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กรอบและแนวทางในการดำเนินงานดานการจัดการศึกษาใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน คานิยม 

พันธกิจเปาประสงค กลยุทธและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยทบทวนงาน

และผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ จุดออน จุดแข็ง นอกจากนั้นยังคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล
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คุณภาพและการเสมอภาคทางการศึกษาเพ่ือใหการพัฒนาการศึกษาของชาติเปนไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทย

และสังคมไทยอยางยั่งยืน 

               แผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดการมีสวนรวมของ

ทุกกลุมงานและบุคลากรทุกคนภายใตการใหคำแนะนำของผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมคาดหวังวา

แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะนำไปสูการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมอยางเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน                                                
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           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม   ตำบลแหลมรัง   อำเภอแหลมรัง    จังหวัดพิจิตร   66130            

ท่ี    ……./2565                            วันท่ี 20 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

เรื่อง   ขออนุมัติใชแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2565 

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

           ดวยงานแผนงาน  กลุมงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย  ไดดำเนินการจัดการทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ  2565  ซ่ึงไดมีการรวบรวมวิเคราะหประชุมการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน  ความตองการของนักเรียนและเหมาะสมกับการบริหารงานในโรงเรียนตอไป 

           จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 
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                    ตำแหนง   หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย 
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ความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 ขาพเจา นายวิก ชูจิตร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ไดพิจารณาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

แหลมรังวิทยาคม ประจำปงบประมาณ 2565 ตามบันทึกการประชุม ครั้งท่ี ..../2564 ลงวันท่ี 20 เดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2564  แลวมีความเห็นดังนี้ 

 เห็นชอบ ใหทางโรงเรียนแหลมรงัวิทยาคมใชแผนปฏิบัติ ประจำปงบประมาณ 2565 

 ไมเห็นชอบ ใหทางโรงเรียนแหลมรงัวิทยาคมใชแผนปฏิบัติ ประจำปงบประมาณ 2565  

เนื่องจาก
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                                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                                                  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
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สวนท่ี  1 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ 2565  

สวนที่ 1 
ขอมูลทั่วไป 

 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน 

 1.1) ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล เปดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 โดยเปนสาขาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ในขณะนั้นมีนักเรียนเพียงระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 35 คน  และอาศัยอาคารสถานท่ีของโรงเรียนบานแหลมรัง 

“ราษฎรบำรุง” สำนักงานการประถมศึกษาโพทะเลเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราว โดยมีนายสมควร ธูป

พนม ครูใหญโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมเปนผูดำเนินการ และไดมอบหมายให นายสะอาด  สกุลดิษฐ เปนผูดแูล

โรงเรียนสาขาแหงนี้ โดยจัดครูจากโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม และไดรับความอนุเคราะหจากครูโรงเรียนบาน

แหลมรัง “ราษฎรบำรุง” ชวยทำการสอน  

วันที่ 16 พฤษภาคม 2534 กรมสามัญศึกษา ไดบรรจุครูมาทำการสอนที่โรงเรียนแหงนี้จำนวน 4 คน  จน

เม่ือวันท่ี  13  มีนาคม 2535  โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ไดอนุมัติใหจัดตั้งเปนโรงเรียนเอกเทศ ใชชื่อวา 

“โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม” และไดรับใหจัดสรางอาคารเรียนในที่ดินสาธารณะของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน ท่ี 

43/2534 จำนวนเนื้อที่ 43 ไร 1 งาน 60 ตารางวา โดยเริ่มแรกคณะครู นักเรียนและผูปกครอง ไดรวมกันบริจาค

ทรัพย และสิ่งของ เพื่อกอสรางอาคารชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 32 เมตร จำนวน 4 หอง

เรียน เปนจำนวนเงิน 70,000 บาท โครงสรางหลังคา ทำจากไมมะพราวทั้งหมด มุงดวยสังกะสี นักเรียนจึงเรียก

อาคารนี้วา “วิมานมะพราว” และไดสรางอาคารหองพักครูใกล ๆ วิมานมะพราวอีก 1 หอง จนในวันท่ี 25 มิถุนายน 

2535 จึงไดยายนักเรียน จากโรงเรียนบานแหลมรัง “ราษฎรบำรุง” มาอยูท่ีอาคารชั่วคราว ซ่ึงขณะนั้นมีนักเรียนถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และในวันท่ี 30 ธันวาคม 2535 กรมสามัญศึกษา ไดมีคำสั่งแตงตั้งให นายสะอาด  สกุล

ดิษฐ เปนครูใหญ ทำหนาท่ีบริหารงานโรงเรียน ซ่ึงถือวาเปนผูบริหารคนแรก และในขณะเดียวกันก็ไดรับงบประมาณ

จากกระทรวงศึกษาธิการทำการกอสรางอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค จนแลวเสร็จเมื่อตนป 2536 ใชจัดการ

เรียนการสอนจนถึงปจจบุัน จนกระท่ังในปการศึกษา 2540 กระทรวงศึกษาธิการใหเปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

1.2) ปรัชญาโรงเรียน 

  ปฺญาว ธเนน เสยฺโย. 

1.2) คติพจนโรงเรียน 

ปญญายอม ประเสริฐกวาทรัพย 
1.3) อัตลักษณของโรงเรียน 

  รักษความเปนไทย มีวินัย ใจสาธารณะ 

1.4) เอกลักษณของโรงเรียน 

  โรงเรียนรมรื่น 
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 1.5) คานิยมองคกร  

  โรงเรียนนาอยู คุณครูเปนมิตร ลูกศิษยนารัก  

3Cs : Clean school, Collaborative teacher, Cute student  

1.6) สีประจำโรงเรียน 

  แดง – น้ำเงิน 

 1.7) อักษรยอโรงเรียน 

  ล.ว.  

 1.8) ตนไมประจำโรงเรียน 

  ตนกาสะลอง 

1.9) ตราประจำโรงเรียน 

   

 

 
 

 

2. ขอมูลสถานท่ีตั้ง 

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม เปนท่ีดินสาธารณะของสำนักงานปฏิรูปท่ีดิน ท่ี 43/2534 จำนวนเนื้อท่ี 43 ไร 1 

งาน 60 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 147 หมู 12 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ตั้งอยูภายในหมูบาน มี

ชุมชนลอมรอบ อยูหางจากอำเภอบึงนาราง 15  กิโลเมตร และอยูหางจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิจิตร ระยะทาง 51 กิโลเมตร  

 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญมีลักษณะเปนท่ีราบสลับดอน ไมมีภูเขา เหมาะกับการทำเกษตร   

ลักษณะภูมิอากาศ แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูรอนชวงเดือน กุมภาพันธ-พฤษภาคม ฤดูฝนชวง เดือน

พฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูหนาวชวงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 

ลักษณะของแหลงน้ำ ไมมีแมน้ำไหลผาน มีเพียงลำคลองหลายสาย มีบึงขนาดใหญท่ีสำคัญ 1 แหง คือ อาง

เก็บน้ำบึงนาราง มีพ้ืนท่ี 513 ไร อยูหางจากโรงเรียนประมาณ 14 กม. 
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3. ขอมูลส่ิงปลูกสราง 

 3.1) ผังโรงเรียน 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2) ขอมูลอาคารสถานท่ี  

 - ขอมูลสิ่งปลูกสราง  

ท่ี อาคาร จำนวน (หลัง) 

1 อาคารเรียน 3 

2 อาคารโรงฝกงาน 1 

3 โรงอาหาร 300 ท่ีนั่ง 1 

4 บานพักครู/บานพักอ่ืนๆ 3 

5 บานพักภารโรง 1 

6 หองน้ำนักเรียนสวมมาตรฐาน 6 ท่ีนั่ง/27 2 

7 อาคารประกอบอ่ืน ๆ 3 

8 สนามกีฬา/ลานกีฬา 3 

9 หอสงน้ำ 2 

10 ถังเก็บน้ำ ฝ33 2 

11 รั้วมาตรฐานแบบโปรง ฐานรากตอกเสาเข็ม (542 เมตร) 2 

12 รั้วมาตรฐานแบบทึบ ฐานรากตอกเสาเข็ม (80 เมตร) 1 

13 ถนนคอนกรีต (510 เมตร) 1 

รวม 25 
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- หองเรียน จำนวน 3 หลัง 

ท่ี อาคาร จำนวน (หลัง) หองเรียน หองปฏิบัติการ หองพิเศษ รวม 

1 อาคารเรียน ก 1 - 3 5 8 

2 อาคารเรียน ข 1 3 1 1 5 

3 อาคารขจรประศาสน 1 8 - - 8 

รวม 3 11 4 6 21 

 *หองพิเศษ หมายถึงหองท่ีใชบริหารงาน เชน หองฝายงาน หองประชุม เปนตน 

 - สนามกีฬา/สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ท่ี อาคาร จำนวน (หลัง) 

1 สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม 

2 ลานกีฬาเอนกประสงค  1 สนาม 

3 สนามฟุตบอล 1 สนาม 
 

4. ขอมูลระบบสาธารณูปโภค 

ระบบไฟฟา  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมอยูในเขตบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค อำเภอบึงนางราง   

จังหวัดพิจิตร 

ระบบประปา   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม น้ำท่ีใชอุปโภค  บริโภค  ใชระบบน้ำปะปาหมูบาน   

และโรงเรียนไดเจาะบอบาดาลและปมน้ำมาใช  สวนน้ำดื่มไดรับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากร 

    ระบบอินเตอรเน็ต  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ใหระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สายใยแกวนำ

แสง (Fiber Optic) เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน 
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5. ขอมูลโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

                                               
                                                                                                                     

 

 

 

                                                                              

                                                                    

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน 

                                               

ผูชวยผูอำนวยการกลุมงานบริหารวิชาการ 

                           

ผูชวยผูอำนวยการกลุมงานบริหารงบประมาณ 

                           

ผูชวยผูอำนวยการกลุมงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 

                           

ผูชวยผูอำนวยการกลุมงานบริหารท่ัวไป 

                           

1. การพัฒนาหรือการดำเนินงานเกี่ยวกับการให

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

2. การวางแผนงานดานวิชาการ 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

6. การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียน 

7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

9. การนิเทศการศึกษา 

10. การแนะแนว 

11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ 

ระบบมาตรฐานการศึกษา 

12. การสงเสริมคุณธรรมใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 

สถานศึกษาและองคกรอ่ืน 

14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการและ 

สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดาน 

วิชาการของสถานศึกษา 

16. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย 

17. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 

18. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

19. รับนักเรียน 
20. การดำเนินการเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ทัศน

ศึกษา/ลูกเสือ-นศท./เครือขายอินเตอรเน็ต/คาย

วิชาการ) 

 

1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณ

เพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แลวแตกรณี 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับ

จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 

3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

6. การตรวจสอบติดตาม และรายงานการใชงบประมาณ 

7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจาก 

งบประมาณ 

8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

9. การปฏิบัติงานอ่ืนใด ตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับ

กองทุนเพ่ือการศึกษา 

10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

11. การกำหนดรูปแบบรายการหรือลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ใชเงินงบประมาณ 

12. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำ

และการจัดหาพัสดุ 

13. การจัดหาพัสดุสำหรับโครงการ/กิจกรรมในโรงเรียน 

14. การควบคุม ดูแล บำรุงรักษาและจำหนายพัสดุ 

15. การหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

16. การเบิกเงินจากคลัง การนำเงินสงคลัง 

17. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 

18. การจัดทำบัญชีการเงิน 

19. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

20. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและ

รายงานผลทางการบัญชีตาง ๆ 

1. การวางแผนอัตรากำลัง 

2. การจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครุและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

3. การเปลี่ยนตำแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

5. การลาทุกประเภท 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

8. การรายงาน การดำเนินการทางวินัยและการ

ลงโทษ 

9. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวติั 

10. การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหความเห็นเก่ียวกับ

การนำเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

11. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

12. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

13. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 

14. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ 

ขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 

15. การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 

16. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาการดาเนินการที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

1. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

4. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

5. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

6. การพัฒนาระบบและขอมูลเครือขายสารสนเทศ 

7. การดำเนินงานธุรการ 

8. การพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 

9. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

10. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

11. การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัด

การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และ

สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

12. งานประสานราชการเกี่ยวกับสวนภูมิภาคและ

สวนทองถ่ิน 

1. การดำเนินการจัดต้ังสภานักเรียน 

2. การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3. การพัฒนางานระบบปจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจน 

4. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอก

ระบบ และตามอัธยาศัย 

5. การพัฒนางานกิจการนักเรียน 

6. การพัฒนางานกิจกรรมวันสำคัญตาง ๆ 

7. การสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัด

การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน ใน

การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

8. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
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6.ขอมูลครูและบุคลากรทางศึกษา 

  6.1)  จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ขาราชการ 
พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจาง 

เจาหนาท่ี/

ลูกจางประจำ 
รวมท้ังหมด 

จำนวน 2 11 2 2 2 19 

    

  6.2) วุฒิการศึกษา 

บุคลากร ต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จำนวน 1 13 4 1 19 

     

 6.3) จำนวนครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและภาระการสอน  

   6.3.1) ครูประจำการ 

กลุมสาระการเรียนรู จำนวน 
วุฒิปริญญา วิทยฐานะ 

เอก โท ตร ี
ครู

ผูชวย 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 

บริหาร 2 - 2 - - - - 2 

ภาษาไทย 2 - - 2 - 2 - - 

คณิตศาสตร 2 - - 2 1 1 - - 

วิทยาศาสตร 2 1 1 - - 1 - 1 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 - - 2 - 2 - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - - 1 - 1 - - 

ศิลปะ - - - - - - - - 

การงานอาชีพ 1 - 1 - - 1 - - 

ภาษาตางประเทศ 1 - - 1 1 - - - 

รวมครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 13 1 5 8 2 8 0 1 

 

   6.3.2) พนักงานราชการ 

กลุมสาระการเรียนรู จำนวน 
วุฒิปริญญา 

เอก โท ตร ี

ศิลปะ 1 - - 1 

ภาษาตางประเทศ 1 - - 1 

รวมครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 2 - - 2 
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  6.3.3) ครูอัตราจาง 

กลุมสาระการเรียนรู จำนวน 
วุฒิปริญญา 

เอก โท ตร ี

ศิลปะ 1 - - 1 

พลศึกษา 1 - - 1 

รวมครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 2 - - 2 

 

  6.3.4) เจาหนาท่ีอ่ืนๆ/ลูกจางประจำ 

  

เจาหนาท่ี/ลูกจางประจำ จำนวน 

เจาหนาท่ีธุรการ 1 

หนักงานขับรถ 1 

รวม 2 

 

 ปจจุบันโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม เปดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ตามแผนการจัดชั้นเรียน  2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2   มีนกัเรียน 192 คน  ครู  15  คน เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ 2 

คน โดยมี นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง  ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน  

 

7. ขอมูลผูเรียน   

 7.1)  จำนวนผูเรียน ปการศึกษา 2561 - 2563  

ระดับช้ัน 

ยอนหลัง 3 ปการศึกษา 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

หอง นักเรียน หอง นักเรียน หอง นักเรียน 

ม.1 2 45 2 44 2 44 

ม.2 2 44 2 45 2 41 

ม.3 2 35 2 43 2 41 

ม.4 2 19 3 26 3 27 

ม.5 2 19 2 14 3 23 

ม.6 2 22 2 15 2 15 

รวม 12 184 13 187 14 191 
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 7.2)  จำนวนผูเรียน ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน นักเรียนหญิง นักเรียนชาย รวมท้ังหมด จำนวนหอง 

ม.1 17 26 43 2 

ม.2 27 10 37 2 

ม.3 23 14 37 2 

รวมมัธยมตน 67 50 117 6 

ม.4 15 16 31 2 

ม.5 11 12 23 3 

ม.6 10 11 21 3 

รวมมัธยมปลาย 36 39 75 8 

รวมท้ังหมด 103 189 192 14 
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ภาษาอังกฤษ

ศิลปะ

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป (แบงตามกลุมสาระการ

เรียนรู)

ภาษาอังกฤษ การงานฯ ศิลปะ สุขศึกษา ฯ

สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย

8. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  

      8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8  กลุมสาระการเรียนรู ของทุกระดับชั้น  (แบงตามกลุมสาระการเรียนรู) 

กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชา 

ปการศึกษา 2563 ผูเรียน 

ท่ีไดผลการ

เรียนเฉล่ีย

ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

รอยละของ 

ผูเรียน 

ท่ีไดระดับ 3 

ขึ้นไป จำ
นว

นผ
ูเร

ียน
 จำนวนผูเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

 

ร 

 

มส 

1. ภาษาไทย 435 64 41 57 62 62 45 54 34 0 16 162 37.24 

2. คณิตศาสตร 736 75 55 88 109 111 82 74 121 1 20 218 29.61 

3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1270 52 94 175 243 227 155 154 83 51 36 321 25.27 

4. สังคมศึกษา ฯ 1119 239 169 164 83 109 85 104 148 0 18 572 51.11 

5. สุขศึกษา ฯ 725 321 117 99 51 45 36 29 27 0 0 537 74.06 

6. ศิลปะ 397 137 27 34 32 16 19 35 85 0 12 198 49.87 

7. การงานอาชีพ 374 141 70 49 36 33 18 7 11 0 9 260 69.51 

8. ภาษาตางประเทศ 751 46 67 119 102 87 67 172 84 1 4 232 30.89 
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39.03

44.28

37.59

44.14

41.98

66.88

0 10 20 30 40 50 60 70 80

มัธยมฯ 1

มัธยมฯ 2

มัธยมฯ 3

มัธยมฯ 4

มัธยมฯ 5

มัธยมฯ 6

รอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

(แบงตามระดับช้ันม.1 - ม.6)

มัธยมฯ 1 มัธยมฯ 2 มัธยมฯ 3 มัธยมฯ 4 มัธยมฯ 5 มัธยมฯ 6

  8.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาทุกกลุมสาระทุกระดับชั้น (แบงตามระดับชั้น) 

กลุมสาระการเรียนรู 

รายวิชา 

ปการศึกษา 2563 
ผูเรียน 

ท่ีไดผลการ

เรียนเฉลี่ย

ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

รอยละของ 

ผูเรียน 

ท่ีไดระดับ 3 

ขึ้นไป จำ
นว

นผู
เรี

ยน
 จำนวนผูเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

 

