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และตัวช้ีวัด และไดนํามาจัดทําแผนงานที่ประกอบดวยโครงการตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผล

สําเร็จ ตามกลยุทธที่กําหนด ในระหวางปการศึกษา 2560 - 2564 

 ขอขอบคุณผูมสีวนเกี่ยวของทุกทานที่มสีวนรวมในการจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รชัมังคลาภิเษก เลมน้ีจนสําเร็จเรียบรอยดวยดี ไว ณ โอกาสน้ี  และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเลมน้ี จะเปนแผนแมบทของโรงเรียน อันจะนําโรงเรียนไปสูเปาประสงค
ที่วางไวตอไป 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียน  
 

 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยม ศึกษา
ตอนต้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531เดิมโรงเรียนนครชุมพิทยา เป็นหน่วยเรียนเคลื่อนที่ของ
โรงเรียนนาบัววิทยา  เปิดท าการเมื่อปีการศึกษา 2529 โดยนายทวีผล เสนีวงค์ ณ อยุธยา อาจารย์
ใหญ่โรงเรียนนาบัววิทยา (ต าแหน่งขณะนั้น) และความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนนครชุม (สปช.) สภา
ต าบลนครชุม สภาต าบลน้ ากุ่มและชุมชน  โดยมีนายไพโรจน์ บุญเย็น เป็นหัวหน้าหน่วย มีครู-
อาจารย์จากโรงเรียนนาบัววิทยา จ านวน 8 คน  ขึ้นมาสอนโดยรถจักรยานยนต์  ใช้สถานที่ของ
โรงเรียนบ้านนาเมือง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ต่อมาปีการศึกษา  
2530  หน่วยเรียนเคลื่อนที่ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขานาบัววิทยา  และเนื่องจาก
สถานที่ของโรงเรียนบ้านนาเมืองคับแคบไม่พอแก่การให้บริการนักเรียน จึงได้มาสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราวที่บ้านนาทุ่งใหญ่ (ที่ตั้งในปัจจุบัน) สร้างโดยความร่วมมือของชุมชน โรงเรียนนาบัววิทยาได้
แต่งตั้ง นายจ านงค์ เพ่ิมพิพัฒน์ อาจารย์ 1 ระดับ 4 เป็นหัวหน้าสาขา ต่อมานายจ านงค์      เพ่ิม
พิพัฒน์ ได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการที่ส านักงานศึกษาธิการ อ าเภอนครไทย ทางโรงเรียนนาบัววิทยา
จึงได้แต่งตั้ง นายสุมิตร สามห้วย ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าสาขา   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2531 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนครชมุ-
พิทยา” มีนายสุรเดช วงศ์บา อาจารย์ 2  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร 
เนื่องจากโรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลจัดให้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ขึ้นในวันที่ 
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 กรมสามัญศึกษาจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนนครชุม
พิทยา” เป็น “โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก” และมีผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้ 

- นายสุรเดช วงศ์บา  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งฐานะผู้บริหาร ปี 2531 
- นายนภดล ทองค าพงษ์  ต าแหน่งครูใหญ่   ปี 2531- 2533 
- นายนภดล ทองค าพงษ์  ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  ปี 2534 – 2535 
- นายสิทธิกุล นึกงาม  ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  ปี 2536 
- นายวินัย  ทองแย้ม  ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  ปี 2536 – 2540 
- นายวินัย ทองแย้ม  ต าแหน่งผู้อ านวยการ  ปี 2540 – 2546 
- นายชาญณรงค์ ภูมิถาวร  ต าแหน่งผู้อ านวยการ  ปี 2547 – 2548 
- นางเพ็ญศรี แต่งเนตร  ต าแหน่งผู้อ านวยการ  ปี 2548 – 2554  
- นายพิพัฒน์  พรมโพธิ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการ  ปี 2554 – 2557 
- นายนวพงศ์  ดวงอุปะ  ต าแหน่งผู้อ านวยการ  ปี 2558 – 2559 
- ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง  ต าแหน่งผู้อ านวยการ  ปี 2559 – 2562 
- นายวีระพนธ์  ค าดี  ต าแหน่งผู้อ านวยการ  ปี 2562 – ปัจจุบัน 
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 สถานที่  ต้ังเลขที่ 114  หมู่ 1 บ้านนาทุ่งใหญ่ ต าบลนครชุม อ าเภอนครไทย  
      จังหวัดพิษณุโลก 65120 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  หมู่บ้านนาทุ่งใหญ่  หมู่ที่  1  ต าบลนครชุม   
     อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ  หมู่บ้านนาลานข้าว  หมู่ที่  2  ต าบลนครชุม 
     อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์  
 ตัวอักษรย่อ น.พ.ร. 
 วันสถาปนาโรงเรียน 31 พฤษภาคม 2531 
 จ านวนที่ดิน 27 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวาได้รับการบริจาคจากประชาชนและ 
     ที่สาธารณะของหมู่บ้านนาทุ่งใหญ่ 
 ค าขวัญ  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
 ปรัชญา  น้ าใจ ไมตรี กีฬาเลิศ เกิดคุณธรรม น าวิชาการ 
 คติพจน์  ปัญญาเป็นแสงสว่างของมนุษย์  (ปญฺญา นราน  รตน ) 

 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน      มหาพิชัยมงกุฎ ภายใต้ ภปร. 

         โบว์ภายในเป็นชื่อโรงเรียน 
   
 สีประจ าโรงเรียน น้ าเงิน – เหลือง 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นปาริชาติ 
 อัตลักษณ์  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 
 เอกลักษณ์ สะอาด สุภาพ ยิ้มง่าย ไหว้สวย (CPSR : Clean Polite  
     Smile and Respect) 
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สามแยกนาเมือง 

โรงเรียนบ้านนาเมือง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลนครชุมนครชุม 

ถน
นน

าเม
ือง

 - 
โป

ร่ง
สอ

 

    ไปอ าเภอนครไทย 

แม่น้ าแควน้อย 

ถนนนาเมือง - นาฟองแดง 

32  กิโลเมตร 

4 
 ก

ิโล
เม

ตร
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ตารางที่  1  แสดงจ านวนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก   
 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

อำยุ
เฉลี่ย 

ประสบกำรณ์
สอนเฉลี่ย ชำย หญิง 

ต่ ำกว่ำ  
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่ำ 
 ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1    1 52 31 
รองผู้อ านวยการ - - - - - -  
ครูประจ าการ 7 8  12 3 36 10 
พนักงานราชการ - - - - - -  
ครูอัตราจ้าง - 2  2  28 3 
ช่างครุภัณฑ์ 3 1  1   51 22 
ลูกจ้างชั่วคราว 1  1   55 17 

รวม 
10 10 

2 14 4 
  

20 

ตารางที่  2  แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2560 ตาม  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) 

ระดับชั้น จ ำนวนห้อง 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 27 20 47 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 22 25 47 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 21 21 42 

รวม 6 70 66 136 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 28 23 51 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 18 26 44 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 27 23 50 

รวม 6 73 72 145 

รวมนักเรียน ทั้งหมด 12 143 138 281 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

ชมรมศิษย์เก่ำ 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

- งานส านักงานฝ่ายวชิาการ    
- งานทะเบียนนกัเรียน  
- วัดผลและประเมินผล 
- งานหลักสูตรและพัฒนาการ

สอน 
- งาน สื่อและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานห้องสมุด 
-  งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
-  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
-  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  งานข้อมูลนักเรียน (SMIS) 
- งานขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
-  งานนิเทศ  ก ากับ ติดตาม
การจัดการศึกษา 
-  โครงการพเิศษต่างๆ 
 
 
 

 

- งานการเงินและบัญช ี
- งานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) 
- งานพัสดุ 
- งานจัดระบบควบคุม

ภายใน 
- งานแผนงานและโครงการ 
-  งานส านักงานฝ่ายแผนงาน

และโครงการ 
-  งานสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา 
-  งานติดตามประเมินผล
และรายงาน 
-  งานวิเคราะห์งบประมาณ 

 
 

 

 

 

 

-  งานวางแผนอัตราก าลัง 
- งานบรรจุสรรหาและแต่งตั้ง 
- งานวินัยและรกัษาวินัย 
- งานส่งเสริมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานและขวัญ
ก าลังใจ 
- งานส่งเสริมความก้าวหน้า      

ในวิชาชีพ 
- งานสวัสดิการครูและบคุลากร 
-  งานปกครอง 
-  งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมนักเรียน 
- งานหัวหน้าระดับ 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานส่งเสริมคุณธรรมและ 

จริยธรรม 
- งานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
 

- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานโสตทัศนปูกรณ ์
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานอาคารสถานที ่
- งานสวัสดิการ 
- งานกิจกรรมสหกรณ์

โรงเรียน 
- งานสวัสดิการร้านค้า

โรงเรียน 
- งานนักการภารโรง – ลูกจ้าง 
-  งานชุมชนสัมพันธ ์
-  งานบริการ 
-  งานโครงการอาหารกลางวนั  
- งานบริหารจัดการนักเรียน

พักนอน 
- งานจัดระบบควบคุมภายใน 
- งานประสานโรงเรียนกลุ่ม

รัชมังคลาภิเษก 
- งานซ่อมบ ารุงยานพาหะนะ 

 
 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ งำนโรงเรียนในฝัน 
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 
 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2557 – 2559 สรุปได้  ดังนี้ 
 1. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (O-Net) รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 – 2559 
ส่วนใหญ่ต่ ากว่า ขีดจ ากัดล่าง ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตางรางที่ 3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของแต่ละรายวิชา  
    ปีการศึกษา 2557 – 2559 
 

กลุ่มสำระวิชำ 
ปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 
ภาษาไทย 33.50 42.24 43.85 
คณิตศาสตร์ 28.03 30.35 24.53 
วิทยาศาสตร์ 35.49 38.59 33.96 
สังคมศึกษา ศาสนา   
และวัฒนธรรม 

43.85 43.22 47.11 

สุขศึกษาและพลศึกษา 57.55 ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 
ศิลปะ 39.36 ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 
การงานอาชีพ         
และเทคโนโลยี 

43.89 ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 

ภาษาอังกฤษ 26.62 27.10 29.48 
 
ตางรางที ่4   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละรายวิชา   
   ปีการศึกษา 2557 – 2559  
 

