  
        2.4.2 โรงเรียนกำหนดให้ครูร้อยละ ๙๐ จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

(PLC)        
        2.4.3 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน ตามความต้องการสอดคล้องกับการปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง/ปีการศึกษา  
        2.4.4 โรงเรียนกำหนดให้ครูร้อยละ ๙๐ มีแผนพัฒนาตนเอง( ID PLAN) 
        2.4.5 โรงเรียนกำหนดให้ครูร้อยละ ๙๐ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (PSAR)        

ทุกภาคเรียน 
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๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.5.1 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

และมีความปลอดภัย  
    2.5.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น มีที่พักผ่อนที่เพียงพอสำหรับนักเรียน  

   2.5.3 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและปลอดภัย 
   2.5.4 โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ และจัดเวทีทางวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 
   2.5.5 โรงเรียนมรีะบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ และปลอดภัย 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
     2.6.1 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 

   2.6.2 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ    
ของโรงเรียนนบพิตำวิทยา  

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ระดับ ดีเลิศ) 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

    3.1.1 ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิตำวิทยา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้          

   3.1.2 ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการทำเป็นโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิด 
นำไปใช้ในชีวิตจริงได้  
    3.1.3 ครูร้อยละ ๘๐ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้เทคนิคการสอนอย่างน้อย ๒ รูปแบบ  
    3.1.4 ครูร้อยละ ๘๐ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลิตสื่อ อย่างน้อย ๑ ชิ้น ต่อ ๑ ปีการศึกษา 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    3.2.1 ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    3.3.1 ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้กันอย่างมี
ความสุข         
    3.3.2 ครูร้อยละ ๘๐ ร่วมกับนักเรียนกำหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในห้องเรียน  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    3.4.1 ครูร้อยละ ๘๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 



                                                                                                                           ๒๘ 

    3.4.2 ครรู้อยละ ๘๐ มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และนำไปวิเคราะห์วางแผนพัฒนาการเรียน 
การสอน  
    3.4.3 ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการวัดและประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา (มีการกำหนด
สัดส่วนคะแนน จำนวนชิ้นงาน และพฤติกรรมนักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และนำ
ผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร  
    3.4.4 ครูร้อยละ ๘๐ มีงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหานักเรียน อย่างน้อย ๑ ชิ้น ต่อ ๑  
ปีการศึกษา 
 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     3.5.1 ครูร้อยละ ๘๐ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้       
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 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
 โรงเร ียนนบพิตำวิทยา ได้บริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน          
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ 
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติและมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด
สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ      
การจัดการของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นิเทศ 
ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง นำมาพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญ ดังนี้ 
1. คุณภาพการบริหารงาน 

งานวิชาการ  
๑. จัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษา ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วม 

ในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวัดและปฏิบัติจริงมีการจัดการเรียนเชิงบวกมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนนบพิตำวิทยาเป็นองค์กรที ่จัดการศึกษา ตามนโยบาย เน้นคุณธรรม         
นำความรู ้  ด ้วย“ศาสตร์พระราชา”สู ่การปฏิบ ัติ เพื ่อความเป็นเลิศ พัฒนาผู ้เร ียนเต ็มตามศักยภาพ                   
มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” เน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ 
Active Learning ครูรักเด็ก เด็กรักครู พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
           ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ยผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ยผลการเรียนของแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ภาพรวมของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๗๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ร้อยละ ๓.๐๐ ขึ้นไป     
มี ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  สุขศึกษาและพลศึกษา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๓.๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๐๐ – ๒.๙๙ ขึ้นไป มี ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  ภาษาไทย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๓๖ 
คณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๑๕  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๙๑ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิชา                       X  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ภาคเรียน ๑ ภาคเรียน ๒ เฉลี่ย 

ภาษาไทย ๒.๑๗ ๒.๕๖ ๒.๓๖ 
คณิตศาสตร์ ๑.๙๑ ๒.๓๙ ๒.๑๕ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๓๘ ๒.๕๙ ๒.๔๙ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒.๖๗ ๓.๑๕ ๒.๙๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓.๕๘ ๓.๗๖ ๓.๖๗ 
ศิลปะ ๒.๙๗ ๓.๐๐ ๒.๙๙ 
การงานอาชีพ ๒.๙๒ ๒.๙๘ ๒.๙๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๑.๘๔ ๒.๑๔ ๑.๙๙ 
มาตรฐานสากล ๒.๒๒ ๓.๑๗ ๒.๗๐ 

เฉลี่ยรวม ๒.๖๓ ๒.๙๒ ๒.๗๘ 
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และเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๔๙ การงานอาชีพ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๒๐ ศิลปะ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๙๙  
และวิชามาตรฐานสากล ค่าเฉลี่ย ๒.๗๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ร้อยละ ๑.๙๙ ลงมา มี ๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๑.๙๕  

๑.๒  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกรดเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้              
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
          ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เกรดเฉลี ่ยของแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่            
ทางโรงเรียนได้กำหนดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับผลการ
เรียน ระดับ ๓ ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๓๕.๙๓ คณิตศาสตร์ ๓๒.๙๖ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๔๑.๘๖ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๕๖.๘๘ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๗.๒๓  ศิลปะ ๖๘.๑๗ การงาน
อาชีพ ๖๗.๖๓ ภาษาต่างประเทศ ๑๙.๑๔ มาตรฐานสากล ๓๓.๓๑ สรุปได้ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับผล
การเรียนระดับ ๓ ขึ้นไปสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด มี ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์กำหนดไว้ ร้อยละ 
๓๐.๐๐ ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๓๒.๙๖ อีก ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการเรียนระดับ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย     
ที่กำหนด คือ ภาษาไทย กำหนด ร้อยละ ๔๔.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๓๕.๙๓ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กำหนด ร้อยละ ๔๒.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๔๑.๘๖  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กำหนด ร้อยละ  ๖๕.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๕๖.๘๘ ศิลปะ กำหนดไว้ ร้อยละ 
๗๓.๐๐ ระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๘.๑๗ สุขศึกษาและพลศึกษา กำหนด ร้อยละ  ๙๒.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ 
ขึ้นไป ร้อยละ ๘๗.๒๓ ภาษาต่างประเทศ กำหนด ร้อยละ ๒๔ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ร้ อยละ ๑๙.๑๔  
และภาพรวมของโรงเรียนกำหนดร้อยลพ ๕๘.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๕๓.๕๓          
       

กลุ่มสาระวิชา 
เกรดเฉลี่ย 

รวม 
๔.๐๐ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ 

ภาษาไทย ๙.๗๙ ๑๐.๗ ๑๕.๔๔ ๑๕.๗๙ ๑๔.๔๑ ๘.๖๓ ๑๕.๐๙ ๑๐.๙๙ ๑๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๑.๔๖ ๙.๗๕ ๑๑.๗๔ ๑๒.๑๒ ๑๐.๖๙ ๑๐.๕๑ ๑๐.๓๔ ๒๔.๐๒ ๑๐๐ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๒.๓๒ ๑๐.๖๙ ๑๘.๘๕ ๑๗.๒๑ ๑๔.๒ ๑๑.๓๙ ๘.๗๘ ๗.๔๑ ๑๐๐ 