ร 

 

มส 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 1286 210 123 169 120 131 134 151 210 6 32 502 39.03 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 1242 250 150 150 164 152 114 108 120 15 19 550 44.28 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 1298 227 133 185 170 145 120 179 98 0 41 488 37.59 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 863 163 99 119 112 144 79 64 59 12 12 381 44.14 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 767 135 83 104 89 77 38 119 93 20 9 322 41.98 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 465 162 69 80 63 41 22 8 17 0 3 311 66.88 
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45.47

21.3
27.95 27

41.18

21
25.74 27.72

0

20

40

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2562 - 2563

ป 2561 ป 2562

9.ขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   ปการศึกษา 2563 

 9.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

             1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับสถานศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 41.18 51.40 54.29                           

คณิตศาสตร 21.00 24.21 25.46 

วิทยาศาสตร 25.74 29.03 29.89 

ภาษาอังกฤษ 27.72 32.35 34.38 

 

         2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 - 

2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ผลการพัฒนา 

ภาษาไทย 45.47 41.18 -4.29 

คณิตศาสตร 21.30 21.00 -0.30 

วิทยาศาสตร 27.95 25.74 -2.21 

ภาษาอังกฤษ 27.00 27.72 +0.72 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ปการศึกษา 2562 - 2563

ป 2561 ป 2562

9.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

        1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับสถานศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 40.29 41.99 44.36 

คณิตศาสตร 16.96 23.45 26.04 

วิทยาศาสตร 29.99 30.67 32.68 

สังคมศึกษาฯ 31.07 34.48 35.93 

ภาษาอังกฤษ 20.36 26.22 29.94 

 

      2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2562 - 

2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ผลการพัฒนา 

ภาษาไทย 33.43 40.29 +6.86 

คณิตศาสตร 15.50 16.96 +1.46 

วิทยาศาสตร 23.27 29.99 +6.72 

สังคมศึกษา 33.60 31.07 -2.53 

ภาษาอังกฤษ 22.25 20.36 -1.89 
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10.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ปการศึกษา 2563 

          รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับดีข้ึนไป  (ม.1 - ม.6)   

ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับชั้น 
จำนวน

ผูเรียน

ท้ังหมด 

จำนวนผูเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ระดับดี 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ม.1 45 44 0 0 1 44 97.77 

ม.2 42 42 0 0 0 42 100 

ม.3 44 44 0 0 0 44 100 

ม.4 27 27 0 0 0 27 100 

ม.5 23 14 9 0 0 23 100 

ม.6 15 15 0 0 0 15 100 

รวม 196 104 82 0 0 195 99.48 

 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับชั้น 
จำนวน

ผูเรียน

ท้ังหมด 

จำนวนผูเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ระดับดี 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ม.1 41 38 0 0 3 38 92.68 

ม.2 41 40 0 0 1 40 97.56 

ม.3 43 36 7 0 0 43 100 

ม.4 25 26 0 0 1 25 100 

ม.5 23 23 0 0 0 23 100 

ม.6 14 14 0 0 0 14 100 

รวม 187 177 7 0 5 183 97.86 
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11.ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียน ปการศึกษา 2563 

          รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับดีข้ึนไป  (ม.1 - ม.6) 

 

ภาคเรียนท่ี 1 

ระดับชั้น 
จำนวน

ผูเรียน

ท้ังหมด 

จำนวนของผูเรียนตามระดับคุณภาพ การอานคิด ฯ 
ระดับดี 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ม.1 45 20 19 2 3 39 86.66 

ม.2 42 19 21 1 1 40 95.23 

ม.3 44 8 35 0 1 43 97.72 

ม.4 27 26 0 0 1 26 96.29 

ม.5 23 16 7 0 0 23 100 

ม.6 15 15 0 0 0 15 100 

รวม 196 104 82 3 6 186 94.89 

 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดับชั้น 
จำนวน

ผูเรียน

ท้ังหมด 

จำนวนของผูเรียนตามระดับคุณภาพ การอานคิด ฯ 
ระดับดี 

ข้ึนไป 
รอยละ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ม.1 41 10 27 0 4 37 90.24 

ม.2 41 13 27 0 1 40 97.56 

ม.3 43 13 25 0 5 38 88.37 

ม.4 25 24 1 0 0 25 100 

ม.5 23 20 2 0 1 22 97.56 

ม.6 14 14 0 0 0 14 100 

รวม 187 94 82 0 11 176 94.11 
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สวนท่ี  2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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สวนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

วิสัยทัศน 

 “มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู คูคุณธรรม กาวนำเทคโนโลยี บนพ้ืนฐานของการมีงานทำ 

มีอาชีพ มีความพอเพียง มีการบริหารงานเชิงระบบอยางมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปรงใส

ตรวจสอบไดและสงเสริมครูตามมาตรฐานวิชาชีพ” 

 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศทาง 

วิชาการ กาวนำเทคโนโลยี และสรางรายไดระหวางเรียนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถะ มีความรู มีความสามารถ และมีคุณภาพ 

ตามาตรฐานวิชาชีพ 

 3. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรู มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนอยาง

มีคุณภาพ และสงเสริมความเปนไทย 

 4. บริหารจัดการศึกษาเปนระบบแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงค 

 1. ผู เรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศทาง

วิชาการกาวนำเทคโนโลยี และสรางรายไดระหวางเรียนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ มีความรู มีความสามารถ และมีคุณภาพตามาตรฐาน

วิชาชีพ 

 3. สถานศึกษามีแหลงการเรียนรู และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ

และสงเสริมความเปนไทย 

 4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเปนระบบแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 

 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเปนระบบแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เอื้อตอ

การเรียนรูของผูเรียน 

 4. สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน บนพ้ืนฐานของวิถีชุมชน และความเปนไทย 
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นโยบายโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

  1. โรงเรียนจะนำนโยบายการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและตอบสนองความ

ตองการของผูเรียนละทองถ่ินโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

  2. โรงเรียนจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื ้องที่มีความยึดหยุนและเอื้อตอการเรียนรู

ตอบสนองผูเรียนตามศักยภาพท่ีเหมาะสมกับปจจัยตาง ๆ 

 3. โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห มีวิจารณญาณมี

ความคิดสรางสรรค เนนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและ

ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  4. โรงเรียนจะสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภายกาย สุขภาพจิตที่ดี เปนผูมีความราเริงแจมใส รักในการกีฬา

ศิลปะ ดนตรี และหางไกลจากสารเสพติดและโรคเอดส 

 5. โรงเรียนจะสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนเปนผูท่ียึดม่ันในรปูแบบการปกครองในระบอบระชาธิปไตย

ซ่ึงมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ 

 6. โรงเรียนจะสงเสริมกิจกรรมของนักเรียนในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและคณิตศาสตรเพื่อเปน

พ้ืนฐานในการเรียนรู 

 7. โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนใหเปนผูใชภาษาตางประเทศท่ีสามารถใชเพ่ือการสื่อสารไดดี 

  8. โรงเรียนจะสงเสริมใหนักเรียนเปนผูเรียนรูและมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยยึดม่ันปฏิบัติ

ตนตามแนวศาสนา เปนผูนำและแบบอยางท่ีดีของสังคม 

  9. โรงเรียนจะจัดกิจกรรมและใหนักเรียนรวมรับผิดชอบเขตพื้นที่บริการเพื่อรวมพัฒนาภาพแวดลอม

และอาคารสถานท่ีใหมีความสวยงามและบรรยากาศสงเสริมการเรียนการสอน 

  10.โรงเรยีนจะบริหารโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกร หนวยงานของ

รัฐ และอ่ืนๆ เพ่ือรวมบริหารจัดการศึกษาในลักษณะท่ีเหมาะสม 

  11.โรงเรียนจะพัฒนาสงเสริมบุคลากรของสถานศึกษาใหเปนผูรู มีความชำนาญการทางการสอนและ

เรียนรูเทาทันการพัฒนาทางการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา มีทักษะ ความรู ความเขาใจและความสามารถใน

การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทันยุคโลกาภิวัตนในสภาพปจจุบัน 

 

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 1 นักเรียนคุณภาพ Quality of Student (Q1 = (M)oral + (G)enius) 

- มีความรูและสมรรถนะจากการจัดการเรียนการสอน 

- มีคุณลักษณะอันพึงประสงคจากการจัดการเรียนการสอน 

- มีผลงานดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมหลักจากการจัดการเรียนการสอน 

- มีทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

- มีผลการเรียนผานการตามเกณฑการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

ดานท่ี 2 ครูผูสอนคุณภาพ Quality of Teacher (Q2 = (E)thics + (K)nowledge) 



 
 

19 

แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ 2565 

1) สมรรถนะดานวิชาชีพครู 

- ความรู การพัฒนาตนเอง 

- คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

2) ทักษะและความสามารถดานการจัดการเรียนรูตามนโยบาย/จุดเนนดาน. 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การใชสื่อเทคโนโลยี 

- การวัดและประเมินผล 

- การสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 

- การนิเทศภายในและการนิเทศการศึกษา 

ดานท่ี 3 หองเรียนคุณภาพ Quality of Administrator (Q3 = (F)acilitator + (P)rocess) 

1) สงเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 

- การนิทศภายในและการนิเทศการศึกษา 

2) สงเสริมการวิเคราะหสภาพหรือบริบทของสภาพจริงในโรงเรียน (S = SWOT) 

3) สงเสริมการพัฒนาระบบการดำเนินการรวมกัน (P = Partnership)  

4) สงเสริมการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม (M = Management)  

5) สงเสริมกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพใน 4 ดาน 

ดานท่ี 4 โรงเรียนคุณภาพ Quality of School (Q4 = (S)tudent + (T)eacher + 

(A)dministrator) 

 1) มีกระบวนการวิเคราะหสภาพ/บริบทของการดำเนินงานดานตางๆตามสภาพจริงใน

โรงเรียน  (S = SWOT) 

2) มีกระบวนการพัฒนาดวยกระบวนการวางแผนการทำงานรวมกัน (P = Partnership) 

3) มีการกระบวนบริหารจัดการแบบมีสวนรวม (M = Management) 

4) มีความเปนเลิศมาตราฐานคุณภาพ (4 of Quality) 

 

จุดเนนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

1. นักเรียนเปนคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจรยิธรรม เคารพรักในสถาบันหลักของชาติ 

2. นอมนำศาสตรพระราชาในหลวงรัชกาลท่ี9 และพระบรมราโชบายดานศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

สูการพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน 

3. ผูเรียนมีสรรมณนะและทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
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4. ยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใหสูงข้ึน 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะสูมืออาชีพ 

6. สถานศึกษานำนวัตกรรม เทคโนโลยี แพลตฟอรมดิจิทัลมาใชเพ่ือการศึกษา 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา/แผนการศึกษาแหงชาติ (ปพ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

 

สนองยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาผูเรียนและสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา  

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

ตัวชีวัดท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ตัวชีวัดท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวชีวัดท่ี 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ตัวชีวัดท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตัวชีวัดท่ี 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                        และทุกกลุมเปาหมาย 

ตัวชีวัดท่ี 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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ตัวชีวัดท่ี 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ตัวชีวัดท่ี 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ตัวชีวัดท่ี  3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิต

ได 

ตัวชีวัดท่ี  3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ตัวชีวัดท่ี  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ตัวชีวัดท่ี  3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

ตัวชีวัดท่ี  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 

 

มาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ. 

ดานท่ี 1 ดานคุณภาพศิษย 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนเปนคนดี 

ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต 

ดานท่ี 2 ดานคุณภาพครู/อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 5 ครู/อาจารยเปนคนดีมีความสามารถ 

ตัวบงชี้ท่ี 6 ครู/อาจารยสรางสรรคหองเรียน/แหลงเรียนรูคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 7 ครู/อาจารยมีผลงานท่ีนำไปใชประโยชน 

ตัวบงชี้ท่ี 8 ครู/อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 

ดานท่ี 3 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 10 การดำเนินงานของผูอำนวยการ 

ตัวบงชี้ท่ี 11 การบริหารความเสี่ยง 

ตัวบงชี้ท่ี 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ดานท่ี 4 ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 13 การใหความรวมมือท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 14 การใหความรวมมือกับชุมชน/สังคมท่ีสงผลตอสถานศึกษา 

ดานท่ี 5 ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 15 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงชี้ท่ี 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

ดานท่ี 6 ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ 

ตัวบงชี้ท่ี 17 อัตลักษณผูเรียน 

- รักษความเปนไทย มีวินัย ใจสาธารณะ 

ตัวบงชี้ท่ี 18 เอกลักษณสถานศึกษา 

  - โรงเรียนรมรื่น 

ดานท่ี 7 ดานมาตรการสงเสริม 

ตัวบงชี้ท่ี 19 มาตรการสงเสริม (ภายในสถานศึกษา) 

ตัวบงชี้ท่ี 20 มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 
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สวนท่ี 3 

รายละเอียดการงบประมาณ 
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สวนที่ 3 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 2565 

ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร 

1. งบประมาณ รายรับ – รายจายประเภทเงินอุดหนุนรายหัว ปงบประมาณ 2565  

1.1 งบประมาณท่ีไดรับ      

เงินอุดหนุนรายหัวปงบประมาณ 2565 แบงออกเปน    

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) เงินอุดหนุน (บาท) 
TOP UP <=300 

(บาท) 
จำนวนเงิน(บาท) 

มัธยมศึกษาตอนตน 117      3,500         1,000  526,500  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 75      3,800         1,000  360,000  

รวม 192  886,500.00  

*ขอมูล 10 มิ.ย. 64 

ขอมูลงบประมาณรายจายคงเหลือ ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปงบประมาณ 2564 

รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 

งบประมาณอุดหนุนท้ังหมด 1,614,197.88  

รายจาย 950,848.06  

ยอดเงินคงเหลือปงบประมาณ 2564 663,349.82  

รอยละของการใชเงิน 60.180  

 

สรุปงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปงบประมาณ 2565 

รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 

งบประมาณคงเหลือ 2564 663,349.82  

งบประมาณรายรับ ป 2565   886,500  

รวม 1,549,864.82  
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1.2 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2565 

 งบกลาง  แบงออกเปน 

ท่ี รายการ จำนวนเงินจัดสรร(บาท) หมายเหตุ 

1. คาไฟฟา 270,000.00  

2. คาโทรศัพท 2,400.00  

3. คาน้ำมันไปราชการ 100,000.00  

4. คาน้ำมันตัดหญา 12,000.00  

5. คาซอมเครื่องเสียง 20,000.00  

6. คาซอมเครื่องกรองน้ำ 15,000.00  

7. คาหมึกและซอมบำรุงเครื่องถาย 22,000.00  

8. คาซอมปะปา 10,000.00  

9. คาซอม/ลางแอร 20,000.00  

10. คาซอมรถยนต 50,000.00  

11. คาซอมเครื่องตัดหญา 15,000.00  

12. ถังดับเพลิง 7,000.00  

13. คากระดาษ (รีม) 30,000.00  

14. พัฒนางานบริการ 100,000.00  

15. รานคาสวัสดิการโรงเรียน 150,000.00  

16. อบรม 40,800.00  

17. คาซอมไฟฟา 60,000.00  

18. สง ปณ. 1,500.00  

19. จางครู 20,000.00  

20. คาอินเตอรเน็ต (2450.30*12 ด) 30,000.00  

21. งาน ICT ชุมชน 20,000.00  

 รวม 995,700  
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2. ขอมูลการจัดสรรงบประมาณประจำปงบประมาณ  2564 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ป 2565 และเงินเหลือจาย ป 2564         1,549,864.82 

งบประมาณรายจาย งบกลาง ป2564    995,700.00 

คงเหลือ 554,164.82  

 

  2.1 การจัดสรรงบบริหาร  55,416.48  บาท 

 งบบริหาร 

ฝาย รอยละ จำนวน หมายเหตุ 

ฝายบริหาร          10 55,416.48  

   

2.2 การจัดสรรงบดำเนินงาน    498,748.34   บาท 

        งบดำเนินงานฝาย           

กลุมบริหารงาน รอยละ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 

วิชาการ 53 264,336.62  

บริหารท่ัวไป 22 109,724.63  

บุคคลและกิจการนักเรียน 22 109,724.63  

งบประมาณฯ 3 14,962.45  

รวม 100 498,748.34  
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3. งบประมาณรายรับประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 

งบประมาณคงเหลือ ป 2564      159497.72  

งบประมาณ ป 2564 
มัธยมศึกษาตอนตน 102,960.00  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 71,250.00  

รวม 333,707.72  

 

รายการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ 

กิจกรรมทัศนศึกษา                               120,000.00   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ-ลูกเสือวิสามัญ 100,000.00  

นักศึกษาวิชาทหาร 8,000  

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 10,000  

กิจกรรมสงเสริมวิชาการ  55,707.72  

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)         20,000  

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวงสถานการณการแพร

ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

20,000  

รวม 333,707.72  

 

4.งบประมาณรายรับประเภท เงินรายไดสถานศึกษา (เงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตำบลแหลมรัง)

ปงบประมาณ 2565  

รายการ 
จำนวน 

(คน) 

ระยะเวลา

(เดือน) 

อัตราคาจาง/

เดือน 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

จางครูเอกพลศึกษา 1 10 10,000 100,000 (โรงเรียน

สมทบจาง

ตามขอตกลง 

อปท. จำนวน 

20,000 บาท) 

จางครเูอกดนตรีไทย 1 10 10,000 100,000 

รวม 2 10 20,000 180,000+20,000 

=200,000 บาท 

* หมายเหตุ ระยะเวลาการจาง ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 (เวนเดือน เม.ย. และ ต.ค.)  



