
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
  
     โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีกำรศึกษำ 256๓ ขึ้น เพ่ือใช้      
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนภำยในโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้ำประสงค์ นโยบำยของโรงเรียน งำน / โครงกำร/ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 12  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดยโรงเรียนได้แต่งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร วิเครำะห์ถึงสภำพปัญหำของโรงเรียน  สภำพควำมต้องกำร ภำรกิจที่ต้อง
ด ำเนินกำรในกำรจัดกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และได้น ำเข้ำที่ประชุมขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ได้ร่วมกันพิจำรณำแผนงำน  
โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงรอบด้ำนแล้ว  จึงมีมติให้ควำมเห็นชอบและอนุญำตให้โรงเรียนน ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีกำรศึกษำ  256๓  ไปใช้เพื่อให้เกิดคุณภำพสูงสุดต่อไป 
 
 
      (ลงชื่อ) .................................................... 
          (นำยสมเจตน์ กั๋งเซ่ง) 
        ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
 
              (ลงชื่อ) .................................................... 

             (นำยประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
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ค าน า 

 
  โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีกำรศึกษำ 256๓ เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงและก ำหนดเป้ำหมำยในกำรบริหำรงำนของโรงเรียนทุก ๆ ฝ่ำยอย่ำงเป็นระบบ โดยก ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ นโยบำยของโรงเรียน งำน / โครงกำร/ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 12  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยโรงเรียนได้แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร วิเครำะห์ถึงสภำพปัญหำของโรงเรียน  สภำพควำมต้องกำร ภำรกิจที่ต้อง
ด ำเนินกำรในกำรจัดกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำภำยในโรงเรียน ตำมภำรกิจ  ภำระงำนที่ก ำหนดให้เกิด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
 ขอขอบคุณผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ให้ค ำแนะน ำ  
ตลอดจนหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนและคณะท ำงำนที่ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี ปีกำรศึกษำ  256๓  ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนปฏิบัติกำรเล่มนี้ 
จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกำสต่อไป 
 
 
                                                           งำนแผนงำนงบประมำณ  กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

                                                                             โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
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สารบัญ 

 
 

เร่ือง                  หน้า 

 

ประกำศโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ       ก 
ค ำน ำ          ข 
ส่วนที่  1  บทน ำ สภำพปัจจบุันของโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน       1 
ท ำเนียบผู้บริหำร       2 
ปรัชญำโรงเรียน       ๒ 
ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน      ๒ 
ข้อมูลนักเรียน/ครู/ผู้บริหำร/บุคลำกร     3 
ข้อมูลอำคำรสถำนที่       7 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ    8  

ส่วนที่  2  ทิศทำงกำรพัฒนำ 
      ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน    1๔ 

     วสิัยทัศน์         1๕ 
      พันธกิจ        1๕ 
      เป้ำหมำย        15 
      เอกลักษณ์        1๕ 
      อัตลักษณ์        1๕ 
      กลยุทธ์ของโรงเรียน       16 
      พันธกิจ สพฐ.       ๑๖ 
      ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี      ๑๖ 
      กลยุทธ์ของ สพม.12       ๑๘ 
      มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน     ๑๙ 
       - มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     ๑๙ 
       - มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ๒๑ 
       - มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๒ 
      แนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ    2๒ 
      ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ      ๒๔ 
      ผลการประเมินคุณภาพตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ๓๖ 
      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่     ๔๔ 
      กำรบริหำรงบประมำณงบเงินอุดหนุน     ๔๕ 
      งบประมำณในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 256๓  ๔๗ 
               ประกำศโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ      ๔๘ 
      แบบสรุปงบประมำณกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร    ๕๑ 
      แบบสรุปงบประมำณกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน    ๕๗ 
 
 



 
 

    สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง                  หน้า 
 

     แบบสรุปงบประมำณกลุ่มบริหำรทั่วไป     ๕๙ 
               แบบสรุปงบประมำณกลุ่มบริหำรบุคคล     ๖๑ 
               แบบสรุปงบประมำณกลุ่มบริหำรงบประมำณ    ๖๒  
ส่วนที่ 3 มำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 

3.1  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน     ๖๓ 
3.2  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   ๖๖ 
3.3  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 6๗ 

ส่วนที่ 4 แผนงำน/โครงกำรและงบประมำณโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ    
 4.1 สรุปงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 256๓    6๙ 

4.2 งำน/โครงกำรและงบประมำณกลุ่มบริหำรวิชำกำร     ๗๑ 
4.3 งำน/โครงกำรและงบประมำณกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน           ๗๓ 
4.4 งำน/โครงกำรและงบประมำณกลุ่มบริหำรทั่วไป                           ๗๔ 
4.5 งำน/โครงกำรและงบประมำณกลุ่มบริหำรบุคคล             7๕       

 4.6 งำน/โครงกำรและงบประมำณกลุ่มบริหำรงบประมำณ                     7๖ 
ส่วนที่ 5  งำนกิจกรรม/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 256๓      

5.1 งำนโครงกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร       7๗ 
5.2 งำนโครงกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน             ๒๒๓ 
5.3 งำนโครงกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป                            ๒๕๖ 
5.4 งำนโครงกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล               2๘๘      
5.5 งำนโครงกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ                                          ๓๐๕ 

ส่วนที่ 6  ภำคผนวก 
 ค ำสั่งโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ที่  ๒๒/256๓  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร       ๓๒๗ 
          จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีกำรศึกษำ 256๓ 
          ค ำสั่งโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ที่  ๒๓/256๓  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร       ๓๓๑ 
          พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 


