
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม             

           ปีการศึกษา   ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

อ าเภอหนองปรือ  จงัหวดักาญจนบรุี             

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๘ 

โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นท่ี ๑ 

     แผนพฒันาการจดัการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จ.กาญจนบุรี 
 

 
 

       
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

(ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๑ 

อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จ.กาญจนบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี 
ไม่มีใครที่จะทำใหค้นทุกคนเปน็คนดีได้ทั้งหมด 
การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย 

จึงมิใช่การทำให้ทกุคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสรมิคนดี 
ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคมุคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ 

                      ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...” 
 
 

พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จ.กาญจนบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จ.กาญจนบุรี 
 

 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
ของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  

****************************** 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  ครั้งที๔่ / ๒๕๖๒  
เมื่อวันที่๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 

๒๕๖๒-๒๕๖๔   ของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม แล้ว เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ได้ 

 

 

( นายศุภกฤติ  อินนา ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จ.กาญจนบุรี 
 

           (ก) 

 
                                                         คำนำ 
 
 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา๒๕๖๒-๒๕๖๔   
ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไป  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ พร้อมงบประมาณ (ระยะ ๓ ปี)  
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติโดยกำหนดกลยุทธ์ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทาง
การศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ฉบับนี้จะบรรลุผล
ตามเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทางการศึกษาและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการกำกับ ระดมสรรพกำลัง ร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
 

 
 

                                          โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
                                            โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จ.กาญจนบุรี 
 

 (ข) 
 

สารบัญ 
 เรื่อง หน้า 

 

คำนำ      ก 
สารบัญ      ข 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 

- ข้อมูลทั่วไป ๒ 
- ประวัติโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

- แผนที่โรงเรียน 

- ทำเนียบผู้บริหาร 

- ข้อมูลผู้บริหาร 

๒ 

๒ 

๓ 

๓ 
- ที่ตั้งสถานศึกษา ๓ 
- ข้อมูลนักเรียน 

- ข้อมูลบุคลากร 
๕ 

๖ 
- ข้อมูลอาคารสถานที่ 
- ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรอบ 

- แหล่งเรียนรู้ 

๗ 

๗ 

๘ 

ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๙ 
- สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ๑๐ 
- ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑๓ 

๑๔ 
- สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนขั้นพ้ืนฐาน ๑๖ 
ส่วนที่ ๓  กลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ ๑๘ 
- กรอบแผนพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ๒๐ 
ส่วนที่ ๔  โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ ๒๒ 
- โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ ๒๓ 
ส่วนที่ ๕  การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน ๓๐ 
- แบบประเมินโครงการ  นิเทศโครงการ แบบประเมินความพึงพอใจ ๓๑ 
ภาคผนวก     ๓๗ 
  
  

 



 

 

 

                                                                                                          โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จ.กาญจนบุรี 
 

 

๑ 

 

 
 
 
 

 
 

 
ส่วนที ่๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

 
 



 

๒ 

 

 

 

 

                                                                                                                                             โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  

 

 
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 
ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  ตำบลหนองปรือ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   โทร 
๐๖๑-๕๕๑๔๐๑๑  e-mail : pruepit@gmail.com   website : npp.ac.th  Facebook : โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนทั้งหมด ๔๔ ไร่  ๒๐ 
ตารางวา   

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

เดิม อำเภอหนองปรือเป็นเพียงหมู่บ้านหนองปรือ ขึ้นอยู่กับตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย ต่อมาในวันที่ 
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการก่อตั้ง กิ่งอำเภอหนองปรือ ขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๒๒ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ยกฐานะให้เป็น อำเภอหนองปรือ  แต่ยังไม่มี
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ดังนั้น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ได้ให้ โรงเรียนสาขาของประชามงคลซึ่ง
เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๓๗ 
และเพ่ือเป็นการสนองตอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  จึงเสนอขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาขาประชามงคล  เป็น
สถานศึกษาประจำอำเภอหนองปรือ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“ โรงเรียนหนอง
ปรือพิทยาคม ” ปัจจุบันโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
บริหารงานโดย นายสรศักดิ์  ไสยะหุต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
    แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

๓ 

 

 

 

 

                                                                                                                                             โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  

 

 
ทำเนียบผู้บริหาร 
 

ลำดับที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ปีท่ีดำรงตำแหน่ง 

๑ นายวิรัช         รัตนพันธ ์ ๒๕๓๙ - ๒๕๔๘ 

๒ นายประพฤติ   จงไมตรีพร ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ 

๓ นายสรศักดิ์      ไสยะหุต ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน 
 
ข้อมูลผู้บริหาร 

ชื่อ นายสรศักดิ์  ไสยะหุต  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา 
บริหารการศึกษาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน  
e-mail  sorasak833@gmail.comโทรศัพท์ ๐๘๑ – ๘๘๐๑๐๔๙   
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ที่ตั้ง   โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ตั้งอยู่ที่  หมู่ ๔ ตำบลหนองปรือ   

อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี   ๗๑๒๒๐   โทรศัพท์ ๐๖๑-๕๕๑๔๐๑๑ 
เนื้อที ่   ๔๔–๐–๒๐   ไร ่
คติธรรม   สุขาสังฆัสสะ สามัคคี   ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข 
ปรัชญาจัดการศึกษา การศึกษาเพ่ือปวงชน 
คำขวัญ   ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม 
เอกลักษณ์  วิถีชีวิตพอเพียง 
อัตลักษณ์  รักการทำงานและมีจิตอาสา 
สี   น้ำเงิน  –  เหลือง 

 
 
ตราประจำโรงเรียน 

 
 