สังคมศึกษาฯ ๑๘.๔๔ ๑๖.๙ ๒๑.๕๓ ๑๔.๘๑ ๙.๙๑ ๖.๒๖ ๕.๙๘ ๗.๐๔ ๑๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๔.๘ ๑๕.๖๘ ๖.๗๕ ๕.๙๘ ๔.๙๕ ๐.๖๒ ๐.๙๑ ๑.๒๑ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๓๗.๖๕ ๑๖.๙๑ ๑๓.๖๑ ๙.๐๗ ๖.๖๔ ๔.๙๘ ๕.๓๘ ๖.๖ ๑๐๐ 
การงานอาชีพ ๓๕.๕๖ ๑๔.๙๖ ๑๗.๑๑ ๑๒.๑๘ ๕.๗๙ ๓.๓ ๑.๖๘ ๑๐.๒๖ ๑๐๐ 
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ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ( O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

กลุ่มสาระวิชา 
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เฉลี่ย ๔ กลุ่มสาระ ๓๖.๓๐ ๓๘.๕๑ ๓๓.๒๘ ๓๖.๐๐ ๓๙.๗๑ ๓๖.๐๗ +๒.๗๙ 
 

             ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓  เฉลี่ยระดับโรงเรียน ๓๖.๐๗ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒.๗๙ เมื่อแยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่าทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓๖.๐๗ สูงกว่าระดับชาติ ๐.๐๗ ต่ำกว่าระดับ สพม.นศ. 
๓.๖๔ เมื่อเปรียบเทียบผลต่างกับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนพบว่า ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีพัฒนา
สูงขึ้นทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ย ๒.๗๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้น ๖.๓๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สูงขึ้น ๓.๒๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงขึ้น ๑.๐๔ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
สูงขึ้น ๐.๕๔ ตามลำดับ 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ( O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระวิชา คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๑๒ 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 

ชาติ 
ระดับ 

สพม.๑๒ 

ระดับ 

โรงเรียน 

ภาษาไทย ๔๒.๒๑ ๔๕.๕๒ ๔๒.๓๒ ๔๔.๓๖ ๔๕.๒๒ ๔๖.๓๒ +๔.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๔๑ ๒๖.๔๙ ๑๙.๓๘ ๒๖.๐๔ ๒๖.๓๓ ๑๙.๘๗ +๐.๔๙ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๒๐ ๒๙.๘๘ ๒๕.๓๖ ๓๒.๖๘ ๓๓.๐๔ ๓๑.๘๓ +๖.๔๗ 
สังคมศึกษาฯ ๓๕.๗๐ ๓๗.๕๐ ๓๔.๗๙ ๓๕.๙๓ ๓๖.๓๒ ๓๖.๘๖ +๒.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๒๐ ๒๘.๒๓ ๒๔.๙๗ ๒๙.๙๔ ๒๙.๗๓ ๒๒.๕๐ - ๒.๔๗ 
เฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระ ๓๒.๓๔ ๓๓.๕๒ ๒๙.๓๖ ๓๓.๗๙ ๓๔.๑๓ ๓๑.๔๘ +๒.๑๑ 
 



                                                                                                                           ๓๒ 

         ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓  ทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓๑.๔๘ ต่ำกว่าระดับชาติ ๒.๓๑          
ต่ำกว่าระดับ สพม.นศ ๒.๖๕ เมื่อเปรียบเทียบผลต่างกับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนพบว่า มีกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย ๔๖.๓๒ พัฒนาขึ้น ๔.๐๐ คณิตศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ย ๑๙.๘๗ พัฒนาขึ้น ๐.๔๙ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย ๓๑.๘๓ พัฒนาขึ้น ๖.๔๗ และ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย ๓๖.๘๖ พัฒนาขึ้น ๒.๐๗  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก  ๑ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้พัฒนาต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ ภาษาอังกฤษ ต่ำกว่า ๒.๔๗ 
  ๒. มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรและประยุกต์ใช้หลักสูตร     
ให้สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของสถานศึกษา 
        ๓. จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
เพื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ อย่างต่อเนื่อง 
  ๔. ส่งเสริมให้ครูผู ้สอนทุกคนปฏิบัติงานเต็มเวลา เต็มความสามารถ สามารถกรอกข้อมูลในรายวิชาโดย         
ใช้โปรแกรมงานทะเบียนนักเรียน พัฒนาระบบงานทะเบียนให้มีความพร้อมเพื่อรองรับโปรแกรมงานทะเบียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
        ๕.ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เน้นให้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูสามารถใช้เทคโนโลยี 
ในการพัฒนาการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพจริงนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
         ๖.สนับสนุนให้มีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
สืบค้นข้อมูล พร้อมกับจัดอบรมสัมมนาการสร้างและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
         ๗. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก 
การอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
         ๘. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาบูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิด 
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์ สู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ๙. พัฒนางานการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่างๆจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
แสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างทีมงานอย่างเป็นรูปธรรม 
          ๑๐. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา จัดกิจกรรมที่สอดแทรกในเรื่องด้านศิลปะดนตรี นาฎศิลป์    
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกโครงการ  
           ๑๑. พัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเอง  และเพ่ือส่วนรวมของนักเรียน        
มากขึ้นเพ่ือส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
          ๑๒. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 
          ๑๓. ส่งเสริมความสามารถพิเศษ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ 
 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ 
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งานกิจการนักเรียน 

 ๑. บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม      
มีระเบียบวินัย มีจิตใจสาธารณะสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมต่าง ๆ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กร
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ 
           ๒. มีการวางแผนในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร 
ผู้ปกครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
           ๓. บริหารงานโดยใช้คู่มือนักเรียนเป็นแนวดำเนินการ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 
นักเรียน ผู้ปกครอง จนสามารถพัฒนาพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนได้ดีข้ึน 

 ๔. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
๕. จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการ         

ตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกข้ันตอน 
งานงบประมาณ การเงินและบัญชี 

๑. มีระบบและการดำเนินการตามระบบการจัดการงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายของทางราชการ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นปัจจุบัน ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้    
ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการบริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

 ๒. บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน และสินทรัพย์ของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว ยัดหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน       
ให้มีการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้บริหารจัดการ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 
           ๓. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  
และความต้องการ  
          ๔. จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณโดยยึดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรให้แต่ละฝ่าย 
          ๕. บริหารงานโดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื ่องมือในการบริหารการควบคุมการใช้งบประมาณ        
อย่างเป็นระบบ 
           ๖. มีการการจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุโดยการกำกับติดตามการบริหารงาน 
การเงิน บัญชี และพัสดุ มีการสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ 
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       งานบุคลากร 
 ๑. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแผน ควบคุม ดูแล นิเทศติดตามงาน ร่วมมือประสาน
กับกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ บุคลากรทุกคน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ร่วมประชุม กำหนด
นโยบาย และสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี บริหารจัดการให้บุคลากรได้รับสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง 
 

       งานบริหารทั่วไป 
    ๑. บริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นการบริหาร
จัดการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศอำนวยต่อการ
เรียนรู้และดูแลสุขภาพอนามัย จัดให้มีสวัสดิการ ให้บริการถูกต้อง ว่องไวแก่บุคลากร ชุมชน สังคม ด้วยความ
รับผิดชอบ มีคุณภาพ 

๒. บริหารจัดการอาคารสถานที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  ๓. จัดสร้างบรรยากาศให้กับนักเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้มีการดูแลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม  

