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โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

ก 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

  ตามท่ีโรงเรียนหนองปรือพิทยาคมได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
โดยมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ ์ที ่๑ การพฒันาครใูหม้ศีกัยภาพในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

กลยุทธ ์ที ่๒ การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 

กลยุทธ ์ที ่๓ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รยีนใหม้วีนิยั คุณธรรมจรยิธรรม 

กลยุทธ ์ที ่๔ การพฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพี 

กลยุทธ ์ที ่๕ การบรหิารจดัการโรงเรยีนคุณภาพ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ได้พิจารณาเห็นชอบ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรียบร้อยแล้วและถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาเห็นชอบตามความเหมาะสม 

 ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอแสดงความชื่นชมต่อผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มีความวิริยะอุตาสาหะในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ทั้งนี้โดยความคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมคีุณภาพและการเรียนรู้สู่ทักษะอนาคตใหม่ 

 
      
             (นายสรศักดิ์ ไสยะหุต) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

ข 
 

คำนำ 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จัดทำขึ้นเพ่ือเป็น

เครื่องมือในการบริหารงานโดยตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนและนโยบาย จุดเน้นของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี รวมทั้ง

บริหารจัดการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. ๒๕๔๒ ( แก้ไข เพิ่มเติม  

ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๕ ) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพปัจจุบัน และความ

จำเป็นเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่มี

ทรัพยากรที่จำกัดอันเกิดประโยชน์สู งสุดต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กระบวนการในการจัดทำเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ

สภาพการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา การหาความต้องการจำเป็นและจัดลำดับความต้องการจำเป็น 

และจัดทำโครงการต่างๆเพ่ือรองรับการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน บุคลากรของโรงเรียนทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

สืบต่อไป 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
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สารบญั 
        

        หน้า 
 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ                                                                        ก 
 
คำนำ                                       ข 
 
สารบัญ                                       ค 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน         ๑ 
  
ส่วนที่ ๒  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา      ๙ 
 
ส่วนที่ ๓  ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปี       ๑๘ 
 
ส่วนที่ ๔  รายละเอียดโครงการ         ๒๑ 
 
ส่วนที่ ๕  การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน      ๔๐ 
 
ภาคผนวก                                                ๔๖ 
 
ภาคผนวก ก                                                ๔๗ 
 
ภาคผนวก ข                                                ๔๙ 
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ส่วนที ่๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
 
 
 

 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

๒ 

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 
๑.ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  ตำบลหนองปรือ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษา  เขต๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐๖๑ -๕๕๑๔๐๑๑  e-mail : pruepit@gmail.com website : npp.ac.th  
Facebook : โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีพ้ืนที่
บริเวณโรงเรียนทั้งหมด ๔๔ ไร่ ๒๐ตารางวา   
๒.ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปรือ  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  
เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านหนองปรือ ขึ้นอยู่กับตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย ต่อมาในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ได้มีการก่อตั้ง กิ่งอำเภอหนองปรือ ขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่  ๒๒ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๓๕ และเมื่อถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ยกฐานะให้เป็น อำเภอหนองปรือ  แต่ยังไม่มีโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจำอำเภอ ดังนั้น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ได้ให้ โรงเรียนสาขาของประชามงคลซึ่งเปิด
ทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๓๗ 
และเพ่ือเป็นการสนองตอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  จึงเสนอขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาขาประชามงคล 
โดยจัดการเรียนการสอนครั้งแรกที่ ศาลาสภาตำบลหนองปรือ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๙ คน ในปีการศึกษา 
๒๕๓๘ สามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งให้ นายวิรัช รัตนพันธ์ อาจารย์ ๒ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 
มาเป็นผู้ประสานงานของโรงเรียน และได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน ๔๔ ไร่ ๒๐ ตารางวา เพ่ือก่อสร้าง
โรงเรียน  

ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ โรงเรียนประชามงคล สาขาหนองปรือ ได้รับประกาศจัดตั้งจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาประจำอำเภอหนองปรือ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“ โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม ” โดยมีข้าราชการครู ๑๐ คน บริหารงานโดย นายวิรัช รัตนพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการ
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ บริหารงานโดย นายประพฤติ  จง
ไมตรีพร ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓  บริหารงานโดย นายสรศักดิ์ ไสยะหุต ผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๑ (โครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมี พลเอกสุรยุทธ์  จุ
ลานนท์ (องคมนตรี) กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นผู้ดูแลและอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน  บริหารงานโดย นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี                    
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา (องคมนตรี) กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นผู้ดูแล และอยู่ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

 
  



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

๓ 

 

 
  ๓.แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.ทำเนียบผู้บริหาร 
 

ลำดับที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ปีท่ีดำรงตำแหน่ง 

๑ นายวิรัช         รัตนพันธ ์ ๒๕๓๙ - ๒๕๔๘ 

๒ นายประพฤติ   จงไมตรีพร ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ 

๓ นายสรศักดิ์      ไสยะหุต ๒๕๕๓ – ๒๕๖๓ 
๔ นางสาวเพยาว์  วงศาโรจน์ ๒๕๖๓  - ปัจจุบัน 

 
๕.ข้อมูลผู้บริหาร 

ชื่อ นางสาวเพยาว์  วงศาโรจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 
สาขา บริหารการศึกษาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓           
จนถึงปัจจุบัน  e-mail  payao_vong@hotmail.com   โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๙๒๘๕๓๐๖   

 
 

mailto:payao_vong@hotmail.com


  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

๔ 

 

๖.ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ที่ตั้ง   โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ตั้งอยู่ที่  เลขที่ ๕๕๖  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 
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                      โครงสร้างการบริหารโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
  

กลุ่มบริหาร 
งานงบประมาณ 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 
 
 
 
 

ชมรมผู้ปกครอง 
ครู-ศิษย์เก่า 

สภานักเรียน 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
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๖ 

 

๗.จำแนกนักเรียนตามระดับชั้นที่เปิดสอน    (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
  

 
๑) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น……………๒๐๐……………………คน 
๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น….........๒๔๖......................................คน 
๓) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม…...…-…....…คน  คิดเป็นร้อยละ……………..๐........….....…… 
๔) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)……………..คน    คิดเป็นร้อยละ……….......๐..............….… 
๕) สถิติการขาดเรียน…..............……-…………คน                คิดเป็นร้อยละ………........๐.......…………… 
๖) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น….……-………คน                   คิดเป็นร้อยละ……………..๐................…… 
๗) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
          ม.๓           จำนวน……..…๓๘….……คน          คิดเป็นร้อยละ………100.00……..........……… 
          ม.๖            จำนวน…….…๔๙…………คน        คิดเป็นร้อยละ…....…100.00………….......…… 
๘) อัตราส่วนคร:ู นักเรียน  

อัตราส่วนครู: นักเรียน (ม.๑) = ………๒๐……………. : ……………๑………….. 
อัตราส่วนครู: นักเรียน (ม.๒) = ………๑๘……………. : ……………๑………….. 
อัตราส่วนครู: นักเรียน (ม.๓) = ………๑๘……………. : ……………๑………….. 
อัตราส่วนครู: นักเรียน (ม.๔) = ………๒๐……………. : ……………๑………….. 
อัตราส่วนครู: นักเรียน (ม.๕) = ………๑๘……………. : ……………๑………….. 
อัตราส่วนครู: นักเรียน (ม.๖) = ………๒๔……………. : ……………๑………….. 