 
 

28 

แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ 2565 

สวนท่ี 4 

รายละเอียดแผนงานโครงการ 
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1.  ช่ือโครงการ  : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    งบประมาณ :134,337.00บาท    

    ผูรับผิดชอบ : นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง 

    ประเภทงบประมาณ : (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอ่ืนๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 ครูพัชชา ทุกรายการ

สามารถถัว

จายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู 7,000 ครวูราพร 

1.3 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10,000 ครชูลธิชา 

1.4 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 20,000 ครูมันทนา 

1.5 กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรูเทคโนโลยี 19,337 ครูธิดารัตน 

1.6 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 10,000 ครฐูิติวรรณ 

1.7 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสุขและพลศึกษา 10,000 ครศูรชัย 

1.8 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 10,000 ครูพสุธันย 

1.9 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูการงานฯ 3,000 ครูพัชชา 

1.10 กิจกกรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  15,000 ครนูิรวิทธ 

1.11 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  8,000 ครวูราพร 

1.12 กิจกรรมพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 2,000 กลุมสาระศิลปะ 

1.13 กิจกรรมติวโอเน็ต 15,000 ครูพัชรพร 

1.14 กิจกรรมสงเสริมระบบประกันคุณภาพ 3,000 ครนูิรวิทย 

รวม 134,337.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานบริหารวิชาการ 
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2.  ช่ือโครงการ  : สงเสริมศักยภาพนักเรียน 

         งบประมาณ : 130,000บาท    

         ผูรับผิดชอบ : นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง 

         ประเภทงบประมาณ : (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอ่ืนๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.1 กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 32,000 ครูพัชรพร  

ทุกรายการ

สามารถถัว

จายได 

 

 

 

 

2.2 กิจกรรมแขงขันกีฬาภายนอก 10,000 ครูศรชัย/ครเูกียรติศักดิ์ 

2.3 กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน 20,000 ครูศรชัย/ครเูกียรติศักดิ์ 

2.4 กิจกรรมแหลงเรียนรูหองสมุด 10,000 ครูฐิติวรรณ 

2.5 กิจกรรมนิเทศการศึกษาและสงเสริมวิชาการภายนอก 3,000 รองรัชนี 

2.6 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว/ปจฉิมนิเทศ 12,000 ครูมันทนา 

2.7 พัฒนางานวดัผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 5,000 ครูสุรัชฎา 

2.8 กิจกรรมงานทะเบียนและรับนักเรียน 5,000 ครูพัชรพร 

2.9 กิจกรรมงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  1,000 ครูพัชชา 

2.10 กิจกรรมงานหนังสือแบบเรียน  1,000 รองรัชนี 

2.11 กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง (Best)  15,000 ครพูสุธันย 

2.12 กิจกรรมพ่ีสอนนอง (เรียนรวม) 1,000 ครูสุรัชฎา 

2.13 กิจรรมสงเสริมการแขงบัน 5,000 กลุมสาระศิลปะ 

2.14 กิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 10,000 กลุมสาระวิทยาศาสตร 

รวม 130,000  

 

3.  ช่ือโครงการ  : สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    งบประมาณ : 313,707.72บาท    

    ผูรับผิดชอบ : นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง 

    ประเภทงบประมาณ : (/)เงินอุดหนุน ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ( )เงินรายได ( )เงินอ่ืนๆ 

ท่ี ใชเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.1 กิจกรรมวิชาการ 55,707.72 ครูพสุธันย ทุกรายการ

สามารถถัว

จายได 

 

3.2 กิจกรรมคุณธรรม  จริยธรรม 

 3.2.1 กิจกรรมคายคุณธรรม 10,000 ครนูิรวิทย 

 3.2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 8,000 ครูพสุธันย 

 3.3.3 กิจกรรมคายลูกเสือ-เนตรนาร ี 100,000 ครูศรชัย / ครูสาคร 

3.3 กิจกรรม ICT 20,000 ครูธิดารัตน 

3.4 กิจกรรมทัศนศึกษา 120,000 กลมสาระวิทยฯและศิลปะ 

รวม 313,707.72  
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4. ช่ือโครงการ    : โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน การเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ เช้ือไวรัสโคโร- 

        นา 2019 

    งบประมาณ    : 20,000 บาท    

    ผูรับผิดชอบ    : นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท 

    ประเภทงบประมาณ : (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอ่ืนๆ 

4 ใชเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

4.1 กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนการสอนการเฝา

ระวังและควบคุมโรคติดตอ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

20,000 รองรัชนี  

รวม 20,000  
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โครงการ          ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา/แผนการศึกษาแหงชาติ (ปพ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ยุทธศาสตรท๋ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาผูเรียนและสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 1 นักเรียนคุณภาพ Quality of Student  

ขอท่ี 1 มีความรูและสมรรถนะจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 3 มีผลงานดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมหลักจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 4 มีทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

ขอท่ี 5 มีผลการเรียนผานการตามเกณฑการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

กลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

กลยุทธขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

สอดคลองมาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ.  

ดานท่ี 1 ดานคุณภาพศิษย 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนเปนคนดี 

ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต 
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ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวพัชรพร ศรีนาราง 

ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มตน   1 ตุลาคม  2564  ระยะเวลาส้ินสุด   30 กันยายน  2565 

สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

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

1. หลักการและเหตุผล 

จุดมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.2542   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ตามความในมาตรา 6 ท่ีวา การจัดการศึกษาตองเปนไป เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต   สามารถ

อยูรวมกับผูอื ่นไดอยางมีความสุข  ในกระบวนการเรียนรูมุงปลูกฝงจิตสำนึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข รูจักสิทธิหนาที่ของตนเอง สงเสริม

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ  ภูมิปญญาทองถ่ิน รูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ประกอบ

กับแนวการจัดการศึกษา กำหนดใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ใหผูเรียนไดรูจักพัฒนา

ตนเองใหเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล  การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  สื่อ

การเรียน   ภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย   ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โรงเรียนไดกำหนดวิสัยทัศนใหเปนองคกรแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและ

ศักยภาพดาน เกง ดี มีสุข สามารถพ่ึงตนเองไดตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนานักเรียน

ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรูในระดับดี มีทักษะในการจัดการ การสื่อสาร การ

ใชเทคโนโลยี มีความเปนผูนำ มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีความเปน

เลิศทางวิชาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาคภูมิใจในความเปนไทย มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต มีภูมิคุมกันตออบายมุข สารเสพติด สามารถดำรงชีวิตในสังคมตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.2542   

และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน จึงไดจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ึน  

2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระใหสูงข้ึน 

2.  เพ่ือใหนักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุมสาระเพ่ิมข้ึน 

 

3.เปาหมาย 

3.1เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรยีน จำนวน 192 คน มีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุมสาระเพ่ิมข้ึน 

3.1.2  นักเรยีน จำนวน 192 คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระเพ่ิมข้ึน 
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3.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.1  นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุมสาระเพ่ิมข้ึน 

3.2.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระเพ่ิมข้ึน 

4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 4.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

4.2 นักเรียน โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม       

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน  (P) 

1.สำรวจขอมูล เก็บรวมรวมขอมูล ปญหา อุปสรรคในการ

ดำเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

2.ประชุม และแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

1-5 ตุลาคม 2564 

 

นางสาวพัชรพร ศรีนาราง 

การดำเนินงานตามแผน  (D) 

3. ดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 

-  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

-  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและกระบวน 

การเรียนรู 

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 

-  กิจกรรมพัฒนาสาระเทคโนโลย ี

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูการงาน ฯ  

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

-  กิจกรรมพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

-  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  

-  กิจกรรมสงเสริมระบบประกันคุณภาพ 

4.นำขอมูลท่ีเปนปญหา อุปสรรคมาประชุมปรึกษา หา

แนวทางในการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

1 พฤศจิกายน 2564 

-31 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-31สิงหาคม2565 

 

 

1-25 กันยายน 2565 

 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

5. เก็บรวมรวมขอมูล ขอเสนอแนะ เปนขอมูลพ้ืนฐานใน

การดำเนินงานดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6.จัดทำระบบขอมูลเก่ียวกับการงานดำเนินงานยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปงบประมาณ 2565 

7. จัดเก็บรวบรวบขอมูลลงแฟม 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (C) 

1. คณะกรรมการตามคำสั่ง กำกับติดตาม 

 

1-15 กันยายน 2565 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

การประเมิน/รายผลงาน  (A) 

1. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปใหผูบริหารทราบ 

 

20-25 กันยายน 565 

 

นางสาวพัชรพร ศรีนาราง 

 

1. รายละเอียดการใชงบประมาณ(โดยละเอียด) 

-  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 วัสดุอุปกรณในการจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา 

 

- 

 

- 

 

2,000 

 

2,000 

รวมท้ังส้ิน 2,000 

-  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดซ้ือวัสดุสำหรับงานจัดการเรียนการสอน  

 

- 

 

- 

 

7,000 

 

7,000 

รวมท้ังส้ิน 7,000 

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 คณิตคิดเร็ว 

 

- 

 

- 

 

3,000 

 

3,000 

2 กิจกรรมท่ี 2 

2.1 ตอบคำถามทางคณิตศาสตร(ระดับชั้น) 

 

- 

 

- 

 

2,000 

 

2,000 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

3 กิจกรรมท่ี 3 

3.1 สอนเสริมเพ่ิมทักษะ 

3.2 สื่อเทคโนโลยีคณิตศาสตร 

 

- 

 

- 

 

5,000 

 

5,000 

รวมท้ังส้ิน 10,000 

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 คายวิทยาศาสตร - - 

 

10,000 

 

10,000 

2 กิจกรรมท่ี 2 

2.1 สัปดาหวิทยาศาสตร  - - 

 

10,000 

 

10,000 

รวมท้ังส้ิน 20,000 

-  กิจกรรมพัฒนาสาระเทคโนโลยี 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1  ซอมบำรุงคอมพิวเตอร. 

1.2  จัดซ้ือวัสดุ- อุปกรณ 

1.3  ปายไวนิลปรับปรุงหองคอมพิวเตอร 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

10,000 

8,837 

500  

 

10,000 

8,837 

500 

รวมท้ังส้ิน 19,337 

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1.วันสุนทรภู. 

1.2.วันภาษาไทยแหงชาติ 

 

- 

- 

 

3,000 

3,000 

 

500 

500 

3,500 

3,500 

2 กิจกรรมท่ี 2 

2.1.แหลงเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

2.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชา

ภาษาไทย 

 

- 

 

2,000 

 

1,000 

 

3,000 

รวมท้ังส้ิน 10,000 
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-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ท่ี 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1 

วัสดุ-อุปกรณพัฒนากลุมสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

- - 4,000 4,000 

2. กิจกรรมท่ี 2 

พัฒนาสนามฟุตบอล (ตาขายฟุตบอล) 
- - 

 

1,500 

 

1,500 

3. กิจกรรมท่ี 3 

วัสดุ-อุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน   
- - 

 

2,500 

 

2,500 

รวมท้ังส้ิน 10,000 

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 

ท่ี 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1. กิจกรรมท่ี 1 

จัดทำเอกสารทำสื่อการสอน 

 

- 

 

- 

 

8,000 

 

8,000 

2. กิจกรรมท่ี 2 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

- 

 

- 

 

2,000 

 

2,000 

รวมท้ังส้ิน 10,000 

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูการงาน ฯ  

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวมเปนเงิน 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1.  กิจกรรมท่ี 1 

วัสดุในการพัฒนากลุมสาระกการงานอาชีพ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,000  
รวมท้ังส้ิน 3,000 

-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 วัสดุ อุปกรณ ในการจัดงานวันคริสตมาส - - 10,000 10,000 

2 กิจกรรมท่ี 2 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาความรูและทักษะ

ภาษาอังกฤษ  5,000 - - 5,000 

รวมท้ังส้ิน 15,000 
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-  กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาระ

ทัศนศิลป 

1.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาระดนตรี 

นาฏศิลป 

1.3 ซอมแซมอุปกรณสาระดนตร ี

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,000 

 

3,000 

 

2,000 

 

3,000 

 

3,000 

 

2,000 

รวมท้ังส้ิน 8,000 

-  กิจกรรมพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรม  

 

- 

 

- 

 

2,000 

2,000 

รวมท้ังส้ิน 2,000 

-  กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 ติวโอเน็ต 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15,000 

รวมท้ังส้ิน 15,000 

-  กิจกรรมสงเสริมระบบประกันคุณภาพ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
ตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

  

3,000 

 

3,000 

รวมท้ังส้ิน 3,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือท่ีใช 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ

ประเมินระดับชาต ิ(O-NET) ทุกกลุมสาระเพ่ิมข้ึน  
 

1. แบบประเมินงานดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1  นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุมสาระเพ่ิมข้ึน 

8.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระเพ่ิมข้ึน 

8.3  โรงเรียนมีการพัฒนาการในการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ........................................ผูเห็นชอบโครงการ 

    (นางสาวพัชรพร ศรีนาราง)                  (นางสาวพัชรพร ศรีนาราง)  

 

ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

                   ลงชือ่...............................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                            (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

                                              ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
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โครงการ          สงเริมศักยภาพนักเรียน 

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา/แผนการศึกษาแหงชาติ (ปพ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ยุทธศาสตรท๋ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาผูเรียนและสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 1 นักเรียนคุณภาพ Quality of Student  

ขอท่ี 1 มีความรูและสมรรถนะจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 3 มีผลงานดานคุณธรรม จรยิธรรม คานิยมหลักจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 4 มีทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

ขอท่ี 5 มีผลการเรียนผานการตามเกณฑการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

กลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

กลยุทธขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

สอดคลองมาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ.  

ดานท่ี 1 ดานคุณภาพศิษย 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนเปนคนดี 

ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต 
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ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวพัชรพร ศรีนาราง 

ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มตน   1 ตุลาคม  2564  ระยะเวลาส้ินสุด   30 กันยายน  2565 

สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 

แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถใน

การจัดการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และการจัดการศึกษาเพื ่อใหผู เรียนมีคุณภาพนั้น 

นอกจากผูเรียนตองมีคุณธรรมและจริยธรรมที ่ดีงามแลวนั ้นความรู  ก็คือสิ่งที่สถานศึกษาตระหนักและให

ความสำคัญในการชวยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู มีพัฒนาการความกาวหนาทางระดับสติปญญา และจาก

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตองการใหสถานศึกษาพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนใหผูเรียนเกง ดี และมีความสุข  

 ดังนั้น โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมจึงไดจัดทำโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนขึ้น เปนการดำเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริม พัฒนาและปรับปรุงใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ 

ทักษะท่ีจำเปน และมุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหเพ่ิมมากข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหไดรับการพัฒนาความรูและทักษะอยางเต็มตามศักยภาพ   

 2.2 เพ่ือสงเสริมผูเรียนไดมีโอกาสแสดงออกถึงความรูความสามารถในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ 

 

3.เปาหมาย 

3.1เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียน รอยละ 80 ไดรับการพัฒนาเฉพาะดานอยางเต็มตามศักยภาพ 

3.1.2  นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูจากแหลงแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย รูจักแสวงความรูดวยตนเอง 

และใชเทคโนโลยีเปน 

3.1.3  นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

3.1.4 นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร 

3.2 เชิงคุณภาพ  

 3.2.1 นักเรียนมีการพัฒนาเฉพาะดานอยางเต็มตามศักยภาพ 

 3.3.2 นักเรียนรูจักคนควา แสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ และใชเทคโนโลยีเปน 

 3.3.3 นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืน มีความสามัคคีในหมูคณะ 

 3.3.4 นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร  
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4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน  (P) 

1.สำรวจขอมูล เก็บรวมรวมขอมูล ปญหา อุปสรรคในการ

ดำเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

2.ประชุม และแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

1-5 ตุลาคม 2564 

 

 

นางสาวพัชรพร ศรนีา

ราง 

การดำเนินงานตามแผน  (D) 

1. ดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 

-  กิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน 

-  กิจกรรมแขงขันกีฬาสีภายนอก 

-  กิจกรรมแขงขันกีฬาสีภายใน 

-  กิจกรรมแหลงเรียนรูหองสมุด 

-  กิจกรรมนิเทศการศึกษาและสงเสริมวิชาการภายนอก 

-  กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว/ปจฉิมนิเทศ 

-  กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียน 

-  กิจกรรมงานทะเบียนและรับนักเรียน 

-  กิจกรรมงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

-  กิจกรรมงานหนังสือแบบเรียน 

-  กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง (Best) 

-  กิจกรรมพ่ีสอนนอง (เรียนรวม) 

-  กิจกรรมสงเสริมการแขงขัน 

-  กิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

2.นำขอมูลท่ีเปนปญหา อุปสรรคมาประชุมปรึกษาหาแนวทางใน

การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. เก็บรวมรวมขอมูล ขอเสนอแนะ เปนขอมูลพ้ืนฐานในการ

ดำเนินงานดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.จัดทำระบบขอมูลเก่ียวกับการงานดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ประจำปงบประมาณ 2565 

5. จัดเก็บรวบรวบขอมูลลงแฟม  

 

1 พฤศจิกายน 2564 

- 31 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-31สิงหาคม2565 

 

 

 

 

 

1-25 กันยายน 2565 

 

 

คณะกรรมการตาม

คำสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตาม

คำสั่ง 

 

 

 

 

คณะกรรมการตาม

คำสั่ง 
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กิจกรรม/รายการ 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (C) 

1. คณะกรรมการตามคำสั่ง กำกับติดตาม 

 

1-15 กันยายน 2565 

 

คณะกรรมการตาม

คำสั่ง 

การประเมิน/รายผลงาน  (A) 

1. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปใหผูบริหารทราบ 

 

20-25 กันยายน 

2565 

 

นางสาวพัชรพร ศรนีา

ราง 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ(โดยละเอียด) 

- กิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1.ศิลปหัตกรรมนักเรียน 

 

- 

 

- 

 

32,000  

 

32,000  
รวมท้ังส้ิน 32,000 

- กิจกรรมกีฬาสีภายนอก 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 คาวัสดุอุปกรณกีฬามวย 

 

- 

 

- 

 

10,000  

 

10,000  
รวมท้ังส้ิน 10,000 

- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 คาเตรียมสนามแขงขัน(สถานท่ี) 

1.2 คาเชาเครื่องเสียง   

1.3 คาอาหารนักกีฬา  

1.4 คาจัดกิจกรรม 

1.5 จัดทำเอกสาร   

1.6 คาปายไวนิล 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

5,000 

4,000 

6,000 

3,000 

500 

1,500 

 

5,000 

4,000 

6,000 

3,000 

500 

1,500 

รวมท้ังส้ิน 20,000 
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- กิจกรรมแหลงเรียนเรียนรูหองสมุด 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

 

1 

กิจกรรมท่ี 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1. ภาพนักวิทยาศาสตร 

1.2. ภาพศิลปนแหงชาติสาขาตางๆ 

1.3  ภาพชุดประจำชาติอาเซียน 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

200 

200 

200 

 

200 

200 

200 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ

สำนักงาน 

2.1. เครื่องปริ้นเตอร 

2.2. แมกเย็บกระดาษ(ใหญ) 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

5,000 

1,000 

 