ตราเสมา                          หมายถึง    สถานศึกษา/สถาบัน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ด่านเจดีย์สามองค์  หมายถึง    จังหวัดกาญจนบุรี 
รัศมี    หมายถึง    ความเจริญรุ่งเรือง 
ความหมายรวม   โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันทางการศึกษาเพ่ือร่วมพัฒนาจังหวัด
กาญจนบุรีให้เจริญรุ่งเรือง 
 

 

mailto:sorasak833@gmail.com


 

๔ 

 

 

 

 

                                                                                                                                             โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  

 

 
 

                     

                      โครงสร้างการบริหารโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
  

กลุ่มบริหาร 
งานการเงินและพัสดุ 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 
 
 
 
 

ชมรมผู้ปกครอง 
ครู-ศิษย์เก่า 

สภานักเรียน 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 



 

๕ 

 

 

 

 

                                                                                                                                             โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  

 
 

จำแนกนักเรียนตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

  
๑) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น……………๒๐๐……………………คน 
๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น…๒๔๓…คน 
๓) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม…...…-…....…คน    คิดเป็นร้อยละ……………..........……… 
๔) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)………๒……..คน    คิดเป็นร้อยละ………0.82…………… 
๕) สถิติการขาดเรียน………-…………คน             คิดเป็นร้อยละ…………………… 
๖) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น….……-………คน    คิดเป็นร้อยละ…………………… 
๗) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
          ม.๓           จำนวน………๓๗….……คน        คิดเป็นร้อยละ………100.00…………… 
          ม.๖            จำนวน………๓๖…………คน        คิดเป็นร้อยละ……100.00……………… 
๘) อัตราส่วนคร:ู นักเรียน  

อัตราส่วนครู: นักเรียน (ม.๑) = ………๑๘……………. : ……………๑………….. 
อัตราส่วนครู: นักเรียน (ม.๒) = ………๑๙……………. : ……………๑………….. 
อัตราส่วนครู: นักเรียน (ม.๓) = ………๑๘……………. : ……………๑………….. 
อัตราส่วนครู: นักเรียน (ม.๔) = ………๒๖……………. : ……………๑………….. 
อัตราส่วนครู: นักเรียน (ม.๕) = ………๑๗……………. : ……………๑………….. 
อัตราส่วนครู: นักเรียน (ม.๖) = ………๒๐……………. : ……………๑………….. 

 
 

 

ชั้น 
จำนวน 

ห้องเรียน 

เพศ เฉลี่ยต่อ
ห้อง ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๒ ๒๒ ๑๕ ๓๗ ๒ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๒ ๑๔ ๒๔ ๓๘ ๒ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๒ ๒๐ ๑๙ ๓๙ ๒ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ๕๖ ๕๘ ๑๑๔ ๖ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ๒ ๑๘ ๒๖ ๔๔ ๒ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๕ ๒ ๒๓ ๒๖ ๔๙ ๒ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ๒ ๑๓ ๒๓ ๓๖ ๒ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖ ๕๔ ๗๕ ๑๒๙ ๖ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒ ๑๑๐ ๑๓๓ ๒๔๓ ๑๒ 



 

๖ 
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ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ ๑ - ๑ 

รองผู้อำนวยการ - - - 
ครู  คศ. ๓ - ๑ ๑ 
ครู  คศ. ๒ - ๓ ๓ 

ครู  คศ. ๑ ๒ ๔ ๖ 

ครูผู้ช่วย - ๓ ๓ 

พนักงานราชการ ๒ ๑ ๓ 

ครูธุรการ - ๑ ๑ 
ครูอัตราจ้าง - ๑ ๑ 

ลูกจ้างชั่วคราว/นักการฯ ๑ - ๑ 

รวม ๖ ๑๔ ๒๐ 

 
 
ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ ๑ - ๑ 

รองผู้อำนวยการ - - - 
ครู  คศ. ๓ - ๑ ๑ 
ครู  คศ. ๒ - ๔ ๔ 

ครู  คศ. ๑ - ๔ ๔ 

ครูผู้ช่วย @ ๒ ๓ 

พนักงานราชการ ๒ ๑ ๓ 

ครูธุรการ - ๑ ๑ 
ครุอัตราจ้าง ๑ ๑ ๒ 

ลูกจ้างชั่วคราว/นักการฯ ๑ - ๑ 
รวม ๖ ๑๔ ๒๐ 

 
 
 
 



 

๗ 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม มีข้อมูลอาคารสถานที่ ดังนี้ 
๑. อาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้แก่ 

อาคารเรียน (๒๑๖ล/๔๑ แบบหลังคาทรงไทย) จำนวน ๑ หลัง 
โรงอาหาร   (แบบจำนวน ๓๐๐ ที่นั่ง)  จำนวน ๑ หลัง 

ห้องน้ำ ห้องส้วม (แบบ ๖ ที่/๒๗)    จำนวน ๑ หลัง 
อาคารหอสมุด     จำนวน ๑ หลัง  

๒. สนามฟุตบอลพร้อมลู่กรีฑา    จำนวน ๑ สนาม 
๓. สนามบาสเกตบอล  แบบ  FIBA   จำนวน ๑ สนาม 
๔. สนามวอลเล่ย์บอล(ใช้ร่วมกับสนามตะกร้อ)  จำนวน ๒ สนาม 
๕. บ้านพักผู้บริหารแบบ ๒๐๗    จำนวน ๑ หลัง 
๖. บ้านพักครูแบบ ๒๐๓ / ๒๗    จำนวน ๒ หลัง 
๗. บ้านพักนักการภารโรงแบบ/ ๓๒        จำนวน ๑ หลัง   (ทรุดโทรม/กำลังขอรื้อถอน) 
๘. บ้านพักครูโครงการกองทุนการศึกษา ๑ ยูนิต       จำนวน ๕ ห้อง   ( เงินพระราชทาน ร.๙ ) 
๙. อาคารเรียนแบบโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม       จำนวน ๑ หลัง    (เงินพระราชทาน ร.๙ ) 
 