ให้เกิดความปลอดภัย ถูกต้องตามสุขลักษณะและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
            ๔. ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
            ๕. การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 
            ๖. การประสานส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบของบุคคล ชุมชน 
และหน่วยงาน และสถาบันทางสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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2. คุณภาพด้านการศึกษา 
     ๒.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และสืบค้นข้อมูล พร้อมกับจัดอบรมสัมมนาการสร้างและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
          ๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เน้นให้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครู
สามารถใช้เทคโนโลยี  ในการพัฒนาการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพจริง       
นำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
          ๓) ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
    ๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๕) ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ สวัสดิภาพของนักเรียน เช่น ความปลอดภัยในด้านต่างๆ การป้องกัน
ยาเสพติด  ส่งเสริมให้มีการประกันอุบัติเหตุ 
  ๖) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

 ๒.2 การพัฒนาคร ู
          1) จัดระบบข้อมูลครู การพัฒนา การศึกษาดูงาน การอบรม การส่งเสริมให้มี หรือเลื่อน  
วิทยะฐานะ การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
              3) ส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครู  
 ๒.3 การพัฒนาผู้บริหาร 
                 1) นิเทศติดตามผลการดำเนินงานดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
       2) พัฒนาตนเองโดยการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
                   ๓) พัฒนาสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
        ๔) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม โครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ครูบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
หลากหลาย 
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3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๓.1 ผลที่เกิดกับนักเรียน 
       1) นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนปลอด
ศูนย์ตามนโยบาย จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยผลการเรียน ระดับ ๓     
ขึ้นไปสูงขึ้นเป็นที่พึงพอใจมาตลอด 
      2) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
      3) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียน สังคมต้องการ 
      4) นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 

ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด  ๓๐ คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  รอบแรก  TCAS : Portfolio   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย 
1 นายชีพชนก  จันทรวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิศวกรรมโยธา 
วลัยลักษณ์ 

๒ นางสาวเบญจวรรณ  ตันสกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ  สถาปัตยกรรม 
สาขาการออกแบบภายใน 

วลัยลักษณ์ 

๓ นางสาวรถติการ์  ขำแสง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ

ออกกำลังกาย 
(ทุนประเภทความสามารถด้านกีฬา) 

วลัยลักษณ์ 

๔ นางสาวสุณิชา  คำธร สำนักวิชาเวชศาสตร์ 
สาขาเทคนิคการแพทย์ 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

วลัยลักษณ์ 

๕ นางสาวภัทราภรณ์  จุลภักดิ ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต วลัยลักษณ์ 
๖ นายก่อกุศล  แก้วมุข สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ 
วลัยลักษณ์ 

๗ นางสาวจุฑาทิพย์  ไม้จันทร์ดี สำนักวิชาการจัดการ 
หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

และการโรงแรม 

วลัยลักษณ์ 
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ที ่ ชื่อ  -  สกุล คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย 

๘ นางสาวโสรยา  ประดับเพชร สำนักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

วลัยลักษณ์ 

๙ นางสาวนรินทิพย์  ชำนาญพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

สุราษฎร์ธานี 

๑๐ นางสาวเพ็ญพิสุทธ์  รักขพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

สุราษฎร์ธานี 

๑๑ นางสาวหทัยชนก  เทียงดาห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 

ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

๑๒ นายนนทวัฒน์  ชูบุร ี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์ 

ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

๑๓ นางสาวณัฐนิชา  แก้วเกิด คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์ 

ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

๑๔ นางสาวสิริวรรณ  สินตุ้น คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑๕ นางสาวดวงฤทัย  นิลละออ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขารัฐประสานศาสตร์ 

ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

๑๖ นางสาวณัฎฐริกา  จีบโจง คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรบัญชี 

ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

๑๗ นายสาธิต  ชำนาญพงศ์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 
สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ 

ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

๑๘ นางสาวฐานิกา  ยางแก้ว ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด 

ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

๑๙ นางสาวธนาภรณ์  สินตุ้น ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาการตลาด 

ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

๒๐ นางสาวธีริศรา  ลอยนวล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมโยธา 

เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย (สงขลา) 

๒๑ นางสาวจิราณี  ภัทรนาวิก สาขาวิทยาการจัดการ สุโขทัยธรรมาธิราช 
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ผลการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี ๒๕๖๔  
ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ช่ือนักเรียน ช้ัน รางวัล/เกียรติบัตรทีไ่ดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบ 

1.เด็กหญิงศศิประภา  แก้วพุฒ 
2.เด็กหญิงพรรทิวา  ราชคต 
3.เด็กหญิงฐิติรตัน์  รักษาเมือง 
4.เด็กหญิงพรธิดารัตน์  ไม้ค้าง 
5.เด็กหญิงวีณา  คงวัดใหม ่
6.ด.ญ.รุ้งไพลิน  สังข์ทอง 
7.ด.ญ.นัยน์ภคั จันทร์ภักด ี
8.ด.ญ.ทักษะพร ละอองแก้ว 
9.ด.ญ.ปณติา  ไชยศร ี
10.ด.ญ.อนัญญา  ธานินพงศ ์
11.ด.ญ.จิรินันท์  คงทอง 

ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.1 
ม.2 
ม.1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 
แข่งขันกล่าวคำอาราธนาในพุทธ
ศาสนพิธ ี

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

1.ด.ญ.ชมพูนุช  รอดทุกข์ 
2.เด็กหญิงอนัญญา  นวลเลื่อน 
3.เด็กหญิงภณัทิรา  วัฒนโยธิน 
4.เด็กหญิงสภุาพร  โชติกะ 
5.นางสาวรุ้งดาวรรณ คชาผล 
6.นางสาวณภัทร  ชำนาญพงศ ์
7.นางสาวอรทัย  ทองคำ 

ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.1 
ม.4 
ม.4 
ม.4 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 
แข่งขันสวดมนตส์รภญัญะ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

1.ด.ญ.ชมพูนุช  รอดทุกข์ 
2.เด็กหญิงอนัญญา  นวลเลื่อน 
3.เด็กหญิงภณัทิรา  วัฒนโยธิน 
4.เด็กหญิงสภุาพร  โชติกะ 
5.นางสาวรุ้งดาวรรณ คชาผล 
6.นางสาวณภัทร  ชำนาญพงศ ์
7.นางสาวอรทัย  ทองคำ 

ม.2 
ม.2 
ม.2 
ม.1 
ม.4 
ม.4 
ม.4 

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสรญิ
พระรัตนตรัย ทำนองสรภญัญะ 

วัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

            
 สรุปผลการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี ๒๕๖๔ ของ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๔ รายการ 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ จำนวน ๒ รายการ สร้างความภาคภูมิใจ พอใจให้กับทุกฝ่าย
ได้ดียิ่ง 

 
 
 



                                                                                                                           ๓๙ 

๓.2. ผลท่ีเกิดกับครู 
        ๑) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครู และโรงเรียนนบพิตำวิทยา และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

       ๒) ครูมีพัฒนาตนเอง ส่งผลให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน สามารถ
เป็นผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
        ๓) ครูมีความก้าวหน้าพัฒนาในวิชาชีพ ได้รับรางวัล ได้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
        ๔) ครูมีการพัฒนาตนเองท้ังด้านการจัดการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
        ๕) ครูได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปีการศึกษา จำนวน ๒ ครั้ง ส่งผลให้มีการ
พัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
     ผลงานครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
๑ นางสาววสุ เที่ยวแสวง รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประภทครูผู้สอนดีเด่นวิชา

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหาร
จัดการชั้นเรียน สถานศึกษาขนาดเล็ก กิจกรรมเชิดชู
เกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพม.นศ. 

