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บทท่ี  1   
 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 

1. ภาพรวมของโรงเรียน 
 

1.1 ประวัติ 
  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499 เป็นหลักสูตร

มัธยมศึกษา (ม.1-3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดย นายชุ่ม สมพันธ์ ก านันต าบลนาเคียน เป็นที่ตั้งโรงเรียน 
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น หลักสูตร ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) สังกัดกรมสามัญศึกษา ปี 2515 ได้ย้ายมา
อยู่ที่วัดจอมล้าน (วัดร้าง) หมู่ที่ 1 ต าบลนาทราย ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้ง โรงเรียน จนถึง
ปัจจุบัน  ปี 2519 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตร
ประถมศึกษาตอนปลาย และตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
กองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา ปี 2527 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปัจจุบันมีนักเรียน 55 ห้องรวม 2,012 คนมีข้าราชการครู 104 คน   ลูกจ้างประจ า 7 คน  ลูกจ้าง
ชั่วคราว(พนักงานบริการ) 8 คน  ครูอัตราจ้าง 17 คน  ในปีการศึกษา 2553 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2555 ได้ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 
และเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการบริหารและการจัดการเรียนรู้ตามผลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นโรงเรียนผู้น า ICT ที่มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีความ
พร้อมในด้านทรัพยากรวัสดุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี
ทั้งด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และได้รับการ
พัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้านให้ผู้เรียนเป็น“คนดี    คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” เป็นโรงเรียนที่
สามารถจัดการศึกษาได้ตามความต้องการของชุมชนเป็นที่ศรัทธาและยอมรับจากชุมชนเป็นโรงเรียนต้นแบ
ที่สามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืน
ได ้

1.2 ปรัชญาโรงเรียน “พัฒนาตน  พัฒนาคน  พัฒนางานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล” 
1.3 คติพจน์  “ปญฺญา นราน  รตน  : ปัญญาเป็นแก้วของนรชน”  
1.4 สีประจ าโรงเรียน  “เขียว – ขาว”  

สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญา  
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ ความเป็นคนดีมีวินัย  

1.5 อักษรย่อของโรงเรียน  “ ม.น.ศ.” 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  กลยุทธ์และมาตรการของโรงเรียน 
เมืองนครศรีธรรมราช 

2.1 วิสัยทัศน์   
“ภายในปี 2564  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา” 
 

2.2  พันธกิจ 
1) ประเด็นวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  ก าหนดพันธกิจ ดังนี้  
 พันธกจิที่ 1  จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   
 พันธกิจที่ 2  จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสื่อสารได้สองภาษา 

   พันธกิจที่ 3  น ากระบวนการคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และกระบวนวิจัยสู่ห้องเรียน 
 พันธกิจที่ 4  ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการเรียนรู้  

พันธกิจที่ 5  จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์และกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกพลเมือง  

   พันธกิจที่ 6  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  

 พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ Obec Quality Award  
2) ประเด็นวิสัยทัศน์ด้านสร้างเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ก าหนด

พันธกิจ ดังนี้ 
  พันธกิจที่  8  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 
21 

3) ประเด็นวิสัยทัศน์ ศาสตร์พระราชา  ก าหนดพันธกิจ ดงนี้ 
    พันธกิจที่  9  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา  

  
   2.3 เป้าหมาย    

เป้าหมายที่ 1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรระดับ 1 ขึ้นไป ร้อยละ 90 และระดับ 
3-4 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป และผลการประเมินในระดับชาติ(o-net) สูงขึ้นร้อยละ 3  
 เป้าหมายที่ 2  ผู้เรียนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 2 เพ่ือการสื่อสารได้ร้อยละ  30  

เป้าหมายที่ 3  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและสามารถคิดสร้างสรรค์โครงงาน 1 โครงงาน ใน 
ระยะเวลา 3 ป ี
  เป้าหมายที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้
ร้อยละ 90   
  เป้าหมายที่  5  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี-ดีเยี่ยม ร้อยละ  90    

เป้าหมายที่  6  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง  และครูมีคุณธรรมจริยธรรม 
 100 เลื่อนวิทยฐานะร้อยละ  5  ต่อปี  ครูมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ได้  ร้อยละ 90 

เป้าหมายที่  7  โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โรงเรียน 
มาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (OBECQA)  
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เป้าหมายที่  8  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน(Reading)  การเขียน(writing) การคิดค านวณ 
(Arithmetic) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ(Critical) การคิดสร้างสรรค์(Create)การสื่อสาร
(Communication) และการมีส่วนร่วม(Collaboration) ระดับด-ีดีเยี่ยม ร้อยละ  60    

   เป้าหมายที่  9  ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามศาสตร์พระราชา ในระดับด-ีดีมาก ร้อยละ 60  
 

2.4 กลยุทธ์ของโรงเรียน 
เพ่ือให้การบริหารมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทางโรงเรียนได้ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์  เพ่ือให้

เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
          กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้              
          กลยุทธ์ที่ 4  สร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และจิตส านึกพลเมือง 
          กลยุทธ์ที่ 5  สร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน 
          กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี  
 
 2.5 มาตรการ 
 มาตรการ  1 จัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษความสามารถเฉพาะทางทุกกลุ่มสาระรวมทั้งด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและกีฬา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

มาตรการ 2  เปิดห้องเรียนพิเศษ Science & Mathematic Program , ICT Program  นักเรียน
ทั่วไปทุกคนทุกระดับชั้น  เรียนคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 2 คาบ/สัปดาห์/ภาค เพ่ือเตรียมคนรองรับประชาคม
อาเซียนและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

มาตรการ 3 นักเรียนทั่วไป  เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และภาษาอังกฤษฟังพูด  จากครู
ชาวต่างชาติ 2 คาบ/สัปดาห์ต่อภาคและเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร) จากครูชาว
จีน 2 คาบ/สัปดาห์ต่อภาค นักเรียนกลุ่มสนใจ  เลือกเรียนภาษาต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน  ตาม
ความสนใจ  จากครูชาวต่างชาติ 2 คาบ/สัปดาห์ต่อภาค 
  มาตรการ 4 นักเรียนทั่วไปทุกคน เรียนวิชากิจกรรมสร้างสรรค์โครงงาน และรายวิชา Study 

Independent  3 รายวิชา  
           IS1 : การสร้างองค์ความรู้และการคิดอิสระ (Research & Knowledge Formation)   
               IS2 : การสื่อสารและการน าเสนอ (communication & Presentation)   
       IS3 : กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (Activity for Social & Public Benefit) 
     : ครูจัดท าหลักสูตรบูรณาการโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 
  มาตรการ 5 จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมืองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก โดยสร้าง 
จิตส านึกตามคุณลักษณะประสงค์ 8 ประการ  คือ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและ 
ความรับผิดชอบ  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มีความมุ่งม่ันและพัฒนางาน  รักความเป็นไทย  มีจิต 
สาธารณะ ความดีพ้ืนฐานสากล 5ประการ คือ ความสะอาด ระเบียบวินัย  สุภาพนุ่มนวล  ตรงต่อเวลา 
  และมีสมาธิจิตผ่องใส และค่านิยม 12 ประการ 
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  มาตรการ 6 พัฒนาครูด้านเทคนิคการใช้สื่อและ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  พัฒนาครูไทยให้
สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษและ ICT โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน 
 มาตรการ 7 บริหารเชิงคุณภาพโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  และมีระบบบริหารโดย
ใช้ ICT ทุกกลุ่มบริหาร  มีสื่อ ICT และห้องเรียนคุณภาพ โดยผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ โดยใช้กลุ่ม
สาระเป็นฐานในการบริหาร  ให้เป็นโรงเรียนผู้น าด้าน ICT 

    มาตรการ 8  มีห้องสมุดระบบดิจิตัล จัดตั้งคลินิกเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ที่มีสื่อการสอนของครูและ
ข้อสอบ  ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้  จัดบรรยากาศทางกายภาพและทางวิชาการให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและประชาคมอาเซียน  
 มาตรการ 9  จัดให้ชุมนุมอาเซียน  ให้นักเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  
ร่วมกับสภานักเรียน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทั้งด้านความสามารถในการคิด  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 

 
2.6 ค่านิยมร่วม ใช้ MUEANG N.S.T. Model (เป็นผู้น าตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล บน 

พ้ืนฐานมาตรฐานคุณภาพ)  
 M : Management by fact การบริหารจัดการโดยใช้ข้อเท็จจริง 
 U : Unity : รักใคร่กลมเกลียว 
 E : Excellent : ปฏิบัติให้ดีเยี่ยม 
 A : Achievement : มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 N : Nature  มีความรักและศรัทธาในคุณค่าความเป็นโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
 G : Gently : สภุาพอ่อนโยน 
 N : Nobility : ยึดมั่นคุณธรรม 
 S : Skills  มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ  
 T : Team : ท างานเป็นทีม 
 

2.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ใช้หลักคุณธรรม  8  
มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานที่  1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

ตัวชี้วัด 1.1  เป็นพลเมืองดีของชาติ  
ตัวชี้วัด 1.2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
ตัวชี้วัด 1.3  ศรัทธา  ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
ตัวชี้วัด 1.4  เคารพ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตัวชี้วัด 1.5  รว่มกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียน

ก าหนดทุกครั้ง 
มาตรฐานที่  2  มีความซื่อสัตย์สุจริต        

ตัวชี้วัด 2.1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ  
ตัวชี้วัด 2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
ตัวชี้วัด 2.3  ท าการบ้านหรืองานที่ครูมอบหมายด้วยตนเองไม่ลอกผู้อ่ืน 
ตัวชี้วัด 2.4  รักษาค ามั่นสัญญา 
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ตัวชี้วัด 2.5  ปฏิบัติตามค าพูด 
ตัวชี้วัด 2.6  ไม่หลอกข่มขู่เอาเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่น 

มาตรฐานที่  3  มีวินัยและความรับผิดชอบ        
ตวัชี้วัด 3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ  ของครอบครัว โรงเรียน

และสังคม  
ตัวชี้วัด 3.2  รับผิดชอบต่องานที่มอบหมายและท างานที่มอบหมายด้วยความเต็มใจ 
ตัวชี้วัด 3.3  ยอมรับผิดต่อการกระท าของตนและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.4  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
ตัวชี้วัด 3.5 ท าเวรประจ าวันสะอาด จัดห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ีเป็นระเบียบ 
ตัวชี้วัด 3.6  มีมารยาทและสัมมาคารวะต่อครู  ผู้ปกครองและรุ่นพ่ี 
ตัวชี้วัด 3.7  มีความรู้รักสามัคคี ไม่ทะเลาะวิวาท 
 

มาตรฐานที่  4  ใฝ่เรียนรู้        
ตัวชี้วัด 4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด 4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วย

การเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ตัวชี้วัด 4.3  ร่วมกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม/คลินิกเพ่ือการเรียนรู้ สัปดาห์ละ1คาบ อย่าง

น้อย80 % 
ตัวชี้วัด 4.5  เข้าห้องสมุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ  2  ครั้ง 
ตัวชี้วัด 4.6  สืบค้นข้อมูลจากเอกสาร สื่อ หนังสือ  อินเตอร์เน็ตอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2  