 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชาชนกระจายตัวโดยส่วนใหญ่

อาศัยอยู่ห่างจากโรงเรียน สังคมมีลักษณะที่อยู่กันแบบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสมือนพ่ีน้อง  มีจิตใจที่อ่อนโยนและเมตตา
กรุณาซึ่งกัน อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ประมาณ ๙๐%  รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง มีฐานะยากจน จบ
การศึกษาภาคบังคับ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นรู้จักกันโดยทั่วไปคือ ประเพณี
แห่ปราสาทผึ้ง เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์      

๒) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน สถานที่ตั้งโรงเรียน มีพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วย
ต้นไม้ เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีสาธารณูปโภคครบ เช่น น้ำ มีระบบน้ำบาดาลและน้ำประปา เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ใช้ แต่ไม่เหมาะแก่การดื่มกิน ไฟฟ้า มีระบบไฟฟ้าพอสำหรับการใช้พัฒนาทางการศึกษาและอยู่อาศัย ระบบ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีอินเตอร์เน็ตสะดวกรวดเร็วในการจัดการเรียนการสอนและการสื่อสาร มีบ้านพัก
ราชการเพียงพอกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ืออยู่อาศัย 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์ได้
พระราชทานความช่วยเหลือใช้เงินส่วนพระองค์ให้โรงเรียนเพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “สร้างคนดี ให้แก่
บ้านเมือง”เช่น ทุนพระราชทานให้นักเรียน สร้างอาคารบ้านพักครู ๕ ห้องพัก สร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ๖ 
ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ ๓๐ เครื่อง  และ อ่ืนๆอีก โดยมีสำนักงานทำเนียบองคมนตรีเป็นผู้ดูแลพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ  และยังมีภาคเอกชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาจากบริษัทกรุงไทยการ
ไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนบุญมีฤทธิ์ให้การสนับสนุนสร้างห้องสมุดบุญมีฤทธิ์และห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แห่งที่ ๗๑ ทั้งนี้เป็นโอกาสทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 การคมนาคม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ห่างจากถนนกาญจนบุรี – ด่านช้าง ประมาณ ๒๐๐  เมตร   
ไม่มีรถยนต์โดยสารประจำทางวิ่งผ่าน  ไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน จึงเป็นอุปสรรคในการ
บริการทางการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิน่ 
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แหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา 
๑) ห้องสมุดสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ์ฯ แห่งที่ ๗๑ ของประเทศไทย 
๒) ห้องสมุดบุญมีฤทธิ์ปัญญาคาร 
๓) ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

๑.ห้องปฏิบัติการทางเคมี    
๒.ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา   
๓.ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์    
๔.ห้องโสตทัศนศึกษา 
๕.ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
๖.ห้องปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม  
๘.ห้องพยาบาล 
๙.ห้องส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
๑๐.ห้องสำนักงานบริหารทั่วไป 
๑๑.ห้องสำนักงานธุรการ 
๑๒.ห้องสำนักงานวิชาการ 
๑๓.ห้องกิจการนักเรียน 
๑๔.ห้องประชุมอุตตมะรัมโภภิกขุ  
๑๕. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
           ๑. ไร่ ส. บุญมีฤทธิ์ 
           ๒. ถ้ำธารลอด 

           ๓. โครงการห้วยองคต 

  ๔.เขื่อนกระพร้อย 

           ๕. สวนเลี้ยงหม่อนไหม หมู่บ้านห้วยหวาย 

  ๖. อุตาสหกรรมครัวเรือนการทำสแตนเลส หมู่บ้านห้วยหวาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

๑๐ 
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๑. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 

๑.๑ ปัจจัยภายนอกต่อการจัดการศึกษา 
 สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT เพ่ือนำไปสู่การ
กำหนดความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหา  และพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและการงานตามนโยบายที่
เกี่ยงข้องระดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้  ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 

โอกาส อุปสรรค 

- สังคมอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้าน
การเกษตร 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
-ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธทำให้เอ้ือต่อการ
จัดการศึกษาแบบพุทธศาสนา 
- มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์  ของ
สังคม คือ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง   
 

- ทำเลที่ตั้งโรงเรียน อยู่นอกเส้นทางคมนาคมสาย
หลัก ทำให้การเดินทางมาสู่โรงเรียนไม่สะดวก 

- ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตรและรับจ้าง
เป็นส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทำให้การมีส่วนร่วม
พัฒนาการศึกษาได้น้อยมาก 

-ครอบครัวนักเรียนในสังคมชุมชนท้องถิ่น ส่วน
ใหญ่เป็นครอบครัวแตกแยก ทำให้นักเรียนด้อย
โอกาสทางการศึกษา 

- ชุมชนท้องถิ่น และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ความ
ความสำคัญกับการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย ไม่
ค่อยร่วมมือพัฒนานักเรียนเท่าที่ควร  
-การประกอบอาชีพของผู้ปกครองทำงานตั้งแต่เช้า
มืดและกลับถึงบ้านพลบค่ำ เป็นเหตุให้ขาดการ
ดูแลนักเรียนเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดและเกิด
เป็นปัญหาต่างๆ  
 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส อุปสรรค 

-การสื่อสารเครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต
เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- มีเทคโนโลยีชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรสืบทอดต่อกันมา 

- ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่ายการ
เรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส อุปสรรค 

- สังคมอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้
การเกษตรและมีอาชีพเพ่ือรายได้ในครอบครัว 

- อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้างมีรายได้ไม่แน่นอน
มีผลต่อฐานะครอบครัว 