๒ นางพิมพิมล พรหมลักษณ์ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประภทครูผู้สอนดีเด่นวิชา
ลูกเสือเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้าน
บริหารจัดการชั้นเรียน สถานศึกษาขนาดกลาง 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพม.นศ. 

๓ นางสาววิจิตรา มีวาสนา รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประภทครูผู้สอนดีเด่น
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  สถานศึกษาขนาดกลาง กิจกรรมเชิดชู
เกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สพม.นศ. 

๔ นายณรงค์ กิจแถลง รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๔ สพป.นศ.๔ 
๕ นางอำนวย รักเถาว์ รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๔ สพป.นศ.๔ 
๖ นายแสวง เหลืองแก่ รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๔ สพป.นศ.๔ 
๗ นางสุจินดา จันชุม รางวัลครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม 

จริยธรรม “ดีเด่น ระดับชาติ” สมควรได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ โครงการมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

มจร.นศ. 

 



                                                                                                                           ๔๐ 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
๘ นางนิภา ใหม่ชุม รางวัลครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม 

จริยธรรม “ดีเด่น ระดับชาติ” สมควรได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ โครงการมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

มจร.นศ. 

๙ นางนฤมล นิลกรรณ์ รางวัลครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม “ดีเด่น ระดับชาติ” สมควรได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ โครงการมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

มจร.นศ. 

๑๐. นายสบาย ทองสลัก รางวัลครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม “ดีเด่น ระดับชาติ” สมควรได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ โครงการมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

มจร.นศ. 

๑๑ นางสุพรพรรณ รักจันทร์ รางวัลครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม “ดีเด่น ระดับชาติ” สมควรได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ โครงการมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

มจร.นศ. 

๑๒ นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๓ คุรุสภา 
 

     สรุปผลการได้รับรางวัลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของ
หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ ผลได้รับรางวัลระดับชาติ ๒ รายการ ระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด จำนวน ๖ คน 
สร้างความภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย 
 

๓.3 ผลที่เกิดกับผู้บริหาร 
       ๑) พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อสารเทคโนโลยี 
จากการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมนักเรียน ครู บุคลากรและผู้
ที ่เกี ่ยวข้องให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ตามศักยภาพของทางโรงเรียนที่มีอยู่ ส่งผลให้ข้าพเจ้า นักเรียน ครู บุคลากร และทุก
ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลสำเร็จที่เกิดขึ้น 
                ๒) ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้นำขององค์กรทั้งในและ
นอกโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ  
       ๓) ผู ้บริหารดำเนินการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบ ส่งผลให้ครู บุคลากร 
นักเรียน มีการพัฒนา ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 
 



                                                                                                                           ๔๑ 

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

รายการ 
รางวัลระดับ 

รวม 
ชาติ เขตพ้ืนที่ อำเภอ โรงเรียน 

Best Practice วิชาการมัธยมศึกษา - ๑ - - ๑ 

รวม - ๑ - - ๑ 
   

     สรุปผลการได้ร ับรางวัลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารสถานศึกษา ในรอบปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ของระดับเขตพื้นที่/จังหวัด จำนวน ๑ รายการ สร้างความภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของ  ทุก
ฝ่าย 

๓.4  ผลที่เกิดกับชุมชน 

    1) ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครอบครัวนักเรียน ผู้ปกครอง โดยมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน มีการพบครูที่ปรึกษาและมีการเยี่ยมบ้าน  
    ๒) พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ได้แก่ การเชิญผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหา
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   ๓) ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมสำคัญในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  
   ๔) โรงเรียนให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน หน่วยงานต่า งๆ ในด้านต่าง ๆ ตามที่ร้องขอมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในด้านอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตัวครู บุคลากร และนักเรียน 
   ๕) ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ให้กับทางโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง 
 

๓.5  ผลที่เกิดกับโรงเรียน 

    ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนนบพิตำวิทยากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนนบพิตำวิทยา ความต้องการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิตำวิทยาที ่ช ัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล           
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิตำวิทยา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
    ๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน     
นบพิตำวิทยา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 



                                                                                                                           ๔๒ 

    ๔) โรงเรียนได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
อย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง 
    ๕) โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกห้องเรียนสวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้     
ของคร ูและนักเรียนเป็นอย่างดี ได้รับรางวัลที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ 
   ๖) มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครู บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ประสบความสำเร็จ มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
    ๗) โรงเรียนได้รับความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีการทำงานเป็นทีม มีแนวปฏิบัติใน
การดำเนินการที่ชัดเจน  
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๖. ผลการประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
   ๖.๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

   ๖.๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
          ที่สนบัสนุนผลการประเมินตนเอง 
            ๖.๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

            โรงเรียนนบพิตำวิทยาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนนบพิตำวิทยาจึงกำหนด
มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน ภาษาไทย การสนทนา นำเสนอผลงาน ผ่านกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันสุนทรภู่ ค่ายรักการอ่าน 
การใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษาและสนทนาอย่างง่าย ผ่านกิจกรรมวันคริสต์มาส การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดคำนวณเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การการซื้อขาย 
จากกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  ค่าร้อยละจากการนำเสนอโครงงานของนักเรียน เป็นต้น การใช้ภาษา
ในการสื่อสารเป็นมัคคุเทศก์ นำชมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจากการจัดการเรียนการสอนในวิชามัคคุเทศก์ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน มีผลงานหรือนวัตกรรมหรือผลงานประดิษฐ์ อธิบายหลักการขั้นตอนการทำงานและปัญหา
อุปสรรคได้อย่างดี สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และใช้สื่อ Social Network ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี 
รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เกรดเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับผลการเรียน ระดับ ๓ ขึ้นไป กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ๓๕.๙๓ คณิตศาสตร์ ๓๒.๙๖ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๔๑.๘๖ สังคมศึกษา ศาสนา
และว ัฒนธรรม   ๕๖.๘๘ ส ุขศ ึกษาและพลศ ึกษา  ๘๗.๒๓  ศ ิลปะ  ๖๘.๑๗ การงานอาช ีพ  ๖๗.๖๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๙.๑๔ มาตรฐานสากล ๓๓.๓๑ สรุปได้ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับผลการเรียนระดับ ๓ 
ขึ้นไปสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด มี ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ ระดับ ๓ 
ขึ ้นไป ร้อยละ ๓๒.๙๖ อีก ๗ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้มีผลการเรียนระดับ ๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ 
ภาษาไทย กำหนด ร้อยละ ๔๔.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๓๕.๙๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กำหนด ร้อยละ ๔๒.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๔๑.๘๖  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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กำหนด ร้อยละ  ๖๕.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๕๖.๘๘ ศิลปะ กำหนดไว้ ร้อยละ ๗๓.๐๐ ระดับ 
๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๖๘.๑๗ สุขศึกษาและพลศึกษา กำหนด ร้อยละ  ๙๒.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ 
๘๗.๒๓ ภาษาต่างประเทศ กำหนด ร้อยละ ๒๔ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๑๙.๑๔  และภาพรวมของ
โรงเรียนกำหนดร้อยลพ ๕๘.๐๐ มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ร้อยละ ๕๓.๕๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เฉลี่ยระดับโรงเรียน ๓๖.๐๗ สูงกว่าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ๒.๗๙ เมื่อแยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย ๓๖.๐๗ สูงกว่าระดับชาติ ๐.๐๗ ต่ำกว่าระดับ สพม.นศ. ๓.๖๔ เมื่อเปรียบเทียบผลต่างกับปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ของโรงเรียนพบว่า ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีพัฒนาสูงขึ้นทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลี่ย ๒.๗๙ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้น ๖.๓๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงขึ้น ๓.๒๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สูงขึ้น ๑.๐๔ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น ๐.๕๔ ตามลำดับ ส่วนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้ง ๕ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่าในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓๑.๔๘ ต่ำกว่าระดับชาติ ๒.๓๑ ต่ำกว่าระดับ สพม.นศ ๒.๖๕ เมื่อ
เปรียบเทียบผลต่างกับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนพบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ๔ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย ๔๖.๓๒ พัฒนาขึ้น ๔.๐๐ คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๑๙.๘๗ พัฒนาขึ้น 
๐.๔๙ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี ่ย ๓๑.๘๓ พัฒนาขึ ้น ๖.๔๗ และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย ๓๖.๘๖ พัฒนาขึ้น ๒.๐๗  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนา
ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ ภาษาอังกฤษ ต่ำกว่า ๒.๔๗ 

  และผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้และทักษะพื้นฐานอาชีพได้อย่างน้อยคนละ  ๑  อย่าง ผ่านกิจกรรม
ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมชุมนุม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสาระเพ่ิมตามความถนัดของผู้เรียน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะการเป็นผู้นำ มี
จิตอาสา   ผ่านกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า  ทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย โดยการร่วมโครงการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมของชุมชน การปลูกป่า ปลูกหญ้าแผกจากโครงการต่างๆ               
ที่หน่วยงานในชุมชนขอความร่วมมือเช่น โครงการไทยรักษ์ป่า เป็นต้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
เช่น กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เป็นต้น ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีร่างกายแข็งแรงไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดและมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีน้ำหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ ์

    ๖.๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

            ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู ้เร ียนที ่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  
โครงการ/กิจกรรมค่ายรักการอ่าน กิจกรรมบันทึกการอ่าน(ยอดนักอ่าน) กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมภาษาไทย
วันละคำ กิจกรรม English Camp กิจกรรมวันคริสต์มาส นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน     
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา       
ค่ายบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจัดการเรียนรู้โดย DLIT/DLTV และยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย เช่น ค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ การเข้าร่วมอบรมมารยาทไทยของ
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สภาวัฒนธรรมอำเภอนบพิตำ กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน เช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา แห่ผ้า   
ขึ้นธาตุ เป็นต้น การร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลูกเสือจิตอาสาวั นพ่อแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้   
การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  การป้องกันอุบัติภัยจากหน่วยงานภายนอกมาให้
ความร่วมมือในการจัดความรู้ 

๖.๓ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื ่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

2. สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนน่าอยู่น่า
เรียน สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

๑. นักเรียนขาดความรับผิดชอบ 
๒. นักเรียนมีต้นทุนชีวิตค่อนข้างต่ำ 
๓. ชุมชนมีความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ

มลพิษ 
๔. ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณสูงกว่าเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น  

๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั ้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตน เอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 



                                                                                                                           ๔๖ 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

๒.๑ ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

๒.๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

    ๒.๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

    เพื ่อให้บรรลุตามกระบวนการบร ิหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเร ียน           
นบพิตำวิทยา  กำหนดให้มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนนบพิตำวิทยากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนนบพิตำวิทยา ความต้องการชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัต ิ ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง  ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเร ียนนบพิตำวิทยาที ่ช ัดเจน                 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิตำวิทยา โดยความร่วมมือ            
ของผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนนบพิตำวิทยา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และโรงเรียนนบพิตำวิทยา และจัดให้มีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง   
มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนนบพิตำวิทยา โรงเรียนใช้ PDCA ในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี โดยความร่วมมือของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมตามความต้องการสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีที่พักผ่อนที่เพียงพอสำหรับนักเรียน 
โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  

      ๒.๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

     ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะกลาง ๔ ปี จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การประชุม
ประจำเดือนเพื่อสรุปงานแต่ละกลุ่มบริหารงาน และวางแผนในการทำงานต่อไป ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตัวเอง      
ในการฝึกอบรมพัฒนาตนเองภาคเรียนละ ๒๐ ชั่วโมง รวมถึงการจัดโครงการศึกษาดูงานปีละ ๑ ครั้ง จัดให้มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเพียงพอจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ใช้ระบบ PDCA 
ในการบริหารจัดการ ทั้งการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือ    
ทุกฝ่ายมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ห้องปฏิบัติการและ จัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนทุกคน
ได้นำเสนอผลงานโดยจัดงานวันวิชาการโรงเรียนปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน  



                                                                                                                           ๔๗ 

๒.๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

       การบร ิหารจ ัดการเป ็นระบบตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 

๑. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
๒. การดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
๔)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๕)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
๖)  จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอกับนักเรียน 
๗)  สร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคมรอบด้าน 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓.๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๓.๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ 

       ประเมินตนเอง 

        ๓.๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

   โรงเรียนนบพิตำวิทยาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนบพิตำวิทยา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้กันอย่างมีความสุข  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียน เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่านการทำเป็นโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริง และนักเรียนขยายความคิด นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ครูทุกคนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้เทคนิคการสอน
อย่างน้อย ๒ รูปแบบ ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และนำไปวิเคราะห์วางแผนพัฒนาการเรียนการ
สอน ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในห้องเรียน  ครูทุกคนมีแผนการวัด 
และประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอดปีการศึกษา (มีการกำหนดสัดส่วนคะแนน จำนวนชิ้นงาน และพฤติกรรม
นักเรียน ชัดเจน) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตร  



                                                                                                                           ๔๘ 

๓.๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

       ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือก
ตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื ่อ เทคโนโลยีและ      
แหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ    
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้โดยจัดกิจกรรมOpen house ให้นักเรียน
นำเสนอผลงาน และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาและชุมชน  จัดระบบ
การนิเทศภายในโรงเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยจัดการนิเทศเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้และนิเทศรายบุคคล  

 ๓.๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การทำงานเป็นทีม 
๒. การมีส่วนร่วม 
๓. ความสามัคคี 

๑. ครูขาดการนำวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาจริงๆ 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นชิ้นงานนวัตกรรม 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้จริง 
5) กิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้ 
     สูงขึ้นตามระดับชั้น 
๖) โครงการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง 
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ประกาศโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง  ให้ใช้โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล 
เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………….. 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 
39  และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550  
ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารบุคคลและ
การบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง   ดังนั้นเพี่อให้การ
ปฏิบัติงานของครู บุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยา  อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามนโยบายและวัตถุประสงค์    
ของสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรา 9 (1) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการ    
มีเอกภาพด้านนโยบายด้วยระบอบประชาธิปไตยและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจ     
ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนบพิตำวิทยา”   
          จึงประกาศให้ใช้โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคลและขอบข่าย
ภาระงานการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดังนี้ 
 