กลุ่มสำระวิชำ 
ปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 
ภาษาไทย 46.36 44.21 50.29 
คณิตศาสตร์ 17.69 21.67 20.29 
วิทยาศาสตร์ 30.65 31.62 33.00 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

32.53 36.73 33.83 

สุขศึกษาและพลศึกษา 48.84 ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 
ศิลปะ 32.10 ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 
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กลุ่มสำระวิชำ 
ปีกำรศึกษำ 

2557 2558 2559 
การงานอาชีพและ  
เทคโนโลยี 

44.50 ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 

ภาษาอังกฤษ 17.23 18.49 23.96 
 

   1.2 ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
   1.3 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดทักษะการอ่านและการแสวงหา
ความรู้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ถึงข้ันการปลูกฝังเป็นลักษณะนิสัย 
    1.4 อิทธิพลของสื่อยั่วยุที่ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
    1.5 การจัดการเรียนรู้บ้างส่วนไม่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน ครูยังขาดทักษะ
การใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้เรียน 
 2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีค่านิยมในการที่จะส่งเสริมให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรในชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ส่งผลให้โรงเรียนมีสัมพันธภาพที่
ดีต่อชุมชน 
 3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  3.1 การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของหน่วยงานและผู้รับ        
การพัฒนา 
  3.2 ขาดแคลนครูที่มีวุฒิตามกลุ่มสาระการเรียนที่ส าคัญและครูมีภาระงานอ่ืน
นอกเหนือจากงานสอน 
  3.3 ขาดปัจจัยภายนอกในการสนับสนุนการศึกษา 
 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำในอนำคต 
 
 1. ด้านผู้เรียน  
  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเฉพาะในวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตลอดทั้งการส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ มีการ
พัฒนาทั้งด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 2. ด้านครู 
  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยฝึกปฏิบัติแสวงหาความรู้ตลอดเวลา ก้าวไปสู่ครูมืออาชีพ 
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         3. ด้านผู้บริหารและสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยทุกคนในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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ส่วนที่  2 
 

กำรศึกษำสถำนภำพของโรงเรียน 
 

กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 
โรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
 การประเมินศักยภาพการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ประด้วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด 
(SWOT  Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้แบ่งการ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 
กลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholders)  

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders)  

ต้องการจากหน่วยงาน  

ความต้องการ/ความ 
คาดหวังจาก  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders)  

แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน  

1. ผู้บริหาร  
2. ครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา  
3. นักเรียน  
4. ผู้ปกครอง  
5. ผู้ประกอบการ  
6. ชุมชน  
7. องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  
8. สื่อมวลชน  
9. ผู้ประเมิน (สพฐ.      
สมศ. ฯ)  

- ความสะดวก รวดเร็วใน       
การปฏิบัติงาน  
- ผลส าเร็จของงานที่มี คุณภาพ 
ความถูกต้อง  
- การบริหารที่มีการ ตอบสนอง
ต่อภารกิจของ งานได้ตรงตาม
ความ ต้องการ  
- การประชาสัมพันธ์ที่ เข้าถึง
กลุ่มผู้รับบริการ  
- ความครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
- บริการได้ตรงจุดประสงค์ และ
ความต้องการของ ผู้รับบริการ  
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
- ข้อมูลข่าวสาร การ  
- มีอัธยาศัยไมตรี  
- การได้มาตรฐานของ หน่วยงาน  

- การบริการที่ดี ประทับใจ  
- ความถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็ว มีคุณภาพ ครอบคลุม
กระบวนการ ไม่ซ้ าซ้อน ลด
ขั้นตอน การท างาน  
- การให้ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น มีเหตุผล รองรับ  
- ความสุภาพ มารยาท ของผู้
ให้บริการ ยิ้มแย้ม เป็นมิตร  
- การสื่อสารของผู้ส่ง สาร 
การรับสารจาก ผู้รับสารใช้
เวลาน้อยแต่ มีผลลัพธ์คุ้มค่า 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
- มีเจ้าภาพรับผิดชอบ  
- จัดล าดับการมาติดต่อ  
- ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
- one stop service  

- การบริการแบบทาง 
เดียว เช่น การใช้ 
เทคโนโลยี การส่งสาร 
ผ่านช่องทางต่างๆ  
e-mail, จดหมาย, 
โทรศัพท์ฝากข้อความ  
- การบริการแบบสอง 
ทาง เช่น การชี้แจง 
ข้อเท็จจริงต่อผู้มารับ 
บริการโดยตรง  
- สร้างความเข้าใจให้ผู้ 
มารับบริการทราบ โดย
การจัดประชุม 
- การประชาสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ 
แนวทางหลากหลาย  

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภเิษก ปีการศึกษา 2560 – 2564 10 
 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
 1. ด้านโครงสร้าง (Structure : S1) 

 

ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  
การจัดโครงสร้างการ บริหาร
ของ หน่วยงาน และการ
ก าหนดบทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และมาตรฐานของ 
หน่วยงาน  

- มีโครงสร้างการบริหารจัดการ 
ศึกษามีความเป็นเอกภาพใน  
เชิงนโยบาย  
- มีการแบ่งเครือข่ายการ
มอบหมาย หน้าที่ความ
รับผิดชอบ รูปแบบ ฝ่ายบริหาร 
4 ฝ่าย ท าให้การจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
- การวางแผนและนโยบายใน
การ บริหารจัดการ การวาง
ระบบงาน ข้อตกลง และ
แนวโน้มในการ จัดการ และ
บริการแบบมีส่วนร่วม  
- มีองค์คณะบุคคลในการก ากับ 
ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การ บริหารงานวิชาการ 
และการนิเทศ  
- การกระจายอ านาจให้
สถานศึกษา ได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัด การศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที ่เข้มแข็ง  
 
 
 
 
 

- โครงสร้างการบริหารงาน บาง
กลุ่ม งานไม่ชัดเจน ยังคง
ซับซ้อน  
- การวิเคราะห์งานของแต่ละ
กลุ่ม งานยังไม่ครอบคลุมเนื้อ
งานตาม โครงสร้างเท่าที่ควร  
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม 
โครงสร้างภาระงานยึดตัวบุคคล 
มากว่ายึดโครงสร้างของงาน  
- ภาระงานหลายหน้าที่ ท าให้  
ขาดความชัดเจนการปฏิบัติงาน  
- ขาดการนิเทศติดตามงาน ไม่
สม่ าเสมอ  
- ขาดการสร้างความเข้าใจ
ระหว่าง กลุ่มงานและบุคลากร  
- บุคลากรในกลุ่ม รับผิดชอบ
งาน  
มากน้อยไม่เท่ากัน บางงานไม่มี
ผู้ ปฏิบัติตรงตามภาระงาน  
- จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ตาม โครงสร้างน้อยเกินไป  
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2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S2) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์  จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  
การก าหนดทิศทางของ 
หน่วยงาน การก าหนด 
โครงการ/กิจกรรม การ 
ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติในระดับกลุ่ม และ ระดับ
บุคคล  

- โรงเรียนมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน  
และสอดคล้องกับแนวทางของ   
สพม.39/สพฐ./กระทรวง  
- ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม  
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ  
- มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ภายในและภายนอก ด้วย
เทคนิค SWOT  
- มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติด้วยวิธีการหลากหลาย 
เช่น เอกสารรูปเล่ม และน าข้ึน
เว็บไซต์ ของ โรงเรียน 
- บุคลากรปฏิบัติตามแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมได้ตามสภาพ 
ความจริงของหน่วยงาน  

- -การวิเคราะห์ทิศทางในการ 
ด าเนินงานในระยะสั้นและระยะ 
ยาวไม่ชัดเจน ท าให้การ
ด าเนินงาน ไม่เป็นตาม
วัตถุประสงค์  
- การปฏิบัติงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม ยังไม่เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์
ที่ก าหนดไว้  
- มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแต่ปฏิบัติได้ไม่ ครบ
ตามแผน  
- ต้องปรับแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม และงบประมาณ 
เนื่องจาก สพม.39/สพฐ.แจ้งให้
ด าเนินการ เพ่ิมเติม  
- งบประมาณจาก สพม.39/
สพฐ.ล่าช้า ท าให้ ต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงปลายปี  
- การด าเนินงานาน ากลยุทธ์ไปสู่ 
ปฏิบัติระดับกลุ่ม/บุคคล ยังไม่มี  
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 3. ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน (System : S3) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์  จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  
ระบบข้ันตอนการ ด าเนินงาน
ภายใน หน่วยงาน ด้าน 
งบประมาณ ระบบบัญชี 
การเงิน พัสดุ การสรรหา 
คัดเลือกการ ฝึกอบรม  
ระบบการสื่อสาร เทคโนโลยี 
และระบบ การติดตาม
ประเมินผล  

-มีระบบการบริหารจัดการตาม 
โครงสร้าง การวางแผน และมี 
ระบบการนิเทศติดตามและ
รายงาน  
-มีระบบการสื่อสาร เทคโนโลยี
ที ่ทันสมัย  
-ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ตามคู่มือปฏิบัติงาน  
-ความเป็นเอกภาพในการ
บริหาร จัดการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
-มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามรูป ที่ต้องการ  
-เปิดโอกาสให้บุคลากรปฏิบัติ 
หน้าที่ได้เต็มความสามารถ  
-การด าเนินงานมีระบบ ยืดหยุ่น 
ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไป
ตาม ความคาดหวังและรวดเร็ว  
-มีระบบบริหารด้านงบประมาณ 
บัญชี การเงิน การพัสดุ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เนื่องจากปฏิบัติ
ตาม ระเบียบและกฎหมาย  
-มีการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งของ 
หน่วยงานและพัฒนาตนเอง  
-ผู้เรียนและบุคลาการ ที่มี
ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะด้าน ICT  
เป็นอย่างดี  
-มีอัตราการศึกษาต่อสูง  