 
 



 

๑๑ 
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ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 
โอกาส อุปสรรค 

- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และกฎระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการบางเรื่อง เปิดโอกาสให้
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น 
-ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือตามโครงการ
กองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๑ในพระราชดำริ “รัชกาล
ที่ ๙” 

-นโยบายภาครัฐและหน่วยเหนือสายบังคับบัญชา
ปรับเปลี่ยนบ่อยและซ้ำซ้อน 
-งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการศึกษา
ที่ดีมีคุณภาพ 
-หน่วยงานต้นสังกัดมีการพิจารณางบประมาณสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่ตรงความต้องการและ
สนับสนุนล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ 

 
 

๑.๒ ปัจจัยภายในต่อการจัดการศึก 
สภาพแวดล้อมภายใน(2S-4M) 
โครงสร้าง (Structure) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานภายใน
สถานศึกษาเหมาะสม ชัดเจน  คล่องตัว   
-สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงาน
ได้ทั่วถึง 

- บุคลากรมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารค่อนข้างน้อยมีผล
ต่อการทำงานช้าและผิดพลาด 

ระบบบริการ(Services) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

-สามารถใช้เทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารและ
ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ศึกษาค้นคว้าและการให้บริการได้ท่ัวถึง 

-มีการบริการเป็นระบบและตามหลักธรรมาภิบาล  

- บุคลากรผู้ให้บริการทำงานหลายด้านและซับซ้อน ทำ
ให้ล่าช้ากว่าที่ควร 
 
 

บุคลากร(Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- มีบุคลากรตามเกณฑ์   
- มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการทำงาน   
-บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานดีมาก 

-ในวันปฏิบัติราชการบุคลากรพักอาศัยใน
สถานศึกษาและพ้ืนที่ใกล้สถานศึกษา 

- บุคลากรมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย   
 
 

 
 

  



 

๑๒ 
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การเงิน(Money) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- การเบิกจ่ายในการทำงานมีความถูกต้อง
คล่องตัว รวดเร็ว  
- บริหารงานการเงินเป็นไปตามแผนปฎิบัติการ
ประจำปีของโรงเรียน 

- งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ   
 

 
สภาพแวดล้อมภายใน(2S-4M) 

วัสดุและอุปกรณ์(Material) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

-มีระบบการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสาร
และระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงทั้งสถานศึกษา 
-มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการเพ่ือการ
เรียนรู้ใช้ได้คนต่อคน 

- มีระบบการจัดการวัสดุและอุปกรณ์ตาม
โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา 

- งบประมาณการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไม่เพียงพอใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

การบริหารจัดการ(Management) 
จุดแข็ง จุดแข็ง 

- การบริหารจัดการทุกคนมีส่วนร่วม โดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) และ
กระบวนการวิพากย์เพ่ือการปรับปรุง (AAR) 
- มีการวางแผนและนโยบายการจัดการได้ดี   
- มีผู้บริหารและบุคลากรที่เข้มแข็ง  มุ่งมั่น
พัฒนาการจัดการงานทั้งระบบ   
- ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารและระบบ
อินเตอร์เน็ตในการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงาน 

- มีการเวลาในการนิเทศ กำกับ ติดตามดูแลการบริหาร
จัดการค่อนข้างน้อย   
-ประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานตามโครงสร้าง
การบริหารงานของบุคลากรค่อนข้างน้อย 
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๒. ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

วิสยัทศัน์  
 :  โรงเรยีนหนองปรอืพทิยาคม เป็นสถานศกึษาสรา้งคนด ีมคีุณภาพ และสบืสานงานพระราชด าร ิตาม                     
“หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
พนัธกิจ 

๑.พฒันาและสง่เสรมิคร-ูบุคลากรทางการศกึษาใหป้ระสทิธภิาพ คุณภาพ และสมรรถนะทางวชิาชพี 

๒.พฒันาและสง่เสรมินกัเรยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และคุณภาพการศกึษา ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

๓.พฒันาและสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเป็นคนด ีมคีุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน และคุณค่าต่อสงัคม 

๔.พฒันาและสง่เสรมินกัเรยีนใหม้ทีกัษะชวีติและทกัษะอาชพี ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
  

๕..น าหลกัธรรมาภบิาล และหลกัการมสีว่นร่วมมาเป็นฐานในการบรหิารจดัการสถานศกึษา 

เป้าประสงค ์

๑.ครแูละบุคลากรทางการศกึษา ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสทิธภิาพ และเป็นคน 

ดแีบบอย่างแก่นกัเรยีนและชุมชน 

๒.นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
กว่าเดิม 

๓.นกัเรยีนเป็นคนด ี มคีุณธรรมตามทีโ่รงเรยีนก าหนด และมคีุณค่าต่อตนอง ครอบครวั และสงัคมเพิม่ขึน้
กว่าเดมิ 
๔.นกัเรยีนเป็นผูม้ทีกัษะชวีติ และทกัษะอาชพีตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
๕.ระบบการบรหิารจดัการศกึษา เน้นหลกัธรรมาภบิาลโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานและใหภ้าคเีครอืข่ายมสีว่น
ร่วม 

ในการจดัการศกึษา  
ตวัช้ีวดั 

๑.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๒.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๓ ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าที่สูงขึ้น 
๔.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.ร้อยละของการพัฒนาสภาพของโรงเรียนทีส่วยงาม ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ ์ที ่๑ การพฒันาครใูหม้ศีกัยภาพในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

กลยุทธ ์ที ่๒ การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 

กลยุทธ ์ที ่๓ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รยีนใหม้วีนิยั คุณธรรมจรยิธรรม 