 

  

 

ชั้น 
จำนวน 

ห้องเรียน 

เพศ เฉลี่ยต่อ
ห้อง ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๒ ๒๕ ๑๖ ๔๑ ๒๐/๒ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๒ ๒๓ ๑๕ ๓๘ ๑๘/๒ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๒ ๑๓ ๒๕ ๓๘ ๑๘/๒ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ๖๑ ๕๖ ๑๑๗ ๑๘/๖ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ๒ ๒๐ ๒๑ ๔๑ ๒๐/๒ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๕ ๒ ๑๖ ๒๓ ๓๙ ๑๘/๒ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ๒ ๒๒ ๒๗ ๔๙ ๒๔/๒ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖ ๕๘ ๗๑ ๑๒๙ ๒๑/๖ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒ ๑๑๙ ๑๒๗ ๒๔๖ ๑๒ 
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๗ 

 

๘.ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ - ๑ ๑ 

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

ครู  คศ. ๑ - ๓ ๓ 
ครูผู้ช่วย ๑ ๒ ๓ 

พนักงานราชการ ๒ ๑ ๓ 

ครูธุรการ - ๑ ๑ 
ครอัูตราจ้าง ๑ ๑ ๒ 

ลูกจ้างชั่วคราว/นักการฯ ๑ - ๑ 

รวม ๕ ๑๓ ๑๘ 

 
๙.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 ) 
 
 

๑๐.ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชาชนกระจายตัวโดยส่วนใหญ่

อาศัยอยู่ห่างจากโรงเรียน สังคมมีลักษณะที่อยู่กันแบบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสมือนญิติพ่ีน้อง  มีจิตใจที่อ่อนโยนและ
เมตตากรุณาซึ่งกัน อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ประมาณ ๙๐%  รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง มีฐานะ



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

๘ 

 

ยากจน จบการศึกษาภาคบังคับ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นรู้จักกันโดยทั่วไป
คือ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์      

๒) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน สถานที่ตั้งโรงเรียน มีพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ร่มรื่น
ด้วยต้นไม้ เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีสาธารณูปโภคครบ เช่น น้ำ มีระบบน้ำบาดาลและน้ำประปา เหมาะสม
เพียงพอต่อการใช้ แต่ไม่เหมาะแก่การบริโภค ระบบไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการใช้ในการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนและเพียงพอกับระบบสาธารณูปโภคของบ้านพักครู ระบบเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและระบบการสื่อสาร
ข้อมูล มีบ้านพักครเูพียงพอกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพักอาศัย 

การคมนาคม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ห่างจากถนนกาญจนบุรี – ด่านช้าง ประมาณ ๒๐๐  เมตร   
แต่ไม่มีรถยนต์โดยสารประจำทางวิ่งผ่านหน้าโรงเรียน  จึงไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน จึง
เป็นอุปสรรคในการบริการทางการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๑ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่ง
พระองคท์รงได้พระราชทานความช่วยเหลือใช้เงินส่วนพระองค์ให้โรงเรียนเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
“สร้างคนดี ให้แก่บ้านเมือง” ซึ่งได้แก่ ทุนพระราชทานให้กับนักเรียน สร้างอาคารบ้านพักครู ๕ ห้องพัก สร้าง
อาคารเรียน ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ ๓๐ เครื่อง  และอ่ืนๆอีกมากมาย โดยมีสำนักงาน
ทำเนียบองคมนตรีเป็นผู้ดูแลพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และมีภาคเอกชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
เช่น ทุนการศึกษาจากบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนบุญมีฤทธิ์  จำกัด ให้การสนับสนุนสร้างหอสมุดบุญ
มีฤทธิ์และห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แห่งที่ ๗๑  

 
๑๑.แหล่งเรียนรู้ภายใน 
๑) ห้องสมุดสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ 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 
๑๖. ห้องภาษาต่างประเทศ 
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๑๒.แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
           ๑. ไร่ส. บุญมีฤทธิ์ 
           ๒. ถ้ำธารลอด 

           ๓. โครงการห้วยองคต 

  ๔.เขื่อนกระพร้อย 

           ๕. สวนเลี้ยงหม่อนไหม หมู่บ้านห้วยหวาย 

  ๖. อุตาสหกรรมครัวเรือนการทำสแตนเลส หมู่บ้านห้วยหวาย 
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๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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๑๑ 

 

๑. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 

๑.๑ ปัจจัยภายนอกต่อการจัดการศึกษา 
 สภาพปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT เพ่ือนำไปสู่
การกำหนดความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหาและพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและการงานตาม
นโยบายที่เกี่ยงข้องระดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้   
 

สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 

โอกาส อุปสรรค 

- สังคมอาชีพ เกษตรกรรมซึ่ งเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้ าน
การเกษตร 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
-ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธทำให้เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาแบบพุทธศาสนา 
- มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ ของสังคม 
คือ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง   
 

- ทำเลที่ตั้งโรงเรียน อยู่นอกเส้นทางคมนาคมสายหลัก 
ทำให้การเดินทางมาโรงเรียนไม่สะดวก 

- ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตรและรับจ้างเป็น
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทำให้การมีส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษาได้น้อยมาก 

-ครอบครัวนักเรียนในสังคมชุมชนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวแตกแยก ทำให้นักเรียนด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 

- ชุมชนท้องถิ่ น  และพ่อแม่  ผู้ ป กครอง ให้ ความ
ความสำคัญกับการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย ไม่ค่อย
ร่วมมือพัฒนานักเรียนเท่าที่ควร  
-การประกอบอาชีพของผู้ปกครองทำงานตั้งแต่เช้ามืด
และกลับถึงบ้ านพลบค่ำ เป็น เหตุ ให้ขาดการดูแล
นักเรียนเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดและเกิดเป็นปัญหา
ต่างๆ  
 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส อุปสรรค 

-การสื่อสารเครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเอ้ือต่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- มี เทคโน โลยีชาวบ้ านหรือภู มิปัญญ าท้องถิ่นด้ าน
การเกษตรสืบทอดต่อกันมา 

- ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่ายการ
เรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส อุปสรรค 

- สังคมอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้การเกษตร
และมีอาชีพเพ่ือรายได้ในครอบครัว 

- อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้างมีรายได้ไม่แน่นอน
มีผลต่อฐานะครอบครัว 