ครั้ง 
มาตรฐานที่  5  อยู่อย่างพอเพียง        

ตัวชี้วัด 5.1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ  มีคุณธรรม  
ตัวชี้วัด 5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ตัวชี้วัด 5.3  ปลูกผักสวนครัวที่บ้านคนละ  1  แปลง 
ตัวชี้วัด 5.4  จัดท าบัญชีครัวเรือนทุกเดือน 
ตัวชี้วัด 5.5  มีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียนทุกเดือน 

มาตรฐานที่  6  มีความมุ่งมั่นในการท างาน        
ตัวชี้วัด 6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน  
ตัวชี้วัด 6.2  ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 6.3  สนใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด 6.4  ไม่ปล่อยงานให้ค้างและท างานเต็มความสามารถ 
ตัวชี้วัด 6.5  สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่มและเพ่ือน 
ตัวชี้วัด 6.6  สืบค้นข้อมูลจากเอกสาร สื่อ หนังสือหรืองานที่ครูมอบหมาย 
ตัวชี้วัด 6.7  จัดท าบันทึกย่อ สรุป องค์ความรู้เป็นแผนที่ความคิดจากการเรียนและการ

ปฏิบัติงานทุกหน่วยการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่  7 รักความเป็นไทย        
ตัวชี้วัด 7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมไทยและมี

ความกตัญูญญู กตเวที   
ตัวชี้วัด 7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม 
ตัวชี้วัด 7.3  อนุรักษ์  สืบทอด  ภูมิปัญญาไทย 
ตัวชี้วัด 7.4  ไม่ประพฤติส่อไปในทางชู้สาว 

มาตรฐานที่  8  มีจิตสาธารณะ        
ตัวชี้วัด 8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน  
ตัวชี้วัด 8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชนและสังคม 
ตัวชี้วัด 8.3  ปลอดอบายมุขทุกชนิดและไม่สูบบุหรี่ 
ตัวชี้วัด 8.4  มีน้ าใจช่วยเหลือและบริการครู เพื่อน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
ตัวชี้วัด 8.5  รว่มกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
ตัวชี้วัด 8.6  รว่มกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

 
3. สภาพปัจจุบัน 
 3.1 ข้อมูลนักเรียน  

          ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศ และชั้นเรียน 

ชั้น หญิง ชาย จ านวน
นักเรียน/คน 

จ านวน
ห้องเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 171 156 327 10 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 154 145 299 9 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 151 156 307 10 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 476 457 933 29 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 120 49 169 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 81 52 133 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 91 40 131 5 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 292 141 433 14 

รวม 768 598 1,366 43 
 

3.2 ข้อมลครูบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางแสดงข้อมูลฝ่ายบริหาร 

ต าแหน่ง เพศ วุฒิทางการศึกษา รวม 
ชาย หญิง ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อ านวยการ 1 - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ - 3 2 1 3 

รวม 1 3 3 1 3 
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ตารางแสดงข้อมูลครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพศ วุฒิทางการศึกษา รวม 
ชาย หญิง ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ภาษาไทย  6 3 3  6 
คณิตศาสตร์ 2 5 5 2  7 
วิทยาศาสตร์ 2 8 8 2  10 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 6 4 6  10 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 1 3  4 
การงานอาชีพ 4 8 3 9  12 
ศิลปะ 3 4 4 3  7 
ภาษาต่างประเทศ  9 4 5  9 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 1 - 1  1 

รวม 18 48 32 34  66 
 

ตารางแสดง  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  

ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ครูอัตราจ้าง - - 4 6 10 
ครูชาวต่างประเทศ - - 2 1 3 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - 5 5 
นักการภารโรง 4 1 2 2 9 
พนักงานขับรถ - - 2 - 2 
ยาม - - 3 - 3 
ช่างคอมพิวเตอร์ - - 1 - 1 

รวม 4 1 14 14 33 
 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
4.1) ที่ดิน  จ านวน 22 ไร่ 1งาน 
4.2) อาคารเรียนและอาคารประกอบ    

4.2.1) มีอาคารเรียน 5   หลัง  
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แบบอาคาร จ านวน(หลัง) จ านวนห้อง/หน่วย 
อาคารเรียน แบบ๐๑๗ (อนุญาตรื้อถอนแล้ว) 1 6 
อาคารเรียน แบบ๓๑๘ 3 54 
อาคารเรียน แบบ๓๒๔ ล/๒๗ 1 24 

รวม 5 84 
                               

4.2.2)  มีอาคารประกอบ     หลังดังนี้ 
 

แบบอาคาร จ านวน(หลัง) จ านวนห้อง/หน่วย 
โรงฝึกงาน 1 1 
หอประชุม ๑๐๐/๒๗ 1 1 
โรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ 1 2 
หอประชุมโรอาหาร แบบ๑๐๑ ล /๒๗(พิเศษ) 1 2 
ห้องน้ า-ห้องส้วม แบบ 6 ที/่27 5 30 

รวม 9 36 
 
   
 4.3)  ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ ปีงบประมาณ  2562 

 9.3.1)  รายรับ   
 

ประเภทงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 
เงินอุดหนุนทั่วไป 4,424,800 
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี  15  ป ี 3,423,754 
เงินรายได้สถานศึกษา 669,999 
เงินระดมทุนเพ่ือการศึกษา(บ.กศ.) 5,079,000 
เงินงบประมาณและงบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 250,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,847,553 
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5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเฉลี่ย แปรผล ร้อยละ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 9.42 ดีมาก 94.20 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 8.19 ด ี 81.90 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 8.22 ด ี 82.20 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 7.98 ด ี 79.80 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 9.19 พอใช้ 45.95 
ตัวบ่งชี้ที่  6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 8.00 ด ี 80.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 5.00 ดีมาก 100.00 
ตัวบ่งชี้ที่  8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัดของสถานศึกษา 4.61 ดีมาก 92.20 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 
100.00 

ตัวบ่งชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะทอ้นเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 
100.00 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลกานด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5.00 ดีมาก 
100.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 

5.00 

 
 

ดีมาก 

 
 

100.00 
 

 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่า มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับดีมากจ านวน 7 ตัวบ่งชี้  
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ค่าเฉลี่ย 9.42 (คิดเป็นร้อยละ 94.20)  ตัวบ่งชี้ที่ 
7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 5.00 (คิดเป็น  ร้อยละ 100 ) ตัว
บ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดของสถานศึกษา  ค่าเฉลี่ย 
4.61 (คิดเป็นร้อยละ 92.20) ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาตามปรัชญาปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา  ค่าเฉลี่ย 5.00 (คิดเป็นร้อยละ 100)  ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 5.00  (คิดเป็นร้อยละ 100) ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผล
การด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 5.00 (คิดเป็นร้อยละ 100)  ตัว
บ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ค่าเฉลี่ย 5.00 (คิดเป็นร้อยละ 100)  มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่มี
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ผลการประเมินในระดับดี จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ค่าเฉลี่ย 8.19 (คิดเป็นร้อยละ 81.90 ) ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ค่าเฉลี่ย 
8.22 (คิดเป็นร้อยละ 82.20) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ค่าเฉลี่ย 7.98 (คิดเป็นร้อยละ 79.80) ตัว
บ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค่าเฉลี่ย 8.00 (คิดเป็นร้อยละ 
80.00) และมาตรฐาน    ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 9.19 (คิดเป็นร้อยละ 45.50) 
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บทที่ 2 
 

การประเมินองค์การ 
 

              1.  การควบคุมคุณภาพ  ได้ก าหนดภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร
ทุกงาน  ได้สร้างคู่มือในการพัฒนาบุคลากรทั้ง  6 หมวด คือ 1) ระบบการน าองค์กร 2) ระบบการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 3) ระบบการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย  4) ระบบการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
5) ระบบการพัฒนาบุคลากร 6)  ระบบการจัดการกระบวนการ เพ่ือให้การท างานเป็นไปตามระบบอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2.  การตรวจสอบคุณภาพ  ได้ท าการการทบทวนและตรวจสอบคุณภาพโดยให้มีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SSR)  และหน่วยงานย่อยจัดรายงานการประเมินตนเอง(SAR) พร้อม
ทั้งเขียนจุดเด่น(PLUS) จุดที่ควรพัฒนา (MINUS)  และสิ่งที่ต้องการในอนาคต (INTERESTING)   
 3.  การประเมินคุณภาพ  ได้ท าการประเมินคุณภาพของครู  ของกลุ่มงานและของโรงเรียน
โดยรวมโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    และจัดท าข้อมูลสารสนเทศทุกมาตรฐาน
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ของสถานศึกษาทุกปี พร้อมทั้งเขียนจุดเด่น(PLUS)     จุดที่
ควรพัฒนา (MINUS)  และสิ่งที่ต้องการในอนาคต (INTERESTING)  และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกภาค
เรียนเพ่ือน าจุดที่ควรพัฒนาไปวางแผนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา   ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม  จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู  โรงเรียน 
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บทท่ี  3   
ทิศทางของโรงเรียนเมอืงนครศรีธรรมราช 

 

     การบริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  ต้องอาศัยปรัชญาการศึกษาอย่างน้อย  3 ปรัชญา คือ ปรัชญาพิพัฒนาการ
นิยม  ซึ่งต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พุทธปรัชญา ซึ่งต้องพัฒนา
จิตส านึก  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนดีที่ยั่งยืนและต้องใช้ปรัชญาปฏิรูปนิยม ซึ่งต้องกล้าตัดสินใจ
เป็นผู้น าเปลี่ยนแปลง  จึงต้องใช้ปรัชญาปฏิรูปนิยม  ซึ่งต้องปฏิรูประบบบริหารและการจัดการที่กระจาย
อ านาจกระจายโอกาส  ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยปรับวิธีเรียนเปลี่ ยนวิธีสอนเน้นการน า
กระบวนการคิดสู่การปฏิบัติโครงงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิรูปวัสดุอุปกรณ์
และอาคารสถานที่ ให้มีสื่อ ICT และสื่อที่ทันสมัย ห้องเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ  สถานที่มีบรรยากาศ
ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญหลายประการ ต้องใช้
เทคนิค วิธีการ กลยุทธ์ที่หลากหลายต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือมุ่งสู่การประกันคุณภาพการศึกษา  โดย
ด าเนินการดังนี้ 

1.  ให้มีหน่วยงานปฏิบัติการ  6  กลุ่ม  ดังนี้      
  (1.1)  กลุ่มอ านวยการ     

    (1.2)  กลุ่มบริหารทั่วไป    
             (1.3)  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
     (1.4)  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
     (1.5)  กลุ่มบริหารวิชาการ  
   (1.6)  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
           

9. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

       โรงเรียนได้ด าเนินการให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค ในการด าเนินงานปรากฏดังนี้ 
 

ด้าน ประเด็นส าคัญ จุดแข็งหรือ จุดอ่อน 
1. S1: 
โครงสร้างและ
นโยบาย
สถานศึกษา 

1.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมีแผนภูมิและคู่มือการบริหารสถานศึกษา 

+ 

1.2 นโยบายสถานศึกษา โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์  กลยุทธ์และนโยบายในการบริหาร 