-ระบบงานบางอย่างยังคงมี
ขั้นตอน ซับซ้อน ซึ่งไม่เหมาะ
กับสภาพสังคม ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว เช่น ด้านธุรการ 
ซึ่งเป็นหนังสือส่งถึง หน่วยงาน
ต่างๆ กว่าจะออกได้ ค่อนข้าง
เสียเวลาระหว่างทางมาก  
-ระบบการต่างๆ ขาดการ
เชื่อมโยง ของแต่ละกลุ่มงาน 
ต่างคนต่างท า ยังไม่มีการบูรณา
การ ด าเนินงาน 
-ขาดการน าระเบียบไปใช้อย่าง
เต็ม รูปแบบ  
-ข้อมูลต่างๆ ยังไม่ชัดเจน และ
ไม่ เป็นปัจจุบัน และต่างคนต่าง
ท า ยัง ไม่เป็นระบบที่สามารถ
สืบค้นได้ อย่างครบถ้วน  
-โรงเรียนขาดบุคลากรที่สามารถ 
ด าเนินการด้านระบบบริหาร 
งบประมาณ บัญชี การเงิน การ 
พัสดุ ยังไม่มีประสิทธิภาพ  
-ขาดแนวทางและระบบภายใน
การ ด าเนินงานให้เป็นรูปแบบ
ปฏิบัติที่ ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม  
-ระบบ ขั้นตอน ยุ่งยาก ซับซ้อน  
-มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานจนลืม
การ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  
-บุคลากรบางคนขาดทักษะ 
และ ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีความรู้
ในเรื่องที่ ปฏิบัติ  
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4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : S4) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์  จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  
คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า 
ความสามารถ ในการบริหาร
จัดการ การกระจายอ านาจ 
ตัดสินใจ ให้บุคลากรได้ ใช้
ศักยภาพที่มีอยู่ ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่  
การใช้รูปแบบบริหาร จัดการที่
เหมาะสมในการ บริหารงาน 
การติดค้น  

-ผู้บริหารองค์กรมีประสบการณ์
ใน การบริหารมาอย่างยาวนาน
และ ประสบความส าเร็จใน
หลาย ๆ เรื่อง จึงท าให้รูปแบบ
ระบบการ บริหารจัดการ
ค่อนข้างลงตัว  
-ความพร้อมในการบริหาร
จัดการ และช่วยเหลือให้บริการ
สถานศึกษา ได ้ 
-บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ที ่ 
-ผู้บริหารมีประสิทธิภาพได้ 
มาตรฐาน เนื่องจากมีการ
กระจาย อ านาจตัดสินใจให้
บุคลากรได้ใช้ ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความรู้
ความสามารถ  
-มีรูปแบบในการบริหารจัดการ 
การสั่งการ การควบคุม การจูง
ใจ  
-บุคลากรจัดการกับภารกิจที่
ได้รับ มอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มี การท างานเป็น
ทีม มีค่านิยมในการ ท างาน 
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

-เนื่องจากผู้บริหารงานใน
องค์กร  
มีจ านวนน้อย บางครั้งท าให้เป็น 
อุปสรรคในการบริหารจัดการใน 
กรณีเร่งด่วน เมื่อมีปัญหา  
-ผู้น าแต่ละกลุ่มงานยังบริหาร 
จัดการไม่เป็นระบบแบบแผนที่ 
ชัดเจน  
-การแบ่งบทบาทอ านาจหน้าที่ 
ระหว่างสถานศึกษากับ สพม. 
รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ยัง
ขาด 
-ไม่มีการติดตามผล หรือ
รายงานให้ เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม และไม่มีการ น าเสนอ
ผลอย่างต่อเนื่อง  
-การแบ่งภาระงานไม่เท่ากัน 
บาง คนน้อย บางคนมาก จึง
ขาด คุณภาพของงาน  
-ภาวะของผู้น าส่งผลต่อ
พฤติกรรม ของบุคลากรใน
องค์กรสูงมาก  
-งานบางอย่าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ 
สามารถปฏิบัติได้ ท าให้งาน
ล่าช้า  
-ผู้น าขาดประสบการณ์ในการ
สร้าง สัมพันธ์ภาพในหน่วยงาน 
ท าให้งาน ไม่ส าเร็จหรือไม่บรรลุ
เป้าหมาย  
-บุคลากรไม่ชอบแสดงความ
คิดเห็น  
-การบริหารงานของผู้น า ดูแล 
บุคลากรไม่ทั่วถึง 
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 5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff : S5) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์  จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  
จ านวนบุคลากรมี เพียงพอ
เหมาะสมกับ ความต้องการของ 
หน่วยงาน บุคลากรมี คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ 
ความสามารถ ตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  

-องค์กรมีบุคลากรพอสมควรไม่ 
ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป  
-บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ปฏิบัติงานเป็นทีม  
-การพัฒนาบุคลาการทุกลุ่ม 
สามารถบริการและตอบสนอง 
กลุ่มเป้าหมายได้  
-ผู้บริหาร โรงเรียน มีความ
มุ่งม่ันใน การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  
-ท างานเป็นทีม ภายใต้
กฎระเบียบ ข้อบังคับ  

-กลุ่มงานจ านวนบุคลากรมี
จ ากัด  
-ทัศนคตขิองบุคลากรที่มาจาก 
หลายที่แตกต่างกัน  
-บุคลากรขาดศรัทธา รัก และ
รู้สึก เป็นข้าวของหน่วยงาน จึง
ขาด ความมุ่งมั่นในการท างาน  
-บุคลากรขาดจิตสาธารณะ  
-ความเฉื่อยชา ท้อถอยของ
บุคลากร  
-บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนไม่ 
สามารถจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้ตาม เป้าหมาย 
เนื่องจากขาดแคลน ครูเอก
สาขาวิชาหลัก  
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 6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills : S6) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์  จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะ ในการปฏิบัติงาน  

-บุคลากรในองค์กรเป็นผู้มีความ 
เชี่ยวชาญในงานมาเป็นระยะ 
เวลานาน มีทักษะในการท างาน 
เป็นอย่างดี  
-บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
มี คุณวุฒิ มีประสบการณ์
สอดคล้อง กับภารกิจ  
-บุคลากรมีพัฒนาความรู้ 
ความสามารถให้มีทักษะที่ 
เชี่ยวชาญพอสมควร เพ่ือให้เป็น
ที ่ยอมรับของผู้เรียนและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขาดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  
-ขาดการจัดการความรู้  
-บุคลากรมีความรู้ แต่ขาดการ 
น ามาใช้  
-บุคลากรมีความรู้และทักษะที่ 
แตกต่างกัน  
-บุคลากรไม่กล้าที่แสดง
ศักยภาพ  
-ขาดการร่วมใจ ร่วมมือ  
-โอกาสพัฒนามีน้อย ขาดการ 
สนับสนุน  
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 7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์  จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses)  
ค่านิยมและบรรทัดฐาน ที่ยึด
ร่วมกัน วิธีการ ปฏิบัติของ
บุคลากรและ ผู้บริหารภายใน 
หน่วยงานหรืออาจ เรียกว่า
วัฒนธรรม หน่วยงาน  

-สมาชิกในหน่วยงาน มีความ 
เป็นอยู่แบบพ่ีน้อง มีความรัก
ความ สามัคคีในกลุ่มงาน  
-การท างานที่มีประสิทธิภาพ
ด้วย การท างานเป็นทีม  
-มีความสามัคคีในหมู่คณะ  
-การให้ความร่วมมือของ
บุคลากร  
-การมีส่วนร่วม  

-การสร้างวัฒนธรรมองค์กรยัง
ไม่ เป็นรูปธรรม  
-ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ที ่ต้องด าเนินร่วมกันไม่ทั่วถึง  
-วัฒนธรรมการท างาน บุคลากร 
ส่วนมากจะท างานตามความเคย
ชิน  
-ความแตกต่างในวัฒนธรรมการ 
ท างานที่ติดมาจากองค์กรเดิม  
ท าให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการ 
ท างาน และค่อนข้างยากท่ีจะ 
ปรับเปลี่ยน  
-ขาดการประสานงานที่ดี  
-การไม่กระตือรือร้นในการ
พัฒนา แบบใหม่ ๆ  
-โอกาสไม่เอ้ือด้านต าแหน่งและ 
หน้าที่  
-ขาดขวัญก าลังใจ  
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ตารางที่ 7  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก  
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior : C) 

ประเด็นการวิเคราะห์  โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)  
กลุ่มผู้รับบริการโดยตรง กลุ่มผู้
แข่งขันและการ แข่งขัน 
องค์กร/ หน่วยงานที่มีอิทธิพล
ต่อ การท างาน  

-ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้าน 
การศึกษาท่ีหลากหลายช่องทาง
ท าให้ผู้ปกครองทราบความ 
เคลื่อนไหวด้านการศึกษา  
-สถานศึกษาในสังกัดสามารถ 
ให้บริการการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และ
ครอบคลุมทุก พ้ืนที่  
-ผู้รับบริการมีความ
สะดวกสบาย ได้ส่งบุตรหลานได้
เรียนโรงเรียนดี ใกล้บ้าน  
-ความพึงพอใจในการรับบริการ  
-มีหน่วยงาน/ศูนย์ประสานงาน 
ส าหรับให้บริการผู้บริหาร ครู
และ บุคลากรทางการศึกษา  
-ความพร้อมของสถานศึกษา 
ด้าน บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ  
-ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการ ศึกษา เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ  
-สถานศึกษาส่วนใหญ่มี
ทรัพยากร เพียงพอ สามารถ
พ่ึงตนเองได้  

-ขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านในการ
ให้บริการด้าน การศึกษา  
-เอกชนและท้องถิ่นสามารถจัด 
การศึกษาได้ตาม พ.ร.บ.
การศึกษา แห่งชาติ  
-โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษามี 
คุณภาพ ผู้ปกครองบางส่วนน า
บุตร หลานไปเรียน  
-ขาดบุคลากรกลุ่มงานต่างๆ ที่
จะ อ านวยความสะดวก  
-โรงเรียนดูแลการศึกษา 2 
จังหวัด ท าให้การเดินทางเพ่ือ
ติดต่อ ประสานงานไม่สะดวก
ส าหรับ โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล 
โดยเฉพาะ โรงเรียนใน จ.
อุตรดิตถ์  
-ไม่มีโอกาสในการร่วมพัฒนา
ด้าน การศึกษากับองค์กร  
-เป็นหน่วยงานใหม่ บุคคลทั่วไป
ยัง ไม่เป็นที่รู้จัก  
-การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง  
-ผู้ปกครองบางส่วนส่งเสริม 
สนับสนุนบุตรหลานเรียน
หนังสือ อย่างเดียว แต่ขาด
ทักษะวิชา  
ไม่ภาคภูมิใจท้องถิ่นของตนเอง  
-ทัศนคติของผู้มารับบริการที่มี
ต่อ องค์กร  
-ความคาดหวังของผู้รับบริการ
สูง  
-สถานศึกษาบางส่วน มี
ทรัพยากร ไม่เพียงพอ  
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2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P) 