 

5,000 

1,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 บริการทรัพยากรวารสาร 

น.ส.พ 

- - - - 

4 กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงภูมิทัศน บรรยากาศ

หองสมุด 

4.1  ซอมพัดลมเพดาน 

4.2  ซอมกรอบรูปกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจาฯ 

4.3  ซอมประตูทางเขา 

 

 

500 

- 

 

500 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

1,500 

500 

 

- 

 

 

3,000 

500 

 

500 

5 กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมนิสัยรักการอาน - - - - 

6 กิจกรรมท่ี แขงขัน 

6.1 กระดาษเกียรติบัตร 

 

- 

 

- 

 

400 

 

400  
รวมท้ังส้ิน 10,000 

- กิจกรรมนิเทศการศึกษาและสงเสริมวิชาการภายนอก 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 นิเทศการสอน/แผนการสอน/นิเทศชั้น

เรียน/การประชุมกอนเปดภาคเรียน 

1.2 สงเสริมวิชาการภายนอก (สงเสริมใหมี

กระบวนการเรียนการสอนแบบตางๆ/ 

จัดหาแหลงวิทยาการและวิทยากรภายนอก

มาชวยสอน จัดหา จัดทำ เอกสารความรู

ทางวิชาการ การอบรม  หรือฝกอบรม การ

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

ประชุมปฏิบัติการ  การเชิญวิทยากรมาให

ความรู เปนตน) 

- ปากกาไวทบอรดหัวกลมสีน้ำเงิน แดง ดำ 

ชนิดละ 1 โหล (225 บาท/โหล) 

- หมึกเติมปากกาไวทบอรดไพร็อตสีน้ำเงิน 

1 ขวด แดง 1 ขวด (75 บาท/ขวด) 

- หมึกเติมตรายางหมึกในตัว สีน้ำเงิน 1 

ขวด (137/ขวด)  

 

 

- 

 

- 

 

- 

  

 

 

- 

 

- 

 

- 

  

 

 

675 

 

150 

 

137  

 
- ซองน้ำตาลขยายขาง KA 125 แกรม มี

ครุฑ 50 ซอง (155 บาท) 

- เทปใส แกน 3 นิ้ว  ¾ นิ้ว 2  มวน (65 

บาท) 

- เทปเยื่อกาวแกน 3 นิ้ว  ½ นิ้ว  2 

มวน  (59 บาท) 

- เทปโฟมใส 2 หนา ทีโอวี ขนาด 21 มม.*1 

m 2 มวน(63/มวน)  

- ถานอัลคาไลน ขนาด AAA แพค 8 กอน 

จำนวน 2 แพค(180/แพค) 

- คลิปดำ เบอร 108 (2 นิ้ว) 1 โหล (88 

บาท/โหล) 

- คลิปดำ เบอร 111  1 โหล (36 บาท/โหล) 

- คลิปดำ 25 มม.  2 โหล (17 บาท/โหล) 

- กระดาษการดหอมพิมพลาย 180 แกรม 

50 แผน  จำนวน 2 แพค  (146 บาท) 

- เมาทไรสาย  1 ตัว 

- แผนรองเมาทไรฝุนแบบแข็ง  1  อัน 

- ปากกาเนนขอความ 2 ดาม (50 บาท/

ดาม) 

- ปากกาสีน้ำเงิน 2 ดาม  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

-  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

-  

155 

 

130 

118 

126 

 

360 

 

88 

36 

34 

 

292 

390 

199 

100 

10 

 

รวมท้ังส้ิน 3,000 
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-  กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว/ปจฉิมนิเทศ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 แนะแนวเขตบริการ   

 

- 

 

- 

 

2000 

 

2000 

2 กิจกรรมท่ี 2 

2.1 จัดงานปจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6  

 

- 

 

- 

 

10,000 

 

10,000 

รวมท้ังส้ิน 12,000 

-  กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดซ้ืออุปกรณสอบวัดผลกลางภาค

และปลายภาค 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

รวมท้ังส้ิน 5,000 

-  กิจกรรมงานทะเบียนและรับนักเรียน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณสำหรับงานวิชาการ  

งานทะเบียน 

  
 

 

5,000 

 

5,000 

รวมท้ังส้ิน 5,000 

-  กิจกรรมงานพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดหาวัสดุเพ่ือสนับสนุนการผลิตสื่อ 

  
 

1,000 

 

1,000 

รวมท้ังส้ิน 1,000 
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-  กิจกรรมงานหนังสือแบบเรียน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดซ้ือหนังสือเรียน 

  
 

1,000 

 

1,000 

รวมท้ังส้ิน 1,000 

-  กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณสำหรับกิจกรรม

สถานศึกษาพอเพียง  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10,000 

 

 

10,000 

รวมท้ังส้ิน 10,000 

-  กิจกรรมพ่ีสอนนอง (เรียนรวม) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดซ้ืออุปกรณการจัดการเรียนการ

สอนนักเรียนเรียนรวม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,000 1,000 

รวมท้ังส้ิน 1,000 

-  กิจกรรมสงเสริมการแขงขัน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณสำหรับการแขงขัน  

 

- 

 

- 

    

  5,000 

      

5,000 

รวมท้ังส้ิน       5,000 

-  กิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท) 
รวมเปนเงิน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดทำปายชื่อ 

  
 

10,000 

 

10,000 

รวมท้ังส้ิน 10,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาความรู

ความสามารถ ทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร 

ทดสอบ 

สอบถาม 

แบบทดสอบ 

แบบสอบถาม 

นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรู จากแหลงแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย รูจักแสวงความรูดวยตนเองและใชเทคโนโลยี

เปน 

ทดสอบ 

สอบถาม 

แบบทดสอบ 

แบบสอบถาม 

นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน

รวมกับผูอ่ืน 

สังเกต 

สอบถาม 

แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร 

 8.2 นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืน มีความสามัคคีในหมูคณะมากข้ึน 

 8.3 นักเรียนรูจักคนควา แสวงหาความรูใหมๆอยูเสมอ และใชเทคโนโลยีเปน 

 8.4 นักเรียนมีความสามารถในการแกไขปญหา รูจักคิดวิเคราะห และมีระดับสติปญญาดีข้ึน 

  

ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ....................................ผูเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพัชรพร ศรีนาราง)                   (นางสาวพัชรพร ศรีนาราง)  

 

ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

                        ลงชื่อ..... ..........................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                            (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

                                              ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
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โครงการ          สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา/แผนการศึกษาแหงชาติ (ปพ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ยุทธศาสตรท๋ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาผูเรียนและสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 1 นักเรียนคุณภาพ Quality of Student  

ขอท่ี 1 มีความรูและสมรรถนะจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 3 มีผลงานดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมหลักจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 4 มีทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

ขอท่ี 5 มีผลการเรียนผานการตามเกณฑการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

กลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

กลยุทธขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

สอดคลองมาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ.  

ดานท่ี 1 ดานคุณภาพศิษย 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนเปนคนดี 

ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต 
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ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวพัชรพร ศรีนาราง 

ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มตน 1 ตุลาคม  2564  ระยะเวลาส้ินสุด  30 กันยายน  2565 

สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกำหนดใหครูจัดการเรียนรูโดยยึด

ผูเรียนเปนสำคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียน

ไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ดาน คือดานความรู ดานทักษะกระบวนการ และดานคุณลักษณะอันพึง

ประสงค โดยกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

มุงใหผู เรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที ่สมบูรณทั้งรางกาย

สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสำนึก

ของการทำประโยชนเพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขโรงเรียนแหลมรัง

วิทยาคมไดเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึงมีการสงเสริมใหจัดกิจกรรมดังกลาวตรงตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเร ียน 

ประกอบดวยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมเพื ่อสังคมและ

สาธารณประโยชน อีกทั้งยังไดจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูเพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของ

รัฐบาล ตลอดจนไดจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือสงเสริมใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

3.เปาหมาย 

3.1เชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนรอยละ 95 มีผลการประเมิน “ผาน” ในกิจกรรมแนะแนว 

 3.1.2 นักเรียนรอยละ 95 มีผลการประเมิน “ผาน” ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 3.1.3 นักเรียนรอยละ 95 มีผลการประเมิน “ผาน” ในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

 3.1.4 นักเรียนรอยละ 95 มีผลการประเมิน “ผาน” ในกิจกรรมชุมนุม 

 3.1.5 นักเรียนรอยละ 95 มีผลการประเมิน “ผาน” ในกิจกรรมสาธารณประโยชน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนไดเลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีตนเองถนัดและสนใจอยางมีความสุข  

 

4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน  (P) 

1. สำรวจขอมูล เก็บรวมรวมขอมูล ปญหา อุปสรรคในการ

ดำเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

2. ประชุม และแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

1-5 ตุลาคม 2564 

 

 

นางสาวพัชรพร ศรีนาราง 

การดำเนินงานตามแผน  (D) 

3. ดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 

-  กิจกรรมวิชาการ 

-  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

-  กิจกรรมคายคุณธรรม 

-  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

-  กิจกรรมคายลูกเสือ-เนตรนารี 

-  กิจกรรม ICT 

-  กิจกรรมทัศนศึกษา 

4. นำขอมูลท่ีเปนปญหา อุปสรรคมาประชุมปรึกษาหา

แนวทางในการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. เก็บรวมรวมขอมูล ขอเสนอแนะ เปนขอมูลพ้ืนฐานใน

การดำเนินงานดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6. จัดทำระบบขอมูลเก่ียวกับการงานดำเนินงานยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปงบประมาณ 2565 

7. จัดเก็บรวบรวบขอมูลลงแฟม 

 

1 พฤศจิกายน 2564 -

31 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

16-31 สิงหาคม2565 

 

 

1-25 กันยายน 2565 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (C) 

1. คณะกรรมการตามคำสั่ง กำกับติดตาม 

 

1-15 กันยายน 2565 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

การประเมิน/รายผลงาน  (A) 

1. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปใหผูบริหารทราบ 

 

20-25 กันยายน 2565 

 

นางสาวพัชรพร ศรีนาราง 
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7. รายละเอียดการใชงบประมาณ(โดยละเอียด) 

- กิจกรรมวิชาการ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 โครงงาน  STEAM ศึกษา 

1.2 ตลาดนัดวิชาการ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

5,707.72 

20,000 

 

5,707.72 

20,000 

2 กิจกรรมท่ี 2 

2.1 คายวิชาการ  

 

- 

 

- 

 

30,000 

 

30,000 

รวมท้ังส้ิน 55,707.72 

- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1.ตูปนสุข 

 

- 

 

- 

 

4,000 

 

4,000 

2 กิจกรรมท่ี 2 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ

โรงเรียน  

 

- 

 

- 

 

6,000 

 

6,000 

รวมท้ังส้ิน 10,000 

- กิจกรรมคายลูกเสือ-เนตรนาร ี

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1  

1.1 วันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาต ิ
- - 

 

- 

 

- 

2 กิจกรรมท่ี 2 วันราชสดุดีลูกเสือ 

2.1 คาปายไวนิล 

 

- 

 

- 

 

1,500 

 

1,500 

3 กิจกรรมท่ี 3  

3.1 คายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

3.2 คาอาหารและเครื่องดื่ม 

3.3 คาวัสดุอุปกรณ 

 

- 

- 

- 

- 

 

50,000 

- 

- 

- 

 

- 

48,500 

- 

- 

 

50,000 

48,500 

- 

- 

รวมท้ังส้ิน 100,000 
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- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1. นักศึกษาวิชาทหาร  

 

- 

 

- 

 

8,000 

 

8,000 

รวมท้ังส้ิน 8,000 

- กิจกรรม ICT 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรให

สามารถใชงานรวมกับเครื่องใหมได 

1.2 จัดซ้ือวัสดุ หมึกพิมพ กระดาษ  

 

- 

 

-  

 

- 

 

-  

 

7,000 

 

3,000  

 

7,000 

 

3,000  
2 กิจกรรมท่ี 2 

2.1  จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับ ICT ใหกับ

นักเรียน 

 

 

5,000 

 

 

-  

 

 

5,000 

 

 

10,000 

รวมท้ังส้ิน 20,000 

- กิจกรรมทัศนศึกษา 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

 
กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จังหวัดอุทัยธานี - สุพรรณบรุี  

 

72,000  

 

48,000 

 

- 

 

120,000 

รวมท้ังส้ิน 120,000 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

รอยละ95 ของนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดเขารวม

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ 

สอบถาม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 
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8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนไดเลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีตนเองถนัดและสนใจอยางมีความสุข 

2. ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

 

ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ  ลงชื่อ....................................ผูเห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพัชรพร ศรีนาราง)                   (นางสาวพัชรพร ศรีนาราง)  

 

ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

                        ลงชื่อ...... .........................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                               (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

                                                 ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
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โครงการ สงเสริมการจัดการเรียนการสอน การเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา/แผนการศึกษาแหงชาติ (ปพ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา   

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 1 นักเรียนคุณภาพ Quality of Student  

ขอท่ี 1 มีความรูและสมรรถนะจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 3 มีผลงานดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมหลักจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 4 มีทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

ขอท่ี 5 มีผลการเรียนผานการตามเกณฑการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

ดานท่ี 2 ครูผูสอนคุณภาพ Quality of Teacher  

ขอท่ี 1 สมรรถนะดานวิชาชีพครูดาน 

- ความรู การพัฒนาตนเอง 

ขอท่ี 2 ทักษะและความสามารถดานการจัดการเรียนรูตามนโยบาย/จุดเนนดาน 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การใชสื่อเทคโนโลยี 

- การวัดและประเมินผล 

- การสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 3 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูดาน 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรู  

- การนิเทศภายในและการนิเทศการศึกษา 

 ดานท่ี 3 หองเรียนคุณภาพ Quality of Administrator  

ขอท่ี 1 สงเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูดาน 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรู 

- การนิเทศภายในและการนิเทศการศึกษา 
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ขอท่ี 2 สงเสริมการวิเคราะหสภาพหรือบริบทของสภาพจริงในโรงเรียน  

ขอท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการดำเนินการรวมกัน  

ขอท่ี 4 สงเสริมการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  

ขอท่ี 5 สงเสริมกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพใน 4 

ดาน 

ดานท่ี 4 โรงเรียนคุณภาพ Quality of School  

ขอท่ี 1 มีกระบวนการวิเคราะหสภาพ/บริบทของการดำเนินงานดานตางๆตามสภาพจริงใน

โรงเรียน   

ขอท่ี 2 มีกระบวนการพัฒนาดวยกระบวนการวางแผนการทำงานรวมกัน  

ขอท่ี 3 มีการกระบวนบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  

ขอท่ี 4 มีความเปนเลิศมาตรฐานคุณภาพ 

กลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

กลยุทธขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธขอท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธขอท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเปนระบบแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 

กลยุทธขอท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน บนพ้ืนฐานของวิถีชุมชน และความเปนไทย  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย   

ตัวชี้วัดท่ี 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี 

คุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ตัวชี้วัดท่ี  3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช

ในชีวิตได 

ตัวชี้วัดท่ี  3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ตัวชี้วัดท่ี  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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ตัวชี้วัดท่ี  3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรยีน 

ตัวชี้วัดท่ี  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

สอดคลองมาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ.  

ดานท่ี 1 ดานคุณภาพศิษย 

  ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนเปนคนดี 

  ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 

  ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 

  ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต 

ดานท่ี 2 ดานคุณภาพครู/อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 5 ครู/อาจารยเปนคนดีมีความสามารถ 

ตัวบงชี้ท่ี 6 ครู/อาจารยสรางสรรคหองเรียน/แหลงเรียนรูคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 7 ครู/อาจารยมีผลงานท่ีนำไปใชประโยชน 

ตัวบงชี้ท่ี 8 ครู/อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 

ดานท่ี 3 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา   

  ตัวบงชี้ท่ี 10 การดำเนินงานของผูอำนวยการ 

ตัวบงชี้ท่ี 11 การบริหารความเสี่ยง 

ดานท่ี 4 ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 13 การใหความรวมมือท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 14 การใหความรวมมือกับชุมชน/สังคมท่ีสงผลตอสถานศึกษา 

ดานท่ี 7 ดานมาตรการสงเสริม 

ตัวบงชี้ท่ี 19 มาตรการสงเสริม (ภายในสถานศึกษา) 

ตัวบงชี้ท่ี 20 มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 
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ลักษณะโครงการ  (/) ตอเนื่อง  ( ) ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท 

ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มตน 1 ตุลาคม  2564  ระยะเวลาส้ินสุด   30 กันยายน  2565 

สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

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

1. หลักการและเหตุผล 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) มีการระบาดในวงกวาง 

โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 องคการอนามัยโลก ไดประเมินสถานการณและประกาศให โรค COVID-

19 เป นภาวะฉ ุกเฉ ินทางสาธารณส ุขระหว างประเทศ (Public Health Emergency of International 

Concern) โดยแนะนําใหทุกประเทศเรงรัด การเฝาระวังและปองกันความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19. และสำหรับ

ในประเทศไทยนั้น ไดมีการพบผูปวยติดเชื้อจำนวนหนึ่ง ซึ่งถึงแมวาตัวเลขผูปวยติด เชื้อในแตละวันจะมีจำนวน

ลดนอยลง แตก็ยังคงอยูในสภาวการณที่ไมอาจวางใจได ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง ของประชาชนทุกคนตอการ

สัมผัสเชื้อโรค และปองกันไมใหประชาชนไดรับผลกระทบตอสุขภาพ ตองใหความสำคัญตั้งแตการรักษาสุขวิทยา

สวนบุคคล โดยเฉพาะในประชาชน กลุมเสี่ยง ทั้งเด็ก ผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจําตัว รวมถึงการจัดการดาน

อนามัยสิ ่งแวดลอม อยางถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในทุกพื ้นท่ี โดยเฉพาะพื ้นที ่สาธารณะ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลนักเรียน ผูปกครอง 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไดใหโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรคติดตอในสถานการณการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

   สถานศึกษาเปนสถานที่ที่มีนักเรียนอยูรวมกันจำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการ

ที่ไมดี อาจจะมีการแพรระบาด ของเชื้อ COVID-19 ไดในกลุมเด็ก เนื่องจากพบวาการติดเชื้อ COVID-19 สวน

ใหญจะไมคอยมีอาการหรือมีอาการแสดง คอนขางนอย ความรุนแรงจะนอยมาก แตเด็กนักเรียนจะเอาเชื้อกลับ

บาน อาจทำใหการแพร ระบาดเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว (Super spread) ไปยังบุคคลในบาน หากมีการระบาดใน

กลุมเด็กขึ้นจะมีผลกระทบในสังคมหรือผูใกลชิด เชน ครู พอแม ผูสูงอายุที่ติดเชื้อจากเด็ก ดังนั้น หากมีการเปด

เรียน มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดการติดเชื้อในกลุมเด็กเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเด็กเปนกลุมท่ีตองไดรับการดูแลและระมัดระวังใน

การกระจายเชื้อเปนอยางมาก มาตรการในการจัดการเรียนการสอน การเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรคติดตอ 

จึงมีความสำคัญมากในการควบคุมการระบาด โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม จึงไดมีการบูรณาการความรวมมือกับ

ทุกภาคสวนดำเนินการใหความรู คำแนะนำ จัดหาวัสดุในการดูแลเฝาระวังปองกันตนเองใหกับนักเรียน บุคลากร 

ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหความรู คำแนะนำ การดูแลเฝาระวังปองกันตนเองเรื่องติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19)  ใหกับนักเรียน ครู และบุคลากรรวมผูประกอบการในโรงเรียนท่ีเก่ียวของ 

2.2 เพ่ือสรางความตระหนักใหแกนักเรียน ครูและบุคลากร รวมผูประกอบการในโรงเรียนท่ีเก่ียวของ 

ในการเฝาระวังและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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2.3 เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ เอกสาร สื่อ เพียงพอตอการสนับสนุนการดำเนินงานเฝาระวัง 

สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.4 เพ่ือใหการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  ครูโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  จำนวน 18 คน              

3.1.2  นักเรยีนโรงเรยีนแหลมรงัวิทยาคม  จำนวน  190 คน 

3.1.3  ผูประกอบการในโรงเรียนท่ีเก่ียวของ 

3.2 เชิงคุณภาพ  

            3.2.1 จัดทำเอกสาร สื่อ การประชาสัมพันธ และเชิญหนวยงานสาธารณสุข ใหความรู เรื่องการ

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แกนักเรียน ครู บุคลากรและผูประกอบการในโรงเรียนท่ีเก่ียวของ 

3.2.2 จัดทำ/จัดหาเอกสาร สื่อและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนชวงการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 3.2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... 