+ 

2. S2: ผลผลิต
และบริการ 

2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    

- 

     2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน + 
     3) สมรรถนะของผู้เรียน - 
2.2 ด้านการบริการ 
     1) การให้บริการด้านครูและบุคลากร 

 
+ 

     2) การให้บริการด้านวิชาการ      - 
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ด้าน ประเด็นส าคัญ จุดแข็งหรือ จุดอ่อน 
      3) การให้บริการด้านสถานที่      + 

     4) การให้บริการชุมชน - 
2.3 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ + 

3. M1: 
บุคลากร 

 

3.1 ด้านครู 
     1) ครูมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
+ 

     2) ครูมีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- 

     3) ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
การบริหารสถานศึกษา 

+ 

3.2 บุคลากรทางการศึกษา 
     1) ครูอัตราจ้างทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
+ 

     2) ครูอัตราจ้างทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  มีความรู้
ความสามารถในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

- 

     3) ครูอัตราจ้างทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารสถน
ศึกษา 

- 

     4) ลูกจ้างประจ ามีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

+ 

     5) ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการ) มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

+ 

4. M2: 
ประสิทธิภาพ
ทางการเงิน 

4.1 มีแผนปฏิบัติราชการในการใช้งบประมาณ - 
4.1 มีแผนปฏิบัติราชการในการใช้งบประมาณ - 
4.3 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา - 
4.4 ประสิทธิภาพการใช้เงินที่เน้นผลผลิต - 

5. M3: วัสดุ
ทรัพยากร 

5.1 ความเพียงพอและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา  
5.2 อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
5.3  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของสถานศึกษา  
     2) ระบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
     3) ระบบการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย  
     4) ระบบการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้  

      5) ระบบการพัฒนาบุคลากร  
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ด้าน ประเด็นส าคัญ จุดแข็งหรือ 
จุดอ่อน 

      6) ระบบการจัดการกระบวนการ - 
     7) ระบบการบริหารและการจัดการ - 
     8) ระบบภาคีเครือข่าย - 
     9) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
     -ระบบหลัก    
     1) ระบบการจัดการเรียนรู้ 

 
- 

     2) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - 
     3) ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 
6.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม   โดยการมอบอ านาจ  กระจาย
อ านาจในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ครูและบุคลากร 

+ 

6.3 การประชาสัมพันธ์ - 
 

 
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

 

 
ด้าน 

 
ประเด็นส าคัญ 

โอกาส หรือ 
อุปสรรค 

1. S : ด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

1.1 ด้านสังคม  ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นแหล่งซื้อขายยาเสพติดท าให้
นักเรียน มีโอกาสติดยาเสพติด 

- 

1.2 ด้านวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นท าให้นักเรียนมี
จิตส านึกในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรม 

+ 

2. T : ด้าน
เทคโนโลยี 

2.1 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคเทคโนโลยี 

+ 

2.2 คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงท าให้โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดหามา
ใช้ในการจัดบริการสารสนเทศของโรงเรียนได้ 

+ 

3. E : ด้าน
เศรษฐกิจ 

3.1 ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมมีผลกระทบ
ต่อการให้การสนับสนุนการศึกษา 

- 

3.2 อบต. และ อบจ.เข้ามามีส่วนร่วมการศึกษาโดยสนับสนุน
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

- 

4. P : ด้าน
การเมืองและ
กฎหมาย 

4.1 การปฏิรูประบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานท าให้การ
บริหารงานมีอิสระมากข้ึน 

+ 

4.2  ระเบียบพัสดุ ฯ ท าให้การบริหารมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ + 
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2.3 จุดแข็ง (Strengths)  =  S    
 โรงเรียนมีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมีแผนภูมิและคู่มือการบริหาร
สถานศึกษา  มีการก าหนดนโยบายสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ในการบริหาร  
ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มีการให้บริการด้านครูและบุคลากร การให้บริการด้านสถานที่  
ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ ครูมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารสถนศึกษา ครู
อัตราจ้างทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานบริการ) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของสถานศึกษา  อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้  มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการมอบอ านาจ กระจายอ านาจในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้ครูและบุคลากร 
 

2.4 จุดอ่อน    
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ า  ยังไม่มีการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่าง

ชัดเจน 
2.5 โอกาส(Opportunities)  =  O   

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นท าให้นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรม  
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค
เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงท าให้โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดหามาใช้ในการจัดบริการสารสนเทศ
ของโรงเรียนได้  การปฏิรูประบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานท าให้การบริหารงานมีอิสระมากขึ้น    
ระเบียบพัสดุ ฯ ท าให้การบริหารมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2.6  อุปสรรค (Threats)   
ด้านสังคม  ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นแหล่งอบายมุขท าให้นักเรียน มีโอกาสติดยาเสพติด  

ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมมีผลกระทบต่อการให้การสนับสนุนการศึกษา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 

10. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   เพื่อมุ่งสู่การประกันคุณภาพการศึกษา   โดยใช้
กระบวนการบริหาร  ToPSTAR 

     3.1  ระบบ  ToPSTAR 
         การบริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบายและ

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  ต้องอาศัยปรัชญาการศึกษาอย่างน้อย  3  ปรัชญา คือ ปรัชญา           
พิพัฒนาการนิยม  ซึ่งต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พุทธปรัชญา ซึ่งต้อง
พัฒนาจิตส านึก  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนดีที่ยั่งยืนและต้องใช้ปรัชญาปฏิรูปนิยม ซึ่งต้องกล้า
ตัดสินใจเป็นผู้น าเปลี่ยนแปลง  จึงต้องใช้ปรัชญาปฏิรูปนิยม  ซึ่งต้องปฏิรูประบบบริหารและการจัดการที่
กระจายอ านาจกระจายโอกาส  ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเน้น
การน ากระบวนการคิดสู่การปฏิบัติโครงงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิรูปวัสดุ
อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ให้มีสื่อ ICT และสื่อที่ทันสมัย ห้องเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ  สถานที่มี
บรรยากาศทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญหลาย
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ประการ ต้องใช้เทคนิค วิธีการ กลยุทธ์ที่หลากหลายต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือมุ่งสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

        ทางโรงเรียนจึงได้น าหลักการแนวคิดและทฤษฎีการบริหารเชิงระบบรูปแบบ  ToPSTAR  
แนวคิดหลักการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  ได้ท าการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ  ซึ่งสถานศึกษาน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการบริหารรูปแบบ  
ToPSTAR  มาจากค าดังนี้ 
 To   คือ  Thinking over หมายถึง การคิดใหม่ท าใหม่เพ่ือเด็กเมืองนครศรีธรรมราช ทุก
คน  โดยให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ  โดยใช้ทฤษฎี PMI (P=Plus , 
M=Minus , I=Interesting)  และ ทฤษฏี FIVE  WHY  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ในการด าเนินการ 
 P  คือ  Plan  หมายถึง  การวางระบบในการบริหารสถานศึกษา โดยประชุมครูทบทวน
ระบบที่เป็นอยู่  และเสนอแนวทางปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นทุกระบบ ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เขียน
แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน 
 S  คือ  System  หมายถึง  ระบบในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย  3  ระบบหลัก
ได้แก่ ระบบการเรียนรู้  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ  7 ระบบ
สนับสนุนคือ  ระบบการน าองค์กร ระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบบริหารและจัดการ  ระบบการพัฒนา
บุคลากร ระบบการดูแลคุณธรรมวิชาชีพ ระบบชุมชนสัมพันธ์และระบบสารสนเทศโดยแต่ละระบบมีคู่มือ
การบริหารคุณภาพทุกระบบ 
 T  คือ  Team หมายถึง  ทีมในการบริหารในการควบคุมคุณภาพและการปฏิบัติงานตาม
ระบบ  ซึ่งทุกระบบประกอบด้วย  3 ทีมคือ ทีมน า  ทีมบริหารคุณภาพและทีมท า 

A  คือ  Assessment  หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงานตามขั้นตอนของระบบและ
การปฏิบัติงานทุกฝ่าย การประเมินทบทวนตรวจสอบคุณภาพโดยใช้วงจร  PDCA  ประเมินอย่างน้อย 2 
รอบ  จึงสรุปเพื่อค้นหา  Best  Practice 
  R คือ Reflection หมายถึง การรายงานผลสะท้อนระดับคุณภาพของระบบ    สถาบันวิจัย
และพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (2547 : 172) กล่าวว่า  การเขียนรายงานผลสะท้อน
ระดับคุณภาพของระบบ  ควรมีลักษณะขององค์ประกอบอย่างชัดเจนตรงประเด็น  กระชับ  ครอบคลุมใน
ทุกประเด็น  สะท้อนผลการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ไม่มีอคติปราศจากข้อโต้แย้ง 
        3.2  ระบบหลัก  3  ระบบ  คือ  ระบบการเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน   มีกระบวนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 (1) ระบบการจัดการเรียนรู้   ให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการจัดการเรียนรู้  
คณะหนึ่ง โดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการจัดการ
เรียนรู้  ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  เป็นรองประธาน   ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่ม  เป็นกรรมการ  และหัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
ข้าราชการครูผู้สอนทุกคนเป็นทีมท า  โดยด าเนินงานตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบการจัดการเรียนรู้  ที่
คณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการจัดการเรียนรู้ก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารคุณภาพสถานศึกษา ตาม  FLOW   CHART  ที่  1 
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วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

จัดกลุ่มผู้เรียน 
ปรับพื้นฐาน 

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้หลากหลาย 

จัดกิจกิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

นิเทศภายในแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

รายงานผลการสอนและรายงานวิจัย 

ซ่อมเสริม 
ปรับปรุงพัฒนา 

ผ่า

น 

ไม่

ผ่าน 

ผ่าน 

บันทึกหลังสอน/รายงานปญัหา 

ซ่อมเสริม 
สอบแก้ตัว 

ประเมินผลก่อนเรียน 

ประเมินผลการเรยีนแต่ละหน่วย 

ประเมินผลรวม 

วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ 

FLOW   CHART  ที่  1  ระบบการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนมาตรฐานสากล   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
    
                                                                            
   
 
 
  
  
    
 
   
 
 
 
  
  
 
 (2) ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ท าหน้าที่เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ            
ที่รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นรองประธาน ซึ่งมีหัวหน้างานในกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุก
งานเป็นกรรมการ  และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการ
ครูทุกคนที่เป็นที่ปรึกษาชมรม ชุมนุม ผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารี ผู้น ายุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์  เป็น
ทีมท า  โดยด าเนินงานตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก าหนดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคุณภาพ
สถานศึกษา  ตาม  FLOW   CHART  ที่  2 
 
 
 
 

ผ่านหรือไม่ 

ผ่านหรือไม่ 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่านหรือไม่ 
 

ไม่ผ่าน 
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FLOW   CHART  ที ่ 2  ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(3) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนคณะหนึ่ง ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ท าหน้าที่เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ    กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  ที่รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท าหน้าที่เป็นรองประธาน ซึ่งมีหัวหน้างานในกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน  ทุกงานและหัวหน้าระดับทุกระดับชั้น เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการครูทุกคนที่เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
เป็นทีมท า  โดยด าเนินงานตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพสถานศึกษา ตาม FLOW   CHART  ที่  3 

 
 

เลือกกจิกรรม 

ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

วิเคราะหผ์ู้เรียน  ส ารวจความพรอ้มและความต้องการ
ของผู้เรียน 
 ให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม 

 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมตามความถนัด 
และความสนใจ 

 

กิจกรรมตามที่โรงเรียนก าหนด 
(ลส.,นน.,ยว.,บพ.) 