1.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 ก. การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
 ข. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
 ค. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 ง. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 จ. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ฉ. การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 ช. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 ซ. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 ฌ. การนิเทศการศึกษา 
 ญ. การแนะแนว 
 ฎ. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ฏ. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 ฐ. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
 ฑ. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
              และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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 ฒ. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 ณ. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
 ด. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  ต. งานรับนักเรียนและสำมะโนผู้เรียน 
 

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

๓.  กลุ่มบริหารทั่วไป 
 ก. การพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาองค์การ 
 ข. งานเทคโนโลยีและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 ค. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ง. การจัดระบบควบคุมภายใน 
 จ. งานประชาสัมพันธ์ 
 ฉ. การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 ช. การดำเนินงานธุรการ 
 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 
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๔.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ก. การวางแผนอัตรากำลัง 
 ข. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ง. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 จ. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 ฉ. การลาทุกประเภท 
 ช. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ซ. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 ฌ. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ญ. การรายงานการดำเนินการทางวินัย 
 ฐ. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
 ฑ. การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ฒ. การส่งเสริม ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ณ. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ด. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ต. การส่งเสริม วินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ถ. การริเริ่มส่งเสริมการขอใบอนุญาต 
 ท. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
๕.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 ก. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา 
              ขั้นพ้ืนฐาน 
 ข. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ 
              การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
 ค. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ง. การขอโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 จ. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ฉ. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
 ช. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 ซ. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 ฌ. การปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 ญ. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ฎ. การวางแผนพัสดุ การจัดหาพัสดุ 
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ฏ. การควบคุม ดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
 ฐ. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาวัสดุ 
 ฑ. การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  

ฒ. การเบิกเงินจากคลัง 
 ณ. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
 ด. การนำเงินส่งคลัง 
 ต. การจัดทำบัญชีการเงิน 
 ถ. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 ท. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน  
  ธ. งานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕    พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 
 
      

       (นายสมเจตน์  กั๋งเซ่ง) 
         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนงาน/ โครงการ/งบประมาณ 

ตามกลยุทธิโ์รงเรียน สู่มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  
 ตามแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 256๔    โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 

        โรงเรียนนบพิตำวิทยา อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 256๔ และได้นำงบประมาณในส่วนนี้ไปจัดสรร
สำหรับการดำเนินงานโครงการสนองตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน เอกลักษณ์
โรงเรียน อัตลักษณ์โรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามกรอบ
เงื่อนไขงบประมาณที่กำหนด โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนบพิตำวิทยา จำนวน 3๖ โครงการ ดังนี้ 

 

3.1 สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  256๔ 
ประมาณการแผนงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 

งบประมาณที่จัดสรร ๓,๕๑๑,๔๓๖ บาท   
 

ประเภทของเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   หมายเหตุ 
1.  อุดหนุน ม.ต้น,ม.ปลาย ๒,๑๗๑,๘๙๘.๖๕  

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑,๑๖๑,๕๓๗  
3. งบประมาณโครงการโรงเรียนในฝัน -  
4. ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน -  
5. งบประมาณ กพร.เหลือจ่าย -  
6. เงินอ่ืนๆ (เงินรายได้  บริจาค ) ๑๗๘,000  

รวม ๓,๕๑๑,๔๓๕.๖๕  
 

 

 

 

 



                                                                                                                           ๕๔ 

 

 

 

       เงินเรียนฟรี 15  ปี และเงินอื่นๆ 

 

ปีการศึกษา 25๖๔ 
งบอุดหนุน 

(บาท) 

กพร 

 (บาท) 

อุดหนุน + กพร 

 (บาท) 

ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2,170,898.65 1,162,537 3,333,435.65 

หนังสือเรียน เครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน 846,936 - - 

เงินอ่ืนๆ (รายได้สถานศึกษา บริจาค อ่ืนๆ ) - - ๑๗๘,000 

รวม 3,017,834.65 1,162,537 3,511,435.65 

รวมทั้งสิ้น 3,691,807.30 

 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมตามกลุ่มบริหารงาน 

 

ที่ จัดสรร/ฝ่าย ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม  
1 บริหารวิชาการ 355,200 965,000 1,320,200 
2 บริหารกิจการนักเรียน ๑๑๓,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ 154,000 
3 บริหารทั่วไป ๔๓๐,๓๐๐ ๑๐๓,๑๑๐ 533,410 
4 บริหารงานบุคลากร 99,000 ๑๒๙,๐๐๐ 228,000 
5 บริหารงบประมาณ ๕,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ 32,000 
6 วัสดุกลาง (งบประมาณ) 150,000 150,000 300,000 
7 สาธารณูปโภค (งบประมาณ) 150,000 150,000 300,000 
๘ สำรองจ่าย(งบกลาง) 328,000 315,826.65 643,826 

รวม 1,630,500 1,880,936.65 3,511,436.65 
 

 

 

๓.2  จำนวนเงินที่จัดสรรทำแผน/โครงการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



                                                                                                                           ๕๕ 

๓.3  แบบสรุปงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ปีการศึกษา  256๔ 
ตามกลยุทธิ์โรงเรียน สู่มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ 1,๓๒๐,๒๐0 บาท (เงินอุดหนุน  3๕๖,๒๐0  บาท  เงิน กพร. ๙๖๔,๐๐0 บาท ) 

ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

รวมงบ 
ประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

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

1. โครงการพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารภาษาไทย 

 
1,000 

 
- 

 
๓๘,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๓๙,000 

ครูนิรัตน์  

2. โครงการพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียนการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

- - 1๕,000 ๖,000 - - ๒๑,000 ครูอำนวย  

3. โครงการพัฒนา
ความสามารถในการคิด
คำนวณ 

๖,๐๐๐ - ๒๗,000 ๗,๐00 - - ๔๐,000 
 
ครูพนิดา  

4. โครงการพัฒนาการคิด
พิชิตเป้าหมาย 

- - ๓๖,๐00 1,500 - - ๓๗,๕00 
ครูวสุ  

5. โครงการนักเรียน ๑ คน 
๑ นวัตกรรม 

- - ๑๕,000 - - - ๑๕,000 
ครูพิมพิมล  

6. โครงการพัฒนางาน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศสู่การเรียน
การสอน 

๒๐๖,๗๐๐ - - ๑3,000 - - ๒๑๙,๗00 

 
ครูชุติมา  

7. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

- - ๑๒,๕00 ๒,๕00 - 
 
- 

๑๕,000 
ครูธนา
ภรณ์  

8. โครงการพัฒนาผลการ
สอดสอบระดับชาติ  

- - - ๕๕,๐๐๐ - - ๕๕,๐๐๐ ครูพนิดา 

9. โครงการสานต่อศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนา
อาชีพ 

- - ๓๘,๕๐๐ ๘๗,๕00 - - ๑๒๖,000 
 
ครูสุมาลี 

10. โครงการคุณธรรมนำ
ชีวิตเสริมสร้างวินัยใน
ตนเอง 

- - ๒๙,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ - 
 
- 

๘๓,000 
 
ครูนฤมล  

11. โครงการอนุรักษ์ท้องถิ่น
ไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 
๗,000 