กลยุทธ ์ที ่๔ การพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพี 

กลยุทธ ์ที ่๕ การบรหิารจดัการโรงเรยีนคุณภาพ 
ภาพความสำเร็จโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
โรงเรียนมีผู้เรียน ครู ผู้บริหารที่ดี มีคุณภาพ และคุณค่าต่อบ้านเมือง 



 

๑๔ 
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๓.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 

๑. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ 
๑.๑.๓ มีความสามัคคีปรองดอง 
๑.๒ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
๑.๒.๑ เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดองที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชนและสังคม 
๑.๒.๒ หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นไทย 
๑.๓ ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 
๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๑ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๒ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
๑.๔.๓ แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
๒.๑.๑ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 
๒.๑.๓ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 
๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
๒.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
 
๓. มีวินัย  
พฤติกรรมบ่งช้ี 
๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และรับผิดชอบในการทำงาน 



 

๑๕ 
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๔. ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
๔.๑ ตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียน   และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน 
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  
สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
๕.๑ ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
๕.๑.๑ ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด และเก็บรักษาอย่างดี รวมทั้งการใช้ 
เวลาอย่างเหมาะสม 
๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี 
๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 
๕.๑.๔  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด 
๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๕.๒.๑ วางแผนการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
๕.๒.๒ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
 
๖. มุ่งม่ันในการทำงาน 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ 
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง 
๖.๒ ทำงานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 
๖.๒.๑ ทุ่มเททำงาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน 
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ 
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 
 



 

๑๖ 
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๗. รักความเป็นไทย 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
๗.๑ ภาคภูมิใจขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 
๗.๑.๑ แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๗.๑.๒ รว่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
๗.๑.๓ ชักชวน แนะนำให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗.๒.๑ ใชภ้าษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนำให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
๗.๓.๑ นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 
๗.๓.๒ รว่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 
 
๘. มีจิตสาธารณะ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
๘.๑ ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
๘.๑.๑ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงานด้วยความเต็มใจ 
๘.๑.๒ อาสาทำงานให้ผู้อ่ืนด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ด้วยความสมัครใจ 
๘.๑.๓ แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน 
๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
๘.๒.๑ ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
๘.๒.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
๘.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ด้วยความกระตือรือร้น 
 
๔.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกบัตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึ งถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม  
 



 

๑๗ 
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 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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ส่วนที่ ๓ 
กลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 
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กลยุทธก์ารพัฒนาการจัดการศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 
 จากวิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมเป็นสถานศึกษาสร้างคนดี มีคุณภาพ สืบสานงาน

พระราชดำริ ตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จึงได้กำหนดกลยุทธ์ซึ่งเป็นกล

ยุทธ์ของโรงเรียน  ดำเนินการโดยนำเป้าหมายมาจัดหมวดหมู่หรือกลุ่มมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ดังนี้ 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์ที ่๑ การพฒันาครใูหม้ศีกัยภาพในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

กลยุทธ ์ที ่๒ การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 

กลยุทธ ์ที ่๓ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รยีนใหม้วีนิยั คุณธรรมจรยิธรรม 

กลยุทธ ์ที ่๔ การพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพี 

กลยุทธ ์ที ่๕ การบรหิารจดัการโรงเรยีนคุณภาพ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 
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กรอบแผนพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

 

กลยุทธ ์ท่ี ๑ การพฒันาครใูห้มีศกัยภาพในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถมีประสิทธิภาพและ
เป็นคนดีแบบอย่างแก่นักเรียน
และชุมชน 

ร้อยละ๙๐ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีพัฒนาการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

การพัฒนา
บุคลากร 

 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
กลยุทธ ์ท่ี ๒ การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.นักเรียนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถมีคุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
กว่าเดิม 

ร้อยละ๙๐ ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
 

  กลยุทธ ์ท่ี ๓ การพฒันาคณุลกัษณะของผู้เรียนให้มีวินัย คณุธรรมจริยธรรม 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม
ตามท่ีโรงเรียนกำหนดและมี
คุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวและ
สังคมเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม 
 

ร้อยละ ๙๕ ของ
ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณ
ค่าท่ีสูงขึ้น 

ขับเคลื่อน
โรงเรียน
ต้นแบบ 
คุณธรรมจริบ
ธรรม 

๘๕ ๙๐ ๙๕ 

 
 
 



 

๒๑ 
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  กลยุทธ ์ท่ี ๔ การพฒันาทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.นักเรียนเป็นผู้มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ร้อยละ๙๐ ของ
ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
และอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เสริมสร้าง 

ทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
 
  กลยุทธ ์ท่ี ๕ การบริหารจดัการโรงเรียนคณุภาพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ โครงการ 
เป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.ระบบการบริหารจัด
การศึกษา เน้นหลักธรรมาภิ
บาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ
ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ร้อยละ๙๐ ของการ
พัฒนาสภาพของ
โรงเรียนที่สวยงาม 
ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่า
เรียน ตามมาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

บริหารจัดา
รโรงเรียน
คุณภาพ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒ 
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ส่วนที่ ๔ 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ ์

การพัฒนาการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓ 
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    โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ  
 

    กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย  

กลุ่มงาน/งาน
ที่รับผิดชอบ 

 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 
โครงการพัฒนาบุคลากร 

- กิจกรรมพัฒนาครูทั้ง
ระบบแบบครบวงจร 

- กิจกรรมอบรมภายใน
สถานศึกษา 
-กิจกรรมประชุม/อบรม
ขยายผล ประจำเดือน 
-กิจกรรมประชุม/อบรม
พัฒนาจากหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- กิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
- กิจกรรมศึกษาดูงาน 
 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีพัฒนาการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๘๐ 
 
 

 