ประเด็นการวิเคราะห์  โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)  
นโยบายการศึกษาของ รัฐบาล 
นโยบาย การศึกษาของ
หน่วยงาน ต้นสังกัด บทบาท
ของ กลุ่มผลประโยชน์  
กลุ่มพลังทางการเมือง 
พฤติกรรมการเมือง ระเบียบ
กฎหมายและ ข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องใน การบริหารจัดการ  
(การบริหารวิชาการ 
การงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานทั่วไป  

-การจัดการศึกษามี พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ
รองรับ  
-นโยบายรัฐบาลจัดให้ทุกคนมี 
โอกาสได้รับการศึกษาตาม
โครงการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ  
-รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 
ทางด้านการศึกษาสู่การปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 อย่าง 
เป็นรูปธรรม  
-หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบจ. 
ให้ ความร่วมมือและสนับสนุน
ทางด้าน งบประมาณ การ
จัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
บ่อยครั้ง ท าให้นโยบายด้าน 
การศึกษาขาดความต่อเนื่อง
และ เกิดความสับสนในการ
ปฏิบัติ  
-การเมืองบางส่วนเข้ามา
แทรกแซง การบริหารงาน
บุคคล ซึ่งส่งผล กระทบต่อการ
จัดการศึกษา  
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3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 

ประเด็นการวิเคราะห์  โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)  
สภาวะเศรษฐกิจ งบประมาณ/
การ สนับสนุนงบประมาณ ของ
รัฐบาล  

-รัฐบาลมีการส่งเสริมกองทุน
หมู่บ้าน ท าให้เศรษฐกิจของ
ชุมชนดีขึ้น ผู้ปกครองมี
ความสามารถในการ  
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนได้มากขึ้น  
-มีกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ส่งผล ให้นักเรียนมีโอกาสได้รับ
การศึกษา เพ่ิมข้ึน  
-ภาวะเศรษฐกิจสูง ท าให้ 
ผู้ปกคกรองบางส่วนว่างงาน 
โรงเรียนจึงมีกิจกรรมเพ่ือหา
รายได้ ระหว่างเรียนให้กับ
นักเรียน  
-เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่ที่อยู่ใน 
ภูมิภาคอินโดจีน มีแนวโน้ม 
เศรษฐกิจดีขึ้น  
-สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้
น้อย  
-รายได้ของผู้ปกครองมาจาก
อาชีพ เกษตรกรรมยังต้อง
พ่ึงพาธรรมชาติ รายได้จึงไม่
แน่นอน และมีรายได้ จาก
อาชีพเสริมน้อย  
-ขาดการประสานงานระดับ
จังหวัด เพ่ือสร้างความตระหนัก
ในการ วางแผนพัมนาด้าน
เศรษฐกิจสู่ ประชาคมอาเชี่ยน  
-การใช้พื้นท่ียังไม่คุ้มค่า และไม่
ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อความรู้
ความ เข้าใจในการพัฒนาอาชีพ 
พัฒนา การศึกษา และพัฒนา
ตนเอง  
-การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี ส าหรับการพัฒนา
คุณภาพ  
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4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural : S) 

ประเด็นการวิเคราะห์  โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)  
ประชากรและ กลุ่มเป้าหมาย 
สภาพ ชุมชนครัวเรือน คุณภาพ 
ชีวิตของประชาชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เชื่อ ค่านิยมและ วัฒนธรรม  

-มีประเพณี วัฒนธรรม และภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
-ค่านิยม วัฒนธรรมการศึกษา
ต่อ ระดับมัธยมศึกษามากกว่า
อาชีวศึกษา  
-สังคมโดยรอบของ โรงเรียน
ยังคง สภาพเป็นสังคมที่อนุรักษ์
วัฒนธรรม ยังมีประเพณีท้องถิ่น
หลาย ๆ แห่งที ่ยังสืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน  
-มีเครือข่ายความร่วมมือ
ผู้ปกครอง และหน่วยงาน 
ร้านค้า สนับสนุน การศึกษา  
-วัฒนธรรมท้องถิ่นมีหลากหลาย  
-มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์  
-มีขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นที่ ขึ้นชื่อ  
-สร้างองค์กรให้ชุมชนให้เข้มแข็ง  
มีคุณธรรม ปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรม ประเพณีในวัยเด็ก  
-การสร้างวัฒนธรรม ความ
เข้าใจและ ให้เป็นไปตาม
แนวนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง 
สถานศึกษาต่างๆ  
 

-สถาบันครอบครัวที่มีปัญหา
ส่งผล ให้นักเรียนส่วนหนึ่งมี
พฤติกรรม และค่านิยมที่ไม่พึง
ประสงค์  
-มีแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง 
และร้านเกมอยู่ใกล้สถานศึกษา  
-ค่านิยมของนักเรียนปัจจุบัน 
ฟุ้งเฟ้อ กับสิ่งล่อใจภายนอก
มาก เช่น การ นิยมแบบชาว
เกาหลี หรือการหลงใหล กับสิ่ง
อ านวยความสะดวกใหม่ ๆ  
-ภัยธรรมชาติท าให้เศรษฐกิจไม่
ดี  
-ชุมชนบางส่วนขาดความ
ตระหนัก  
ให้ความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น น้อย ขาดการอนุรักษ์
แห่งเรียนรู้  
จึงไม่สามารถพัฒนาอย่างยังยืน  
-ชุมชนขาดการพัฒนาด้านองค์
ความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลพัฒนา
ทาง ประวัติศาสตร์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
-ผู้น าในการสืบทอดถ่ายโอน
ความรู้ไม่ มี ขาดการจัดการที่มี
มาตรฐาน ขาด การน าเสนอ
และอนุรักษ์ที่เข้มแข็ง  
-เนื้อหาวิชาการมากเกินไป ท า
ให้ครู ต้องเร่งการสอนจน
ละเลยด้าน คุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์ต่อ องค์กร ความ
รักชาติ และท าตนให้ เป็น
ประโยชน์แก่แผ่นดิน  
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5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 

ประเด็นการวิเคราะห์  โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)  
ความก้าวหน้าและความ 
เปลี่ยนแปลงทางด้าน 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น  

-ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ท าให้สามารถบริหารจัดการได้
สะดวก ขึ้น  
-สามารถให้บริการ ข่าวสารได้ 
อย่างรวดเร็วโดยใช้ ICT  
-โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีใน
การ สื่อสาร ระบบสารสนเทศ มี 
บุคลากรที่พร้อมด้านเทคโนโลยี  
-การใช้เทคโนโลยีในการ
เผยแพร่ ผลงาน และข้อมูล
ข่าวสารทาง การศึกษา  
-เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง 
เทคโนโลยีทุกกลุ่ม  

-การน าเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่
ไม่ เกิดประโยชน์ขาดการ
ควบคุม และ ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนา การศึกษา  
-การใช้เทคโนโลยียังไม่คุ้มค่า 
และ ใช้ไปในทางท่ีผิดของ
นักเรียน  
-ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยัง
ไม่มี ความไว และยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ เท่าท่ีควร  
-สื่อเทคโนโลยีทันสมัย รวดเร็ว 
แต ่เยาวชนรับและน ามาใช้
ทันทีโดยไม่ สนใจว่าจ าเป็น 
เหมาะสมกับตนเอง หรือไม่  
-โรงเรียนอยู่ไกล อินเตอร์เน็ต 
ยังไม่มี หรือมีแต่ช้ามาก  
-เทคโนโลยีนับเป็นภัยคุกคาม 
เยาวชนอย่างหนึ่ง เช่น ติดเกมส์  
-หน่วยงานมีเทคโนโลยีในการ 
ติดต่อราชการ แต่ถ้าโรงเรียนไม่
มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้า 
ไปดูหนังสือที่แจ้ง ท าให้งาน
ล่าช้า  
-เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว 
ปรับใช้ ไม่ทัน  
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ตารางที่ 8 แสดงการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก 

ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน (-) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จากมติ 
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จากมติ 
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

S1:ด้านโครงสร้าง  15  โครงสร้างของ โรงเรียนเป็นไป
ตามกฎหมายที่ก าหนด มีบุคลากร
ที่มีความพร้อมใน การปฏิบัติงาน  

5  โรงเรียนมีบุคลากรยังไม่ตาม 
อัตราก าลัง จึงยังไม่สามารถ 
จัดบุคลากรปฎิบตัิตาม 
มาตรฐาน สพฐ.ก าหนด  

S2:ด้านกลยุทธ์ ของ
หน่วยงาน  

13  มีการก าหนดวิสัยทัศ พันธกิจ 
เป้าประสงค ์กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท ของ
หน่วยงาน มีการถ่ายทอด กลยุทธ์
สู่การปฏิบัต ิใช้ กระบวนการมี
ส่วนร่วม  

7  การด าเนินงานน ากลยุทธ์สู ่
การปฏิบัตยิังไมม่ ี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

S1:ด้านโครงสร้าง  15  โครงสร้างของ โรงเรียนเป็นไป
ตามกฎหมายที่ก าหนด มีบุคลากร
ที่มีความพร้อมใน การปฏิบัติงาน  

5  โรงเรียนมีบุคลากรยังไม่ตาม 
อัตราก าลัง จึงยังไม่สามารถ 
จัดบุคลากรปฎิบตัิตาม 
มาตรฐาน สพฐ. ก าหนด  

S3:ด้านระบบใน การ
ด าเนินงาน ของ
หน่วยงาน  

12  ระบบและกระบวนการในการ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้เป็นไป ตามระเบียบ
และกฎหมาย  

8  กระบวนการสื่อสารด้วย 
เทคโนโลยียังไม่ม ี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เนื่องจากมีบุคลากรน้อย แล 
บุคลากรยังขาดความรู ้
ความสามารถดา้น ICT  