 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

๑๒ 

 

 
ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 

โอกาส อุปสรรค 

- พ รบ .ก ารศึ กษ าแห่ งช าติ  แล ะกฎ ระ เบี ยบ ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการบางเรื่อง เปิดโอกาสให้โรงเรียน
จัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
มากขึ้น 
-ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือตามโครงการกอง
ทุนการศึกษา รุ่นที่ ๑ในพระราชดำริ “รัชกาลที่ ๙” 

-นโยบายภาครัฐและหน่วยเหนือสายบังคับบัญชา
ปรับเปลี่ยนบ่อยและซ้ำซ้อน 
-งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการศึกษา
ที่ดีมีคุณภาพ 
-หน่วยงานต้นสังกัดมีการพิจารณางบประมาณสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่ตรงความต้องการและ
สนับสนุนล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ 

 
 

๑.๒ ปัจจัยภายในต่อการจัดการศึกษา 
 

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

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษา
เหมาะสม ชัดเจน  คล่องตัว   
-สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานได้ทั่วถึง 

- บุคลากรมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารค่อนข้างน้อยมีผล
ต่อการทำงานช้าและผิดพลาด 

ระบบบริการ(Services) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

-สามารถใช้เทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารและระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า
และการให้บริการได้ทั่วถึง 

-มีการบริการเป็นระบบและตามหลักธรรมาภิบาล  

- บุคลากรผู้ให้บริการทำงานหลายด้านและซับซ้อน ทำ
ให้ล่าช้ากว่าที่ควร 

บุคลากร(Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- มีบุคลากรตามเกณฑ์   
- มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการทำงาน   
-บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานดีมาก 

-ในวันปฏิบัติราชการบุคลากรพักอาศัยในสถานศึกษาและ
พ้ืนที่ใกล้สถานศึกษา 

- บุคลากรมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานค่อนข้างน้อย   
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การเงิน(Money) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- การเบิกจ่ายในการทำงานมีความถูกต้องคล่องตัว 
รวดเร็ว  
- บริหารงานการเงินเป็นไปตามแผนปฎิบัติการประจำปี
ของโรงเรียน 

- งบประมาณไม่ เพียงพอในการจัดการศึกษ าให้ มี
คุณภาพ   
 

สภาพแวดล้อมภายใน(2S-4M) 
วัสดุและอุปกรณ์(Material) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

-มีระบบการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารและระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
อย่างทั่วถึงทั้งสถานศึกษา 
-มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการเพ่ือการเรียนรู้
ใช้ได้คนต่อคน 

- มีระบบการจัดการวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงสร้างการ
บริหารงานสถานศึกษา 

- งบประมาณการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไม่เพียงพอใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

การบริหารจัดการ(Management) 
จุดแข็ง จุดแข็ง 

- การบริหารจัดการทุกคนมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) และกระบวนการวิพากย์
เพ่ือการปรับปรุง (AAR) 
- มีการวางแผนและนโยบายการจัดการได้ดี   
- มีผู้บริหารและบุคลากรที่เข้มแข็ง  มุ่งมั่นพัฒนาการ
จัดการงานทั้งระบบ   
- ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารและระบบอินเตอร์เน็ต
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 

- 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 ตามหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

๓.พฒันาและสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเป็นคนด ีมคีุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน และคุณค่าต่อสงัคม 

๔.พฒันาและสง่เสรมินกัเรยีนใหม้ทีกัษะชวีติและทกัษะอาชพี ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
  

๕..น าหลกัธรรมาภบิาล และหลกัการมสีว่นร่วมมาเป็นฐานในการบรหิารจดัการสถานศกึษา 

เป้าประสงค ์

๑.ครแูละบุคลากรทางการศกึษา ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสทิธภิาพ และ
เป็นคน 

ดแีบบอย่างแก่นกัเรยีนและชุมชน 

๒.นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นกว่าเดิม 

๓.นกัเรยีนเป็นคนด ี มคีุณธรรมตามทีโ่รงเรยีนก าหนด และมคีุณค่าต่อตนอง ครอบครวั และสงัคม
เพิม่ขึน้กว่าเดมิ 
๔.นกัเรยีนเป็นผูม้ทีกัษะชวีติ และทกัษะอาชพีตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
๕.ระบบการบรหิารจดัการศกึษา เน้นหลกัธรรมาภบิาลโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานและใหภ้าคเีครอืข่ายมี
สว่นร่วม 

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 
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ภาพความสำเร็จโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
โรงเรียนมีผู้เรียน ครู ผู้บริหารที่ดี มีคุณภาพ และคุณค่าต่อบ้านเมือง 
 
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 
 
 
 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

๑๖ 

 

๓. มีวินัย  
พฤติกรรมบ่งช้ี 
๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
๓.๑.๑ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อ่ืน 
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และรับผิดชอบในการทำงาน 
 
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 รวมทั้ง
การใช้ 
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 ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 
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๑๗ 

 

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 
 
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 
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๑๘ 

 

๔.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกบัตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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ส่วนที่ ๓ 

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำป ี
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 
 

รายรับ 
รายละเอียดตามโครงการ จำนวน (บาท) 

๑. เงินอุดหนุน 

   ๑.๑ เรียนฟรี ๑๕ ปี (๔ รายการ) 

          - ค่าหนังสือ 

          - ค่าอุปกรณ์การเรียน 

          - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

          - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   ๑.๒ ทั่วไปรายหัว (การเรียนการสอน) 

   ๑.๓ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

           - ปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ 

 
 

๒๗๑,๕๕๔ 
๑๑๖,๕๘๒ 
๑๑๑,๔๗๘ 
๓๑๙,๙๘๙ 

๑,๐๓๓,๐๓๖.๙๕ 
๓๐,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๒.เงินรายได้สถานศึกษา ๓๑๓,๔๒๗.๖๖ 

รวม ๒,๒๐๒,๐๖๗.๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสรรงบประมาณ 

รายละเอียด จำนวน (บาท) 

๑.กลุ่มบริหารวิชาการ ๑๗๐,๘๑๒.๖๐ 

๒.กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ๙๕๖,๐๓๕.๘๑ 

๓.กลุ่มงานบริหารบุคคล ๙๗,๖๐๗.๒๐ 

๔.กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๑๒๒,๐๐๙.๐๐ 

๕.ค่าสาธารณูปโภค ๓๐๐,๐๐๐.๙๕ 

รวม ๑,๖๔๖,๔๖๕.๕๖ 
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๒๑ 

 

งบหน้าโครงการ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

๑ โครงการพัฒนาบุคลากร ๘๘,๖๐๗.๒๐ 
ฝ่ายบริหารงาน
บุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๒  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑๔๒,๑๐๐.๐๐ 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

๑ 
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบ 

 คุณธรรมจริยธรรม ๓๒๒,๔๘๙.๐๐ 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  

๑ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ๙,๒๒๒.๖๐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ ๕  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ  