 

4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 4.1 นักเรียนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม    

4.2 ครูโรงเรียนแหลมรังวทิยาคม   

4.3 ผูประกอบการในโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

4.4 หนวยงานสาธารณสุข   

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน  (P) 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

พฤศจิกายน 2564 

 

นางสาวรัชนี สุลักษณา

นนทและคณะกรรมการ 

 

การดำเนินงานตามแผน  (D) 

1. จัดทำเอกสาร สื่อ การประชาสัมพันธ และ/หรือเชิญหนวยงาน

สาธารณสุข ใหความรู เรื่องการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

(COVID-19) แกนักเรียน ครู บคุลากรและผูประกอบการในโรงเรียน

ท่ีเก่ียวของ 

 

พฤศจิกายน 2564- 

กันยายน 2565 

 

 

นางสาวรัชนี สุลักษณา

นนท 

และคณะกรรมการ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

2 จัดทำ/จัดหาเอกสาร สื่อและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการ

สอนชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

3. จัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        

(COVID-19) 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (C) 

1. คณะกรรมการตามคำสั่ง กำกับติดตาม 

 

1-15 กันยายน 2565 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

การประเมิน/รายผลงาน  (A) 

1. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปใหผูบริหารทราบ 

 

20-25 กันยายน 2565 

 

นางสาวรัชนี สุลักษณา

นนท 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ (โดยละเอียด) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท) รวมเปนเงิน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดทำเอกสาร สื่อ ปายประชาสัมพันธ การ

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 

1.2 จัดทำ/จัดหาเอกสาร สื่อและเทคโนโลยี ในการ

จัดการเรียนการสอนชวงการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

- กระดาษสติกเกอรสีขาว A4 

- หมึกถายเอกสาร 

- สื่อเทคโนโลยี 

- ปายประชาสัมพันธ 

  2,500 2,500 

 กิจกรรมท่ี 2 

2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- แอลกอฮอล  5000 ml 

- /เจลแอลกอฮอล 

- สบู 

- หนากากอนามัย 

- ชุดตรวจ ATK       

  17,500 17,500 

รวมท้ังส้ิน 20,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือใช 

รอยละของครูและบุคลากร รวมผูประกอบการในโรงเรียนท่ี

เกี ่ยวของ มีความรู  เกิดความตระหนักและปฏิบัติตนตาม

มาตรการปองกันตนเองจากโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

-ตรวจคัดกรองตาม
มาตรการกระทรวง
สาธารณสุข 

- แบบตรวจคัดกรองตาม
มาตรการกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

            8.1.1 นักเรียน ครูและบุคลากร รวมผูประกอบการในโรงเรียนที่เกี่ยวของ มีความรู เกิดความตระหนัก

และปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

            8.1.2 การจัดการเรยีนการสอนในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ลงชื่อ....................................    ลงชื่อ................................... 

      (นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท)             (นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง)  

     ผูรับผิดชอบโครงการ                ผูเห็นชอบ/หัวหนาโครงการ 

 

 

ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

                                            อนุมัติ     ไมอนุมัติ เพราะ.................................................... 

 

       ลงชื่อ.......... .....................................ผูอนมัุติโครงการ 

                                            (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

                                              ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
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1. ช่ือโครงการ พัฒนาบรรยากาศการเรียนรูและส่ิงแวดลอม 

   งบประมาณ  90,724.63 บาท    

   ผูรับผิดชอบ  นายศรชัย  พลแกว 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอ่ืนๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1 กิจกรรมงานปรับปรุงภมิูทัศน 90,724.63 นายศรชัย  พลแกว  

รวม 90,724.63  

 

2. ช่ือโครงการ สงเสริมสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน 

   งบประมาณ  8,000 บาท    

   ผูรับผิดชอบ  นายเกียรติศักดิ์  บังนาน 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอ่ืนๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.1 กิจกรรมงานเฝาระวังโรคติดตอ ชั่งน้ำหนักวัดสวนสูง   5,000 นายเกียรติศักดิ์  บังนาน  

2.2 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 3,000 นายเกียรติศักดิ์  บังนาน  

รวม 8,000  

 

3. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศและงานประชาสัมพันธโรงเรียน 

   งบประมาณ  5,000 บาท    

   ผูรับผิดชอบ  นางธิดารัตน  สมบูรณศิลป 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอ่ืนๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.1 กิจกรรมงานสารสนเทศประชาสัมพันธ   5,000 นางธิดารัตน  สมบูรณศิลป  

3.2 กิจกรรมงานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ   

รวม 5,000  

 

4. ช่ือโครงการ งานสัมพันธชุมชน 

   งบประมาณ  - บาท    

   ผูรับผิดชอบ  นางสาวพัชรพร ศรีนาราง 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอ่ืนๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

4.1 กิจกรรมงานสัมพันธชุมชน - นางสาวพัชรพร ศรีนาราง  

รวม -  

กลุมบริหารงานทั่วไป 
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5. ช่ือโครงการ พัฒนางานธรุการ 

   งบประมาณ  6,000 บาท    

   ผูรับผิดชอบ  นางสาวเกสรี พรหมอยู 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอ่ืนๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

5.1 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ   6,000 นางสาวเกสรี  พรหมอยู  

รวม 6,000  
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โครงการ พัฒนาบรรยากาศการเรียนรูและดูแลส่ิงแวดลอม 

กิจกรรม งานปรับปรุงภูมิทัศน 

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา/แผนการศึกษาแหงชาติ (ปพ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สนองยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาผูเรียนและสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 4 โรงเรียนคุณภาพ Quality of School  

ขอที่ 1 มีกระบวนการวิเคราะหสภาพ/บริบทของการดำเนินงานดานตางๆตามสภาพจริงใน

โรงเรียน   

ขอท่ี 2 มีกระบวนการพัฒนาดวยกระบวนการวางแผนการทำงานรวมกัน  

ขอท่ี 3 มีการกระบวนบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

ขอท่ี 4 มีความเปนเลิศมาตราฐานคุณภาพ    

กลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

กลยุทธขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธขอท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน บนพ้ืนฐานของวิถีชุมชน และความเปนไทย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

สอดคลองมาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ. 

ดานท่ี 6 ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ 

ตัวบงชี้ท่ี 18 เอกลักษณสถานศึกษา 

   - โรงเรียนรมรื่น 
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ลักษณะโครงการ  (/) ตอเนื่อง  (  ) ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นายศรชัย  พลแกว   

ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มตน 1 ตุลาคม  2564  ระยะเวลาส้ินสุด   30 กันยายน  2565 

สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่จัดการศึกษาใหกับเด็กใหไดเรียนรู  ถาโรงเรียนมีสภาพแวดลอมภูมิทัศนที่ดี  

จะมีผลตอการพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม โรงเรียนเปรียบเสมือนบานหลังท่ี

สองของนักเรียน ซ่ึงตองใชชีวิตเพ่ือหาประสบการณในวันหนึ่งมากกวาอยูท่ีบาน หากมีการจัดสภาพแวดลอมดี ก็

จะชวยชักนำจูงใจใหนักเรียนอยากมาเรียน  รักโรงเรียน  และทำใหการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนนั้นเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอม อาคารเร ียน เปนปจจัยอยางหนึ ่งของการจัดการศึกษา การจัด

สภาพแวดลอม ใหมีสภาพที่สะอาด มีระเบียบมีอุปกรณที่พรอมใชถือวาเปนสวนสำคัญอยางยิ่งตอการจัด

การศึกษา ซึ ่งสอดคลองกับมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 รัฐตองสงเสริมการ

ดำเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรู ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ จัดใหมีแหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนอยาง

พอเพียงและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดลอมและ

แหลงเรียนรูที่สงเสริมการศึกษาของนักเรียน จึงไดจัดทำโครงการพัฒนางานดูแลสถานที่และสิ่งแวดลอม  โดย

อาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของรัฐ 

2. วัตถุประสงค 

2.1   เพ่ือจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน บริเวณโรงเรียน ใหสวยงาม สะอาด ปลอดภัย เอ้ือตอบรรยากาศ

การเรียนการสอน 

 2.2   เพ่ือจัดใหมีสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการใชงาน 

 2.3   เพ่ือใหนักเรียนใชสถานท่ีภายในโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู   

 2.4   เพ่ือใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรมนักเรียน 

 

3. เปาหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1นักเรียนมีอุปกรณทำความสะอาดพ้ืนท่ีอยางเพียงพอ 

3.1.2โรงเรียนมีผาสำหรับใชในงานพิธีตางๆ อยางเพียงพอ 

3.1.3โรงเรียนมีปายชื่อครูและปายชื่อแสดงหองเรียน 

3.1.4โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมนักเรียน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ  

 3.2.1 นักเรียน รอยละ 85 มีความพึงพอใจในบรรยากาศ สภาพแวดลอม  ความปลอดภัย และสิ่ง

อำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน ในระดับมาก 

 3.2.2 ครู รอยละ 85 มีความพึงพอใจในบรรยากาศ สภาพแวดลอม  ความปลอดภัย และสิ่งอำนวย

ความสะดวกภายในโรงเรียน ในระดับมาก 

4.กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 4.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 คน 

4.2 นักเรียน    จำนวน 192 คน 

 

5.กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน  (P) 

1.ศึกษาและสำรวจขอมูลพ้ืนฐานท่ีผานมา 

2.จัดทำกิจกรรมใหสอดคลองกับโครงการ 

3.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติตามโครงการ 

4.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

ตลอดปการศึกษา 

 

นายศรชัย  พลแกว 

การดำเนินงานตามแผน  (D) 

1.ดำเนินการตามโครงการฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

     1.1พัฒนาแหลงเรียนรูและปรับภูมิทัศน 

     1.2โรงเรียนมีอุปกรณทำความสะอาดพ้ืนท่ี 

     1.3.ปรับปรุงสนามฟุตบอล  

 

ตลอดปการศึกษา 

 

คณะครูทุกทาน 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (C) 

1. คณะกรรมการตามคำสั่ง กำกับติดตาม 

 

1-15 กันยายน 2565 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

การประเมิน/รายผลงาน  (A) 

1. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปใหผูบริหารทราบ 

 

20-25 กันยายน 2565 

 

นายศรชัย  พลแกว 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ (โดยละเอียด) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท) รวมเปนเงิน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

 กิจกรรมท่ี 1 

1.1จัดซ้ืออุปกรณทำความสะอาด 

1.2จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ สำหรับใชในการซอมแซมใน

สถานศึกษา 

   

90,724.63 

 

 

90,724.63 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท) รวมเปนเงิน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1.3ปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษา 

1.4ปรับปรุงและจัดซ้ืออุปกรณหองสุขา 

1.5ซอมแซม ปรับปรุงหองเรียน 

1.6ปรับปรุงสนามฟุตบอล 

รวมท้ังส้ิน 90,724.63 

 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือใช 

7.1นักเรียน  รอยละ 85 มีความพึงพอใจในบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม  ความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวก

ภายในโรงเรียน ในระดับมาก 

1. สอบถาม สัมภาษณ   1. แบบสอบถาม 

7 .2  คร ู  ร  อยละ 85 ม ีความพ ึ งพอใจในบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม  ความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวก

ภายในโรงเรียน ในระดับมาก 

2. ประเมินโครงการ 2. แบบประเมินโครงการ 

 

8.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักเรียนและครู มีบริเวณสถานที่ใชในการพักผอนและทำกิจกรรมดานการเรียนการสอน  โรงเรียนมี

สภาพแวดลอม ที่เอื้อตอบรรยากาศการเรียนการสอน ภูมิทัศนของโรงเรียนสวยงาม สะอาด เปนที่ชื่นชมของผู

มาเยี่ยมชมและติดตอราชการ 

 

ลงชื่อ............................................    ลงชื่อ............................................... 

              (นายศรชัย  พลแกว)                     (นายศรชัย  พลแกว)  

         ผูรับผิดชอบโครงการ                    ผูเห็นชอบ/หัวหนาโครงการ 

 

ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

                                            อนุมัติ     ไมอนุมัติ เพราะ.................................................... 

 

       ลงชื่อ...............................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                            (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

                                              ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
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โครงการ  สงเสริมสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน 

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา/แผนการศึกษาแหงชาติ (ปพ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

สนองยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 1 นักเรียนคุณภาพ Quality of Student 

ขอท่ี 1 มีความรูและสมรรถนะจากการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

กลยุทธขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

 ตัวชีวัดท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

สอดคลองมาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ.  

ดานท่ี 1 ดานคุณภาพศิษย 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต 
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ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม นายเกียรติศักดิ์ บังนาน 

ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มตน  1 ตุลาคม  2564   ระยะเวลาส้ินสุด   30  กันยายน  2565 

สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสุขภาพรางกาย เพราะถา

สุขภาพดี การเรียน การรับรู และมีความสุขในสังคมซึ่งกำหนดใหผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม จึงไดจัดทำโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐาน

การศึกษาชาติการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและหาความรู

ดวยตนเองใหเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล ครูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

จึงตองจัดประสบการณ สถานการณใหเด็กไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา  จึงจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดพัฒนาใหมสีุข

นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตในทางที่ดีและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน และเกณฑของสมศ. 

กำหนดไวไดบรรลุเปาหมายเปนอยางดี 

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1.  เพ่ือใหผูเรียนรักการออกกำลังกาย  ดูแลสุขภาพ  ชวยเหลือตนเอง มีสุขนิสัยท่ีดี  

 2.2.  เพ่ือใหผูเรียนมีน้ำหนัก  สวนสูง  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  

 2.3.  เพ่ือใหผูเรียนเห็นโทษของสิ่งเสพติดใหโทษ  และสิ่งมอมเมา  

 2.4.  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความม่ันใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  เปนผูมีความราเริง  แจมใส  มี

มนุษยสัมพันธท่ีดี  ตอเพ่ือน ครู และผูอ่ืน 

 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

        1.  นักเรียนรอยละ 95 รักการออกกำลังกาย  ดูแลสุขภาพชวยเหลือตนเอง  มีสุขนิสัยท่ีดีมี 

    น้ำหนัก  สวนสูง ตามมาตรฐาน 

        2.  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  เห็นโทษของสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา  รอย

    ละ 95 

        3.  นักเรียนรอยละ 95 มีความม่ันใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  จิตใจราเริงแจมใส  

        4.  นักเรียนรอยละ 95 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ตอเพ่ือน  ครู  และผูอ่ืน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

                 1.  นักเรียนรักการออกกำลังกาย  ดูแลสุขภาพชวยเหลือตนเอง  มีสุขนิสัยท่ีดีมีน้ำหนัก   

   สวนสูงตามมาตรฐาน 

        2.  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  เห็นโทษของสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา 

        3.  นักเรียนมีความม่ันใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  ราเริง  แจมใส  

        4.  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ตอเพ่ือน  ครู  และผูอ่ืน 
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4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 4.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม      

     

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/ วางแผน (P) 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2.  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

 

ตุลาคม 

2564 

 

งานอนามัยและโภชนาการ 

การดำเนินงานตามแผน (D) 

ดำเนินการตามกิจกรรม 

- กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูงและทดสอบ

สมรรถภาพทางรางกายและกิจกรรมเฝาระวัง

โรคติดตอ 

- กิจกรรมสงเสริมสขุภาพอนามัยในโรงเรียน 

 

 

ตลอดป 

 

 

ตลอดป 

 

 

คณะครูทุกคน 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (C) 

ผูบริหาร นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอย

อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของ

ผูเก่ียวของ ใหเปนไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ 

กำหนด 

 

ตลอดป 

 

ผูบริหาร 

 

การประเมิน/รายผลงาน  (A) 

1. สรุปประเมินผลโครงการฯ  รายกิจกรรมและ

ภาพรวมของโครงการ 

2. จัดทำรูปเลมรายงานผลโครงการ 

 

กันยายน 2565 

 

นายเกียรติศักดิ์ บังนาน 

 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี รายการ 

เงินงบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
รวม ตอบ 

แทน 
ใชสอย วัสดุ 

1. 

2. 

3. 

4. 