๘๕ ๙๐ ฝ่าย
บริหารงาน

บุคคล 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 
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 กลยุทธ์ที่ ๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย/งบประมาณ  

กลุ่มงาน/งาน
ที่รับผิดชอบ 

 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

- กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิ จกรรมส่ งเสริมทั กษะทาง
วิชาการอย่างหลากหลาย 

- กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- กิจกรรมนิทรรศการ 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ฝ่าย 

บริหารงาน
วิชาการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 
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กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย/งบประมาณ  

กลุ่มงาน/งานที่
รับผิดชอบ 

 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียน
ต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม 

-กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมวันสำคัญ  
-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมอัตลักษณ์  
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
-กิจกรรมคุณธรรม ม.ปลาย 
-กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

-กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ  
-กิจกรรมยกย่องบุคคล/กิจกรรม
ที่ประสบผลสำเร็จและเป็น
แบบอย่างที่ดี 
-กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

-กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ 

-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสู่ 
ชุมชน 

-กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา 

ออกไปช่วยเหลือชุมชุนตาม 

หน่วยงานต่างๆ 

-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม
และคุณค่าท่ีสูงขึ้น 

๘๕ ๘๐ ๙๕ ฝ่าย 

บริหารงาน
ทั่วไป 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 
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กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย/ร้อยละ กลุ่มงาน/งานที่
รับผิดชอบ 

 

 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษาอาชีพ 
-กิจกรรมสวนพอเพียง เช่น ปลูก
พืช เลี้ยงสัตว์ 
- กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
-กิจกรรมการหารายได้ระหว่าง
เรียน 
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและ
หารายได้ระหว่างเรียนใน
ศตวรรษท่ี๒๑ 
-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะชีวิตและ
อาชีพตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ฝ่าย 
บริหารงาน
วิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗ 
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กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย/งบประมาณ 
กลุ่มงาน/งานที่

รับผิดชอบ 

 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 
๑.โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพ 

- กิจกรรม Zero waste school 
-กิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนย่อมตาม
จุดต่างๆ  
-ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร 

ประกอบการต่างๆ 

-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้
สวยงาม  
และปลอดภัย  
-การพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสาร 

 -พัฒนาและปรับปรุงสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ  
-การประกันคุณภาพภายใน 

ร้อยละของการ
พัฒนาสภาพของ
โรงเรียนที่สวยงาม 
ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ 
น่าเรียน ตาม
มาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ฝ่าย 

บริหารงาน
ทั่วไป 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 
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ส่วนที่ ๕ 
การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

๒๙ 
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บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้ 
๑. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๑.๑ ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชนสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ปกครอง 
ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การสนับสนุนจากชุมชน คุณภาพ
ผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
   ๑.๒ ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
   ๑.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๔ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
๒. บทบาทขงผู้บริหารสถานศึกษา 
   ๒.๑ วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความต้องการจำเป็น อย่างเป็น
ระบบ นำมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความสำเร็จของสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
   ๒.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   ๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามกระบวนการใน
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของครู ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒.๔ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 
   ๒.๕ ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 
   ๒.๖ สนับสนุน อำนวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
   ๒.๗ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม กระบวนการจัดทำแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพของแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓ -๕ปี)  และแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
   ๒.๘ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ปี) ต่อไป 



 

๓๐ 
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๓. บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน 
   ๓.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ๓.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ๓.๓ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
   ๓.๔ ทำการสอนตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 
   ๓.๕ ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
   ๓.๖ พัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
   ๓.๗ จัดสื่อการสอนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ๓.๘ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   ๓.๙ รายงานผลการเรียน และความประพฤติของผู้เรียนให้ตัวผู้ปกครองและผู้เรียนทราบด้วยความชัดเจนและ
เที่ยงตรง 
   ๓.๑๐ ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน ในด้านวิชาการวิชาชีพ และด้านอ่ืน ๆ ด้วยความเต็มใจและ
เต็มความสามารถ 
   ๓.๑๑ ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๓.๑๒ ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้ เรียนเพ่ือนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๓.๑๓ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๔. บทบาทหน้าที่ของบุคลากรอื่น 
   ๔.๑ ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
     ๔.๑.๑ ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการของผู้ปกครอง
และผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
     ๔.๑.๒ ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความสำเร็จของสถานศึกษากับ
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
    ๔.๑.๓ ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 
    ๔.๑.๔ ร่วมนำเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สู่
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
   ๔.๒ หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
      ๔.๒.๑ นำเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การสนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใน๔ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 ในการบริหารจัดการและดำเนินงานตามภารกิจภายใน ๔ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๕)  ของโรงเรียน จะ
ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่นั้น จำเป็นที่จะต้องดำเนินการกำกับติดตาม 
ประเมินผล ประกอบด้วยปัจจัยหลักดังนี้ 
๑. ความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 เมื่อโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อย
แล้วโรงเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมโครงการต่างๆ ทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมและดำเนินการให้
บรรลุ  เป้าหมาย และครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมทั้งการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นแนวทางในการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  จึงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 ๒.๑ การติดตามความก้าวหน้าประจำปี (Annual  review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดใน
แต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดอันจะนำไปสู่การทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 ๒.๒ การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid –term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วงปีแรกของ
แผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี ๒๕๖๒ทั้งนี้เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม  
 ๒.๓ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผลแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ ๒๕๖๕เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
๓. การจัดทำรายงานประจำปี(SAR) 
 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมจะต้องจัดทำรายงานประจำปีเพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ลงมือปฏิบัติแล้ว 
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การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
แบบกำหนดติดตาม และนิเทศโครงการ 

โครงการ...................................................................................................................................................... 
แผนงาน.......................................................................................... ............................................................ 
กลยุทธ์  สพฐ. ที่........................................มาตรฐานการศึกษา  สพฐ.  ที่................ ................................. 
กลยุทธ์โรงเรียน ที่....................................มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ที่........................................... ..... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ........................................................................ ... ปีการศึกษา ................................ 
นิเทศติดตามครั้งที่...............เมื่อวันที่...............เดือน.....................................พ.ศ.................... ................. 