๑ โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ๑,๐๖๔,๐๔๔.๘๑ 
ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 

 

รวม ๕ โครงการ  
๑,๖๒๖,๔๖๓.๖๑ บาท 
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๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ ๔ 

รายละเอียดโครงการ 
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ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากร 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาครูให้ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางละเมียด  อ่อนเบา) 
ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง 
ช่วงระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
      จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ตาม
หมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงถือเป็น
หัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่น
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้ งต้อง เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก สถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกา
ภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล                    
           โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็น 
การสร้างขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนำความรู้และ 
ประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป 
           ดังนั้นโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตร
สถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 

๒.๓ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครู 

 และนักเรียนในโรงเรียน 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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๒.๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา 

 ดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๒.๕ เพ่ือนำวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด้าน 

 ๓. เป้าหมาย 

๓.1 เชิงปริมาณ 
   (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๕ มีขวัญและกำลงัใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป            
และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
  (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 8๕ มีผลการปฏิบัตงิาน ในระดับดีเด่น 
  (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๕ ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย ๒
0 ชัว่โมงต่อปี 
๓.2 เชิงคณุภาพ 
 (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความ
สามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
 (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดบัดีเด่น 
 (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างน้อย ๒0 ชั่วโมงต่อป ี
 

๔.กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

๑ สร้างขวัญ กำลังใจและ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

นางละเมียด 
อ่อนเบา 

และ 
นางสาวเมธินี 

เพ็ญพาด 
๒ พัฒนาบุคลากร ๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 

เม.ย.6๕ 
โรงเรียน 

หนองปรือพิทยาคม 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 

นางละเมียด 
อ่อนเบา 
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๕.งบประมาณที่ใช้ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทการใช้งบประมาณ (บาท) 
เงิน

งบประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
ตอบ 
แทน 

ใช้ 
สอย 

วัสดุ อ่ืน 
ๆ 

๑ สร้างขวัญ กำลังใจและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

๔๗,000 - - ๔๐,000 ๗,000 - 

๒ พัฒนาบุคลากร ๔๑,๖๐๗.๒๐ - ๗,๒๐๐ ๒๘,๙๙๐ ๕,๔๑๗.๒๐ - 
รวม ๘๘,๖๐๗.๒๐ - ๗,๒๐๐ ๖๘,๙๙๐ ๑๒,๔๑๗ - 

 

 

 

๖.การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ประเมิน 

๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในระดับ
ดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

ร้อยละ ๙๐ สอบถามความพึง
พอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้ร่วม 
กิจกรรม 

๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผล
การปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 

ร้อยละ ๙๐ ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้า
รับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
อย่างน้อย ๒0 ชั่วโมงต่อปี 

ร้อยละ ๙๐ สำรวจการเข้ารับการ 
อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน 

แบบสำรวจการเข้ารับ 
การอบรม สัมมนา 
ศึกษา ดูงาน 

 

 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคี  มีความสัมพันธ์อันดีต่อ

กัน 
๗.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ได้รับการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 
๗.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
๗.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มา

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
๗.5 โรงเรียนมีผลงานและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
๗.๖ มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัติงานสอนเฉพาะด้าน 
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ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ (นางกาญจนา บุญพา) 
ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง 
ช่วงระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
      ตามจุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2542   และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามความในมาตรา 6 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักสิทธิ
หน้ าที่ ของตน เอง ส่ งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒ นธรรมของชาติ   ภู มิปัญญ าท้องถิ่น  รู้ จั กอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับแนวการจัดการศึกษา กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้ เรียนได้รู้จักพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุ คคล  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย   
  ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็น
องค์กรแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและศักยภาพด้าน เก่ง ดี มีสุข 
สามารถพ่ึงตนเองได้ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับดี มีทักษะในการจัดการ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีความ
เป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีภูมิคุ้มกัน
ต่ออบายมุข สารเสพติด สามารถดำรงชีวิตในสังคมตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีความจงรักภักดี
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ดังนั้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.
2542   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
  
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 
2.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
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๓. เป้าหมาย 

๓.1 เชิงปริมาณ 
            (๑) ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
            (๒) ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น 
            (๓) ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น 
๓.2 เชิงคณุภาพ 

(๑) นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
(๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
(๓) นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 

 
 

๔.กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

๑ การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางกาญจนา 
บุญพา 

๒ การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางสาวเขมปภสั 
สืบศักดิ์ 

๓ การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางนริศรา 
อ่อนสด 

๔ การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางสาวกนกวรรณ 
แซ่เฮง 

๕ การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางสาวดวงพร 
อินทร์กุล 

๖ การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นายอนิรุทติ์  
 นิยมพลอย 

๗ การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางละเมียด 
อ่อนเบา 

๘ การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางสาวเมธินี 
เบ็ญพาด 

๙ กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางปสุตา 
พรหมชาติ 

 

 

 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

๒๘ 

 

๕.งบประมาณที่ใช้ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมที่ต้องใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทการใช้งบประมาณ (บาท) 
เงินงบประมาณ นอก

งบประมาณ 
ตอบ 
แทน 

ใช้ 
สอย 

วัสดุ อ่ืน 
ๆ 

๑ การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

๕,๐๐๐  - - ๕๐๐ ๔,๕๐๐ - 

๒ การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ - 

๓ การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๑๒,๐๐๐ - - - ๑๒,๐๐๐ - 

๔ การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

๓,๖๐๐ - - ๑,๐๐๐ ๒,๖๐๐ - 

๕ การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

๓,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - 

๖ การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

๑๐,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ ๗,๐๐๐ - 

๗ การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

๔,๐๐๐ - -  ๔,๐๐๐ - 

๘ การจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

๑๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - 

๙ กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ๘๕,๕๐๐    ๘๕,๕๐๐  
รวม ๑๔๒,๑๐๐   ๑๐,๕๐๐ ๑๓๑,๖๐๐  
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๖.การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ประเมิน 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน
ที่ต่ำกว่า 2.๐0 มี จำนวนลดลง และ
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ ๒.๐๑ ขึ้นไป
เพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มสาระ  

ร้อยละ ๙๐ 1. ทดสอบความรู้ 
2. ประเมินทักษะ
ความสามารถ 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบประเมินทักษะ
ความสามารถ 
 

2.  นักเรียนมีผลเฉลี่ยการประเมิน
ระดับชาติ (O-NET)  ในทุกกลุ่มสาระ
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ ๙๐ 1. ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 

1. แบบทดสอบความรู้
ระดับชาติ 
 

3.  นักเรียนมีผลงานการแข่งขันด้าน
ทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศเพิ่ม
มากขึ้นทุกปี และมีมาตรฐานผลงาน
สูงขึ้นในเชิงประจักษ์ 