S4:ด้านแบบแผน หรือ
พฤติกรรมใน การ
บริหารจดัการ  

13  ผู้บริหารมีความรู ้ความสามารถ
ในการบริหาร จัดการในองค์กร
อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีภาวะ 
ผู้น า มีการบริหารงานเชิงกล ยุทธ์ 
และการท างานเป็นทีม  

7  ผู้บริหารใน โรงเรียนมีน้อย 
ท าให้การบริหารจัดการใน 
เรื่องเร่งด่วนมีอุปสรรค  

S5:ด้านบุคลากร/ 
สมาชิกใน หน่วยงาน  

17  บุคลาการใน โรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานตาม ภารกจิ ตาม
บทบาทหน้าท่ี ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ม ีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน เกิดผลดีแก่ทางราชการ  

3  บุคลากรใน โรงเรียนยังไม ่
ครบตามกรอบอัตราก าลัง 
และในสถานศึกษายังขาด 
แคลนครูวิชาเอกสาขาวิชา 
หลัก  
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ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน (-) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จากมติ 
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จากมติ 
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

S6:ด้านทักษะ ความรู ้
ความสามารถของ 
หน่วยงาน 

18  บุคลากรใน โรงเรียนส่วน ใหญ่ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจ ที่ได้รับ
มอบหมายได้ครบถ้วน มี
ประสิทธิภาพ ไดม้าตรฐาน  

2  บุคลากรเฉพาะด้านท่ีม ี
ความรู้ความสามารถมีน้อย 
เช่น ด้าน ICT ด้านที่ดินและ 
ก่อสร้าง ซึ่งในกรอบ 
อัตราก าลังไม่มีก าหนดไว้  

S7:ด้านค่านิยม 
ร่วมกันของสมาชิก ใน
หน่วยงาน  

14  โรงเรียนมีค่านิยมในการ ท างาน
ร่วมกัน คือ “โรงเรยีน 
ส : สื่อสารผ่าน ICT  
พ : มีความพอเพียง  
ในการใช้ชีวิต  
ม : มีจิตสาธารณะ  
พร้อมให้บริการ  
3 : สามประสานความซื่อสัตย ์ 
โปร่งใสและเป็นธรรม  
9 : ก้าวน าสู่มาตรฐานสากล  
 

6  บุคลากรบางคนยังยึดตดิกับ 
ค่านิยมเก่าและวัฒนธรรม 
ของหน่วยงานเดิม  
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ตารางที่ 9  แสดงการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน (-) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จากมติ 
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จากมติ 
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

C:ด้ำนพฤติกรรม 
ลูกค้ำ 
(Customer 
Behaviors/ 
Competitors 
Factors)  

10  -ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ใน การรับบริการ และส่ง
บุตร หลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนที่ม ีคุณภาพ  

10  -โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่
จัด การศึกษามีคุณภาพ 
ผู้ปกครองที่มีฐานนะดีจะ
ส่ง บุตรหลานเข้าเรียนใน 
โรงเรียนเอกชน  

P:ด้ำนกำรเมือง 
และกฎหมำย  
(Political and 
legal Factors) 

7  -นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ท า
ให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียน 
โดยไม่ต้องจ่ายเงิน  
-หน่วยงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือ 
สนับสนุนงบประมาณใน
การ จัดการศึกษา  

13  -นโยบายรัฐบาลเปลี่ยน
บ่อย ท าให้การศึกษาไม่
ต่อเนื่อง และไม่สามารถ
บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้  
-นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
ไม่ได้ ฟรีไปทุกอย่าง 
บางอย่าง ผู้ปกครองยัง
ต้องจ่ายเอง  
-ตามกฎหมายได้จัดให้ สพ
ม. 39 มีการบริหารจัดการ
ใน 2 จังหวัด ซึ่งบริบท
ต่างกัน ท าให้การบริหาร
จัดการไม่ คล่องตัว  

E:ด้ำนเศรษฐกิจ  
(Economic 
Factors)  

12  -สภาพเศรษฐกิจของ 
ผู้ปกครองและสภาวะ
ทางการ เงินมีความพร้อม
ในการให้ การสนับสนุน
การศึกษา  
-การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

8  -ภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
อัตรา การว่างงานของ
ผู้ปกครอง บางคนไม่
สามารถสนับสนุน 
นักเรียนได้  
-สพฐ.จัดสรรงบประมาณ
ให้ โรงเรียนในอัตรา
เท่ากัน ท าให้ บางโรงเรียน
ได้น้อย  
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ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน (-) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จากมติ 
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จากมติ 
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

S:ด้ำนสังคม- 
วัฒนธรรม  
(Social – 
cultural 
Factors)  

11  -วัฒนธรรมในการศึกษาต่อ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ของนักเรียนมีมากว่า 
อาชีวศึกษา  
-วัฒนธรรมการมีเครือข่าย 
ความร่วมมือผู้ปกครอง 
หน่วยงาน ร้านค้า ให้การ 
สนับสนุนการศึกษา  

9  -ค่านิยมของนักเรียนใน 
ปัจจุบัน สนใจสิ่งเร้า
ภายนอก มากกว่า
สนใจในการเรียน  
-ชุมชนขาดความ
ตระหนักใน การให้
ความส าคัญของภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น  
-ค่านิยมของผู้ปกครอง
ที ่ต้องการให้บุตร
หลานเรียนใน โรงเรียน
ดีมีชื่อเสียง จึงไม่ สนใจ
โรงเรียนใกล้บ้าน จึง 
นิยมให้บุตรหลานเรียน
พิเศษ มากเกินไป จน
ไม่มีเวลาว่าง  

T:ด้ำนเทคโนโลยี  
(Technological 
Factors) 

15  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ส่งผลต่อหน่วยงาน พัฒนา 
และใช้เป็นเครื่องมือในการ 
บริหารจัดการในส านักงาน 
และกระบวนการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน 
 
  
 
 
 
 
 
 

5  การน าเทคโนโลยีไปใช้
ในทาง ที่ผิด การขาด
การควบคุม ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนา 
การศึกษา  
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ตารางที่ 10  ตารางการก าหนดน้ าหนักของสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนนครชุมพิทยา  
               รัชมังคลาภิเษก 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  ผลการพิจารณา น้ าหนัก  
C:ด้านพฤติกรรมลูกค้า  0.25  
P:ด้านการเมืองและกฎหมาย  0.03  
E:ด้านเศรษฐกิจ  0.15  
S:ด้านสังคม-วัฒนธรรม  0.05  
T:ด้านเทคโนโลยี  0.25  

น้ าหนักคะแนนรวม  1.00  
 

ตารางที่ 11  ตารางการก าหนดน้ าหนักของสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนครชุมพิทยา   
    รัชมังคลาภิเษก 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  ผลการพิจารณา น้ าหนัก  
S1:ด้านโครงสร้าง  0.15  
S2:ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน  0.13  
S3:ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน  0.15  
S4:ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ  0.12  
S5:ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน  0.15  
S6:ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถของหน่วยงาน  0.15  
S7:ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน  0.15  

น้ าหนักคะแนนรวม  1.00  
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สรุปผลกำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนนครชุมพิทยา   
รัชมังคลาภิเษก  สรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 12 แสดงการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 
   โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก          

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน  

น้ าหนัก  คะแนนเฉลี่ย  น้ าหนัก x คะแนนเฉลี่ย  สรุปผล 
จุด แข็ง  จุดอ่อน  จุด แข็ง  จุดอ่อน  

S1:ด้านโครงสร้าง  0.15  15  5  2.25  0.75  14.25  
S2:ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน  0.13  13  7  1.69  0.91  12.09  
S3:ด้านระบบในการด าเนินงาน
ของ หน่วยงาน  

0.15  12  8  1.8  1.2  10.8  

S4:ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรม
สน การบริหารจัดการ  

0.12  13  7  1.56  0.84  12.16  

S5:ด้านบุคลากร/สมาชิกใน
หน่วยงาน  

0.15  17  3  2.55  0.45  16.55  

S6:ด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถ ของหน่วยงาน  

0.15  18  2  2.7  0.3  17.7  

S7:ด้านค่านยิมร่วมกันของสมาชิก
ใน หน่วยงาน  

0.15  14  6  2.1  0.9  13.1  

สรุปปัจจัยภายใน  14.65  -5.35   

เฉลี่ยปัจจัยภายใน  +11.98  
 
ตารางที่ 13  แสดงการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 
     โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก          

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน  

น้ าหนัก  คะแนนเฉลี่ย  น้ าหนัก x คะแนนเฉลี่ย  สรุปผล 
จุด แข็ง  จุดอ่อน  จุด แข็ง  จุดอ่อน  

C:ด้านพฤติกรรมลูกค้า  0.25  10  10  2.5  2.5  7.5  
P:ด้านการเมืองและกฎหมาย  0.03  7  15  0.21  0.45  6.55  
E:ด้านเศรษฐกิจ  0.15  12  8  1.8  1.2  10.8  
S:ด้านสังคม-วัฒนธรรม  0.05  11  9  0.55  0.45  10.55  
T:ด้านเทคโนโลย ี 0.25  15  5  3.75  1.25  13.75  

สรุปปัจจัยภายนอก  +8.81  -5.85   
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก  +5.89  
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W  

จุดอ่อน 

S 

จุดแข็ง 

กรำฟแสดงสถำนภำพโรงเรยีนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  โอกาส 

T  อุปสรรค 

+ 8.81 
11.98 

-5.85 

+14.65 

-5.35 5.89 
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ส่วนที ่3 
  

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ  
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“เทิดทูนสถาบัน  สืบสานพระราชปณิธาน  สนองงานพระราชด าริ สถานศึกษามีคุณภาพ” 

 
พันธกิจ (MISSION)  
 1. สร้างจิตส านึกเทิดทูนสถาบันแก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน 
 2. ปลูกฝังให้ผู้บริการ ครูและนักเรียนเป็น คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะตาม
แนวพระราชด าริ 
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชปณิธานอย่างยั่งยืน 
 4. พัฒนาสภาพทางกายภาพของสถานศึกษาอย่างสมพระเกียรติ 
 5. ส านึกในคุณค่าของการเป็นครูและบุคลากรของพระราชา 
 6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ าและให้มีการเข้าถึงเครื่องมือ สื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 