 

หัวข้อ 

 

รายการ 
ระดับการประเมิน  

หมายเหตุ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

หลักการและ
เหตุผล 

- มีความสอดคล้องกับพันธกิจ       

- มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน       

วัตถุประสงค์ - มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล       

- ระบุสิ่งที่ต้องการไว้ชัดเจน       

เป้าหมาย - ระบุสิ่งที่ต้องการเชิงปริมาณและคุณภาพ       

- สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้       

กิจกรรม - กำหนดไว้ชัดเจน จนสามารถปฏิบัติงานได้       

- ทุกกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์       

- การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ       

งบประมาณ - เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายและการตอบแทน       

- กำหนดค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับกิจกรรม       

ประเมินผล - มีเครื่องมือระบุไว้ชัดเจน       

- มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง       

คะแนนเฉลี่ย       

รวมคะแนน   

สรุปผลการประเมิน 
 จากการประเมินโครงการ
.............................................................................................................................ไดค้ะแนนรวม
................................คะแนน มีผลการด าเนินงานอยูใ่นเกณฑ ์............................ 
 

ผลการประเมิน  ผา่น     ไม่ผา่น      ควรปรับปรุง 
                                                                               ลงช่ือ................................................ผูนิ้เทศติดตามประเมินผล 
                                                                                  (............................................................) 
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แบบรายงานโครงการ 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม     อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี 

งาน....................................................ฝ่าย.......................................... .................... 
๑. ชื่องาน / โครงการ     โครงการ
...................................................................................................... ......................... 
๒. กลยุทธ์  สพฐ. ที่........................................มาตรฐานการศึกษา  สพฐ.  ที่.......................................... ....... 
๓. กลยุทธ์โรงเรียน ที่....................................มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ที่............................................... 
๔. ระยะเวลาดำเนินการ............................................................................................................ ... 
๕. ผู้รับผิดชอบ   ................................................................... ................. 
๖. ผลการดำเนินการ    
    ๖.๑ด้านปัจจัย 
 ๖.๑.๑ระยะเวลาดำเนินการ 
             (   ) ตรงตามที่กำหนดในแผน   (   ) เร็วกว่าที่กำหนดในแผน  (   ) ช้ากว่าที่กำหนดในแผน 
       ๖.๑.๒สถานที่ที่ใช้ดำเนินการมีความเหมาะสม 
             (   ) มาก                                  (   ) ปานกลาง                     (   ) น้อย 
       ๖.๑.๓ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 
             (   ) เหมาะสม 
             (   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ..............................................................................................................  
       ๖.๑.๔ จำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินการ 
             (   ) มีเพียงพอ 
              (   ) ไม่เพียงพอ  อุปกรณ์ /เครื่องมือที่ขาด คือ...........................................................................  
 ๖.๑.๕ คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินการ 
             (   ) ดีมาก                                  (   ) พอใช้                         (   ) ต้องปรับปรุง 
       ๖.๑.๖ จำนวนของบุคลากรหรือผู้ดำเนินงาน 
             (   ) มากเกินไป                           (   ) เพียงพอ                     (   ) น้อยเกินไป 
       ๖.๑.๗ ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
             (   ) ได้รับความร่วมมือดีมาก       (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร 
             (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย 
       ๖.๑.๘การใช้จ่ายงบประมาณ 
             (   ) มากกว่างบประมาณท่ีกำหนดไว้ในแผน 
             (   ) พอดีกับงบประมาณท่ีกำหนดไว้ในแผน 
             (   ) น้อยกว่างบประมาณท่ีกำหนดไว้ในแผน  
๖.๒ ด้านผลการดำเนินงาน 
        ๖.๒.๑ผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
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        (   ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
        (   ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ 
      (   ) ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์เพราะ.................................................................................  
 
  ๖.๒.๒ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 
        (   ) สูงกว่าเป้าหมาย                  (   ) เท่ากับเป้าหมาย             (   ) ต่ำกว่าเป้าหมาย 
  ๖.๒.๓ ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 
       (   ) พอใจมาก                           (   ) พอใจ                             (   ) ยังต้องปรับปรุง 
 ๖.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ  (ตอบได้มากกว่า ๑ข้อ) 
       (   ) ๖.๓.๑งาน /โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของโรงเรียน 
       (   ) ๖.๓.๒ งาน /โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย / มาตรฐานการศึกษาที่ระบุไว้ในแผน 
       (   ) ๖.๓.๓ ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
       (   ) ๖.๓.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน /โครงการไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผน 
       (   ) ๖.๓.๕กิจกรรมของงาน /โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ 
                ได้แก่กิจกรรม............................................................................................. ............................... 
                 สาเหตุเพราะ.................................................................................................................. ............ 
       (   ) ๖.๓.๖ ขั้นตอนการใช้เงินงบประมาณเงินบำรุงการศึกษาและเงินอ่ืนๆ ล่าช้า หรือไม่ได้ตรง 
    ตามแผน ล่าช้าหรือไม่ได้ตามแผนสาเหตุเพราะ.....................................................................................  
       (   ) ๖.๓.๗  เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการดำเนินงาน / โครงการ 
               (ถ้ามีโปรดระบุ)...........................................................................................................................  
    ๖.๔ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไขสำหรับการดำเนินการงาน / โครงการต่อไป 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
    (ลงชื่อ) ...............................................รายงาน / ผู้ประเมิน 
                                                                                  (..............................................)  
   .........../.........................../............. 
ความเห็นผู้บริหาร
............................................................................................................................. ....................................... 
.......................................................................... ..........................................................................................  
 