ร้อยละ ๙๐ 1. ผลงานการแข่งขัน 1.การแข่งขันด้าน
ทักษะทางวิชาการ 
 

 

 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
๗.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน 
๗.๓ นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น 
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ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ (นางสาวเมธินี  เบ็ญพาด) 
ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง 
ช่วงระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
ในปี พ.ศ.2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)   มี

รับสั่งให้องคมนตรีเข้าเฝ้าเพ่ือให้หาโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ในระยะแรกเริ่มภาคกลางก่อน 
ประมาณ 20 โรงเรียน และพระราชทานเงินให้นำไปพัฒนาความจำเป็นขั้นพ้ืนฐานแก่โรงเรียน เพ่ือทำตาม
แนวพระราชดำริ คือ “สร้างคนดี ให้บ้านเมือง” และให้ใช้ชื่อโครงการกองทุนการศึกษา ปี พ.ศ.2560 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้มี
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  4 ด้าน คือ 1.มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง–มีคุณธรรม 3.มีงานทำ-มีอาชีพ  4.เป็นพลเมืองดี และได้มีรับสั่ง
ให้คณะองคมนตรีดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา ของพระราชบิดาสืบต่อไป  

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ได้รับโปรดเกล้าให้ดำเนินงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการกอง
ทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ จนปัจจุบัน  โรงเรียนได้พัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีคุณธรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน คือ มีวินัย  ซื่อสัตย์  ขยัน รับผิดชอบ และพอเพียง  เพ่ือให้ครูและนักเรียน
เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นคำนึงถึงประโยชน์เพ่ือส่วนรวมและมีส่วน
รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาด้านคุณธรรมครอบคลุมถึงชุมชนของนักเรียนและเกิดความ
ยั่งยืนต่อไป โรงเรียนจึงได้ขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมสู่ชุมชน เพ่ือให้เกิดผลตรงตามแนว
พระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ “สร้างคนดี ให้บ้านเมือง” 

ทั้งนี้เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนคุณธรรม เป็นศูนย์กลางในการช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง และเป็นศูนย์กลางในการขยายผลองค์
ความรู้กระบวนการขับเคลื่อนคุณสมบัติที่สำคัญ ๔ ประการ คือ การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง การมีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคงในคุณธรรม การมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ และการเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีอัตลักษณ์ชุมชน ให้เป็นชุมชนที่ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ ชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนจิตอาสา ชุมชนคุณธรรม 

ดังนั้นนักเรียนโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนเป็นเยาวชนที่สำคัญยิ่งที่จะต้องปลูกฝังความมีคุณธรรม
จริยธรรมตั้งแต่เยาว์วัยเพ่ือจะได้ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป 
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 ดังนั้น โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมจึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมขึ้น
เพ่ือให้เป็นมุ่งหวังให้ทุกคนร่วมกันสร้างคนดี ให้บ้านเมือง 
 
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒.๓ เพ่ือขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน  

๓. เป้าหมาย 

๓.1 เชิงปริมาณ 
 (๑) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรยีนมพีฤติกรรมบ่งชี้ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 (๒) ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 (๓) ชุมชนและหมู่บ้านเปา้หมาย มีคุณธรรมอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับโรงเรยีน 
๓.2 เชิงคณุภาพ 
 (1) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 (๒) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 (๓) ผู้ปกครอง ชุมชนและหมู่บ้านเป้าหมาย มีอัตลักษณ์คุณธรรม 
 

๔.กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

๑ กิจกรรม ๓ พัฒนา 
-พัฒนาคุณธรรม 
ปลูกฝังจิตสำนึก 
-พัฒนาความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-พัฒนาคุณค่า จิต
สาธารณะ 

๙๐ ๙๕ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นางสาวเมธินี 
เบ็ญพาด , 

นางสาวสมฤทัย 
เพ็งน้อย 

และ 
ครูอนิรุทติ์ 
นิยมพลอย 

๒ กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น 

๙๐ ๙๕ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นางสาวเมธินี 
เบ็ญพาด, 

นางสาวดวงพร 
อินทร์กุล 

และ 
นายเกรียงเดช 

มามีสุข 
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๓ กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

๙๐ ๙๕ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

 

นางสาวเมธินี 
เบ็ญพาด 

และ 
นางสาวรัตนาภรณ์  

ผิวงาม 
ที ่ กิจกรรมหลัก ข้อมูล 

ปีฐาน 
ค่า

เป้าหมาย
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

๔ กิจกรรมวิถีชีวิต คนดีมี
คุณธรรมสู่ชุมชน 

๙๐ ๙๕ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นายพิบูลย์ 
อินนา, 

นางสาวเมธินี 
เบ็ญพาด 

และ 
ครูอนิรุทติ์ 
นิยมพลอย 

๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๙๐ ๙๕ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นายพิบูลย์ 
อินนา, 

นายวรุฒ พ่วงคำ 
และนายเกรียงเดช 

มามีสุช 
 
๕.งบประมาณที่ใช้ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทการใช้งบประมาณ (บาท) 
เงิน

งบประมาณ 
นอก

งบประ
มาณ 

ตอบ 
แทน 

ใช้ 
สอย 

วัสดุ อ่ืน 
ๆ 

๑ กิจกรรม ๓ พัฒนา 
-พัฒนาคุณธรรม ปลูกฝังจิตสำนึก 
-พัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-พัฒนาคุณค่า จิตสาธารณะ 

๘,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๕,๐๐๐ - 

๒ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ๓,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - 
๓ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

๒,๐๐๐ - - - ๒,๐๐๐ - 

๔ กิจกรรมวิถีชีวิต คนดีมีคุณธรรมสู่
ชุมชน 

๑๐,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - 
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๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๓๗,๙๘๙ - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๗,๙๘๙ - 
รวม ๓๖๑,๔๘๙  ๒๐๕,๐๐๐ ๑๐๘,๕๐๐ ๔๗,๙๘๙ - 

 
๖.การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ประเมิน 

๑.มีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ ๙๕ 1) ประเมินตนเอง 
2) ประเมินโดยผู้อ่ืน 
๓) รายงานตนเอง  

1) แบบประเมิน
ตนเอง 
2) แบบประเมินโดย
ผู้อื่น 
๓) แบบรายงานตนเอง  

๒.มีกลไกและเครื่องมือในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมกันทั้งโรงเรียน 

ร้อยละ ๙๕ 1) ประเมินความพึง
พอใจ  
 

1) แบบประเมินความ
พึงพอใจ  

๓.มีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพ่ิมข้ึน 
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคลดน้อยลง 

ร้อยละ ๙๕ 1) ประเมินตนเอง 
2) สัมภาษณ์ 

1) แบบประเมิน
ตนเอง 
2) แบบสัมภาษณ์ 

๔.มีกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน 
รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน 