 
เป้ำประสงค์ (OBJECTIVE) 
 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนมีจิตส านึกและปฏิบัติตนแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
ด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริ 
 3. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามพระราชปณิธานอย่างยั่งยืน 
 4. โรงเรียนมีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตามบริบทของพื้นที่
อย่างสมพระเกียรติ 
 5. ผู้บริการ ครูและบุคลากรมีค่านิยมและแสดงออกถึงความส านึกในความเป็นครูของ
พระราชา 

 6. โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทุกโรงเรียนมีการจัด
การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายและระบบ ICT ส าหรับการศึกษาและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร (STRATEGY) 
 1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรม สร้างจิตส านึกและปฏิบัติตน
เป็นผู้น าในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 2. น้อมน าแนวทางโครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ เป็น
แบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
 3. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพทางกายภาพที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตามบริบท
ของพ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 
 4. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีพฤติกรรม รัก หวง
แหนและมีส่วนร่วมในการรักษาสถานศึกษาให้สมพระเกียรติอย่างยั่งยืน 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้มีวัฒนธรรมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สู่
การเป็นครูของพระราชา 
 6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและปณิธานของ
สถานศึกษา 
 7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนรู้ที่
ทันสมัยอย่างเพียงพอ 
 8. สร้างฐานเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบ ICT ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที ่4 
 

กลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำ  
 
กลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนนครชุมพิทยำ รัชมังคลำภิเษก 

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกได้ก าหนดกรอบแผนกลยุทธ์ โครงการตามกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด จ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 14  แสดงกรอบแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงกำรตำมกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด  

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรและ
นักเรียน จัดกิจกรรม 
สร้างจิตส านึกและ
ปฏิบัติตนเป็นผู้น าใน
การแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

1. เสริมสร้างความรัก
ชาติ ท านุบ ารุง 
ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาและ
เทิดพระเกียรติต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความเอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 
3. เพ่ือให้นักเรียน
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความตระหนักรู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

1. ร้อยละของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา มี
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  
2. ร้อยละของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา มี
ความเอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ 
3. ร้อยละของนักเรียน
ระดับมัธยม ศึกษา 
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. ร้อยละของนักเรียน
ระดับมัธยม ศึกษา มี
ความตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
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1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรและ
นักเรียน จัดกิจกรรม 
สร้างจิตส านึกและ
ปฏิบัติตนเป็นผู้น าใน
การแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์(ต่อ) 

  5. ร้อยละของนักเรียน
ระดับมัธยม ศึกษามี
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

2. น้อมน าแนวทาง
โครงการตาม
พระราชด าริและพระ
บรมราโชวาทสู่การ
ปฏิบัติ เป็นแบบอย่าง
ของการเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตสาธารณะ 

1. โครงการ
สถานศึกษาพอเพียง 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียน
ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ 

น ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
2. เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้เป็นผู้มีความรู้ 
ทักษะกระบวนการ 
คุณธรรมจริยธรรม 

อย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีความรักท้องถิ่น
และรักการท างาน 
4. เพ่ือพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียน
และชุมชน 

1. ร้อยละของนักเรียน
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินชีวิต 
2. ร้อยละของนักเรียน 
มีความรักท้องถิ่นและ
รักการท างาน 
3. ร้อยละของนักเรียน 
เป็นผู้มีด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ 
คุณธรรมจริยธรรม
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
4. จ านวนแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียน
และชุมชน 
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2. น้อมน าแนวทาง
โครงการตาม
พระราชด าริและพระ
บรมราโชวาทสู่การ
ปฏิบัติ เป็นแบบอย่าง
ของการเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตสาธารณะ
(ต่อ) 

2. โครงการสุขภาพอนา
ดี ใต้ร่มพระบารม ี

1.  เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ    
2.  เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
มาตรฐาน   
3.  เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้รู้จักป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ      
4.  เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม   
5.  เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีมนษุยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน   
6.  เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้สามารถสร้างผลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
/กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

1. ร้อยละของนักเรียน 
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน                                                                   
2. ร้อยละของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา มี
น้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน                                                        
3. ร้อยละของนักเรียน 
มีการป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ และ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ                                   
4. ร้อยละของนักเรียน 
เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า 
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม เพ่ิมข้ึน                                                       

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภเิษก ปีการศึกษา 2560 – 2564 34 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงกำรตำมกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด  

2. น้อมน าแนวทาง
โครงการตาม
พระราชด าริและพระ
บรมราโชวาทสู่การ
ปฏิบัติ เป็นแบบอย่าง
ของการเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตสาธารณะ
(ต่อ) 

  5. ร้อยละของนักเรียน 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่และ
ให้เกียรติผู้อื่น เพ่ิมข้ึน                     
6. ร้อยละของนักเรียน 
สามารถสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ 
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3. พัฒนาโรงเรียนให้มี
สภาพทางกายภาพที่
สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม ปลอดภัยตาม
บริบทของพื้นที่อย่าง
สมพระเกียรติ 
 

1. โครงการคนดีศรี 
รัชมังคลาภิเษก 
(NPRS) 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงคต์ามมาตรฐาน
การศึกษา 
2. เพ่ือให้นักเรียนเป็น
ผู้ที่มีความสุภาพ ร่าเริง
แจ่มใส มีสัมมาคารวะ 
เคารพผู้อาวุโส 
3. เพ่ือให้นักเรียนเป็น
บุคลที่สะอาด มี
ระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎของโรงเรียน มี
จิตสาธารณะ มีทักษะ
การด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 และอยู่
ในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสุข 
4. เพ่ือให้โรงเรียนเป็น
สถานที่ที่สะอาด 
ปราศจากสิ่งเสพติด 
เหมาะส าหรับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1. ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนนครชุมพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์  
2. ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนนครชุมพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก เป็นผู้
ที่มีความสุภาพ  ร่าเริง
แจ่มใส มีสัมมาคารวะ 
เคารพผู้อาวุโส 
3. ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนนครชุมพิทยา 
รัชมังคลาภิเษก เป็นบุ
คลที่สะอาด มีระเบียบ
วินัย ปฏิบัติตามกฎของ
โรงเรียน มีจิต
สาธารณะ มีทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 และอยู่ในสังคมโลก
ได้อย่างมีความสุข 
4. โรงเรียนเป็นสถานที่
ที่สะอาด ปราศจากสิ่ง
เสพติด เหมาะส าหรับ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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4. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร นักเรียน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
พฤติกรรม รัก หวง
แหนและมีส่วนร่วมใน
การรักษาสถานศึกษา
ให้สมพระเกียรติอย่าง
ยั่งยืน 

1. โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมระหว่างบ้าน 
วัด โรงเรียนและชุมชน
(บวร) 

1. เพ่ือให้บุคลากร
ทางการศึกษา และ
คณะกรรมการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ติดตาม 
ดูแล การด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
2. เพ่ือให้ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ    
ของโรงเรียน 
 

1. ร้อยละของครู 
บุคลากร นักเรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติ
หน้าที่ติดตาม ดูแล  
การด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
2. ร้อยละของครู 
บุคลากร นักเรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
3. ร้อยละของครู 
บุคลากร นักเรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน 
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5. พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร ให้มี
วัฒนธรรมในการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สู่การ
เป็นครูของพระราชา 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
ศึกษา / ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาครูให้เป็น
ผู้มีความสามารถ
ก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
2. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
การวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน 

3. เพื่อพัฒนาครูให้เป็น
ผู้ให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง 

ด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

4. เพื่อพัฒนาครูให้เป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

5. เพื่อพัฒนาครูให้จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา   
เต็มความสามารถ 

1. ร้อยละของครูมี
ความสามารถ 
ก าหนด เป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน 
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ  
กระบวนการ    
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
2. ร้อยละของครูมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียน เป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของผู้เรียน 
3. ร้อยละของครูเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น 
สมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
4. ร้อยละของครูจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 
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5. พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร ให้มี
วัฒนธรรมในการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สู่การ
เป็นครูของพระราชา
(ต่อ) 

2. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้และนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาครูให้
ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่สนองตอบ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
2. เพ่ือพัฒนาครูให้ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและ                
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
3. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
การวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
4. เพ่ือพัฒนาครูให้เป็น
ผู้วิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ 

1. ร้อยละของครู
ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่สนองตอบ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและ พัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
2. ร้อยละของครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
3. ร้อยละของครูมีการ
วัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
4. ร้อยละของครูเป็น
ผู้วิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ 
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6. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
คุณภาพ เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบท
และปณิธานของ
สถานศึกษา 

1. โครงการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน 
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง จากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ  
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการอ่าน 
เขียน ตั้งค าถาม 
น าเสนอแนวคิด 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิด
เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน 
4. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการค้นคว้าใฝ่
เรียนรู้จากจากการอ่าน
และใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ 
 

1. ร้อยละของนักเรียน 
มีนิสัยรักการอ่าน 
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง จากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ  
2. ร้อยละของนักเรียน 
 ทุกคนมีทักษะในการ
อ่าน เขียน ตั้งค าถาม 
น าเสนอแนวคิด 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3. ร้อยละของนักเรียน 
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจมี
ทักษะในการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิด
เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน 
4. ร้อยละของนักเรียน
มีความใฝ่เรียนรู้จาก
การอ่านและใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ 
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6. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
คุณภาพ เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบท
และปณิธานของ
สถานศึกษา(ต่อ) 

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนสรุป
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู
และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนได้ตาม
ความคิดของตนเอง
อย่างเป็นระบบ 
2. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถน าเสนอ
แนวคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 
3. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถก าหนด
เป้าหมาย ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ดัวยตนเอง
โดยมีเหตุผลประกอบ
ปรับตัวเข้ากับสังคม
และอยู่ร่วมกันได้ 
4. เพื่อให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองได้ด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
5. เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
6. เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร  

1. ร้อยละ 
ของนักเรียน สรุปจาก
เรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดูและ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนได้ตามความคิด
ของตนเองอย่างเป็น
ระบบ 
2. ร้อยละของนักเรียน
ทุกคนมีสามารถ 
น าเสนอแนวคิด 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3. ร้อยละของนักเรียน
ทุกคนสามารถก าหนด
เป้าหมาย ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ดัวยตนเอง
โดยมีเหตุผลประกอบ
ปรับตัวเข้ากับสังคม
และอยู่ร่วมกันได้ 
4. ร้อยละของนักเรียน
ทุกคนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
5. ร้อยละของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์
เพ่ิมข้ึน 
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6. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
คุณภาพ เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบท
และปณิธานของ
สถานศึกษา(ต่อ) 