ปายไวนิล 

อุปกรณทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

แฟมเก็บขอมูลนักเรียน 

ชุดยาสามัญ 

   

 

 1,500 

2,500 

1,000 

3,000 

รวมท้ังส้ิน 8,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เครื่องมือท่ีใช 

    1. นักเรียน รอยละ 95 รักการออกกำลังกาย  ดูแลสุขภาพชวยเหลือ

ตนเอง  มีน้ำหนัก  สวนสูงตามมาตรฐาน  

    2. นักเรียน รอยละ 95 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  เห็นโทษของสิ่ง

เสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา 

    3. นักเรียน รอยละ 95 มีความม่ันใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  รา

เริง  แจมใส   

    4. นักเรียน รอยละ 95 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ตอเพ่ือน  ครู และผูอ่ืน   

แบบสัมภาษณ 

แบบสำรวจ 

 

 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1. ใหผูเรียนรักการออกกำลังกาย  ดูแลสุขภาพ  ชวยเหลือตนเอง มีสุขนิสัยท่ีดี  

 9.2. ใหผูเรียนมีน้ำหนัก  สวนสูง  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  

 9.3. ใหผูเรียนเห็นโทษของสิ่งเสพติดใหโทษ  และสิ่งมอมเมา  

 9.4. สงเสริมใหผูเรียนมีความม่ันใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  เปนผูมีความราเริง  แจมใส  มี

มนุษยสัมพันธท่ีดี  ตอเพ่ือน ครู และผูอ่ืน 

 

ลงชื่อ.....................................ผูรับผิดชอบโครงการ         ลงชื่อ..........................................ผูเห็นชอบโครงการ 

    ( นายเกียรติศักดิ์ บังนาน )                         ( นายศรชัย พลแกว ) 

 

ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

                                            อนุมัติ     ไมอนุมัติ เพราะ.................................................... 

 

       ลงชื่อ...............................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                            (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

                                              ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
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โครงการ พัฒนางานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ 

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา/แผนการศึกษาแหงชาติ (ปพ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

สนองยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา  

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 3 หองเรียนคุณภาพ Quality of Administrator  

ขอท่ี 5 สงเสริมกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพใน 4 ดาน 

ดานท่ี 4 โรงเรียนคุณภาพ Quality of School  

ขอท่ี 3 มีการกระบวนบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  

ขอท่ี 4 มีความเปนเลิศมตราฐานคุณภาพ  

กลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

กลยุทธขอท่ี 3 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาเปนระบบแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 

สอดคลองมาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ.  

ดานท่ี 3 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 10 การดำเนินงานของผูอำนวยการ 

ตัวบงชี้ท่ี 11 การบริหารความเสี่ยง 

ดานท่ี 4 ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 13 การใหความรวมมือท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 14 การใหความรวมมือกับชุมชน/สังคมท่ีสงผลตอสถานศึกษา 
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ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบโครงการ    นางธิดารัตน  สมบูรณศิลป 

ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มตน   1 ตุลาคม  2564  ระยะเวลาส้ินสุด   30 กันยายน  2565 

สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา เปนการนำเสนอขอมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของ

สถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบคนไดตามหมวดหมู เพื่อใหผูบริหาร ผูเกี่ยวของใชประโยชนในการพิจารณาวางแผน

พัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ขอมูลจำเปนสำหรับระบบ

สารสนเทศพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ความตองการของชุมชน สภาพการ

บริหารและการจัดการตามโครงสรางและภารกิจ  ในการทำระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ถาระบบ

ขอมูลสารสนเทศไมครบถวน ไมชัด ไมถูกตอง ไมรูความตองการของชุมชน ก็จะไมสามารถท่ีจะหาสิ่งตาง ๆ เพ่ือ

มาใชในการพัฒนาโรงเรียนได  เม่ือทราบขอมูลจะทำใหระบบเกิดข้ึนและสามารถดำเนินการเรื่องตาง ๆ ได เพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษาไดตามแนวทางท่ีวางไวได 

ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน เปนระบบสารสนเทศที่ตองทำการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน

ทั้งหมด สารสนเทศสวนนี้เกิดจากครูผูสอนหรือผูปฏิบัติงาน เชน ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจำแนกเปนรายชั้นรายป 

ผลการประเมินคุณภาพของผูเรียน รายงานผลความกาวหนาของผูเรียน รายงานความประพฤติ พฤติกรรมการ

แสดงออกของผูเรียน  ระบบสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียน โรงเรียนตองมีการจัดทำข้ึน ใหเปนไปตามมาตรฐานการ

ประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินจากตนสังกัด การเก็บขอมูลจะสงผลถึงการประเมินคุณภาพผูเรียน และ

ผลท่ีไดจะเปนตัวชี้วัดคุณภาพ ซ่ึงจะเปนตัวบงบอกความกาวหนาของผูเรียน 

อีกทั้งการนำขอมูลสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูมาบริการใหกับนักเรียนและชุมชนใชในการศึกษา

คนควาประกอบการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด สนองกลยุทธการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ

การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดทุกระดับ และ

สนองมาตรฐานการศึกษาจึงเสนอโครงการนี้ข้ึน  

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบ ถูกตอง เปนปจจุบัน 

2.2 เพ่ือนำขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชน ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือเปนแหลงใหบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรและผูสนใจ 

2.4 เพ่ือจัดเก็บขอมูลในโปรแกรมระบบบรหิารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน 

2.5 เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโรงเรียนผานชองมทางประชาสัมพันธตาง ๆ ท่ีกำหนด 
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3. เปาหมาย 

2.6 เชิงปริมาณ 

2.6.1 จัดเก็บขอมูลสารสนเทศลงในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาทุก

โปรแกรม ตามท่ีไดรับมอบหมาย รอยละ  90 

2.6.2 จัดทำวารสารประชาสัมพันธโรงเรียนทุกเดือน   

2.6.3 จัดทำเว็บไซตโรงเรียนตลอดปการศึกษา  

2.6.4 จัดทำเว็บเพจโรงเรียนตลอดปการศึกษา 

 

2.7 เชิงคุณภาพ  

2.7.1 โรงเรียนจัดเก็บขอมูลสารสนเทศไดถูกตองเปนระบบและเปนปจจุบัน 

2.7.2 โรงเรียนใหบริการขอมูลสารสนเทศแก บุคคล และหนวยงานอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.7.3 นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนไดรับขอมูลขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอยางตอเนื่อง       

  ท้ังทางวารสารประชาสัมพันธ  เว็บไซต  และเว็บเพจของโรงเรียน 

 

4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน  (P) 

1. สำรวจขอมูล เก็บรวมรวมขอมูล ปญหา อุปสรรคในการ

ดำเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

3. ประชุมชี้แจงคณะทำงานกำหนดรูปแบบขอบเขตขอมูล และ

ขอบเขตการทำงาน 

 

พฤศจิกายน 2564 

 

 

นางธิดารัตน สมบูรณศิลป 

การดำเนินงานตามแผน  (D) 

1. . จัดหาวัสด ุ– ครุภัณฑ ในการดำเนินการจัดทำขอมูลสารสนเทศ

ทุก ๆ ทุกระทุกโปรแกรม  เชน(OBEC – SMIS,  

DATA ON WEB DMC SESA เปนตน ) 

2. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศลงในโปรแกรม 

ระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศใหเปนระบบ 

3. กิจกรรมจัดทำเว็บไซต เชาพ้ืนท่ีเว็บไซต 

4.  กิจกรรมจัดทำเว็บเพจ 

 

ตลอดปงบประมาณ 

2564 

 

นางธิดารัตน สมบูรณศิลป 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

5.  กิจกรรมจัดทำวารสารประชาสัมพันธ 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (C) 

1. คณะกรรมการตามคำสั่ง กำกับติดตาม 

 

1-15 กันยายน 2565 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

การประเมิน/รายผลงาน  (A) 

1. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปใหผูบริหารทราบ 

 

20-25 กันยายน 2565 

 

นางธิดารัตน สมบูรณศิลป 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ (โดยละเอียด) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 จัดเก็บขอมูลสารสนเทศลงในโปรแกรมระบบ

บริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษา จัดหาวัสดุ-

ครุภณัฑ 

 

 

- 

 

- 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

 กิจกรรมท่ี 2 

2.1  ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารใหกับนักเรียน  

ผูปกครอง  หนวยงานตนสังกัด หนวยงานตางๆ จัดหา

วัสดุ-ครุภัณฑ  จัดทำ 

   - วารสารประชาสัมพันธ 

   - เว็บไซตโรงเรียน 

   - เว็บเพจโรงเรียน 

2.2 จัดทำเว็บไซต เชาพ้ืนท่ีเว็บไซต 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

1,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

1,000 

 

 

 

 

 

 

3,000 

รวมท้ังส้ิน 5,000 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือใช 

1.  โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศท่ีครบถวน สมบูรณ  

ครอบคลุมในทุกดาน  

สำรวจขอมูลสารสนเทศ - แบบสำรวจขอมูล 

2.  โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศมาใชในการวางแผนพัฒนา

โรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สำรวจขอมูลสารสนเทศท่ี
นำมาใชในการวางแผนพัฒนา 

- แบบสำรวจ 

3.  โรงเรียนขอมูลสารสนเทศใหบริการแกนักเรียน บุคคล

และหนวยงานอ่ืน 

ประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือใช 

4.  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารใหกับ

นักเรียน  ผูปกครอง  หนวยงานตนสังกัด หนวยงานตาง ๆ    

ไดทราบ  โดยผานชองทางดังนี ้

   - วารสารประชาสัมพันธ 

   - เว็บไซตโรงเรียน 

   - เว็บเพจโรงเรียน 

สำรวจการประชาสัมพันธของ
ทางโรงเรียน 

- แบบสำรวจ 

 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1   โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศท่ีครบถวน เปนปจจุบันครอบคลุมงานท้ัง 4 ดาน สามารถนำขอมูล

สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

8.2   โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบ เปนปจจุบัน เพ่ือรายงานหนวยงานตนสังกัด สพฐ.    สพ

ม.พิจิตร และใหบริการหนวยงานภายนอก  ชุมชน ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

 8.3   โรงเรียนเผยแพรขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโรงเรียน ในชองทาง วารสาร

ประชาสัมพันธ  เว็บไซต  เว็บเพจ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

ลงชื่อ..............................................                        ลงชื่อ.............................................. 

                  (นางธิดารัตน  สมบูรณศิลป)                       (นายศรชัย  พลแกว)  

            ผูรับผิดชอบโครงการ                     ผูเห็นชอบ/หัวหนาโครงการ 

 

 

ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

                                            อนุมัติ     ไมอนุมัติ เพราะ.................................................... 

 

       ลงชื่อ...............................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                            (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

                                              ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

 

 

 

 
 



 
 

76 

แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ 2565 

 

 

 

โครงการ งานสัมพันธชุมชน 

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา/แผนการศึกษาแหงชาติ (ปพ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

สนองยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา  

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 2 ครูผูสอนคุณภาพ Quality of Teacher  

ขอท่ี 3 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูดาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรู  

กลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

กลยุทธขอท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน บนพ้ืนฐานของวิถีชุมชน และความเปนไทย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ตัวชี้วัดท่ี  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 

สอดคลองมาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ.  

ดานท่ี 4 ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 13 การใหความรวมมือท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 14 การใหความรวมมือกับชุมชน/สังคมท่ีสงผลตอสถานศึกษา 
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ลักษณะโครงการ  (/) ตอเนื่อง  ( ) ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง 

ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มตน 1 ตุลาคม  2564  ระยะเวลาส้ินสุด   30 กันยายน  2565 

สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม มีเขตบริการที่รับผิดชอบ  2 ตำบล คือ ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง 14 

หมูบาน และ ตำบลทุงใหญ อำเภอโพธิ์ประทับชาง หมู 3 และหมู 16  ซึ่งโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม มีความ

จำเปนจะตองไดรับการสนับสนุนสงเสริม จากผูปกครองนักเรียน  กรรมการสถานศึกษา ชาวบานทั้ง 2  ตำบล  

ในดานตางๆ  

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  ตระหนักถึงความสำคัญในการสรางความสัมพันธกับชุมชน  จึงไดจัดทำ

โครงการนี้ข้ึน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545  มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราท่ี  29   ให

สถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 

สถาบนัการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ

เรียนรูภายในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิ

ปญญาและวิทยากรตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ  รวมทั้งวิธีการ

สนับสนนุใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชนกับโรงเรียน   

 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหผูปกครองนักเรียน  ชุมชน  องคกรปกครองทองถ่ิน  เอกชน และสถานบันตางๆมารวมกัน

พัฒนาโรงเรียน 

2.2 เพ่ือขอความรวมมือสนับสนุนดานงบประมาณและทุนการศึกษา 

2.3 เพ่ือการสรางความสัมพันธ อันดีระหวางโรงเรียนและชุมชน  

2.4  เพ่ือประชาสัมพันธความกาวหนาและผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียน  องคกรและชุมชน ไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 

2. ผูปกครองเขารวมประชุม ไมนอยกวารอยละ  80 

3. นักเรียนรอยละ 20  ไดรับทุนการศึกษาจากองคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานตางๆ 

4. โรงเรียนไดรับความรวมมือ และไดรับการสนับสนนุเอาใจใสจากองคกรปกครองทองถ่ิน  องคกรอ่ืน และชุมชน  

    รอยละ 90 

5. ผูปกครอง  ครูและนักเรียนรอยละ 90  มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และสามารถ 

   ทำงานรวมกับผูอ่ืน  อยูรวมกันไดอยางมีความสุข  
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3.2 เชิงคุณภาพ  

   1.  ผูปกครอง องคกรและชุมชนใหการสนับสนุนการพัฒนางานทุกดานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

          และมีความพึงพอใจตอผลสำเร็จ 

2.  โรงเรียน ผูปกครอง องคกรและชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน  อีกท้ังชุมชนรับรูขาวสาร  

    ความกาวหนาของโรงเรียน 

 3.  ผูปกครองและครท่ีูปรึกษารวมกันแกไขปญหาและพัฒนาบุตรหลานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 4.1นักเรียนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

4.2 ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

4.3 คณะผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน  (P) 

1.แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการ 

3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการทำงาน 

 

1-15 ตุลาคม 2564 

 

 

 

การดำเนินงานตามแผน  (D) 

1.ดำเนินงานตามแผนของแตละกิจกรรมท่ีกำหนดไว 
 

ตลอดปงบประมาณ 

2565 

 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (C) 

1. คณะกรรมการตามคำสั่ง กำกับติดตาม 

 

1-15 กันยายน 2565 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

การประเมิน/รายผลงาน  (A) 

1. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปใหผูบริหารทราบ 

 

20-25 กันยายน 2565 

 

 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ (โดยละเอียด) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

รวมเปนเงิน 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

 กิจกรรมท่ี 1 

1.1 สัมพันธชุมชน 

   - 

รวมท้ังส้ิน - 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือใช 

ผูปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียนรวมมือแกไขปญหา

ดานการเรียนและดานความประพฤติของบุตรหลาน 

ประเมินความพึงพอใจ
ผูปกครองและนักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

โรงเรียนไดรับความชวยเหลือ สนับสนุนการจัดการศึกษาและ

รวมมือพัฒนาโรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ
ผูปกครองและนักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผูปกครองและครูมีการติดตอสื่อสารความเคลื่อนไหว  

ความกาวหนาของโรงเรียน 

ประเมินความพึงพอใจ
ผูปกครองและนักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 โรงเรียนผูปกครอง องคกรและชุมชน มีความสัมพันธท่ีดีตอกันและใหการสนับสนุนการเขารวม 

           กิจกรรมและการพัฒนางานทุก ๆ ดานของโรงเรียน 

8.2 ผูปกครอง องคกรและชุมชน มีความเขาใจสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน สามารถ

รวมแกไขปญหาตาง ๆ ตามสภาพปญหา  และความตองการ 

 8.3 โรงเรียนมีคุณภาพ และมาตรฐานจนเปนท่ียอมรับของผูปกครอง องคกรและชุมชน 

 

ลงชื่อ....................................     ลงชื่อ................................... 

      (นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง)                   (.....................................)

    ผูรับผิดชอบโครงการ              ผูเห็นชอบ/หัวหนาโครงการ 

 

ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

                                            อนุมัติ     ไมอนุมัติ เพราะ.................................................... 

 

       ลงชื่อ...............................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                            (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

                                              ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 

แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ 2565 

 

 

 

โครงการ พัฒนางานธรุการ 

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา/แผนการศึกษาแหงชาติ (ปพ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา 

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 4 โรงเรียนคุณภาพ Quality of School  

ขอท่ี 2 มีกระบวนการพัฒนาดวยกระบวนการวางแผนการทำงานรวมกัน  

ขอท่ี 3 มีการกระบวนบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  

ขอท่ี 4 มีความเปนเลิศมาตรฐานคุณภาพ 

กลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

กลยุทธขอท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน บนพ้ืนฐานของวิถีชุมชน และความเปนไทย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ตัวชี้วัดท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สอดคลองมาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ.  