 
๕,000 

 
๑๖,๕๐๐ 

 
๑๙,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๔๗,๕๐๐ 

 
ครูสบาย  

12. โครงการสร้างเสริม
สุขภาพ สุนทรียภาพ 

๑,๐00 ๑,๐๐๐ ๑๑๓,๐00 ๒๔,๐00 - - ๑๓๙,๐00 
ครูอาบีบซา  

 
 
 



                                                                                                                           ๕๖ 

 ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

รวมงบ 
ประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

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

13. โครงการบริหาร
จัดการประบวน
การทำงานสู่ระบบ
คุณภาพ 

 
11๙,๒๔0 

 
๑๕๙,๒๔๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๒๗๘,๔๘๐ 

 
ครูศรีรักษ์ 

14. โครงการพัฒนา
หลักสตูร 

- 1,000 - - - - 1,000 ครูธนาภรณ์ 

15 โครงการพัฒนา
ความรูสู้่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

 
- 

 
- 

 
๑๒๒,๐๐๐ 

 
๑๒๘,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
๒๕๐,๐๐๐ 

 
ครูศิริกานต ์

16 โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

 
๗๔,๐๐๐ 

 
๑๑,๕๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๘๕,๕๐๐ 

 
ครูสุณี 

17 โครงการพัฒนาคร ู
สู่มืออาชีพ 

 
๓๒,000 

 
10,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๔๒,000 

 
ครูศรีรักษ์ 

18 โครงการทัศน
ศึกษาวิชาการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑๐๔,000 

 
- 

 
- 

 
๑๐๔,000 

 
ครูสุณี 

รวม ๓๒๗,๐๐๐ ๒๘,๕๐๐ ๔๖๒,๕๐๐ ๕๐๑,๕๐๐ - - 1,๓๒๐,๒๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                           ๕๗ 

๓.4  แบบสรุปงบประมาณกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ปีการศึกษา  256๔ 

ตามกลยุทธิ์โรงเรียน สู่มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ ๑๕๔,000 บาท ( เงินอุดหนุน ๑๑๓,๐๐๐ บาท เงิน กพร. ๔๑,๐๐๐ บาท ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ 

งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 

 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
อุดหนุน กพร. อ่ืนๆ 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. โครงการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครองและ
ชุมชน 

๒,000 - - - - - ๒,000 ครูวีณา  

2. โครงการพัฒนาสำนักงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

๔,000 ๔,000 - - - - ๘,000 ครูนฤมล   

3. โครงการร่วมสร้างความรัก 
ความสามัคคี 

๕,000 ๑๐,000 - - - - ๑๕,000 ครูอาบีบชา  

4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๒๔,๕๐๐ 500 - - - - ๒๕,๐๐๐ ครูสุภนีตา  

5 จัดทำนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

๓๐,000 - - - - - ๓๐,000 ครูสุภนีตา  

6 พฤติกรรมดีห่างไกลยาเสพ
ติด 

๓๓,000 - - - - - ๓๓,000 ครูสถิตย์  

7 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

- - ๓๑,๐๐๐ ๑๐,000 - - ๔๑,๐๐๐ ครูอาบีบชา  

รวม ๙๘,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - ๑๕๔,๐๐๐  



                                                                                                                           ๕๘ 

 
๓.5  แบบสรุปงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป  ปีการศึกษา  256๔ 

ตามกลยุทธิ์โรงเรียน สู่มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
งบประมาณ ๕๓๓,๔๑๐ บาท  (เงินอุดหนุน  ๔๐๕,๔๑๐ บาท งบอ่ืนๆ ๑๒๘,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวมงบ 

ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
อุดหนุน กพร. อ่ืนๆ 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1 
โครงการ จดัระบบ
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

๓๘,๖๐๐ 1๐,๖10 - - - - ๔๙,๒๑๐ ชุติมา   

2. โครงการภาคี
เครือข่ายและระดม
ทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๖,๗๐๐ ๕,500 - - - - ๑๒,๒00 วิจิตรา   

3. โครงการ พัฒนา
อาคารสถานท่ี 

๒๗๔,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ 
- - 

๘๙,000 3๙,000 ๔๔๔,๐๐๐ วิจิตรา   

4 โครงการโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพ 

๑๑,๐๐๐ ๖,000 - - - - ๑๗,๐๐๐ สุจินดา  

5. โครงการ 
สื่อสารงาน
ประชาสมัพันธ์ 

๑๑,000 - - - - - 1๑,000 สุมาล ี

 รวม ๓๔๑,๓๐๐ ๖๔,๑๑๐ - - ๘๙,000 3๙,000 ๕๓๓,๔๑๐  



                                                                                                                           ๕๙ 

๓.6  แบบสรุปงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล  ปีการศึกษา  256๔ 
ตามกลยุทธิ์โรงเรียน สู่มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ ๒๒๘,000 บาท (เงินอุดหนุน 1๗๘,000 บาท , เงิน  กพร. – บาท เงินอ่ืนๆ ๕๐,๐๐๐ บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

รวมงบ 
ประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ อุดหนุน กพร งบอื่นๆ 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. โครงการโครงการ
เสรมิสร้างบุคลากรในการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพทางวิชาชีพ 

๔๐,๐๐๐ 1๒5,000 - - - - ๑๖๕,๐๐๐ สุพรพรรณ 

2. โครงการ ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) 

- - - - - - - พิมพิมล 

3. โครงการบริหารจัดการ
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

๙,๐๐๐ 4,0๐0 - - ๕๐,๐๐๐ - ๖๓,๐๐๐ นิภา 

 รวมท้ังสิ้น ๔๙,๐๐๐ ๑๒๙,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ - ๒๒๘,000    



                                                                                                                           ๖๐ 

๓.7  แบบสรุปงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ   ประจำปีการศึกษา  256๔ 
ตามกลยุทธิ์โรงเรียน สู่มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  

งบประมาณ  ๑,๒๗๕,๘๒๕,๖๕ บาท  
(เงินอุดหนุน กลุ่มงบประมาณ ๓๒,๐๐๐บาท งบกลาง 6๐0,000 บาท , สำรองจ่าย ๖๔๓,๘๒5.๖๕ บาท)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ช่ืองาน/โครงการ 
งบประมาณ 

รวมงบ 
ประมาณ 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
อุดหนุน กพร. อื่นๆ 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1 
โครงการพัฒนา
งานแผนงาน 

 
๒๓,๐๐๐ - - - - ๒๓,๐๐๐ ครวูสุ  

2. โครงการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ 

๕,๐๐๐ ๔,๐๐๐ - - - - ๙,๐๐๐ ครนูิรัตน์   

3. โครงการกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน 

- - - - - - - 
ครมูณฑา  

 กิจกรรมรายจ่าย
ประจำป ี

๕๐๐,๐๐๐ ๕๘๗,๒๘๙ ๑๕๖,๕๓๗ - - - ๑,๒๔๓,๘๒๖ 
ครนูิรัตน์   

รวม ๕๐๕,๐๐๐ ๖๑๔,๒๘๙ ๑๕๖,๕๓๗ - - - ๑,๒๗๕,๘๒๖ - 



                                                                                                                           61 
ความสอดคล้องของกลยุทธ์โรงเรียนกับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 
 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สู่มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที ่2 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รบัการพฒันา