 7. เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
8. เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
9. เพ่ือให้ นักเรียน
วางแผนการท างาน
และด าเนินการจน
ส าเร็จ 
10. เพ่ือให้นักเรียน
ท างานอย่างมีความสุข
มุ่งม่ันพัฒนางาน  และ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
11. เพ่ือให้นักเรียน
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
12. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

6. ร้อยละของนักเรียน
มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
7. ร้อยละของนักเรียน
มีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์
เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของนักเรียน
มีการวางแผนการ
ท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 
9. ร้อยละของนักเรียน
ท างานอย่างมีความสุข  
มุ่งม่ันพัฒนางาน และ
ภูมิใจผลงานของตนเอง 
10. ร้อยละของ
นักเรียนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
11. ร้อยละของ
นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
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6. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
คุณภาพ เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบท
และปณิธานของ
สถานศึกษา(ต่อ) 

 5. เพ่ือจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคน 
 

5. ร้อยละของจ านวน
ครูจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคน 

3. โครงการสอน
คอมพิวเตอร์ กรณี
โรงเรียนจัด
คอมพิวเตอร์ให้
นักเรียนเกินมาตรฐาน 
ที่รัฐจัดให้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพผู้เรียน 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนที่ก าลัง
ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 ได้ใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางด้านการ
เรียนรู้ มีประสบการณ์
เพ่ิมข้ึน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
จากคอมพิวเตอร์ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สื่อคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถแข่งขัน
กับบุคคลอ่ืนโดยมี
คุณธรรมและจริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์และสามารถ
น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1.ร้อยละของจ านวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 มีความรู้
ความสารถและ
ประสบการณ์ 
(Experience) เรียน
จากการคิดจากการลง
มือท า (Learning by 
doing) และการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
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6. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
คุณภาพ เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบท
และปณิธานของ
สถานศึกษา(ต่อ) 

4. โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่เป้าหมาย
ตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด 
และใช้เป็นแนวทางใน
การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
2. เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และ
เตรียมการส าหรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก ตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานซึ่งจะท าให้เกิด
ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และคง
รักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน
จากการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 
 

1. โรงเรียนนครชุม
พิทยา รัชมังคลาภิเษก 
มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอยู่
ในระดับดีร้อยละ 80 
ของจ านวนเป้าหมาย
ตามมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด 
2. ร้อยละของผู้ที่
เกี่ยวข้องพึงพอใจผล
การด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในระดับดี 
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6. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
คุณภาพ เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบท
และปณิธานของ
สถานศึกษา(ต่อ) 

 3. เพ่ือน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
4. เพ่ือจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภเิษก ปีการศึกษา 2560 – 2564 45 
 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงกำรตำมกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด  
6. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
คุณภาพ เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบท
และปณิธานของ
สถานศึกษา(ต่อ) 

5. โครงการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. เพ่ือให้หลักสูตร
สถานศึกษามีความ
สอดคล้องกับบริบท 
ของท้องถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วม 
ของทุกฝ่าย 
2. เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ
ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 
3. เพ่ือสนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
4. เพ่ือนิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 
5. เพื่อจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 
 

1. ร้อยละผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจหลักสูตร
สถานศึกษามีความ
สอดคล้องกับบริบท 
ของท้องถิ่นโดยการมีใน
ระดับดี 
2. ร้อยละของจ านวนครู
ได้จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถความถนัด  
และความสนใจของ
ผู้เรียน 
3. ร้อยละของจ านวนครู
ได้สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  
4. ร้อยละของจ านวนครู
มีผลนิเทศภายใน  
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
5. ร้อยละของจ านวนครู
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 
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7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และห้องเรียนคุณภาพ 
มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์การเรียนรู้
ที่ทันสมัยอย่าง
เพียงพอ 

1. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียน
ทุกคนให้เรียนรู้ใน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนทีมั่นคง มี
สิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ 
2. เพ่ือพัฒนานักเรียน
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
3. เพ่ือพัฒนานักเรียน
ทุกคนให้ได้รับบริการ
สื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม  
4. เพ่ือให้มีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  

1. ร้อยละของนักเรียน
ไดเ้รียนรู้ในห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนที่มั่นคง มีสิ่ง 
อ านวยความสะดวก  
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้  
2. ร้อยละของนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัย 
3.ร้อยละของนักเรียน
ได้รับบริการสื่อ
เทคโนโลยีที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  
4. ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาจาก
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และห้องเรียนคุณภาพ 
มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์การเรียนรู้
ที่ทันสมัยอย่าง
เพียงพอ(ต่อ) 

 5. เพ่ือให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

5. ร้อยละของนักเรียน
ได้รับประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
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8. สร้างฐานเครือข่าย
แห่งการเรียนรู้ด้วย
ระบบ ICT ที่สามารถ
เข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
SBM 

1. เพ่ือพัฒนาเครือข่าย
แห่งการเรียนรู้ด้วย
ระบบ ICT ที่สามารถ
เข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการของ
โรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งทุกด้าน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
ให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
เครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้ด้วยระบบ ICT 
ที่สามารถเข้าถึงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งทุกด้านใน
ระดับดี 
2. ร้อยละของ
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจการ
บริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนในระดับดี 
3. ร้อยละของ
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ
ได้มาตรฐานการศึกษา
ในระดับดี 
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8. สร้างฐานเครือข่าย
แห่งการเรียนรู้ด้วย
ระบบ ICT ที่สามารถ
เข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ(ต่อ) 

2. โครงการพัฒนา 
สนับสนุน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาตามกล
ยุทธ์ และนโยบายของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามุ่งสู่
ความส าเร็จ รวมทั้ง
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาตามจุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

1. ร้อยละผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษามุ่งสู่
ความส าเร็จ รวมทั้ง
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ระดับดี 
2. ร้อยละผู้เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาตามจุดเน้น 
6 ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับดี 
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ส่วนที ่5 
  

เป้ำหมำยตำมกลยุทธ ์
 
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมายตามกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2564 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 15  แสดงเป้าหมายตามกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2564 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรม สร้างจิตส านึกและปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

โครงการที่ 1 เสริมสร้างความรักชาติ ท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
3. เพ่ือให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง 

1. ร้อยละของนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2. ร้อยละของนักเรียน มีความเอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
3. ร้อยละของนักเรียน ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

80 
 

80 
 

80 
 

85 
 

85 
 

85 

90 
 

90 
 

90 

95 
 

95 
 

95 

100 
 

100 
 

100 

28,430 นางส ารวย  จีนด้วง 
นายธนาธิป อุบลอ่อน 
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กลยุทธ์ที่ 1 

 
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรม สร้างจิตส านึกและปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

โครงการที่ 1 เสริมสร้างความรักชาติ ท านุบ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

4. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษา มี
ความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษามี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 
 

น้อมน าแนวทางโครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ เป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
โครงการที่ 1 สถานศึกษาพอเพียง 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม 

อย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรักท้องถิ่นและ
รักการท างาน 
4. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและ
ชุมชน 

1. ร้อยละของนักเรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินชีวิต 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความรักท้องถิ่นและ
รักการท างาน 
3. ร้อยละของนักเรียนเป็นผู้มีด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
4. จ านวนแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนและชุมชน 
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10,000 นายพิชัย ระเกตุ 
นายสาธิต ธรรมขันทา 
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กลยุทธ์ที่ 2 
 

น้อมน าแนวทางโครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ เป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
โครงการที่ 2 สุขภาพอนามัยดี  ใต้ร่มพระบารมี 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ   

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  3.  
เพ่ือพัฒนานักเรียนให้รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ      

4. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   

5. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น 

6.  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถสร้างผลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ /
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ   

1. ร้อยละของนักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน                                                                    
2. ร้อยละของนักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน                                                         
3. ร้อยละของนักเรียน มีการป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ                                   
4. ร้อยละของนักเรียน เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม 
เพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละของนักเรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่
และให้เกียรติผู้อ่ืน เพ่ิมข้ึน                      
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23,500 นายกฤษณะ แก้วมณี 
นางสาวธนัชญา สุขรัง 
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กลยุทธ์ที่ 2 
 

น้อมน าแนวทางโครงการตามพระราชด าริและพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ เป็นแบบอย่างของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
โครงการที่ 2 สุขภาพอนามัยดี  ใต้ร่มพระบารมี (ต่อ) 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 6. ร้อยละของนักเรียน สามารถสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 

80 85 90 95 95   
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กลยุทธ์ที่ 3 
 

พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพทางกายภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัยตามบริบทของพ้ืนที่อย่างสมพระเกียรติ 
โครงการที่ 1 คนดีศรีรัชมังคลาภิเษก (NPRS) 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา 
2. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสุภาพ ร่าเริง
แจ่มใส มีสัมมาคารวะ เคารพผู้อาวุโส 
3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นบุคลที่สะอาด มีระเบียบ
วินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มีจิตสาธารณะ 
มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และอยู่ใน
สังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
4. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สะอาด 
ปราศจากสิ่งเสพติด เหมาะส าหรับการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนนครชุม
พิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
2. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนนครชุม
พิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นผู้ที่มีความสุภาพ  
ร่าเริงแจ่มใส มีสัมมาคารวะ เคารพผู้อาวุโส 
3. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนนครชุม
พิทยา รัชมังคลาภิเษก เป็นบุคลที่สะอาด มี
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มี
จิตสาธารณะ มีทักษะการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 และอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสุข 
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจที่
โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีสะอาด ปราศจากสิ่ง
เสพติด เหมาะส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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4,000 นางส ารวย จีนด้วง 
นางสาวฉัตรชฎา จันทร์เจยีวใช ้
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กลยุทธ์ที่ 4 
 

ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีพฤติกรรม รัก หวงแหนและมีส่วนร่วมในการรักษาสถานศึกษาให้สมพระเกียรติอย่างยั่งยืน 
โครงการที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน(บวร) 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ติดตาม ดูแล 
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
2. เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ    
ของโรงเรียน 
 