 

จัดนักเรยีนเข้ากลุม่ 

นักเรียนร่วมวางแผนกับอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผน 

ผ่านหรือไม่ 

ประเมินผล 

รายงานผลการจดักิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

ปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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FLOW   CHART  ที่  3  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โรงเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  3.3  ให้มีกระบวนการท างานเชิงระบบ โดยมีกระบวนการท างานระบบย่อย 10 ระบบ ดังนี้ 

 (1) ระบบการน าองค์กร ให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการน าองค์กรคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการแต่ละกลุ่ม ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการน า
องค์กร และผู้ช่วยรองผู้อ านวยการแต่ละกลุ่ม ท าหน้าที่เป็นรองประธาน ซึ่งมีหัวหน้างาน ในแต่ละกลุ่ม
บริหารเป็นกรรมการและหัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารแต่ละกลุ่ม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และ
ให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน/กรรมการทุกคนในกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นทีมท า
ในแต่ละกลุ่มโดยด าเนินงานตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบน าองค์กร ที่คณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบ
การน าองค์กรก าหนด  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคุณภาพสถานศึกษา ตาม  FLOW   

CHART  ที่  4   
 
 
 
 
 

เสี่ยงหรือไม่ 

ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 

คัดกรองนักเรียน 
 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ (โฮมรูม / แนะแนว /
ทักษะชีวิต /ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน) 

 

เยี่ยมบ้าน 
และให้ความชว่ยเหลือ 

 

ก ากับติดตามพฤติกรรม 
 

จัดกิจกรรมป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
 

ปรับปรุง / พัฒนา 

ผ่านหรือไม ่

ประเมินผล 
 

รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ปรับปรุง / พัฒนา 
 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ดีขึ้นหรือไม่ 

ไม่ดีขึ้น 

ดีขึ้น 

ดีขึ้นหรือไม่ 

ไม่ดีขึ้น 

ดีขึ้น 

เสี่ยง 

ไม่เสี่ยง 

ส่งต่อครูแนะแนว 

ส่งต่อภายนอก 
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วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี ้สมศ.,สพฐ.,สพม.  

 

ปรับปรุง/พัฒนา  

ประชาพิจารณ ์

ปฏิบตัิการน าองค์กร 
ดกิจกิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

ประเมินผลการน าองค์กร 

ปรับปรุง/พัฒนา 

ก าหนดแนวทางการน าองค์กร 

FLOW   CHART  ที่  4  ระบบการน าองค์กร  โรงเรียนเมืองโรงเรียนมาตรฐานสากล   
    

 
 

 
 
 
 
 
 
    
                                                                            
   
 
 
  
  
    
 
  
 

(2) ระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา  ให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะหนึ่ งประกอบด้วย รองผู้อ านวยการทุกกลุ่มท าหน้าที่เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา  และผู้ช่วยรองผู้อ านวยการทุกกลุ่มท าหน้าที่เป็นรอง
ประธานซึ่งมีหัวหน้างานทุกงานในแต่ละกลุ่ม เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานแผนงานกลุ่มบริหารแต่ละ
กลุ่ม  เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
กรรมการทุกคนในกลุ่มบริหารแต่ละกลุ่มเป็นทีมท าในแต่ละกลุ่ม โดยด าเนินงานตามคู่มือบริหารคุณภาพ
ระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่คณะกรรมการบริหารคุณภาพกลุ่มบริหารงบประมาณ ก าหนด โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคุณภาพสถานศึกษา ตาม  FLOW CHART ที่  5   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นด้วยหรือไม ่

บรรลุหรือไม่  
 

เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

รายงานผลการน าองค์กร  
 

    ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วดัความส าเร็จ  
 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 
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วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค 

 

ปรับปรุง/พัฒนา  

ประชาพิจารณ ์

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 4 ป ี

จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 

 

ปรับปรุง/พัฒนา 

ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเมินผล 

 

FLOW   CHART  ที่  5  ระบบยุทธศาสตร์การพัฒนา  โรงเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล   
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                                                            
   
 
 
 
 
  
  
 
    
 
   
 

 
(3) ระบบการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย  ให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพ

ระบบการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย  คณะหนึ่งประกอบด้วย รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย  
และผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ท าหน้าที่เป็นรองประธาน  ซึ่งมีหัวหน้างานทุกงาน
ในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  เป็นกรรมการ และหัวหน้าระดับชั้นทุกระดับ  เป็นกรรมการ  โดยมีหัวหน้า
งานภาคีเครือข่าย  เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาทุกคนเป็น
ทีมท า โดยด าเนินงานตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย ที่คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนก าหนด  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพสถานศึกษา ตาม FLOW CHART  ที่  6  
 

เห็นด้วยหรือไม ่

บรรลุหรือไม่  
 

เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

รายงานผลการด าเนินงาน  
 

    ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 
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ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน/ความคาดหวังของผู้มีส่วนไดเ้สีย  

 

นิเทศภายใน 

ก าหนดแนวปฏิบตัิ /แผนงาน/โครงการ 

 

ด าเนินงานตามแนวปฏบิัต/ิแผนงาน/โครงการ  

 

ปรับปรุง/พัฒนา 

ประเมินทบทวน ตรวจสอบคุณภาพ  

 

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

FLOW   CHART  ที่  6  ระบบการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย  โรงเรียนมาตรฐานสากล   
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                  
                                       
         
 
 
  
  
    
 
   
 
 

(4) ระบบการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบ
การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ คณะหนึ่งประกอบด้วย รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ท า
หน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และผู้ช่วย
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ท าหน้าที่เป็นรองประธาน ซึ่งมีหัวหน้างานวัดผลทุกคนในกลุ่มกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เป็นกรรมการ และหัวหน้างานวัดผลการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดย
ด าเนินงานตามมือบริหารคุณภาพระบบการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้            ที่คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพระบบกลุ่มบริหารวิชาการก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคุณภาพ
สถานศึกษา ตาม  FLOW  CHART ที่  7  

 
 
 
 
 

เห็นด้วยหรือไม ่

บรรลุหรือไม่  
 

เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

รายงานการประเมินความพึงพอใจ  
 

   ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสยี   
 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 
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ก าหนดแผนการวัดวิเคราะหแ์ละการจดัการความรู ้ 

 

ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา 

 

ด าเนินการวัดวิเคราะหแ์ละการจดัการความรู้  

 

นิเทศภายในแลกเปลีย่นเรียนรู้  

 

ประเมินผลวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
 
 

ค้นหาวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศโดยใช้ KM  

 

FLOW  CHART  ที่  7  ระบบวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                                                        
      
    
 
 
  
  
 
 

(5) ระบบการพัฒนาบุคลากร ให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการพัฒนาบุคลากร 
คณะหนึ่ งประกอบด้วย รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ท าหน้าที่ เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพระบบการพัฒนาบุคลากร และผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ท า
หน้าที่เป็นรองประธานซึ่งมีหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากร  เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยด าเนินงานตามมือบริหารคุณภาพระบบการพัฒนา
บุคลากร ที่คณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบกลุ่มบริหารงานบุคคลก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารคุณภาพสถานศึกษา ตาม  FLOW  CHART ที่  8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุหรือไม ่

บรรลุ 

ไม่บรรลุ 

รายงานผลการพัฒนา 
 

ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีว้ัด  
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วิเคราะห์ความต้องการพัฒนา  

 

ทบทวน/แก้ไข 

เขียนแผนงาน/โครงการ 

 

ขออนุมัติแผนพัฒนาครูและบุคลากร 

 

ปรับปรุง/พัฒนา 

ประเมินผลการพัฒนา 

 

ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
 
 

FLOW   CHART  ที่  8  ระบบพัฒนาบุคลากร  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                       
 
                                  
         
 
 
 
  
  
 
    
 
   

(6) ระบบการจัดการกระบวนการ  ให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการจัดการ
กระบวนการ  คณะหนึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารคุณภาพ
ระบบการจัดการกระบวนการ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ท าหน้าที่เป็นรองประธาน  ซึ่งมี        
รองผู้อ านวยการ  และผู้ช่วยรองผู้อ านวยการทุกกลุ่ม เป็นกรรมการ และหัวหน้าธุรการและเลขานุการ  
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน/กรรมการ
ทุกคนในกลุ่มบริหารแต่ละกลุ่มเป็นทีมท าในแต่ละกลุ่ม โดยด าเนินงานตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบการ
จัดการกระบวนการ  ที่คณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการจัดการกระบวนการ  ก าหนดโดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคุณภาพสถานศึกษา ตาม FLOW CHART  ที่ 9 
 
 
 

เห็นด้วยหรือไม ่

บรรลุหรือไม่  
 

เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

รายงานผลการพัฒนา 
 

ส ารวจความต้องการของครูและบุคลากร  
 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 
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2.  P = Plan  (การวางระบบ)  

 

ปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา 

3.  S = System 
(จัดท าคู่มือบริหารคุณภาพระบบ) 

 

4.  T = Team  
(สร้างทีมน า ทีมบรหิารคุณภาพและทมีท าทุกระบบ)  

 

ปรับปรุง/พัฒนา 

5.  A = Assessment  
(การประเมินการด าเนินงานตามระบบทุกระบบ)  

 

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 

FLOW   CHART  ที่  9  ระบบการจัดการกระบวนการ  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                        
         
 
 
  
  
    
 
   
 

 
 
 

(7) ระบบการบริหารและการจัดการ ให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการบริหาร
และการจัดการ คณะหนึ่ งประกอบด้วย รองผู้อ านวยการทุกกลุ่มท าหน้าที่ เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพระบบการบริหารและการจัดการ  และผู้ช่วยรองผู้อ านวยการทุกกลุ่มท าหน้าที่เป็น
รองประธานซึ่งมีหัวหน้างานทุกงานในแต่ละกลุ่ม เป็นกรรมการ และหัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารแต่ละ
กลุ่ม  เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน /ผู้ช่วยหัวหน้างาน/
กรรมการทุกคนในกลุ่มบริหารแต่ละกลุ่มเป็นทีมท าในแต่ละกลุ่ม โดยด าเนินงานตามคู่มือบริหารคุณภาพ
ระบบการบริหารและการจัดการ  ที่คณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบการบริหารและการจัดการ  
ก าหนดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคุณภาพสถานศึกษาตาม  FLOW CHART  ที่  10  

 
 
 

 

เห็นด้วยหรือไม ่

บรรลุหรือไม่  
 

เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

6. Reflexive   
(รายงานการประเมินตนเอง : SAR) 

ของระบบ )  
 

   1. To = Thinking  Over  
(การคิดวิเคราะห์สภาพบรบิท ตามมาตรฐาน

การศึกษา)  
 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 
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คัดเลือก  สรรหาและแต่งตั้ง 

 

นิเทศให้ค าปรึกษา 

มอบหมายงาน/หน้าที่ตามโครงสร้างการบริหาร 

ก าหนดภาระงานและมาตรฐานการปฏบิัติงาน  

 