                                                                     (ลงชื่อ) .......................................................... 
                                                                                  (........................................)  

 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 



 

๓๕ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของ...................... 

โครงการ...................................................................... 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี 

ระหว่างวันที่ ……….. เดือน................................ พ.ศ. …………. 
 
คำอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน   เพ่ือให้การ
ดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง หน้าข้อความ 
๑. เพศ    
 หญิง     ชาย 
๒. ประเภทบุคคล  
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น      นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย    
 ครู       ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว 
ตอนที่ ๒  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของท่าน
เพียงระดับเดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การนำความรู้ไปใช้ 
มากที่สุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

ด้านวิทยากร 
      
      
      
      
      
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
      
      
      
      



 

๓๖ 
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ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การนำความรู้ไปใช้ 
มากที่สุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยท่ีสุด 
๑ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
      
      
      
      
      
      
      
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
      
      
      
      

 
ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 



 

๓๗ 
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      ภาคผนวกp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘ 
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

การบริหารจัดการศึกษา เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องวิเคราะห์
ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา เพ่ือ
นำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและคำนึงถึงบริบทท่ีสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
๑.มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 

๑.คุณภาพผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
๑.๒.๕ การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒.กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

๒ .๓ มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

๒.๖ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

 
 

 

 



 

๓๙ 
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  มาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
๓.๒ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้
๓.๖ มีนวัตกรรม หรืองานวิจัยการจัดการเรียนการสอน 

๔ คุณธรรมความดีตามแนว
พระราชดำริโรงเรียนโครงการ 

กองทุนการศึกษา 

๔.๑ การดำเนินงานคุณธรรมความดี ตามโครงการพระราชดำริโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา 
๔.๒ การดำเนินงานคุณธรรมความดี ตามโครงการพระราชดำริโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน 



 

๔๐ 
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แบบประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  (สำหรับสถานศึกษาประเมินตนเอง) 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

คำชี้แจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับสภาพจริงของแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้มากท่ีสุด 

ประเด็นการประเมิน 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
 มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 มีความครบถ้วนทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
 ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
๒. วิสัยทัศน์  
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาตามลักษณะของกลุ่มโรงเรียน   
 แสดงแนวโน้มในอนาคต  
 สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ 
๓.พันธกิจ 
 ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของกลุ่มโรงเรียน  
 สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ 
๔. เป้าประสงค์ 
 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
 แสดงสภาพความสำเร็จ หรือ ผลการดำเนินงาน 
 สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ 
๕. ตัวชีว้ัด 
 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 แสดงปริมาณ หรือคุณภาพที่บ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ทำการวัด  
 มีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินได้ 
๖. กลยุทธ์ 
 แสดงวิธีการทำงานอย่างมีทิศทางที่เหมาะสม  
 สอดคล้องกับ๓เสาหลัก มาตรฐานการศึกษา และบริบทของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ของสถานศึกษาครอบคลุมอย่างน้อย ๕ กลยุทธ์ของโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 
 สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ 
 



 

๔๑ 
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๗. โครงการ/กิจกรรม  
 ครอบคลุม และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ 
  



 

๔๒ 
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คำสั่งโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
ที่  ๙๔ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

............................................................. 
เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา๒๕๖๒-๒๕๖๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการ

พัฒนามีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา  ให้ความช่วยเหลือ  ร่วมมือกำกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวางแผนพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

๑.นายสรศักดิ์  ไสยะหุต   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒.นางวาสนา  ศรีคำอ้าย   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ รองประธานกรรมการ 

๓.นายสุรัช  มยุรางกูร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ กรรมการ 

๔.นางละเมียด  อ่อนเบา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ กรรมการ 

๕.นางสาวเขมปภัส  สืบศักดิ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ กรรมการ 

๖.นางสาวดวงพร  อินทร์กุล                    ครู     กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที่  รวบรวมแผนงาน / โครงการ ของฝ่ายงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี

การศึกษา๒๕๖๒– ๒๕๖๕ประกอบด้วย 

๑.นางละเมียด  อ่อนเบา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ประธานกรรมการ 

๒.นางกาญจนา   บุญพา              ครูชำนาญการ  กรรมการ  

๓.นายสุทิน  สุขุมพันธ์   ครู   กรรมการ 

๔.นางสาวณิชาภา  ทองประเสริฐ  ครู   กรรมการ 

๕.นางสาวดวงพร  อินทร์กุล                    ครู     กรรมการและเลขานุการ 

๓.  คณะกรรมการจัดทำเอกสาร   มีหน้าท่ี  ประสานงาน รวบรวมแผนงาน / โครงการ   

จัดพิมพ์ จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 

๑.นางสาวดวงพร  อินทร์กุล                    ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 

๒.นางสาวอุษา    โตแก้ว   ครู   กรรมการ 

๓.นางสาวดวงพร  อินทร์กุล   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๔.นางสาวกนกวรรณ  แซ่เฮง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ๕.นางสาวณัฐวรรณ  ริ้วกุล                 ครูธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 



 

๔๓ 

 

 

 

 

                                                                                                                                             โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  

 

  

 ให้คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลแก่ทางราชการต่อไป 

  สั่ง ณ วันที่  ๕ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                  

 

                                                                        (นายสรศักดิ์  ไสยะหุต)  

         ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม             

อ าเภอหนองปรือ  จงัหวดักาญจนบรุี             

โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นท่ี ๑ 