ร้อยละ ๙๕ 1) ประเมินความพึง
พอใจ 

1) แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๖.มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เป็นประโยชน์
และเป็นที่ยอมรับ 

ร้อยละ ๙๕ 1) ประเมินตนเอง 
2) ประเมินความพึง
พอใจ 

1) แบบประเมิน
ตนเอง 
2) แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๗.เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรมสู่ชุมชน 

ร้อยละ ๙๕ 1) ประเมินความพึง
พอใจ 

1) แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
๗.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๗.๓ โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน  
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ชื่อโครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
สนองต่อมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป (นางนริศรา  อ่อนสด) 
ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง 
ช่วงระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 

และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ความมุ่งหมายหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา ๒๒ การจัดการการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการ
พัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลักเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลประทบต่อตนเองและผู้อ่ืน ป้องกันตนเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม 

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  จึงเห็นความสำคัญและได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างภูมิคุ้มกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเองและ
ผู้อ่ืน การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ความเครียด อีกทั้ง
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง การแก้ไขปัญหาเอาตัวรอดจากภัยสังคมและ
เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติ สร้างสัมพันธภาพที่ดีและอยู่กับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  รวมทั้งให้ผู้เรียน
เรียนรู้การฝึกทักษะอาชีพต่างๆเพ่ือมุ่งผลให้นักเรียนมีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ เพ่ือสามารถสร้าง
งาน สร้างอาชีพให้กับตนเอง เพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งมีแนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
  
๒.วัตถุประสงค์ 

๒.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
ทักษะชีวิต สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกต้องในการดำเนินชีวิต 

๒.๒ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะและดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเอง

และครอบครัว 
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๓. เป้าหมาย 

๓.1 เชิงปริมาณ 
 (๑) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรยีนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต  มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อ่ืน  รู้จักคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  รู้จักการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด  และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 (๒) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจใฝ่เรียนรู้การงานอาชีพและมีแนวคิดอยากเป็น
ผู้ประกอบการ 
และสามารถต่อยอดอาชีพจากพ่อและแม่ ผู้ปกครอง สานฝันอาชีพของตนเอง  
๓.2 เชิงคณุภาพ 
 (1) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต  มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  รู้จัก
คิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  รู้จักการจัดการกับอารมณ์และความเครียด  และมี
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
 (๒) นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้การงานอาชีพและมีแนวคิดอยากเป็นผู้ประกอบการและ
สามารถต่อยอดอาชีพจากพ่อและแม่ ผู้ปกครอง สานฝันอาชีพของตนเอง 
 

๔.กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

๑ กิจกรรมพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นางสาววิไลพร 
บัวระคร 

และ 
นาวสาว

กนกวรรณ 
แซ่เฮง 

๒ กิจกรรมแนะแนว ๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นางสาววิไลพร 
บัวระคร 

๓ กิจกรรมขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นางนริศรา 
อ่อนสด 

และ นายวรุฒ  
พ่วงคำ 

๔ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
และหารายได้ระหว่าง
เรียน 

๘๕ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นางสาวปสุตา 
พรหมชาติ 

และ นายพิบูลย์  
อินนา 
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๓๖ 

 

๕.งบประมาณที่ใช้ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทการใช้งบประมาณ (บาท) 
เงิน

งบประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
ตอบ 
แทน 

ใช้ 
สอย 

วัสดุ อ่ืน 
ๆ 

๑ กิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๒,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - 

๒ กิจกรรมแนะแนว ๓,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - 
๓ กิจกรรมขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓,๒๑๒.๖๐ - - - ๓,๒๑๒.๖๐ - 

๔ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและหา
รายได้ระหว่างเรียน 

๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ - 

รวม ๙,๒๑๒.๖๐ - - ๒,๐๐๐ ๗,๒๑๒.๖๐ - 
 
๖.การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ประเมิน 

๑.นักเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
ค้นพบความชอบ ความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง 

ร้อยละ ๙๐ 1) ประเมินตนเอง 
2) ประเมินโดยผู้อ่ืน 
๓) สัมภาษณ์ 

1) แบบประเมิน
ตนเอง 
2) แบบประเมินโดย
ผู้อื่น 
๓) แบบสัมภาษณ์ 

๒. นักเรียนค้นพบจุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
ผู้อื่น 

ร้อยละ ๙๐ 1) ประเมินตนเอง 
2) ประเมินโดยผู้อ่ืน 
๓) สัมภาษณ์ 

1) แบบประเมิน
ตนเอง 
2) แบบประเมินโดย
ผู้อื่น 
๓) แบบสัมภาษณ์ 

๓.นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการทำงาน
เพ่ือการดำรงชีวิต สร้างผลงานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการ
ทำงานร่วมกัน  

ร้อยละ ๙๐ 1) ประเมินตนเอง 
2) ประเมินโดยผู้อ่ืน 
 

1) แบบประเมิน
ตนเอง 
2) แบบประเมินโดย
ผู้อื่น 
 

๔.นักเรียนสามารถประเมินทางเลือกใน
การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้
ความถนัดและความสนใจของตนเองได้ 

ร้อยละ ๙๐ 1) ประเมินตนเอง 
2) สัมภาษณ์ 

1) แบบประเมิน
ตนเอง 
2) แบบสัมภาษณ์ 
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๓๗ 

 

๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิต สามารถปรับตัว

และมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต 
๗.๒ นักเรียนให้มีความรู้ ทักษะและดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ 
๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและ

ครอบครัว 
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๓๘ 

 

 
ชื่อโครงการ 

การบริหารจัดการโรงเรียนคณุภาพ 

สนองต่อมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  (นางสาวเขมปภัส สืบศักดิ์) 
ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง 
ช่วงระยะเวลาของโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕ 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔ 

กล่าวไว้ว่า“การศึกษา” หมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต   การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น  มีความมุ่งหมายที่จะ
จัดการเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางใน
การตัดสินใจ  ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจการบริหารจัดการด่าน
วิชาการ  งบประมาณ บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  ให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับผิดชอบ  และมีการ
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้  โรงเรียนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจปกครอง 
ดูแล บำรุง รักษา  ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โดยได้รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และต้องจัดทำงบดุลประจำปี  รายงานสาธารณชนทุกสิ้นปีการศึกษา   

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความมั่นใจ
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชาข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า
ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพและประกันคุณภาพภายในและภายนอกบุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและกระบวนการ
ประกันคุณภาพ 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพ เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
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๓๙ 

 

การศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยสถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

๒.วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
๒.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน 

 2.๓ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๔ เพ่ือจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
(๑) ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจงานประกัน 

คุณภาพภายใน 
(๒) ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 (๑) โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพ
การศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษา 
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๔๐ 

 

๔.กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่า
เป้าหมาย
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สถานที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