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  
ทักษะวิชาชีพอย่างท่ัวถึงเต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ที ่3 
ปลูกฝังมีคณุธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 

“ศาสตร์พระราชา” 

 กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา

ทั้งระบบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน  
    การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 

๑. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน 
    การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 

   

๒. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน  
    การเขียนการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

๒. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน  
    การเขียนการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

๒. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน  
    การเขียนการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

  

  ๓. โครงการพัฒนาความสามารถ 
    ในการคิดคำนวณ 

  

๔. โครงการพัฒนาการคิดพิชิตเป้าหมาย ๔. โครงการพัฒนาการคิดพิชิตเป้าหมาย    
   ๕. โครงการนักเรียน ๑ คน ๑ นวัตกรรม  

๖.โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีและ 
   สารสนเทศสู่การเรียนการสอน 

๖.โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสู่การเรียนการสอน 

   

๗.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียน 

๗.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

   

๘.โครงการพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

๘.โครงการพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

  ๘.โครงการพัฒนาผลการทดสอบ 
   ระดับชาติ 

  ๙.โครงการสานต่อศาสตร์พระราชา 
   สู่การพัฒนาอาชีพ 
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ความสอดคล้องของกลยุทธ์โรงเรียนกับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สู่มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที ่2 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รบัการพฒันา

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  
ทักษะวิชาชีพอย่างท่ัวถึงเต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ที ่3 
ปลูกฝังมีคณุธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 

“ศาสตร์พระราชา” 

 กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา

ทั้งระบบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๑๐. โครงการคณุธรรมนำชีวิต 
      เสริมสรา้งวินัยในตนเอง 

 ๑๐. โครงการคณุธรรมนำชีวิต 
      เสริมสรา้งวินัยในตนเอง 

 

๑๑.โครงการอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย 
     ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

๑๑.โครงการอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย 
     ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

๑๑.โครงการอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย 
     ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

  

๑๒. โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ  
      สุนทรียภาพ 

๑๒.โครงการสรา้งเสริมสุขภาพ 
สุนทรียภาพ 

๑๒.โครงการสรา้งเสริมสุขภาพ 
สุนทรียภาพ 

  

    ๑๓. โครงการบริหารจัดการ
กระบวนการทำงานสู่ระบบคุณภาพ 

๑๔. โครงการพัฒนาหลักสตูร     
๑๕.อโครงการพัฒนาความรูสู้ ่
     ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๑๕. โครงการพัฒนาความรูสู้ ่
     ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

   

   ๑๖. โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
      ในสถานศึกษา 

 

 ๑๗. โครงการพัฒนาครูสูม่ืออาชีพ  ๑๗.โครงการพัฒนาครสูู่มืออาชีพ  
 ๑๘. โครงการทัศนศึกษาวิชาการ   ๑๘. โครงการทัศนศึกษาวิชาการ 

รวม ๑๐ โครงการ รวม ๑๒ โครงการ รวม ๕ โครงการ รวม ๔ โครงการ รวม ๓ โครงการ 
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ความสอดคล้องของกลยุทธ์โรงเรียนกับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สู่มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที ่2 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รบัการพฒันา

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  
ทักษะวิชาชีพอย่างท่ัวถึงเต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ที ่3 
ปลูกฝังมีคณุธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 

“ศาสตร์พระราชา” 

 กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา

ทั้งระบบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

    ๑๙. โครงการสร้างและพัฒนา 
      เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน 

    ๒๐. โครงการพัฒนาสำนักงาน 
     บริหารกิจการนักเรียน 

๒๑. โครงการร่วมสร้างความรัก  
     ความสามัคค ี

๒๑. โครงการร่วมสร้างความรัก  
     ความสามัคค ี

๒๑.โครงการร่วมสร้างความรัก ความ
สามัคค ี

  

 ๒๒.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๒๒.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 ๒๒.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน 

 ๒๓.จัดทำนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

๒๓.จัดทำนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

 ๒๓.จัดทำนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน 
      การบริหารจัดการ 

    ๒๔.พฤติกรรมดีห่างไกลยาเสพติด 
 

๒๕.โครงการส่งเสริมคณุลักษณะ 
     อันพึงประสงค ์

๒๕.โครงการส่งเสริมคณุลักษณะ 
     อันพึงประสงค ์

๒๕.โครงการส่งเสริมคณุลักษณะ 
     อันพึงประสงค ์

  

รวม ๒ โครงการ รวม ๔ โครงการ รวม ๔ โครงการ รวม - โครงการ รวม ๕ โครงการ 
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ความสอดคล้องของกลยุทธ์โรงเรียนกับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 
 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สู่มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที ่2 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รบัการพฒันา

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  
ทักษะวิชาชีพอย่างท่ัวถึงเต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ที ่3 
ปลูกฝังมีคณุธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 

“ศาสตร์พระราชา” 

 กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา

ทั้งระบบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒๖.โครงการภาคีเครือข่ายและระดม 
    ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 

  ๒๖.โครงการภาคีเครือข่ายและระดม 
      ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
       การศึกษา 

  ๒๗.โครงการภาคีเครือข่ายและระดม 
     ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
      การศึกษา 

  

  ๒๘.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี   
 ๒๙.โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ  ๒๙.โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ  
 ๓๐.โครงการสื่อสารงาน

ประชาสมัพันธ์ 
   

รวม - โครงการ รวม ๓ โครงการ รวม ๒ โครงการ รวม ๑ โครงการ รวม ๑ โครงการ 
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ความสอดคล้องของกลยุทธ์โรงเรียนกับกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สู่มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที ่2 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รบัการพฒันา

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  
ทักษะวิชาชีพอย่างท่ัวถึงเต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ที ่3 
ปลูกฝังมีคณุธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 

“ศาสตร์พระราชา” 

 กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา

ทั้งระบบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

   ๓๑.โครงการเสริมสร้างบุคลากรใน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ทางวิชาชีพ 

 

๓๒.โครงการชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

  ๓๒.โครงการชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

 

๓๓.โครงการบริหารจัดการกลุม่
บริหารงานบุคคล 
 

  ๓๓.โครงการบริหารจัดการกลุม่
บริหารงานบุคคล 

๓๓.โครงการบริหารจัดการกลุม่
บริหารงานบุคคล 

รวม ๒ โครงการ รวม - โครงการ รวม - โครงการ รวม ๓ โครงการ รวม ๑ โครงการ 
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ความสอดคล้องของกลยุทธ์โรงเรียนกับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 

 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สู่มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที ่2 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รบัการพฒันา

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  
ทักษะวิชาชีพอย่างท่ัวถึงเต็มศักยภาพ 

กลยุทธ์ที ่3 
ปลูกฝังมีคณุธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย 

“ศาสตร์พระราชา” 

 กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา

ทั้งระบบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

    ๓๔.โครงการพัฒนางานแผนงาน 
    ๓๕.โครงการบริหารจัดการ

งบประมาณ 
 ๓๖.โครงการกจิกรรมร้านคา้โรงเรยีน ๓๖.โครงการกจิกรรมร้านคา้โรงเรยีน   

รวม - โครงการ รวม ๑ โครงการ รวม ๑ โครงการ รวม - โครงการ รวม ๒ โครงการ 
 
 
 
 
 
 

 

๘๑ 