1. ร้อยละของครู บุคลากร นักเรียน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ติดตาม ดูแล  
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
2. ร้อยละของครู บุคลากร นักเรียน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
3. ร้อยละของครู บุคลากร นักเรียน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน 
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5,000 นางกรรณิกา แสงสิงห์ 
นางสาวจุรีรัตน์ 
แก้วกองทรัพย์ 
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กลยุทธ์ที่ 5 
 

พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้มีวัฒนธรรมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็นครูของพระราชา 
โครงการที่ 1 คนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางศึกษา / ผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความสามารถก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
2. เพ่ือพัฒนาครูให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน 
3. เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นผู้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
4. เพื่อพัฒนาครูให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
5. เพื่อพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

1. ร้อยละของครูมีความสามารถก าหนด 
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน เป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน 
3.ร้อยละของครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าค าปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
4. ร้อยละของครเูป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น 
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
5. ร้อยละของครจูัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 
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165,000 นางสาวภรรทนพ  
พงษ์พานทอง 
นางสาวรภีพร ศรีสอาด 
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กลยุทธ์ที่ 5 
 

พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้มีวัฒนธรรมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเป็นครูของพระราชา 
โครงการที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือพัฒนาครูให้ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
สนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 
2. เพ่ือพัฒนาครูให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ                
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 
3. เพ่ือพัฒนาครูให้มีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
4. เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นผู้วิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

1. ร้อยละของครู ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่สนองตอบความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา 
2. ร้อยละของครใูช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
3. ร้อยละของครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
4. ร้อยละของครเูป็นผู้วิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
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10,000 นายไพโรจน์ บุญเย็น 
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กลยุทธ์ที่ 6 
 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและปณิธานของสถานศึกษา 
โครงการที่ 1 จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน ตั้ง
ค าถาม น าเสนอแนวคิด แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือการเรียนรู้
ร่วมกัน 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าใฝ่เรียนรู้
จากจากการอ่านและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 

1. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ  
2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการอ่าน 
เขียน ตั้งค าถาม น าเสนอแนวคิด แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 
3. ร้อยละของนักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจมี
ทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน 
4. ร้อยละของนักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้จาก
การอ่านและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
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12,000 นายพิชัย  ระเกตุ 
นายสาธิต  ธรรมขันทา 
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กลยุทธ์ที่ 6 
 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและปณิธานของสถานศึกษา 
โครงการที่ 2 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือให้นักเรียนสรุปจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนได้ตามความคิดของ
ตนเองอย่างเป็นระบบ 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าเสนอแนวคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย 
ตัดสินใจแก้ปัญหา ดัวยตนเองโดยมีเหตุผล
ประกอบปรับตัวเข้ากับสังคมและอยู่ร่วมกันได้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานของตนเองได้ด้วยความภาคภูมิใจ 
5. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
6. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  

1. ร้อยละของนักเรียน สรุปจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนได้
ตามความคิดของตนเองอย่างเป็นระบบ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีสามารถ น าเสนอ
แนวคิด แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
3. ร้อยละของนักเรียนสามารถก าหนด
เป้าหมาย ตัดสินใจแก้ปัญหา ดัวยตนเองโดย
มีเหตุผลประกอบปรับตัวเข้ากับสังคมและ
อยู่ร่วมกันได้ 
4. ร้อยละของนักเรียน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
5. ร้อยละของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
เพ่ิมข้ึน 
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705,000 นายไพโรจน์ บุญเย็น 
นางสาวประภาวัลย์ 
มั่นใหญ่ชัยโชค 
นางสุรัสวดี  แสนใจวุฒ ิ
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กลยุทธ์ที่ 6 
 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและปณิธานของสถานศึกษา 
โครงการที่ 2 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

7. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
8. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
9. เพ่ือให้ นักเรียนวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
10. เพ่ือให้นักเรียนท างานอย่างมีความสุขมุ่งม่ัน
พัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
11. เพ่ือให้นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
12. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

6. ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
7. ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
8. ร้อยละของนักเรียนมีการวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
9. ร้อยละของนักเรียนมีการท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจผลงาน
ของตนเอง 
10. ร้อยละของนักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
11. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภเิษก ปีการศึกษา 2560 – 2564 62 
 

 

กลยุทธ์ที่ 6 
 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและปณิธานของสถานศึกษา 
โครงการที่ 3 สอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 - 6 ได้ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านการเรียนรู้ มีประสบการณ์เพ่ิมข้ึน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายจากคอมพิวเตอร์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สื่อคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันกับ
บุคคลอื่นโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1.ร้อยละ จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 6 มีความรู้ความสารถและประสบการณ์ 
(Experience) เรียนจากการคิดจากการลง
มือท า (Learning by doing) และการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

80 
 
 

 

85 
 
 

 

85 
 
 

 

90 
 
 

 

90 
 
 

 

285,000 นายสาธิต  ธรรมขันทา 
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กลยุทธ์ที่ 6 
 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและปณิธานของสถานศึกษา 
โครงการที่ 4 พัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด และใช้เป็น
แนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
2. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งจะท าให้เกิดความ
มั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 

1. ร้อยละของจ านวนเป้าหมายตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้น
สังกัดอยู่ในระดับดี 
2. ร้อยละของผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในระดับดี 
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100 
 
 

 

6,000 นายกฤษณะ  แก้วมณี 
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กลยุทธ์ที่ 6 
 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและปณิธานของสถานศึกษา 
โครงการที่ 5 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามคีวามสอดคล้องกับ
บริบท ของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกฝ่าย 
2. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 
3. เพื่อสนับสนนุให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
4. เพื่อนิเทศภายใน ก ากับ ตดิตามตรวจสอบ และน า
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
5. เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 

1. ร้อยละผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจหลักสูตร
สถานศึกษามีความสอดคล้องกบับริบท ของ
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมในระดับด ี
 2. ร้อยละของจ านวนครูได้จดักิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถความถนัด  และความสนใจของ
ผู้เรียน 
3. ร้อยละของจ านวนครูไดส้นบัสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
4. ร้อยละของจ านวนครูมีผลนิเทศภายใน  
ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
5. ร้อยละของจ านวนครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 
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100 

3,000 นายไพโรจน์  บุญเย็น 
นางสาวจุรีรัตน์ 
 แก้วกองทรัพย์ 
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กลยุทธ์ที่ 7 
 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ 
โครงการที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้เรียนรู้ในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนทีมัน่คง มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี 
สภาพแวดล้อมร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้ 
2. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้ได้รับบริการสื่อ
เทคโนโลยทีี่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
4. เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
  

1. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรูใ้นห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มัน่คง มีสิ่ง 
อ านวยความสะดวก  พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู ้ 
2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
3.ร้อยละของนักเรียนได้รับบริการสื่อเทคโนโลยี
ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม  
4. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาจาก
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เก่ียวข้อง 
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154,070 นายธนาธิป  อุบลอ่อน 
นายธานิน ถิรวัฒนากุล 
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กลยุทธ์ที่ 8 
 

สร้างฐานเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบ ICT ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบ 
ICT ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
ทุกด้าน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

1. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจเครือข่าย
แห่งการเรียนรู้ด้วยระบบ ICT ที่สามารถ
เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทุก
ด้านในระดับดี 
2. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนในระดับดี 
3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐานการศึกษาในระดับดี  
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344,640 นายสาธิต  ธรรมขันทา 
นายพิชัย  ระเกตุ 
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กลยุทธ์ที่ 8 
 

สร้างฐานเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยระบบ ICT ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการที่ 2 พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 

จุดประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีการศึกษา งบประมาณ

โครงการ/     
ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความส าเร็จ 
รวมทั้งบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาตาม
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

1. ร้อยละผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความส าเร็จ 
รวมทั้งบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับดี 
2. ร้อยละผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับดี 
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118,530 ว่าที่ร้อยตรี 
ประสพโชค  โพธิ์ทอง 
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ส่วนที ่6  
 

กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ  
 
 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ของโรงเรียน และเพ่ือใช้ เป็นกรอบก าหนดทิศทางในอนาคต 
ตลอดจนใช้แผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน ผลผลิต การให้บริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและ กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

 1. ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 เพ่ือจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์  

 2. ทบทวน/ปรับกลยุทธ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

 3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จและก าหนดงบประมาณ  

 4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พร้อมที่จะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ เช่น 
การปรับโครงสร้างการท างาน ระบบงาน บุคลากร ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาองค์กร 
และการเสนอข้อเปลี่ยนแปลง  

 5. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของ 
บุคลากรในหน่วยงาน ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมีส่วน 
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงานอ่ืน ๆ และเอกชน  
 
กรอบกำรน ำเสนอโครงกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลตำมกลยุทธ์/จุดเน้น  

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5  
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
 3. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติไทย ศาสนา พระมากษัตริย์ 
 4. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน 

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน  
 5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึง ส่งเสริมการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และลดอัตราการออกกลางคัน  
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล 

สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 7. นักเรียน คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 

อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
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 8. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท ำให้เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยว่ำ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีคุณภำพได้มำตรฐำน และคงรักษำไว้ซึ่งมำตรฐำนจำกกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

 9. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 10. นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  

 1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วม  
ที่เอ้ือต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้ในจุดเน้นการพัฒนา  

 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
และใช้วงจรการพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง  

 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน  
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรม  

 
กระบวนกำรน ำแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ  

 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และ 
เป้าหมายให้การบริการหน่วยงาน ให้บุคลากร ทุกระดับความรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  

 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้ง  
เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพื่อก าหนดกลยุทธ์และ  
จัดแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์  

 4. ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี (แผนรายปี)  
 5. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด  
 6. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และประเมินผลเมื่อสิ้นสุด 
ปีงบประมาณ /ปีการศึกษา 

 7. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ประจ าปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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            โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค  โพธิ์ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
 

คณะท ำงำน 
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 นางสาวประภาวัลย์  มั่นใหญ่ชัยโชค เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
 นายธนาธิป  อุบลอ่อน หัวหน้างานอาคารสถานที่และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 

พิมพ์และจัดรูปเล่ม 
 นายพิชัย  ระเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
 ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  ธรรมขันทา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     และเทคโนโลยี 
 นางสาวกรณิการ์  สุขบัว ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
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