ดานท่ี 7 ดานมาตรการสงเสริม 

ตัวบงชี้ท่ี 19 มาตรการสงเสริม (ภายในสถานศึกษา) 

ตัวบงชี้ท่ี 20 มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 
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ลักษณะโครงการ  (/) ตอเนื่อง  ( ) ใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวเกสรี พรหมอยู 

ระยะเวลาดำเนินการ  เริ่มตน 1 ตุลาคม  2564  ระยะเวลาสิ้นสุด   30 กันยายน  2565 

สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

งานสารบรรณถือเปนงานสำคัญอีกดานหนึ่งของหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากตองมีการ

ติดตอดวยหนังสือโตตอบภายในหนวยงานกับหนวยงานและกับบุคคลภายนอก  นอกจากนี้ในทุกหนวยงานยัง

ตองมีการดำเนินการดานการออกคำสั่ง ระเบียบหรือประกาศเพื่อใหสมาชิกในองคกรไดรับทราบ จึงมีความ

จำเปนอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติงานดานสารบรรณและผูบริหารทุกระดับจะตองเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักและ

แนวทางในการปฏิบัติงานสารบรรณ รวมทั้งฝกปฏิบัติตามรูปแบบแลขั้นตอนที่ถูกตอง เพื่อให การปฏิบัติงานใน

ความรับผิดชอบเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพไดอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งยังเปนแนวทางใน

การเสริมสรางความเชื่อมั่นในองคกรใหเกิดขึ้นไดทางหนึ่งดวยขอมูลขาวสาร และใชเปนแนวปฏิบัติที่เปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน งานพัฒนางานธุรการสารบรรณและการสื่อสารสอดคลอง  กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข 4 มิติมาใชในการดำเนินงาน ตั้งแตกระบวนการวางแผน การดำเนินงาน และ

สรุปผลการดำเนินงาน 

ดังนั้น เพ่ือใหงานสารบรรณของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม มีการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

มีความเปนระเบียบเรียบรอยตามระบบการดำเนนิงานสารบรรณ จึงจัดทำโครงการพัฒนางานสารบรรณข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหการดำเนินงานสารบรรณเปนไปดวยความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณใหมีความถูกตองและมีความเปนระบบ สามารถคนหา

หนังสือราชการรวมถึงการจัดเก็บหนังสือไดงายและสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

2.3 เพ่ือใหงานสารบรรณมีประสิทธิภาพโดยใชหลัก 5 ส 

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  ครูและบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียน รอยละ 95 ไดรับความสะดวกรวดเร็วของ

การติดตอประสานงานทำใหสามารถติดตองานท่ีสำคัญ ๆ ไดอยางดียิ่ง  

3.2   เชิงคุณภาพ  

           3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมีความพึงพอใจใน

การรับบริการของงานสารบรรณโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

           3.2.2 มีการจัดเก็บหนังสือราชการอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดทันที 
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4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 4.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน  (P) 

1. ประชุมวางแผนการจัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีทันสมัยตอการดำเนินงาน

สารบรรณ 

 

ตุลาคม 2564 

 

นางสาวเกสรี พรหมอยู 

การดำเนินงานตามแผน  (D) 

1. กิจกรรมพัฒนางานธุรการ-สารบรรณและการสื่อสาร                                                                       

2. กิจกรรมดำเนินการสำรวจราคาวัสดุ/อุปกรณ 

3. กิจกรรมรับ- สงหนังสือราชการและงานท่ีเก่ียวของกับงานธุรการ 

พรอมท้ังจัดเก็บใหเปนระบบ 
 

ตลอดปงบประมาณ นางสาวเกสรี พรหมอยู 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (C) 

1. คณะกรรมการตามคำสั่ง กำกับติดตาม ผูบริหาร นิเทศติดตามการ

ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของ

ผูเก่ียวของใหเปนไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด 

 

1-15 กันยายน 2565 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

การประเมิน/รายผลงาน  (A) 

1. สรุปประเมินผลโครงการฯ รายกิจกรรมและภาพรวมของโครงการ 

2. จัดทำรูปเลมรายงานผลโครงการ 

3. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปใหผูบริหารทราบ 

 

20-25 กันยายน 

2565 

 

 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ (โดยละเอียด) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ (บาท) รวมเปนเงิน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1 วัสดุ อุปกรณ ในธุรการและสารบรรณ   6,000 6,000 

รวมท้ังส้ิน 6,000 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือใช 

1. การดำเนินงานสารบรรณเปนไปดวยความคลองตัวและมี

ประสิทธิภาพ  รอยละ 90 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือใช 

2. ระบบงานสารบรรณใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย  

สามารถคนหาหนังสือราชการรวมถึง การจัดเก็บหนังสือได

งายและสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  รอยละ 95 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

3. งานสารบรรณมีประสิทธิภาพโดยใชหลัก  5 ส รอยละ 95 แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 ใหการดำเนินงานสารบรรณเปนไปดวยความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

 8.2 พัฒนาระบบงานสารบรรณใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สามารถคนหาหนังสือราชการรวมถึง 

การจัดเก็บหนังสือไดงายและสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 8.3 ใหงานสารบรรณมีประสิทธิภาพโดยใชหลัก 5 ส 

 

ลงชื่อ...................................................    ลงชื่อ.................................................... 

         (นางสาวเกสรี  พรหมอยู)                      (นายศรชยั พลแกว) 

ผูรับผิดชอบโครงการ           ผูเห็นชอบ/หัวหนาโครงการ 

 

       

 ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

     อนุมัติ    ไมอนุมัติ เพราะ............................................................ 

 

 

    ลงชื่อ................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                ( นางสาวศิรินาฏ เจาะจง ) 

         ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
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1. ช่ือโครงการ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางขวัญกำลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   งบประมาณ : 75,000 บาท 

   ผูรับผิดชอบ : นายพสุธันย  จูทัย 

   ประเภทงบประมาณ : (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอ่ืนๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1 กิจกรรมการศึกษาดูงาน 60,000 นายพสุธันย จูทัย  

 

 

สามารถถัว

จายไดทุก

รายการ 

1.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและสงเสริมวินัย
ขาราชการ/คุณธรรมและจริยธรรมรวมกับ
หนวยงานภายนอก 

10,000 นายพสุธันย จูทัย 

1.3 กิจกรรมสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 3,000 นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท 

1.4 กิจกรรมสรรหาและบรรจุแตงตัง้ - นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท 

1.5 กิจกรรมทะเบียนประวัติ 500 นางธิดารัตน  สมบูรณณสิลป 

1.6 กิจกรรมขอเครื่องราชยและใบประกอบวชิาชีพครู 500 นายฐิติวรรณ  พานทอง 

1.7 กิจกรรมเลื่อนเงินเดือน 1,000 นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท 

รวม 75,000  

 

2. ช่ือโครงการ : สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 

   งบประมาณ 25,724.63 บาท    

   ผูรับผิดชอบ นายพสุธันย  จูทัย 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอ่ืนๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.1 กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 8,000 นายนิรวิทย ขาวหนู 

ทุกรายการ

สามารถถัว

จายได 

 

2.2 กิจกรรมสภานักเรียน 8,000 นายพสุธันย  จูทัย 

2.3 กิจกรรมปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 1,000 นางสาวชลธิชา  นักพรานบุญ 

2.4 กิจกรรมวันสำคัญ 8,724.63 นายพสุธันย  จูทัย 

2.5 กิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน 6,000 นางสาวพิไลวรรณ ปุนพันป 

2.6 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 3,000 นายมานะพงษ  พินธุ 

รวม 25,724.63  
 

 

 

 

กลุมบริหารงานบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางขวัญกำลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

สนองนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 2 ครูผูสอนคุณภาพ Quality of Teacher  

ขอท่ี 1 สมรรถนะดานวิชาชีพครูดานความรู การพัฒนาตนเอง 

สมรรถนะดานวิชาชีพครูดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

ขอท่ี 2 ทักษะและความสามารถดานการจัดการเรียนรูตามนโยบาย/จุดเนนดาน 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การใชสื่อเทคโนโลยี 

- การวัดและประเมินผล 

- การสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 3 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูดาน 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรู  

- การนิเทศภายในและการนิเทศการศึกษา 

กลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

กลยุทธขอท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธขอท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเปนระบบแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 

สอดคลองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวชีวัดท่ี 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สอดคลองมาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ.  

ดานท่ี 2 ดานคุณภาพครู/อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 5 ครู/อาจารยเปนคนดีมีความสามารถ 

ตัวบงชี้ท่ี 6 ครู/อาจารยสรางสรรคหองเรียน/แหลงเรียนรูคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 7 ครู/อาจารยมีผลงานท่ีนำไปใชประโยชน 

ตัวบงชี้ท่ี 8 ครู/อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 
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ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายพสุธันย  จูทัย 

ระยะเวลาดำเนินการ   วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2565 

สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  รัฐบาลใหความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและ ยกระดับ

คุณภาพคนในสังคม สิ ่งสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูใหมีความ

เจริญกาวหนาในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป  วิทยาการท่ี

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทำใหครูตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้  เพ่ือเปน

ครูท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญท้ังนี้ ในการขับเคลื่อนภารกิจของ

โรงเรียนใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ไดนั้น จะตองอาศัยความรูความสามารถ 

ทักษะ สมรรถนะ ศักยภาพ และความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนา

บุคลากรของโรงเรียน เพื่อใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะ และมีศักยภาพที่เพียงพอและ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และพรอมท่ีจะเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

ภารกิจไปสูเปาหมายที่กำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม และกลไกอีกขอ

หนึ่งท่ีจะชวยสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนในองคกรปฏิบัติหนาเท่ีเต็มความสามารถ คือการสรางขวัญและกำลังใจ

เพื่อใหบุคคลากรเกิดความมั่นใจในการทำงาน ความรูสึกที่ดีตอองคกร รักและผูกพันกับองคกร เกิดความมั่นคง

และอุทิศตนในการทำงานอยางเต็มความสามารถ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ตระหนักถึงความสําคัญในการ

พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางขวัญกำลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอยางทั่วถึงและ

ตอเนื่องจึงไดดำเนินการจัดทำโครงการ“พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางขวัญกำลังใจขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565”  ข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพ่ือพัฒนาครูตามนโยบายของสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.2 เพ่ือเปดโอกาสใหครูไดพัฒนาตนตามความตองการของตน 

 2.3 เพ่ือพัฒนางานบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2.4 เพ่ือพัมนาบุคลากรในสถานศึกษาไดมีความรูเพ่ิมเพ่ือทดแทนการสอนกันและกันในยามเกิดความ

ขาดแคลนครูในสถานศึกษา  

 

3. เปาหมาย 

   3.1 เปาหมายดานปริมาณ 

 3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม จำนวน ๑๗ คน ไดรับการพัฒนา 

 3.1.2 จัดทำสรุปรายงานผลดำเนินการงานแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การ

ลงโทษนักเรียน  
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 3.1.3 จัดทำสรุปกิจกรรมวันสำคัญในรอบปงบประมาณทุกกิจกรรม 

 3.1.4 จัดทำสรุปเยี่ยมบานรายหอง และ เลมสรุปของโรงเรียน 

 3.1.5 จำทำขอมูลนักเรียนเรื่องปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

  3.2 เปาหมายดานคุณภาพ 

3.2.1 ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  3.2.2 ครูและบุคลากรไดรับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตามศักยภาพและความเหมาะสม 

  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน  (P) 

1. สำรวจขอมูล เก็บรวมรวมขอมูล ปญหา อุปสรรคในการเนิน

งานในรอบปท่ีผานมา 

2. ประชุม ปรึกษาหารือผูท่ีเก่ียวของ 

 

1-5 ตุลาคม 2564 

 

 

 

 นายพสุธันย  จูทัย 

 

การดำเนินงานตามแผน  (D) 

1.ดำเนินการตามกิจกรรม 

- การศึกษาดูงาน 

- การพัฒนาบุคลากรสงเสริมวินัยขาราชการ 

- สรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

- สรรหาบรรจุแตงตั้ง 

- งานทะเบียนประวัติ 

- งานขอเครื่องราชยและใบประกอบวิชาชีพครู 

- งานเลื่อนข้ันเงินเดือน 

    

2. นำขอมูลท่ีเปนปญหา อุปสรรคมาประชุมปรึกษา หา

แนวทางในการดำเนินระบบงานแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ในปปจจุบัน 

3. เก็บรวมรวมขอมูล ขอเสนอแนะ เปนขอมูลพ้ืนฐานในการ

ดำเนินการงานแนวทางในการปฏิบัติในปงบประมาณตอไป  

 

1 พฤศจิกายน 2564 

ถึง 

31 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพสุธัย  จูทัย 

นายพสุธัย  จูทัย 

นายพสุธัย  จูทัย 

นายพสุธัย  จูทัย 

นางธิดารัตน  สมบูรณศิลป 

นายฐิติวรรณ  พานทอง 

นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท 

 

 

 

 

 

 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (C) 

7. คณะกรรมการตามคำสั่ง ติดตาม ตรวจสอบระบบ 

 

1-15 กันยายน 2565 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

การประเมิน/รายผลงาน  (A) 

8. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปใหผูบริหารทราบ 

30 กันยายน 2565   นายพสุธันย  จูทัย 
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5. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี รายการ 

เงินงบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
รวมท้ังส้ิน ตอบ 

แทน 

ใช

สอย 
วัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 

- การศึกษาดูงาน 

- การพัฒนาบุคลากรสงเสริมวินัยขาราชการ 

- สรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

- สรรหาบรรจุแตงตั้ง 

- งานทะเบียนประวัติ 

- งานขอเครื่องราชยและใบประกอบวิชาชีพ

คร ู

- งานเลื่อนข้ันเงินเดือน 

     

60,000 

10,000 

 

3,000 

0 

500 

500 

1,000 

รวมท้ังสิน 75,000 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการ เครื่องมือท่ีใช 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ 

- ความพึงพอใจของครูและบุคลากรฯ 

สังเกต 

สอบถาม 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ไดรับการพัฒนาใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะ 

มีสมรรถนะมีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพยีงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย  

8.2 ครูและบุคลากรเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อราชการตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาล ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดความรักความผูกพันตอองคการและเพื่อนรวมงาน เกิดขวัญกําลังใจ

และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการรวมกันขับเคลื่อน

ภารกิจของโรงเรียนไปสูเปาหมายท่ีกำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม 

 

ลงชื่อ....................................        ลงชื่อ........................................    

             ( นายพสุธันย  จูทัย )                       ( นายพสุธันย  จูทัย ) 

   ผูรับผิดชอบโครงการ              ผูเห็นชอบโครงการ 
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ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม                

                                              อนุมัติ    ไมอนุมัติ เพราะ.................................................... 

 

    ลงชื่อ................................................ผูอนุมัติโครงการ 

              ( นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

           ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 

แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ 2565 

 
โครงการ สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน  

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

 

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 1 นักเรียนคุณภาพ Quality of Student  

ขอท่ี 2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคจากการจัดการเรียนการสอน 

ขอท่ี 3 มีผลงานดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมหลักจากการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

กลยุทธขอท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธขอท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน บนพ้ืนฐานของวิถีชุมชน และความเปนไทย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

ตัวชีวัดท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวชีวัดท่ี 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                        และทุกกลุมเปาหมาย 

ตัวชีวัดท่ี 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ตัวชีวัดท่ี 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ตัวชีวัดท่ี  3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ตัวชีวัดท่ี  3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

ตัวชีวัดท่ี  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 

มาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ. 

ดานท่ี 1 ดานคุณภาพศิษย 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนเปนคนดี 

ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนมีทักษะชีวิต 

ดานท่ี 2 ดานคุณภาพครู/อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 6 ครู/อาจารยสรางสรรคหองเรียน/แหลงเรียนรูคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7 ครู/อาจารยมีผลงานท่ีนำไปใชประโยชน 

ตัวบงชี้ท่ี 8 ครู/อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 

ดานท่ี 3 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ดานท่ี 4 ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 13 การใหความรวมมือท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 14 การใหความรวมมือกับชุมชน/สังคมท่ีสงผลตอสถานศึกษา 

ดานท่ี 5 ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 15 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

ดานท่ี 6 ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ 

ตัวบงชี้ท่ี 17 อัตลักษณผูเรียน 

- รักษความเปนไทย มีวินัย ใจสาธารณะ 

ตัวบงชี้ท่ี 18 เอกลักษณสถานศึกษา 

  - โรงเรียนรมรื่น 

ดานท่ี 7 ดานมาตรการสงเสริม 

ตัวบงชี้ท่ี 19 มาตรการสงเสริม (ภายในสถานศึกษา) 

ตัวบงชี้ท่ี 20 มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 
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ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นายพสุธันย  จูทัย 

ระยะเวลาดำเนินการ   วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2564- วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2565 

สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การที่จะพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหนักเรียนมีพฤติกรรมและคานิยมที่พึงประสงค  การที่โรงเรียนจัด

กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาการเรียนรู  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง มีคานิยม

ที่พึงประสงค ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดนั้น  งานกิจกรรม

นักเรียนเปนงานหนึ่งที่บรรจุอยูในกลุมงานบริหารทั่วไป ที่มีขอบขายการบริหารงานเกี่ยวของกับกก ระเบียบ 

ขอบังคับของโรงเรียน เพ่ือใหเปนแนวทางในการปฏิบัติแนวทางเดียวกัน   กฎ ระเบียบของ 

 โรงเรียนเปนสิ่งสำคัญ กลาวคือ โรงเรียนตองดำเนินงานและการควบคุมการบริหารกิจการนักเรียนให

เปนไปตามกกกระทรวง  การจัดกิจกรรมทุกรูปแบบอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม

ที่สำคัญในทองถิ่น ซึ่งเปนการเรียนในแหลงเรียนรูที่นักเรียนตองเรียนรูไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง

ประสงคของนักเรียน  เพ่ือมุงใหนักเรียนไดรับการเรียนรูจากประสบการณจริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝรู รัก

และภาคภูมิใจในทองถิ่น จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนางานกิจการนักเรียน เพื่อใหนักเรียนทุกคนอยูใน

ระเบียบ วินัยและคานิยมท่ีพึงประสงค 

 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพื่อใหสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการงานแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ใหมีความคลองตัว นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีพฤติกรรมท่ีดีงาม หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดใหโทษ เปน

คนดีของสังคมและประเทศชาติ   

2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดใหความสำคัญของวันสำคัญของไทย ใน สถานบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย  

 2.3 เพื่อใหการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบานและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปดวยความตอเนื่อง

และเรียบรอย 

 2.4 เพ่ือคัดกรองนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนโดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบและเขาถึงไดงาย 

 

3. เปาหมาย 

   3.1 เปาหมายดานปริมาณ 

 3.1.1 จัดเก็บขอมูลการบริหารและพัฒนางานแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

การลงโทษนักเรียน อยางเปนระบบ  มีความคลองตัวในการบริหารงาน แยกเปนระดับชั้น 6 ระดับชั้น 

 3.1.2 จัดทำสรุปรายงานผลดำเนินการงานแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การ

ลงโทษนกัเรียน  

 3.1.3 จัดทำสรุปกิจกรรมวันสำคัญในรอบปงบประมาณทุกกิจกรรม 
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 3.1.4 จัดทำสรุปเยี่ยมบานรายหอง และ เลมสรุปของโรงเรียน 

 3.1.5 จำทำขอมูลนักเรียนเรื่องปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

  3.2 เปาหมายดานคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมมีการระบบงานแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

การลงโทษนักเรียน ท่ีสอดคลอง เหมาะสมกับกฎระเบียบของทางโรงเรียน  

3.2.2 นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

3.2.3 นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันสำคัญและตระหนักถึงวันสำคัญ ท่ีโรงเรียนดำเนินการจัดข้ึน 