ปรับปรุง/พัฒนา 

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 

ด าเนินการภาระงานและมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
 
 

FLOW   CHART  ที่  10  ระบบการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                 
                        
         
 
 
  
  
    
 
   
 
 (8) ระบบภาคีเครือข่าย ให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบภาคีเครือข่าย            
คณะหนึ่งประกอบด้วย รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ท าหน้าที่เป็นประธาน  คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพระบบภาคีเครือข่าย  และผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ท าหน้าที่เป็น
รองประธาน  ซึ่งมีหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  เป็นกรรมการ ผู้ช่วยหัวหน้างานภาคี
เครือข่าย ทุกคน เป็นกรรมการ หัวหน้างานภาคีเครือข่าย  เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยด าเนินงาน
ตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบภาคีเครือข่าย  ที่คณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบภาคีเครือข่ายก าหนด  
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคุณภาพสถานศึกษาตาม  FLOW   CHART ที่  11  
 
 
 
 
 
 
 

 

ยอมรับหรือไม ่

บรรลุหรือไม่  
 

เห็นด้วย 

ไม่ยอมรับ 

รายงานผลการประเมินตนเอง(SSR) 
 

ส ารวจความรู้ความสามารถ 
 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 
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คัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรยีน/ชั้นเรยีน/โรงเรยีน  

 

ประกาศแต่งตั้งมอบหมายงาน  

 

มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ  

 

ปรับปรุง/พัฒนา 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

ร่วมกันปฏบิัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
 
 
 

FLOW   CHART  ที่  11  ระบบภาคีเครือข่าย  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                        
      
    
 
 
 
  
  

 
 

 (9) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีคณะกรรมการบริหารคุณภาพระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศคณะหนึ่งประกอบด้วย รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ท าหน้าที่เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  ท า
หน้าที่เป็นรองประธาน ซึ่งมีหัวหน้างานสารสนเทศทุกกลุ่มบริหาร  เป็นกรรมการ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน เป็นกรรมการ และหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยด าเนินงานตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก าหนดโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคุณภาพ
สถานศึกษา ตาม  FLOW  CHART  ที่  12 
 
 
 
 
 
 

บรรลุหรือไม่  
 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ไม่บรรลุ 

บรรลุ 

ชี้แจงแนวทางและระเบียบการสรา้งภาคีเครือข่าย  
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ออกแบบและพัฒนาเครื่องในการเกบ็ข้อมูล  

 

เก็บรวบรวมข้อมูล  

 

วิเคราะห์ข้อมูล  

 

ปรับปรุง/พัฒนา 

น าเสนอข้อมูล  
 
 
 

FLOW   CHAT  ที่  12  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนมาตรฐานสากล  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                                                        
       
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมบูรณห์รือไม่ 
 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ไม่บรรลุ 

ศึกษาวิเคราะห์สารสนเทศทีต่้องการใช้  
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บทที่  4     
กลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

 
เพ่ือให้การบริหารมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทางโรงเรียนได้ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์และแผนที่

ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  ดังนี้ 
  4.1  กลยุทธ์ของโรงเรียน  ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์  ดังนี้  
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
          กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
          กลยุทธ์ที่ 4  สร้างจิตส านึกพลเมือง 
          กลยุทธ์ที่ 5  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน  
          กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี  
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4.2 แผนที่ยุทธศาสตร์โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
วิสัยทัศน์ ภายในปี  2558 “มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล สร้างเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน  ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย” 

                 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สู่มาตรฐานสากล 

  

2.สร้างเยาวชนสูป่ระชาคมอาเซียน 
 3.พัฒนาการบริหารและการจดัการ

เรียนรู้ ยดึปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

4.สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู ้

                 
ประสิทธิผล 
ตามพันธกิจ 
(Run the 
business) 

 1.1 ผู้เรียนมี
ความรู้และ
ทักษะเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
สื่อสารได ้
สองภาษา             
ล้ าหน้า 
ทางความคิด  
ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค ์

 1.2 ผู้เรียนและ 
ครู มีความ
รับผิดชอบ     
ต่อสังคมโลก 

 2.1 ผู้เรียนและ 
ครูมีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับ
ประชาคม
อาเซียน 

 2.2 ผู้เรียน ครูใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารใน
อาเซียนได้ 

 3.1 สถานศึกษา
มีรูปแบบการ
บริหาร
สถานศึกษา
ต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 3.2 ผู้เรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและท า
โครงงานโดยใช้
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 4.1 มีเครือข่าย
สภานักเรียนและ
เครือข่ายการ
เรียนรู้ 

 4.2 มีเครือข่าย
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

                 

คุณภาพ 
การให้บริการ 

(Serve 
customer) 

  
 

นักเรียน ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการบริหารและการจดัการเรยีนรู้ 

 
ผู้ปกครองและชุมชนยอมรับและศรัทธา 
ต่อโรงเรียน 
 

                 

ประสิทธภิาพ 
การจัดการ
(Manage 

Resources) 

 มีระบบการ
บริหารจดัการ 
ที่มีคุณภาพ 

 มีระบบสื่อและ
เครื่องมือในการ
จัดการเรยีนรู้ที่
ทันสมัย 

 โรงเรียนมีห้อง
ปฏิบตัิเพื่อการ
จัดการเรยีนรู้
ประชาคม
อาเซียน 

  
โรงเรียนมีอุทยาน

การเรียนรู้ที่
ทันสมัย 

  
โรงเรียนมีอุทยานการเรียนรู ้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 นักเรียนแกนน า
เครือข่ายม ี 
ประสิทธภิาพการ
บริหารและการ
จัดการ 

 ผู้ปกครองและ
ชุมชนการมีส่วน

ร่วมในการ
บริหารและการ

จัดการ 
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บทที่  5 
กรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

 ( โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 

 ( กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

เป้าหมาย  
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ   

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กลยุทธ์ที่  1  
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล   

๑.โครงการ
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ  

๑.๑ กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต ์

๑.๑ ร้อยละ
ผู้เรยีนมีทักษะการ
เขียนโปรแกรม 
ควบคุมหุ่นยนต์ใน
ระดับดีขึ้นไป 

มฐ.ที่ ๑ 
 (๑.๑-๑.๒) 
มฐ.ที่ ๓ 
 (๓.๑-๓.๕) 

๑.๑ ผู้เรยีน
เฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะการเขียน
โปรแกรม 
ควบคุมหุ่นยนต ์
ในระดับดีขึ้นไป              

๑.๑ ผู้เรยีน
เฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๕ มี
ทักษะการเขียน
โปรแกรม 
ควบคุมหุ่นยนต ์
ในระดับดีขึ้นไป              

๑.๑ ผู้เรยีน
เฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐ มี
ทักษะการเขียน
โปรแกรม 
ควบคุมหุ่นยนต ์
ในระดับดีขึ้นไป              

๓๐,๐๐๐ บาท  
1.นายสุวัฒน์ สุทิน   
2.นางมาเรียม    
ชิงชัย 

กลยุทธ์ที่ 3         
พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู้     

๑.โครงการ 

พัฒนาระบบ
การจัดการ
เรียนรู้     
 
 
 
 
 

๑.๑ กิจกรรมการ
พัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
 

๑.๑ ร้อยละ
ผู้เรยีนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
ในระดับดีขึน้ไป                  
 

มฐ.ที่ ๑ 
 (๑.๑-๑.๒) 
มฐ.ที่ ๓ 
 (๓.๑-๓.๕)   

๑.๑ ผู้เรยีน
เฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
ในระดับดีขึ้นไป              

๑.๑ ผู้เรยีน
เฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๕ มี
ผลสัมฤทธ์ิกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
ในระดับดีขึ้นไป                  

๑.๑ ผู้เรยีน
เฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
ในระดับดีขึ้นไป                  

๑๐,๐๐๐ บาท     
1.นางสาวนันทวัน 
นาคขวัญ    
2.นางมาเรียม                
ชิงชัย 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.1 โรงเรียนพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.1 โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1 รูปแบบ 1 รูปแบบ 1 รูปแบบ 

2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการ
ปฏิบั ติ ง านและหน้ าที่ ของครู ตา ม
ขั้ นตอนของระบบดู แลช่ วย เหลื อ
นักเรียน 

2.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด า เนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

3. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยท าความดีสากล 5 
ประการ และคุณธรรม 8 ประการ 

3.1 ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
3.2 คัดกรองนักเรียน เป็นกลุ่มปกติ  
กลุ่มเสี่ยง 
 
3.3 เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือ 
 
3.4 ก ากับติดตามพฤติกรรม 
 
3.5 จัดกิจกรรมส่งเสริม (โฮมรูม /        
แนะแนว /ทักษะชีวิต /ประชุมผู้ปกครอง
ช้ันเรียน) 
 
 
 
 

3.1 ร้อยละของครูที่ปรึกษาที่ศึกษา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3.2 ร้อยละของครูที่ปรึกษาที่ คัดกรอง
นักเรียน เป็นกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง 
 
3.3 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ครู
เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือ 
3.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมดีขึ้น 
3.5 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมส่งเสรมิ 
(โฮมรูม /แนะแนว /ทักษะชีวิต /ประชุม
ผู้ปกครองช้ันเรียน) 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 

ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
 3.6 จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข

ปัญหา 
3.7 ประเมินผล 
3.8 รายงานผลด าเนนิงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

3.6 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
3.7 ร้อยละของครูที่ประเมินผล 
3.8 ร้อยละของครูที่รายงานผล
ด าเนินงานตามระบบการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1.  โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือกที่
เทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากลหรือหลักสูตรความ
เป็นเลิศเฉพาะทาง 

1.  จัดหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียง
กับหลักสูตรมาตรฐานสากลหรือ
หลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

1. มีหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียง
กับหลักสูตรมาตรฐานสากลหรือ
หลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

  อย่างน้อย          
1  หลักสูตร คือ
E.P. และ       
วิทย์-คณิต 
(S.M.P.) 

อย่างน้อย           
1 หลักสูตร คือ 
คอมพิวเตอร์ 
(ITC.P.) และ     
การกีฬา(S.P.) 

อย่างน้อย           
1 หลักสูตร คือ 
ภาษาจนี(CH.P.) 