๑ กิจกรรมการจัดระบบ
ควบคุมภายใน
สถานศึกษา 

๘๙ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางสาวเขมปภัส   
สืบศักดิ์ 

๒ กิจกรรมระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

๘๙ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางสาวเขมปภัส   
สืบศักดิ์ 

๓ กิจกรรมการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

๘๙ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางสาวรัตนาภรณ์ 
 ผิวงาม 

๔ กิจกรรมการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๘๙ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางสาวเมธินี 
เบ็ญพาด 

๕ กิจกรรมการเงิน บัญชี 
พัสดุและซ่อมแซม
บำรุงรักษา 

๘๙ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางสาวอุษา  
โตแก้ว 

 
๖ กิจกรรมพัฒนาอาคาร

สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
๘๙ ๙๐ พ.ค.6๔ - 

เม.ย.6๕ 
โรงเรียน 

หนองปรือพิทยาคม 
นายพิบูลย์   

อินนา 
 

๗ กิจกรรมระบบกิจการ
นักเรียน 

๘๙ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางนริศรา  
 อ่อนสด 

๘ กิจกรรมงานสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์ 

๘๙ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางสาวดวงพร 
อินทร์กุล  

๙ กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๘๙ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นางนริศรา 
อ่อนสด 

๑๐ กิจกรรมซ่อมบำรุง
รถยนต์ 

๘๙ ๙๐ พ.ค.6๔ - 
เม.ย.6๕ 

โรงเรียน 
หนองปรือพิทยาคม 

นายวรุฒ  พ่วงคำ  
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๕.งบประมาณที่ใช้ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรมที่ต้องใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ (บาท) ประเภทการใช้งบประมาณ (บาท) 
เงินงบประมาณ นอก

งบประมาณ 
ตอบ 
แทน 

ใช้ 
สอย 

วัสดุ อ่ืน 
 ๆ 

๑ กิจกรรมการ
จัดระบบควบคุม
ภายในสถานศึกษา 

๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ - 

๒ กิจกรรมระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ - 

๓ กิจกรรมการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

๙๐๗,๒๓๒.๒๑ - - ๙๐๗,๒๓๒.๒๑ - - 

๔ กิจกรรมการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๔,๐๐๐ - - - ๔,๐๐๐ - 

๕ กิจกรรมการเงิน 
บัญชี พัสดุและ
ซ่อมแซม
บำรุงรักษา 

๔๖,๘๐๓.๖๐ - - ๔๖,๘๐๓.๖๐ - - 

๖ กิจกรรมพัฒนา
อาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ 

๔๗,๗๐๙ - - - ๔๗,๗๐๙ _ 

๗ กิจกรรมระบบ
กิจการนักเรียน 

๘,๓๐๐ - - ๓,๓๐๐ ๕,๐๐๐ - 

๘ กิจกรรมงาน
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

๑๔,๐๐๐ - - - ๑๔,๐๐๐  

๙ กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 

๑๕,๐๐๐ - - - ๑๕,๐๐๐  

๑๐ กิจกรรมซ่อมบำรุง
รถยนต์ 

๑๙,๐๐๐ - - ๑๙,๐๐๐ -  

รวม ๑,๐๖๔,๐๔๔.๘๑   ๙๗๖,๓๓๕.๘๑ ๘๗,๗๐๙  
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๖.การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

วิธีการวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ประเมิน 

๑.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ 1) ประเมินตนเอง 1) แบบประเมิน
ตนเอง 

๒.มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ 1) ประเมินตนเอง 
2) ประเมินความพึง
พอใจ 

1) แบบประเมิน
ตนเอง 
2) แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๓.ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ 1) ประเมินตนเอง 
2) ประเมินความพึง
พอใจ 

1) แบบประเมิน
ตนเอง 
2) แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๔.มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ 1) ประเมินตนเอง 
2) ประเมินความพึง
พอใจ 

1) แบบประเมิน
ตนเอง 
2) แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๕.มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ 1) ประเมินตนเอง 
2) ประเมินความพึง
พอใจ 

1) แบบประเมิน
ตนเอง 
2) แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๖.จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

ร้อยละ ๘๕ 1) รายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) 
2) ประเมินความพึง
พอใจ 

1) แบบรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) 
2) แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทีมีคุณภาพ 
๗.๒ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของโรงเรียนมีความเข้มแข็งทุกด้าน 

 ๗.๓ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.๔ สามารถจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
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ส่วนที่ ๕ 

  การกำกับ ติดตาม ประเมนิ และรายงาน 
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การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติการที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รวมทั้งการเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวพระราชดำริที่ต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือที่จะตอบโจทย์การดำเนินงานของสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินการของโครงการกอง
ทุนการศึกษา โดยเน้นที่การนำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสู่การปฏิบัติจริง การบริหารแผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ใช้หลักธรรมาภิบาล ( Good Govermance) ในการบริหารแผนปฏิบัติการโรงเรียน
หนองปรือพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ 
ไม่เลือกปฏิบัติ  การไม่ละเมิดกฎหมาย และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  

๒. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดมั่น ถือมั่นในคุณธรรมความดีงาม ความถูกต้องตามทํานอง 
คลองธรรม รวมถึงมีความซื่อสัตย์จริงใจ ไม่ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน 
  ๓. หลักความโปร่งใส (Accountability) คือ ความถูกต้อง ชัดเจน ปฏิบัติตามหลักการที่ควรจะเป็น 
รวมถึงการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การดำเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

๕. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความรับผิดชอบในงานของตน ความรับผิดชอบต่อ
การกระทําของตนเอง รวมถึงพร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อๆไป  

๖. หลักความคุ้มค่า (Cost –Effectiveness or Economy) คือ การดำเนินการต้องตระหนักว่ามี
ทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ต้องบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. การกำกับ ติดตาม 
โรงเรียนได้กำหนดแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานในการบริหารแผนพัฒนาการศึกษา โดย
การยึดหลักวงจร PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (Deming Cycle) เป็นวงจรการควบคุมคุณภาพ 
ดังนี้ 
๑.๑ P : Plan การวางแผนจัดทำโครงการ  การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ประกอบด้วย  

- วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ หรือไม่ 

- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เหมาะสมหรือไม่ 

- ระยะเวลาการดำเนินการกำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 

- จัดสรรงบประมาณได้เหมาะสมกับการดำเนินงานหรือไม่ 

- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติตามขั้นตอนถูกต้องหรือไม่ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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๑.๒ D : Do การกำกับปฏิบัติงานตามโครงการ  การดำเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย  

- มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่ 

- มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามที่วางแผนไว้หรือไม่ 

- สามารถดำเนินการกิจกรรมต่างๆได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ 

- สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงไร 

- มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆมากน้อย 
๑.๓ C: Check การตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน  การประเมินแผน อาจประกอบด้วย  

- มีการกำหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินไว้หรือไม่ เหมาะสมหรือไม ่อย่างไร 

- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 

- ปัญหา/จุดอ่อน ที่พบในการดำเนินงานมีหรือไม่ อย่างไร 

- ข้อดี/จุดแข็งของดำเนินการมีหรือไม่ อย่างไร 
๑.๔ A:Act  การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ  การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจ
ประกอบด้วย  

- มีการแสดงระดมความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบและแนวทางส่งเสริม
ข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน 

- นำผลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาสำหรับใช้วางแผนจัดทำ 
โครงการในครั้งต่อๆไป 

- นำผลการกำกับ ติดตามต่างๆไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในครั้งต่อๆไป 
๒. การประเมิน 

เพ่ือให้แผนปฏิบัติการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เป็นแนวทางในการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

๒.๑ การติดตามความก้าวหน้าประจำปี (Annual  review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ

ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดอันจะ

นำไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

๒.๒ การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid –term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วงปี

แรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง

ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม  

๒.๓ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผลแผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่

เกิดข้ึน 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

๔๖ 

 

๓. การรายงาน 
 การรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมจะจัดทำรายงานประจำปีเพ่ือ
เปิดเผยต่อสาธารณชนและแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ
ตามท่ีได้ลงมือปฏิบัติแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

๔๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

๔๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

สรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 
 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

โครงการ โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม เปนสถานศึกษาสรางคนดี มีคุณภาพ และสืบสานงานพระราชดำริ 

ตาม“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีความรู
ความสามารถมีประสิทธิภาพและ
เปนคนดีแบบอยางแกนักเรยีนและ
ชุมชน 
๒.นักเรียนไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมใหเปนผูมคีวามรู
ความสามารถมีคุณภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสงูขึ้น
กวาเดิม 
๓.นักเรียนเปนคนด ีมคีณุธรรมตามที่
โรงเรียนกำหนดและมคุีณคาตอ
ตนเอง ครอบครวัและสังคมเพ่ิมขึ้น
กวาเดิม 
๔.นักเรียนเปนผูมีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๕.ระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เนนหลักธรรมาภิบาลโดยใชโรงเรยีน
เปนฐานและใหภาคีเครือขายมสีวน
รวม 

โครงการการพัฒนาบุคลากร 
 
 

 

๑.พัฒนาและสงเสริมคร-ูบคุลากรทางการศึกษาใหประสิทธิภาพ คุณภาพ และสมรรถนะทางวิชาชีพ 

๒.พัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหมีความรูความสามารถ และคุณภาพการศึกษา ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓.พัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมอตัลักษณของโรงเรียน และคณุคาตอสังคม 
๔.พัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหมีทักษะชวิีตและทักษะอาชพี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๕..นำหลักธรรมาภิบาล และหลักการมสีวนรวมมาเปนฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
 

 

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียน
ตนแบบ คุณธรรมจริยธรรม 
 

โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ 
 

 

โครงการบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพ 
 

 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายรายป 

ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

๑.รอยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามกีารพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ๘๐ รอยละ ๘๕ รอยละ๙๐ 

๒.รอยละของผูเรียนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

รอยละ๘๐ รอยละ๘๕ รอยละ๙๐ 

๓ รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคณุคาที่สูงข้ึน 

รอยละ๘๕ รอยละ๙๐ รอยละ๙๕ 

๔.รอยละของผูเรียนมทีักษะชีวติและ
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอยละ๘๐ รอยละ๘๕ รอยละ๙๐ 

๕.รอยละของการพัฒนาสภาพของ
โรงเรียนที่สวยงาม รมรื่น นาดู นาอยู 
นาเรียน ตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

รอยละ๘๐ รอยละ๘๕ รอยละ๙๐ 

 

กลยุทธที่ ๑ 
การพัฒนาครู
ใหมีศักยภาพ

ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กลยุทธที่ ๒

การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

กลยุทธที่ ๓ 
การพัฒนา
คุณลักษณะ
ของนกัเรียน

ใหมีวินัย 
คุณธรรม 
จรยิธรรม 

กลยทุธที่ ๔

การพัฒนา

ทักษะชวีิต

และทกัษะ

อาชีพ 

กลยทุธที่ ๕

การบริหาร

จัดการ

โรงเรยีน

กลยุทธ 



 

 

 

                                                                                                           โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ) 
 

 

๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

๕๑ 

 

                                                         
 

คำสั่ง  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่ ๓๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................. 

ด้วยโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เพ่ือให้การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
การพัฒนามีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จึงอาศัยอำนาจตาม
มาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑.คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑  นางสาวเพยาว์   วงศาโรจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ  
๑.๒  นางกาญจนา  บุญพา  ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานวิชาการ       กรรมการ 
๑.๓  นางนริศรา     อ่อนสด  ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 
๑.๔  นางสาวเขมปภัส   สืบศักดิ์   ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ 
๑.๕  นางละเมียด   อ่อนเบา  ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานบุคคล    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

 กลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
๒.๑  นางกาญจนา  บุญพา   

 ๒.๒ นางสาวกนกวรรณ  แซ่เฮง 
 ๒.๓ นางสาวปสุตา พรหมชาติ 
 ๒.๔ นางสาวสมฤทัย เพ็งน้อย 

การบริหารงานงบประมาณ 
๒.๑ นางสาวเขมปภัส   สืบศักดิ์  
๒.๒ นางสาวอุษา โตแก้ว 

 ๒.๓ นางสาวรัตนาภรณ์ ผิวงาม 
          ๒.๔ นายเกรียงเดช      มามีสุข 
 



  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม (สพม.กจ.) 
 

๕๒ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒.๑ นางละเมียด   อ่อนเบา  
๒.๒ นางสาววิไลพร บัวระคร 

 ๒.๓ นางสาวดวงพร อินทร์กุล 
 ๒.๔ นางสาวเมธินี เบ็ญพาด 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๒.๑ นางนริศรา     อ่อนสด 
 ๒.๒ นายอนิรุทติ ์ นิยมพลอย 
 ๒.๓ นายพิบูลย์ อินนา 
 ๒.๔ นายวรุต พ่วงคำ 
มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 

 ๒.ประสานงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๓.พิจารณาโครงการ/กิจกรรมตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  ๔. ประสานงานการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานของแผน/
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 

๓. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย 
๓.๑ นางละเมียด   อ่อนเบา  
๓.๒ นางสาววิไลพร บัวระคร 

 ๓.๓ นางสาวดวงพร อินทร์กุล 
 ๓.๔ นางสาวเมธินี เบ็ญพาด 
มีหน้าที ่ประสานงานการพิมพ์และจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 

  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เสียสละ 
อุตสาหะ และสามัคคี เพ่ือให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

          ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่  ๒๐   เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                         สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐   เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
           (นางสาวเพยาว์  วงศาโรจน์) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
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