2.  โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศตอบสนองต่อความ
ถนัดและศักยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

2.  จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตอบสนองต่อความถนดัและศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน 

2.  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เลือกวิชาสาระเพิ่มเติมตามความ
สนใจและความถนัดภาคเรียนละ 1  
รายวิชา 

เปิดหลักสูตร
วิชาเพิ่มเติมทุก
กลุ่มสาระ 
ทุกระดับชัน้ 

เปิดหลักสูตรวิชา
เพิ่มเติมทุกกลุ่ม
สาระ 
ทุกระดับชัน้ 

เปิดหลักสูตร
วิชาเพิ่มเติมทุก
กลุ่มสาระ 
ทุกระดับชัน้ 

3.  โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 

3.  จัดการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่เรียน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ  

เปิดหลักสูตร 
EIS 

เปิดหลักสูตร 
EIS 

เปิดหลักสูตร 
EIS 

4.   ปรับลดเนื้อหาเพิ่มความเข้มข้น
ของ  1)  เนื้ อหาหรื อกิ จกรรมสู่
มาตรฐานสากล 2)  เนื้อกิจกรรมสู่
สาระการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็น
เลิศ 
 

4.  ปรับลดเนื้อหาเพิ่มความเข้มข้นของ 
1)เนื้อหาหรือกิจกรรมสู่มาตรฐานสากล       
2)  เนื้อหากิจกรรมสู่สาระการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 
 
 
 

4. ร้อยละของรายวิชาที่เพิ่มความ
เข้มข้นของเนื้อหาหรือกิจกรรมสู่
ความเป็นสากลหรือส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
5.  ลดเวลาสอนเพิ่มเวลาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  ใช้หนั งสื อต ารา  สื่ อที่ มี
คุณภาพมาตรฐานสากล และจัดการ
เรียนการสอนโดยพัฒนาระบบ
ห้องเรียนคุณภาพ 

5.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ใช้หนังสือต าราเรียน สื่อ ที่
มีคุณภาพมาตรฐานสากลและจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียน
คุณภาพ 

5. ร้ อยละของครูที่ ส่ ง เ ส ริ ม ให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ใช้ หนั ง สื อต า ร า เ รี ยน  สื่ อ  ที่ มี
คุณภาพมาตรฐานสากลและจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียน
คุณภาพ 

ร้อยละ  50 ร้อยละ  70 ร้อยละ  90 

6.  โรงเรียนใช้ระบบการวัดและ
ประเมินผลแบบมาตรฐานสากลโดย
ประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบ
ปากเปล่า  สอบสัมภาษณ์ และ
ส า ม า ร ถ โ อ น ผ ล ก า ร เ รี ย น กั บ
สถานศึกษาระดับต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ 

6.  ใช้ระบบการวัดและประเมินผล
แบบมาตรฐานสากลโดยประเมินจาก
การสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า  สอบ
สัมภาษณ์ และสามารถโอนผลการ
เรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆทั้งใน
และต่างประเทศ 

6. ร้อยละของครูที่ใช้ระบบการวัด
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ บ บ
มาตรฐานสากลโดยประเมินจาก
การสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า  
สอบสัมภาษณ์ และสามารถโอนผล
การเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ  50 ร้อยละ  70 ร้อยละ  90 
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 กลยุทธ์ที่ 4  สร้างจิตส านึกพลเมือง 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. เพื่อให้ครูมีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานตามระบบจัดการ
เรียนรู้  ระบบการดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน  ระบบกิจกรรมผู้เรียน 

1.1 ประชุมชี้แจงให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบจดัการเรียนรู้  ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  และระบบกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1.1 ร้อยละของครูมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบจัดการเรียนรู้  ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และ
ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 97 ร้อยละ 99 

2. เพื่อให้ครูมีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานตามโครงสรา้งการ
บริหารและระบบสนับสนนุ 

2.1 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบตัิงานตาม
โครงสร้างการบริหารและระบบสนับสนนุ 

2.1 ร้อยละของครูปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างการบริหารและระบบ
สนับสนนุ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 97 ร้อยละ 99 

3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกใน
การมีระเบียบวินยัและความ
รับผิดชอบ 

3.1 จัดโครงการสร้างจิตส านึกในการมี
ระเบียบวินยัและความรับผิดชอบ 

3.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อ
โครงการสร้างจิตส านึกในการมี
ระเบียบวินยัและความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

4. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกใน
การรักษาความสะอาด 

4.1 จัดโครงการสร้างจิตส านึกในการรักษา
ความสะอาด 

4.1 1 ร้อยละความพึงพอใจต่อจัด
โครงการสร้างจิตส านึกในการรักษา
ความสะอาด 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

5. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกใน
การใฝ่เรียนรู ้

5.1 จัดโครงการสร้างมีจิตส านึกในการใฝ่
เรียนรู้ด้วยระบบ Coaching 

5.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อ
โครงการสร้างมีจิตส านึกในการใฝ่
เรียนรู้ด้วยระบบ Coaching 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
6. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกใน
การลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง 

6.1 จัดโครงการสร้างจิตส านึกในการลด
โลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง 

6.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อ
โครงการสร้างจิตส านึกในการลด
โลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

7. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกใน
ประหยัดพลังงาน  

7.1 จัดโครงการสร้างจิตส านึกในการ
ประหยัดพลังงาน  

7.1 จัดโครงการสร้างจิตส านึกใน
การประหยัดพลังงาน  

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
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กลยุทธ์ที่ 5  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1.โรงเรียนสร้างเครือข่ายร่วม
พัฒนาของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างโรงเรียน
เครือข่ายมาตรฐานสากล 
 
 
 
 

1.1.สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทัง้ระดับ
ท้องถิ่นระดับภูมิภาคระดบัประเทศและ
ต่างประเทศ 
1.2.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกับโรงเรียน
เครือข่ายในระดับภูมิภาค ระดบัประเทศ
และระหว่างประเทศ 
2.1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทรัพยากรและภูมปิัญญา
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 
2.2.จัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

1.1 จ านวนของโรงเรียนที่มี
เครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งระดบั
ท้องถิ่นระดับภูมิภาคระดบัประเทศ
และต่างประเทศ 
1.2 จ านวนของสถาบันอุดมศึกษาที่
สนับสนนุทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศ 
2.1 ร้อยละของนักเรียนที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทรัพยากร
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วม
พัฒนา 
2.2 ร้อยละของนักเรียนที่จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่นทั้งในและตา่งประเทศ 
2.3 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 
 
 

3 
 
 
 
2 
 
 

ร้อยละ  80 
 
 
 

ร้อยละ  80 
 
 

ร้อยละ  80 

4 
 
 
 
2 
 
 

ร้อยละ  82 
 
 
 

ร้อยละ  83 
 
 

ร้อยละ  83 

5 
 
 
 
2 
 
 

ร้อยละ  85 
 
 
 

ร้อยละ  85 
 
 

ร้อยละ  85 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.1  จัดกิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต/

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
 
3.2 จัดกิจกรรมในเครื่องแบบ เช่น 
ลูกเสือ-เนตนารี  ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์  
นักศึกษาวิชาทหาร 
 
3.3  จัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรมตา่ง ๆ 
 
3.4  โครงการทัศนศึกษาของนกัเรียน 
 
3.5  โครงการแข่งขันกีฬาภายในและ
กีฬากลุ่ม  กีฬาอ าเภอ  กีฬาเขตและ
กีฬาจังหวัด 
3.6  โครงการเข้าค่ายส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการและแก้ไขข้อบกพร่อง
นักเรียน 
3.7 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคญัของ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์ 

1.  ร้อยละของนักเรียนที่ผา่น
กิจกรรมแนะแนว/ทักษะชีวิต/เพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์  
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผา่น
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตนารี ผูบ้ าเพ็ญ
ประโยชน์ นศท. 
3  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
กิจกรรมชุมนุม/ชมรมต่าง ๆ 
4.  ร้อยละของนักเรียนที่ไปร่วม   
ทัศนศึกษา 
5. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและ
กีฬากลุ่มเครือข่าย 
6. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าค่าย
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ
และแก้ไขข้อบกพร่องนักเรียน 
7. ร้อยละของนักเรียนที่ร่วม
กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย ์

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 

 
 
 
 



47 

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

 

วิธีการและกิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1.  เพื่อให้ผู้บริหารมี
ภาวะผูน้ า วสิัยทัศนด์้าน
บริการการใช้สื่อ
เทคโนโลยีการได้อย่า
จัดการและการสื่อสาร
ได้อย่างมีคุณภาพ 

1. ฝึกอบรม 
 
2. ศึกษาดูงาน 
 
3. จัดประชุมเครือข่ายแลกเปลีย่น 
    เรียนรู้ 
4. อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ  
    สื่อสารส าหรับผู้บริหาร 

1. ร้อยละของผู้บริหารที่ผา่นการอบรม 
2. ร้อยละของผู้บริหารที่ผา่นการศึกษาดู
งาน 
3. จ านวนคร้ังในการจัดประชุม 
   เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ร้อยละของผู้บริหารที่สามารถ    
    ใช้ภาษาในการสื่อสาร 

ร้อยละ  100 
ร้อยละ  60 

 
1 คร้ัง 

 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 100ร้อย
ละ  70 

 
2 คร้ัง 

 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ  100 
ร้อยละ  80 

 
3 คร้ัง 

 
ร้อยละ 100 

2. เพื่อให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญใน 
การสื่อการใช้ภาษาใน
การสื่อสาร 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

1.  ฝึกอบรม 
2.  ศึกษาดูงาน  
3.  จัดประชุมเครือข่ายแลกเปลีย่น  เรียนรู ้
4.  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การ 
สื่อสารส าหรับครู 

1. ร้อยละของครูมีความเชี่ยวชาญในการ
ใช้สื่อ  

2. ร้อยละของครูมีความเชี่ยวชาญในการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

3. ร้อยละของครูมีผลงานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

ร้อยละ  60 
 

ร้อยละ  60 
 

ร้อยละ 50 

ร้อยละ  75 
 

ร้อยละ  75 
 
ร้อยละ  75 

ร้อยละ  80 
 

ร้อยละ  80 
 

ร้อยละ  90 

3. เพื่อให้ครูพัฒนา
ตนเองทางดา้นวชิาการ
และวิชาชีพ 

1. ส่งครูไปอบรมประชุม สัมมนานอก
สถานศึกษาอยา่งน้อยปีละ  10 ชั่วโมง 
2. จัดอบรมสัมมนาครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาอยา่งน้อยปีละ  10 ชั่วโมง 

1. จ านวนชั่วโมงที่ครูไปอบรมประชุม 
สัมมนาภายนอกสถานศึกษา 
2. จ านวนชั่วโมงที่ครูอบรมสัมมนาภายใน
สถานศึกษา 

10 ชั่วโมง 
 

10 ชั่วโมง 

10 ชั่วโมง 
 

10 ชั่วโมง 

10 ชั่วโมง 
 

10 ชั่วโมง 
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กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี 
 

 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

 

วิธีการและกิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1. โรงเรียนมี
หลักสูตรของ
สถานศึกษาที่
หลากหลาย 

1. จัดระบบห้องเรียนคุณภาพ 
    1.1 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษา 
 
 
    1.2 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
    1.3 โครงการส่งเสริมการใช้
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 เพื่อการสื่อสาร 
2. ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร 
    2.1 ปรับโครงสร้างเวลาเรียน 
    2.2 ปรับต าราเรียน และสื่อที่มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
    2.3 ปรับปรุงระเบียบการวดัและ
ประเมินผลมาตรฐานสากลและสามารถ
เทียบเคียงผลการเรียนกับสถานศึกษาทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

 
1.1.มีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านภาษา 
English Program (E.P.) หรือ 
Mini English Program (M.E.P.) 
1.2.มีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (SMP.) และ
ด้านเทคโนโลย ี(ICT.P.) 
1.3. โรงเรียนเปิดสอนภาษาตา่งประเทศ 
ที่ 2 เพื่อการสื่อสาร 
 
2.1 มีการปรับโครงสร้างหลักสตูร 
2.2 มีการปรับต าราเรียน และสือ่ที่มี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
2.3 มีการปรับปรุงระเบียบการวัดและ
ประเมินผลมาตรฐานสากลและสามารถ
เทียบเคียงผลการเรียนกับสถานศึกษาทั้ง
ในประเทศและตา่งประเทศ 
 
 
 
 

 
1 ห้องเรียน 

 
 

3  ห้องเรียน 
 

3  ห้องเรียน 
2 ภาษา 

 
 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
- 
 
- 

 
3 ห้องเรียน 

 
 

3  ห้องเรียน 
 

3  ห้องเรียน 
2 ภาษา 

 
 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
- 
 
- 

 
4 ห้องเรียน 

 
 

3  ห้องเรียน 
 

3  ห้องเรียน 
2 ภาษา 

 
 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
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วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

 

วิธีการและกิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 

2. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
 

4 พัฒนาระบบคุณภาพเพื่อ 
รองรับการประเมินจาก School Quality 
Awards(SCQA) Obec Quality Awards 
และ Thailand Quality Awards  (TQA) 

2. จัดระบบการจัดการความรู้ (KM) และการ
สร้างนวตักรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมการจัดท า (Best Practice) วิธี
ปฏิบัติที่เปน็เลิศ 
4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
5. การบริหารจัดการบุคลากร 
   5.1 มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระ
และคล่องตัว 
   5.2 จัดสรรบุคลากรตามความต้องการของ
โรงเรียน  
6. จัดท าโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษา 

1. ร้อยละของการประเมินมาตรฐาน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติในระดับดี
มาก 
 
 
2. ร้อยละของการเผยแพร่นวัตกรรมทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
 
3. ร้องละของบุคลากรที่สามารถน าวิธี
ปฏิบัติที่เปน็เลิศในโรงเรียน  
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ปีละ 2 ครั้ง 
5. ร้อยละของครูที่สอน 
    5.1 ร้อยละของครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก 
 

6. ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 
 

 
ร้อยละ 20 

 
2 คร้ัง 

 
 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 

ร้อยละ 40 
 

 
ร้อยละ 30 

 
2 คร้ัง 

 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 90 

ร้อยละ 100 
 
 
 

 
ร้อยละ 50 

 
 

ร้อยละ 50 
 

2 คร้ัง 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 90 
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วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

 

วิธีการและกิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 

 1. จัดชัน้เรียนห้องเรียนคุณภาพจ านวน
นักเรียนต่อห้องเรียนไม่เกิน 40 คน 
2. จ านวนคาบสอนของครูต่อสัปดาห ์
 
3. จัดให้มีต าราเรียน  หนังสือทีม่ีคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล 
 
 
4. จัดให้มีคอมพิวเตอร์พกพา 
ส าหรับนักเรียนห้องเรียนคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของจ านวนห้องเรียนคุณภาพที่
มีนักเรียนไม่เกิน 40 คนต่อห้องเรียน 
2. ร้อยละของครูที่มีคาบสอนตอ่สัปดาห์
ไม่เกิน 20 คาบต่อสัปดาห ์
3. ร้อยละของต าราเรียน หนงัสอืเรียนที่มี
คุณภาพระดับมาตรฐานสากลวชิา
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ 
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 
4. ร้อยละของนักเรียนห้องเรียนคุณภาพที่
มีคอมพิวเตอรพ์กพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 40  
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 50 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ 100 
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วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

 

วิธีการและกิจกรรม 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 

3. พัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานของ
โรงเรียน 

5. มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน 
6.  จัดให้มีห้องเรียน   e-Classroom 
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์ที่
ทันสมัยทีพ่อเพียง 
7. จัดให้มีศูนย์วิทยบริการ 

5. ร้อยละของพื้นที่ที่มีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
6. จ านวนห้องเรียน e-Classroom 
ห้องทดลอง และห้องปฏิบัติการ 
7. จ านวนศนูย์วิทยบริการ (Resource 
center) 

ร้อยละ 80 
 

20 ห้องเรียน 
 
 

8  ศูนย์ 

ร้อยละ 90 
 

36 ห้องเรียน 
 
 

12 ศูนย ์

ร้อยละ 100 
 

48 ห้องเรียน 
 
 

16 ศูนย ์
4. เพื่อให้มี
เครือข่ายร่วม
พัฒนาการศึกษา 

1. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทัง้ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาคระดบัประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 
2. จัดกิจกรรมการและเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากร
ระหว่างเครือข่ายร่วมพัฒนา 

1. จ านวนโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายร่วม
พัฒนาในระดบัท้องถิ่น ระดับภมูิภาค
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
2. จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรมต่อปี 
 

10 แห่ง 
 

 
1 คร้ัง 

20 แห่ง 
 

 
1 คร้ัง 

30 แห่ง 
 

 
1 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

 
วิธีการและกิจกรรม 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
 5.  โรงเรียนมีบรรยากาศเอ้ือ 
ต่อการเรียนรู ้
 

1.   จัดหาสื่อหนังสือค้นคว้าประจ า
ห้องสมุดกลางและห้องสมุดกลุ่มสาระ
ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
2.  จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนการสอนและบริการอินเตอร์เน็ต
ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
3.  จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับบริหาร
และบริการให้ เพียงพอกับครูและ
บุคลากร 
4.  ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ห้องเรียนให้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 

1. จ านวนหนังสือค้นคว้าต่อจ านวน
จ านวนนักเรียน   
 2.  จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อจ านวน
นักเรียน 
 3.  จ านวนคอมพิวเตอร์ส าหรับ
บริหารต่อจ านวนครูและบุคลากร 
 
4.  มีห้องเรียนคุณภาพทุกกลุ่มสาระ
และมีบรรยากาศทางกายภาพและ
ทางวิชาการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1 : 50 
 
 

1 : 15 
 
 

1 : 15 
 

 
16  ห้อง 

 

1 :  30 
 
 

1 : 10 
 
 

1 : 10 
 

 
24  ห้อง 

1 : 20 
 
 

1 : 5 
 
 

1 : 5 
 

 
32  ห้อง 
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บทที่  6 
โครงการสนับสนุนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 

งาน / โครงการที่สนองกลยุทธ์    
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการ ดังนี้   
  1.1  เป็นเลิศทางวิชาการ  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

        1)  โครงการวันวิชาการ”เมืองปริทรรศน์” เพ่ือด ารงสภาพโรงเรียนต้นแบบในฝัน 
        2)  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมัธยมศึกษาระดับเขต    
        3)  โครงการประกวดแข่งขัน ศิลปะ ดนตรีและกีฬาภายในโรงเรียน 
        4)  โครงการประกวดร้องเพลงและวงดนตรี 
 5)  โครงการยกระดับผลสอบ O-NET 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6)  โครงการพัฒนาทักษะการคิดสู่ความเป็นเลิศ 
 7)  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค/

ระดับชาติ 
 8)   
 9)  โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 10)   โครงการสอบแข่งขันวั ดแววอัจฉริยะวิชาวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์  

ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา 
 11)  โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านกีฬา 
 12)  โครงการแข่งขันกรีฑาสู่ความเป็นเลิศ 
 13)  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู้ความเป็นเลิศ 
 14)  โครงการหนังสือเรียน 
 15)  โครงการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของกลุ่มโรงเรียนผู้น า 46ICT 
 16)  โครงการเรียนปรับพ้ืนบาน ม.1  และ 4 
 17)  งานวัดผลการศึกษา 
1.2  สื่อสารได้สองภาษา   โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
       1)  โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (ENGLISH  CAMP) 

         2)  โครงการพานักเรียนทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ 
        3)  โครงการเสียงตามสายด้วยภาษาต่างประเทศ 
        4)  โครงการน าเสนอโครงงานด้วยภาษาอังกฤษ 
 5)  โครงการคลินิกภาษาต่างประเทศ  
1.3  ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/

โครงการ ดังนี้ 
        1)  โครงการน าเสนอโครงงานนักเรียนด้วยความเรียงขั้นสูง 
        2)  โครงการเข้าค่ายพัฒนาโครงงานที่ผ่านประเมินระดับดีเด่น 
 3)  โครงการประกวดผลงานนักเรียน 
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 4)  โครงการหนึ่งคนหนึ่งงาน 
  1)  โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  2)  โครงการปลูกผักสวนครัวทั่วเมืองคอน 
  3)  โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน 
  4)  โครงการจัดตั้งบริษัทจ าลอง 
  5)  โครงการจัดแสดงและน าเสนอโครงงานนักเรียน 
  6)  โครงการน ากระบวนการคิดและการวิจัยสู่ห้องเรียน 

7)  โครงการจัดท าหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8)  โครงการบริหารและจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่การปฏิบัติโครงงานเศรษฐกิจ 

พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  9)  โครงการฝึกทักษะอาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการ ดังนี้ 

 1)  โครงการบ้านกับโรงเรียน 
 2)  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3)  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
 4)  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่ภัยยาเสพติด 
 5)  โครงการเยี่ยมบ้านเฝ้าระวังพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 6)  โครงการเข้าค่ายปรับพฤติกรรม 

 7) โครงการจัดกิจกรรมแก้ไขคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ 
 8) โครงการจัดทุนปัจจัยพื้นฐานเป็นค่าพาหนะค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียน 

    9) โครงการแนะแนวและการส่งต่อ 
    10) โครงการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

11)  งานประกันอุบัติเหตุ 
12)  โครงการสวัสดิการนักเรียน 
13)  โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
14)  โครงการอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้   
   1)  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   2)  โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   5)  โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   7)  โครงการน ากระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยสู่ห้องเรียน 
   8)  โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
   9)  โครงการพัฒนาเทคนิคการสอน 
   10) โครงการพัฒนาสื่อและเอกสารประกอบสอน 

11)  โครงการจัดหาหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 4  สร้างจิตส านึกพลเมือง   โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้          
 4.1  นักเรียนรับผิดชอบและมีวินัย  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

       1)   โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม “5 ห้องชีวิต”นักเรียน  ม.1  และ 4 
  2)  โครงการค่ายคุณธรรมนักเรียน  ม.2 และ ม.5 
  3)  โครงการค่ายคุณธรรมนักเรียน  ม.3  และ ม.6 

 4)  โครงการอบรมทักษะชีวิตนักเรียนในโรงเรียน  ทุกระดับชั้นสัปดาห์ละ  1  ชั่วโมง 
 5)  โครงการพานักเรียนไปวัด   โดยให้นักเรียน  ม.2,3  และ ม.4,5  ไปวัดอย่างน้อยภาค
เรียนละ  1  ครั้ง 

  6) โครงการลานบุญ ลานปัญญา 
 7) โครงการอบรมนักเรียนหน้าเสาธง   โดยให้นักเรียนแกนน า  กรรมการ 
นักเรียนน านักเรียนสร้างวินัยและแก้ไขพฤติกรรม  ตรวจการแต่งกาย  ตรวจเช็คชื่อการมาโรงเ รียน  
ระเบียบวินัยในการเข้าแถว การร้องเพลงชาติ  เพลงประจ าวันและการสวดมนต์ไหว้พระ  การแผ่เมตตา 
 8)  โครงการธนาคารขยะ   ให้นักเรียนเก็บขยะมาฝากธนาคาร 
 9)  โครงการพัฒนาห้องจริยธรรม 
 10) โครงการสร้างระเบียบวินัยในชั้นเรียน 

4.2  นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการสอนซ่อมเสริมและคลินิคเพ่ือการเรียนรู้ 

 2) โครงการสร้างจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้  
4.3  นักเรียนมีนิสัยรักษาความสะอาด  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

 1)  โครงการพัฒนาทักษะชีวิต   โดยครูที่ปรึกษาอบรมและน านักเรียนปฏิบัติใน 
การดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่เพ่ือฝึกการด ารงชีวิตและรับผิดชอบร่วมกัน  สัปดาห์ละ  1 ชั่วโมง 
 2)  โครงการธนาคารขยะ   ให้นักเรียนเก็บขยะมาฝากธนาคาร 
 3)  โครงการ Cleaning Day 

4.4  นักเรียนมีสมาธิตั้งจิตมั่น  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 1)  โครงการฝึกสมาธิ 5 นาทีที่หน้าเสา 
 2)  โครงการนั่งสมาธิ 5 นาทีที่ห้องประชุมประจ าสัปดาห์ 
 3)  โครงการนั่งสมาธิ 5 นาทีก่อนเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 5  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนได้
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

5.1  โครงการเข้าค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย 
5.2  โครงการเข้าค่ายแก้ไขข้อบกพร่องทางภาษาไทย 
5.3  โครงการเข้าค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ 
5.4  โครงการเข้าค่ายแก้ไขข้อบกพร่องทางภาษาต่างประเทศ 
5.5  โครงการเข้าค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
5.6  โครงการเข้าค่ายแก้ไขข้อบกพร่องทางวิทยาศาสตร์ 
5.7  โครงการเข้าค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
5.8  โครงการเข้าค่ายแก้ไขข้อบกพร่องทางคณิตศาสตร์ 
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5.9  โครงการเข้าค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.10  โครงการเข้าค่ายแก้ไขข้อบกพร่องทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.11  โครงการเข้าค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
5.12  โครงการเข้าค่ายแก้ไขข้อบกพร่องทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
5.13  โครงการเข้าค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ 
5.14  โครงการเข้าค่ายแก้ไขข้อบกพร่องทางศิลปะ 
5.15  โครงการเข้าค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
5.16  โครงการเข้าค่ายแก้ไขข้อบกพร่องทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
5.17  โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย 
5.18  โครงการวันคริสต์มาส 
5.19  โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันตรุษจีน 
5.20 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน 
5.21 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเข้าพรรษา 
5.22 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา 
5.23 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา 
5.24 โครงกาจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
5.25 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ 
5.26 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 
5.27 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ 
5.28 โครงการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่

 5.29  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
5.30 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ SMP 
5.31  โครงการค่ายเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ EIS 
5.32  โครงการค่ายเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ MEP 
5.33  โครงการค่ายเตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ ITCP 
5.34  โครงการ 1 คน 1 กีฬา 
5.35  โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัด 
5.36  โครงการแข่งขันกีฬาดีวีชัน 
5.37  โครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.38  โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
5.39  โครงการศึกษาดูงานในประเทศของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
5.40  โครงการประกวดและน าเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5.41  งานกิจกรรมลูกเสือ/นศท./กิจกรรมในเครื่องแบบ 
5.42  งานจัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
5.43  โครงการบริการการอ่าน 
5.44 โครงการค่ายรักการอ่าน 
5.45  โครงการวันปิยะมหาราช 
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5.46  โครงการวันวีระไทย 
5.47  งานสภานักเรียน/ประชาธิปไตย 
5.48  โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
5.49  งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
5.50 งานกิจกรรมการกุศล/อวยพรปีใหม่ 

          กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม /
โครงการ ดังนี้ 
  6.1  โครงการพัฒนาครูการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  6.2  โครงการพัฒนาครูการสอนโครงงานและการเขียนรายงานโครงงาน 
  6.3  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.4  โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.5  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 
  6.6  โครงการส่งครูไปประชุม  อบรม  สัมมนา 
  6.7  โครงการจัดอบรมเทคนิคการใช้ ICT และ Tablet 
  6.8  โครงการท า MOU และศึกษาดูงานโรงเรียนในมาเลเซียและสิงคโปร์ 
  6.9  โครงการท า MOU และศึกษาดูงานโรงเรียนในประเทศสาธารณประชาชนจีน 
  6.10  โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน(10+2+4+6) 
  6.11  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่มาตรฐานสากล 
  6.12  โครงการสวัสดิการยามรักษาการณ์ 
  6.13  โครงการเลี้ยงรับรอง 
  6.14  โครงการสวัสดิการครู-บุคลากรและครอบครัว 
  6.15 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.16  งานข้อมูลและประวัติครู 
  6.17  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  6.18  โครงการปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ 
  6.19  โครงการปฐมนิเทศครูและบุคลากรใหม่ 
  6.20  โครงการนิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน 
  6.21  โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  6.22  โครงการพิจารณาความดีความชอบ 
  6.23 โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ 

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและเทคโนโลยี  โรงเรียนได้ด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

7.1  งานบริหารส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ห้องเรียนพิเศษ 
7.2  โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7.3  โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ  
7.4  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนรู้ 
7.5  โครงการพัฒนาแผนงานและระบบสารสนเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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7.6  งานบริหารส านักงาน 5 กลุ่มบริหาร 
7.7  โครงการพัฒนาแผนงานและระบบสารสนเทศ 5 กลุ่มบริหาร 
7.8  โครงการวิจัยและประเมินผลงานของ  5 กลุ่มบริหาร 
7.9  โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 
7.10 โครงการนิเทศการสอน 
7.11  โครงการสร้างศูนย ์ ICT และคลินิคเพ่ือการเรียนรู้ 
7.12  โครงการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
7.13  โครงการท าวิจัยในชั้นเรียน 
7.14  งานบริการแนะแนว  5  บริการ 
7.15  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
7.16  โครงการพัฒนางานบริการแนะแนว 
7.17  โครงการทุนปัจจัยพื้นฐาน 
7.18  งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 
7.19  งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
7.20  งานการเงินและบัญชี 
7.21  งานสาธารณูปโภค 
7.22  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
7.23  งานปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุ 
7.24  งานธนาคารโรงเรียน 
7.25  งานบริการยานพาหนะ 
7.26  งานเงินเดือน/สวัสดิการครู 
7.27  โครงการเรียนฟรี  15  ปี 
7.28  โครงการติดตั้งระบบวงจรปิด 
7.29  งานสารบรรณกลาง 
7.30  งานเลขานุการ 
7.31 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7.32  งานบริการสาธารณะ 
7.33  งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
7.34  งานสหวิทยาเขตและ สพม.12 
7.35  งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.36  งานประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศ 
7.37  งานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
7.38  งานบริการสุขภาพอนามัย 
7.39  งานบริการโภชนาการและโรงอาหาร 
7.40  ศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
7.41  งานสวัสดิการร้านค้า 
7.42  โครงการแสดงความยินดีและปีใหม่    
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7.43  โครงการ รับรองแขก    
7.44 โครงการ จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา    
7.45 โครงการการพัฒนาองค์กรและก ากับดูแลองค์กร 
7.46 โรงเรียนมาตรฐานสากล    
7.47 โครงการ  จัดตั้งสถานีวิทยุโรงเรียน คลื่น RM120 
7.48 โครงการ  วิจัยและประเมินผลงานโรงเรียน    
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บทที่ 7  
การจัดสรรงบประมาณ 

 
7.1 งบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ 
 

 

กลยุทธ์ 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน                    
สู่มาตรฐานสากล 1,900,000 3,200,000 3,200,000 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน           3,400,000 4,500,000 4,500,000 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้
โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  11,000,000 15,000,000 15,000,000 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างจิตส านึกพลเมือง           3,050,000 4,500,000 4,500,000 

กลยุทธ์ที่ 5  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการ
ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน           4,500,000 5,000,000 5,000,000 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,600,000 3,000,000 3,000,000 

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและ
เทคโนโลยี  13,016,000 16,000,000 16,000,000 

ส ารองจ่าย 3,000,638 5,521,816 5,521,816 

รวมทั้งสิ้น 41,466,638 56,721,816 56,721,816 

 
 
7.2 งบประมาณจ าแนกตามกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 14,942,593 14,942,593 14,942,593 

  1.1 การบริหารวิชาการ 10,078,890 10,078,890 10,078,890 

  1.2 กลุ่มสาระภาษาไทย 733,000 733,000 733,000 

   1.3 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 727,750 727,750 727,750 

  1.4 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 578,100 578,100 578,100 

  1.5 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 262,480 262,480 262,480 

  1.6 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 707,500 707,500 707,500 

   1.7กลุ่มสาระสุขศึกษา/พลศึกษา 517,600 517,600 517,600 

  1.8 กลุ่มสาระศิลปะ 474,500 474,500 474,500 
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กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

  1.9 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1,000,000 1,736,860 1,736,860 

 1.10 กลุ่มงาน Muni-English  Program 261,826 261,826 261,826 

 1.11 กลุ่มงาน Science & Math  Program 587,264 587,264 587,264 

 1.12 กลุ่มงาน EIS Program 434,826 434,826 434,826 

 1.13 กลุ่มงาน ITC Program 574,372 574,372 574,372 

 1.14 ศูนย์อาเซียนศึกษา 240,000 240,000 240,000 

 1.14 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,144,254 1,144,254 1,144,254 

2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 5,914,750 5,914,750 5,914,750 

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 6,858,408 6,858,408 6,858,408 

4. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1,220,234 1,220,234 1,220,234 

5. กลุ่มบริหารทั่วไป 8,892,356 21,892,356 21,892,356 

6. งบส ารองจ่าย 1,304,890 1,776,846 1,776,846 

รวมทั้งสิ้น 41,466,638 56,721,816 56,721,816 
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บทที่ 8 
การก ากับติดตามตรวจสอบคุณภาพและรายงาน 

 

8.1  การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ  ให้หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน  หัวหน้า
แผนงานของกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด าเนินการดังนี้ 

 1) ก ากับติดตามให้การด าเนินงาน/โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
โรงเรียน 

 2) รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ หลังจากด าเนินงาน/โครงการเสร็จสิ้น
แล้ว  ภายใน 15 วันท าการ 

 3) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน/โครงการเป็นรูปเล่มตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
ภายในวันที่  15  มีนาคม ของทุกปี 

8.2  การตรวจสอบคุณภาพและรายงาน  ให้หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณโรงเรียน  
ด าเนินการดังนี้ 

 1) ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน 
 2) รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ จากกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้

หลังด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ภายใน 30 วันท าการ 
 3) จัดท ารายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากการด าเนินงาน/โครงการของกลุ่ม

บริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ น ามาวิเคราะห์และน าเสนอผู้อ านวยการ ภายในวันที่ 25 มีนาคมของ
ทุกปี 

8.3  การรายงานผลการปฏิบัติงานของครุและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบ
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ว่าด้วย ภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติกลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่ม
บริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคู่มือ
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.4  การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR)   
          1) ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างทุกคนจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบที่โรงเรียน
ก าหนด 
         2)  ให้คณะกรรมการประเมินภายในแต่ละกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท า
รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ 
 