3.2.4 นักเรียนไดรับการเยี่ยมบานรอยเปอรเซ็นต พรอมท้ังมีการคัดกรอง กลุมเดน กลุมปานกลาง กลุม

ดอย 

3.2.5 นักเรียนไดรับสิทธิการพิจรนา นักเรียนยากจนผานการกรอกปจจัยพ้ืนฐานยากจน  

 

4. กลุมเปาหมาย 

 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน  (P) 

1. สำรวจขอมูล เก็บรวมรวมขอมูล ปญหา อุปสรรคในการ

เนินงานในรอบปท่ีผานมา 

2. ประชุม ปรึกษาหารือผูท่ีเก่ียวของ 

 

1-5 ตุลาคม 2564 

 

 

 

 นายพสุธันย  จูทัย 

 

การดำเนินงานตามแผน  (D) 

1.ดำเนินการตามกิจกรรม 

- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- สภานักเรียน 

- ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

- วันสำคัญ 

       1.วันลอยกระทง   

       2.วันพอของแผนดิน 

       4.วันเด็ก 

       5.วันมาฆบูชา 

       6.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 

       7.วันเขาพรรษา 

       8.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจาอยูหัว 

       9.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปหลวง 

       10.วันไหวครู 

 

1 พฤศจิกายน 2564 

ถึง 

31 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิรวิท  ขาวหนู 

นายพสุธันย  จูทัย 

นางสาวชลธิชา  นักพราน

บุญ 

นายฐิติวรรณ  พานทอง 

นายมานะพงษ  พินธุ 

กลุมสาระศิลปะ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

       11.วันประชุมผูปกครอง 

- To Be No.1 

2. นำขอมูลท่ีเปนปญหา อุปสรรคมาประชุมปรึกษา หา

แนวทางในการดำเนินระบบงานแนวทางในการจัดกิจกรรม

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ในปปจจุบัน 

3. เก็บรวมรวมขอมูล ขอเสนอแนะ เปนขอมูลพ้ืนฐานใน

การดำเนินการงานแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การลงโทษนักเรียน  

4.ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบานตามสัปดาหเยี่ยมบานพรอมท้ัง

สรุปภาพของโรงเรียน 

5.ดำเนินกิจกรรมวันสำคัญ 

6. กรอกขอมูลปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

7.จัดเก็บรวบรวมขอมูลลงแฟมตามงาน 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (C) 

7. คณะกรรมการตามคำสั่ง ติดตาม ตรวจสอบระบบ 

 

1-15 กันยายน 2565 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

การประเมิน/รายผลงาน  (A) 

8. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปใหผูบริหารทราบ 

30 กันยายน 2565   นายพสุธันย  จูทัย 

 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ท่ี รายการ/กิจกรรม 

เงินงบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
รวมท้ังส้ิน ตอบ 

แทน 

ใช

สอย 
วัสดุ 

 กิจกรรมท่ี 1 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สภานักเรียน 

ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

To be number 1 

ธนาคารโรงเรียน 

วันสำคัญ 

       1.วันลอยกระทง   

       2.วันพอของแผนดิน 

       4.วันเด็ก 

       5.วันมาฆบูชา 

     

8,000 

8,000 

1,000 

6,000 

3,000 

8,725 
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ท่ี รายการ/กิจกรรม 

เงินงบประมาณ 
แหลง

งบประมาณ 
รวมท้ังส้ิน ตอบ 

แทน 

ใช

สอย 
วัสดุ 

       6.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 

       7.วันเขาพรรษา 

       8.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจาอยูหัว 

       9.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปหลวง 

       10.วันไหวครู 

       11.วันประชุมผูปกครอง 

รวมท้ังส้ิน 25,725 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการ เครื่องมือท่ีใช 

นักเรียนรอยละ 90 มีพฤติกรรมตรงตามวัตถุประสงค สอบถามความพึงพอใจ 

 

ตรวจสอบ 

 

ตรวจสอบ 

1. แบบประเมินผลความพึง

พอใจของนักเรียน 

2. แบบฟอรมการงานท่ี

เก่ียวของ 

3. แบบรายงานผลการ

ดำเนินงานตามกิจกรรม 

 

 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมมีการจัดเก็บขอมูลการบริหารและพัฒนางานแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การลงโทษนักเรียน อยางเปนระบบ  มีความคลองตัวในการบริหารงาน แยกเปน

ระดับชั้น 6 ระดับชั้น 

 2.โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมมีการมีการจัดทำสรุปรายงานผลดำเนินการงานแนวทางในการจดักิจกรรม

เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การลงโทษนักเรียน  

 3.โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญในรอบปงบประมาณทุกกิจกรรม 

 4.โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมมีการเยี่ยมบานและจัดทำสรุปเยี่ยมบานรายหอง และ เลมสรุปของโรงเรียน 

 5.โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมมีการจำทำขอมูลนักเรียนเรื่องปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
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ลงชื่อ.....................................         ลงชื่อ........................................     

               ( นายพสุธันย  จูทัย )                        ( นายพสุธันย  จูทัย ) 

    ผูรับผิดชอบโครงการ                ผูเห็นชอบโครงการ 

 

ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

           อนุมัติ    ไมอนุมัติ เพราะ.................................................... 

 

    ลงชื่อ................................................ผูอนุมัติโครงการ 

              ( นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

           ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
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1. ช่ือโครงการ พัฒนากลุมบริหารงบประมาณและสินทรัพย 

   งบประมาณ 14,962.45  บาท    

   ผูรับผิดชอบ  นางสาวพัชชา  ม่ิงสมร 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอ่ืนๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1 กิจกรรมบริหารการเงิน 4,000 รองรัชนี ทุกรายการ

สามารถถัว

จายได 

1.2 กิจกรรมบริหารการบัญชี 2,000 ครฐูิติวรรณ 

1.3 กิจกรรมบริหารพัสดุและสินทรัพย 4,000 ครูสุรัชฎา ครชูลธิชา 

1.4 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2565 4,962.45 ครูพัชชา ครูสุรัชฎา 

รวม 14,962.45  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานแผนงานงบประมาณและสินทรัพย 
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โครงการ พัฒนากลุมบริหารงบประมาณและสินทรัพย 

สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

สนองนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ดานท่ี 3 หองเรียนคุณภาพ Quality of Administrator  

ขอท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการดำเนินการรวมกัน  

ขอท่ี 5 สงเสริมกระบวนการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพใน 4 ดาน 

ดานท่ี 4 โรงเรียนคุณภาพ Quality of School  

ขอท่ี 1 มีกระบวนการวิเคราะหสภาพ/บริบทของการดำเนินงานดานตางๆตามสภาพจริงในโรงเรียน   

ขอท่ี 2 มีกระบวนการพัฒนาดวยกระบวนการวางแผนการทำงานรวมกัน  

สนองกลยุทธโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

กลยุทธขอท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเปนระบบแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 

สอดคลองมาตรฐานประกันคุณภาพ สพฐ.  

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวชีวัดท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตัวชีวัดท่ี 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ. 

ดานท่ี 2 ดานคุณภาพครู/อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 7 ครู/อาจารยมีผลงานท่ีนำไปใชประโยชน 

ตัวบงชี้ท่ี 8 ครู/อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 

ดานท่ี 3 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 11 การบริหารความเสี่ยง 

ตัวบงชี้ท่ี 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นางสาวพัชชา  ม่ิงสมร 

ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตน   1 ตุลาคม  2564  ระยะเวลาส้ินสุด   30 กันยายน  2565 

สถานท่ีดำเนินการ     โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ในมาตรา  9  มาตรา  39  และมาตรา  40 กลาว

วา  ผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถ  โดยใชหลักของการปฏิรูปการศึกษา  หลักการกระจายอำนาจการ

บริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาใหมากท่ีสุด หลักการบริหารแบบสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหผูท่ี

เก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และเกิดความรูสึกเปนเจาของ หลักการคืนอำนาจ

จัดการศึกษาใหประชาชนโดยคืนอำนาจสูทองถิ่น  และใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีบทบาทในการจัดการศึกษาเพ่ิม

มากขึ้น  หลักการบริหารจัดการตนเอง เนื่องจากแตละโรงเรียนจะมีบริบทเฉพาะเปนของตนเอง  ซึ่งแตละ

โรงเรียนก็จะแตกตางกันไป ดังนั้นการท่ีใหโรงเรียนบริหารจัดการตนเอง มีอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบใน

การดำเนินงาน ก็ยอมจะทำใหโรงเรียนบรรลุถึงเปาหมาย  และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงกวาเดิม  ท่ี

ทุกอยางถูกกำหนดมาจากสวนกลาง นอกจากนี้ผู บริหารจะตอง มีการบริหารจัดการทางดานวิชาการ  การ

บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปที่ดี มีการทำงานเปนทีม สรางความตระหนัก 

ความรูความเขาใจใหแกบุคลากร กำหนดผูรับผิดชอบที่เหมาะสมกับภาระงาน มีการวางแผนกำกับดูแลที่ดี  อีก

ท้ัง  การมีสวนรวมและการปรึกษาหารือรวมกันเพ่ือประสานสัมพันธระหวางบานและโรงเรียนการบริหารการจัด

การศึกษา  โดยใชโรงเรียนเปนฐานก็จะประสบความสำเร็จตามที่ทุกคนมุงหวัง  และในมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติมาตรฐานที่  12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาตามขอกำหนดของ

กฎกระทรวง  มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสรมิ สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  ปรัชญา และจุดเนนที่กำหนดขึ้น และ

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม

สถานศึกษาใหยกระดับสูงข้ึน  

 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารพัสดุและสินทรัพย 

เพื่อใหสถานศึกษามีการบริหารพัสดุและสินทรัพย ตามหลักเกณฑ และวิธีการจัดซื้อจัดจางโดยใชหลักการ

ดำเนินการของโรงเรียนตองครอบคลุมตามระเบียบวาดวยพัสดุ พ.ศ.2535 อีกทั้งบริหารงานพัสดุและสินทรัพย 

งานการเงินและบัญชีตามเงื ่อนไขความรูและคุณธรรมของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานดวยความ

โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย งานการเงินและบัญชี เปนงานหนึ่งในกลุมงานบริหารงานงบประมาณ

และสินทรัพยที ่เปนงานการดำเนินการจัดการงานบริหารพัสดุและสินทรัพย ในการดำเนินการดังกลาว งาน
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บริหารพัสดุและสินทรัพย ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณและจัดจางซอมบำรุงพัสดุและครุภัณฑ

ทางการศึกษาในการดำเนินงานดังกลาว 

กระบวนการวางแผนเปนการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององคกร เนน

กระบวนการและจุดมุงหมายรวมท่ีหนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหการ

บริหารและการจัดการขององคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป

ระบบบริหารภาครัฐ จึงไดเนนใหหนวยงานภาครัฐมีการใชแผนกลยุทธของสวนราชการและการตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือใหทุกหนวยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได  

ซึ่งแผนกลยุทธดังกลาวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง กรม 

และจังหวัด ทั้งนี้ ในแตละปงบประมาณหนวยงานจะตองนำแผนกลยุทธที่ทันสมัยมาแปลงไปสูการปฏิบัติโดย

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษาเพื่อเปนการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน 

รวมท้ังการกำหนดวิธีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดไวลวงหนา แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา

จะเปนเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไวและนำไปสูเปาหมาย

เดียวกัน คือความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมเปนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมีการจัดทำโครงการดังกลาวเพ่ือ

ใชเปนแนวทางการดำเนินงาน ควบคุม และกำกับนโยบายไปสูการปฏิบัติได อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตาม เปาหมาย 

 

2. วัตถุประสงค  

  1) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

  2) เพ่ือใหการดำเนินงานเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย ปฏิบัติไดถูกตองตาม

ระเบียบของทางราชการและมีความคลองตัว โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

  3) เพื่อใหมีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบไดมีความถูกตอง 

โปรงใสและกำกับติดตามใหทุกสวนดำเนินการตามแผน 

   4) เพื่อใหโรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจำปและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 

   

3.เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  1) เปาหมายเชิงปริมาณ 

   งานทุกงานในกลุมบริหารงบประมาณไดรับการพัฒนา มีความพรอมในการใหบริการแกทุกฝาย/

กลุมสาระการเรียนรูและงานตางๆ 

  2) เปาหมายเชิงคุณภาพ 

   การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงบประมาณเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคลองตัว โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
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4.กลุมเปาหมาย 

 ครูและบุคลการทางการศึกษาโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

การเตรียม/วางแผน  (P) 

1.สำรวจขอมูล เก็บรวมรวมขอมูล ปญหา อุปสรรคในการ

ดำเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

2.ประชุม ปรึกษาหารือผูท่ีเก่ียวของ 

 

ตุลาคม 2564 

 

 

นางสาวพัชชา ม่ิงสมร 

การดำเนินงานตามแผน  (D) 

5.ดำเนินงานตามกิจกรรมในฝาย 

- กิจกรรมบริหารการเงิน 

- กิจกรรมบริหารการบัญชี 

- กิจกรรมบริหารพัสดุและสินทรัพย 

- กิจกรรมจัดทำแผนฯ 

 

ธันวาคม 2564 - 

สิงหาคม  2565 

 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

    

 

 

การติดตาม/ตรวจสอบ  (C) 

6. คณะกรรมการตามคำสั่ง ติดตาม ตรวจสอบระบบ 

 

สิงหาคม 2565 

 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 

การประเมิน/รายผลงาน  (A) 

7. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปใหผูบริหารทราบ 

 

กันยายน 2565 

 

นางสาวพัชชา ม่ิงสมร 

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ (โดยสังเขป) 

6.1 กิจกรรมบริหารงานการเงิน 

ท่ี รายการ/กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

 1. จัดทำและเผยแพรคูมือการปฏิบัติงานการเงิน     

 2. จัดซ้ือวัสดุและซอมแซมครุภัณฑงานการเงิน     

 - หมึกเติมเครื่องปริ้น Epson ดำ 2 ขวด    250 250 

 - ตลับหมึก HP เลเซอร  1  ชุด     650 650 

 - กระดาษกาวยน 1.5 นิ้ว 3 มวน   35 35 

 - แลกซีน 1.5 นิ้ว 5 มวน    35 35 

 - คาซอมแซม/บำรุงรักษาชุดอุปกรณคอมพิวเตอร

และปริ๊นเตอร 

  900   900 
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ท่ี รายการ/กิจกรรม 
เงินงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

 - กระดาษสติกเกอร PVC ใส A 4  1 แพค    190 190 

 - คลิปดำขนาดใหญพิเศษ 6 ซม.*20 ซม. 20 ตัว    1,400 1,400 

 3. การรายงานขอมูลทางการเงิน     

รวมท้ังส้ิน 4,000 

6.2 กิจกรรมบริหารงานพัสดุและสินทรัพย 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 กิจกรรมจัดหาวัสดุเพ่ือการบริหารงานพัสดุฯ   4,000 4,000 

รวมท้ังส้ิน 4,000 

6.3 กิจกรรมบริหารงานบัญชี 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 กิจกรรมจัดทำระบบบัญชี   450 450 

2 กิจกรรมศึกษาดูงาน   1,550 1,550 

รวมท้ังส้ิน 2,000 
 

6.4 กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

ท่ี รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

1 กิจกรรมการจัดหาวัสดุจัดทำแผนปฏิบัติการ   2,862.45 2,862.45 

2 กิจกรรมจัดทำรูปเลมแผนปฏิบัติการ   1,500 1,500 

รวมท้ังส้ิน 4,962.45 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการ เครื่องมือท่ีใช 

1.ร อยละ 80 ของงานทุกงานในกล ุ มบร ิหาร

งบประมาณไดรับการพัฒนา มีความพรอมในการ

ใหบริการแกทุกฝาย/กลุมสาระการเรียนรูและงาน

ตางๆ  

2.งานการเงินรวดเร็ว โปรงใส ผลการตรวจสอบ

ถูกตองตามระเบียบ รอยละ 80 

3.งานบัญชี รวดเร็ว โปรงใส ผลการตรวจสอบบัญชี

ถูกตองตามระเบียบ รอยละ 80 

การประเมิน 

 

 

 

การตรวจสอบ 

 

 

 

1. แบบประเมินงานบริหาร

พัสดุและสินทรัพย การเงินและ

บัญช ี
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการ เครื่องมือท่ีใช 

4.งานพัสดุรวดเร็ว โปรงใส ถูกตองตามระเบียบ 

รอยละ 80 

5.บุคลากรในฝายรอยละ 50 มีพัฒนาตนเอง โดย

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานการเงิน บัญชีและ

งานพัสดุ  

6. ผลการตรวจสอบภายในถูกตองตามระเบียบ รอย

ละ 50 

 

 

การรายงานไปราชการ 

 

 

การตรวจสอบภายในประจำป 

 

 

2.รายงานไปราชการ/

การศึกษาดูงาน 

 

3. รายงานผลการตรวจสอบ

ภายในประจำป 

 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 งานทุกงานในกลุมบริหารงบประมาณไดรับการพัฒนา มีความพรอมในการใหบริการแกทุกฝาย/

กลุมสาระการเรียนรูและงานตางๆ 

 8.2 งานการเงินรวดเร็ว โปรงใส ผลการตรวจสอบถูกตองตามระเบียบ  

 8.3 งานบัญช ีรวดเร็ว โปรงใส ผลการตรวจสอบบัญชีถูกตองตามระเบียบ 

 8.4 งานพัสดุรวดเร็ว โปรงใส ถูกตองตามระเบียบ 

 8.5 บุคลากรในฝายพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานการเงิน บัญชีและงานพัสดุ 

8.6 ผลการตรวจสอบภายในถูกตองตามระเบียบ 

 

ลงชื่อ....................................    ลงชื่อ.................................... 

        (นางสาวพัชชา ม่ิงสมร)                       (นางสาวพัชชา ม่ิงสมร)  

  ผูรับผิดชอบโครงการ       ผูเห็นชอบโครงการ 

 

 

ความเห็นผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

                                            อนุมัติ     ไมอนุมัติ เพราะ.................................................... 

 

       ลงชื่อ...............................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                            (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

                                              ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
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สวนท่ี 5 

แบบกำกับ ติดตามและรายงานผล 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565   

 

 

 

 

 

โครงการ ...................................................... 

กิจกรรม ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนแหลมรังวทิยาคม  

อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  
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บันทึกขอความ 

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

ท่ี งปม........../2564  วันท่ี ..........  เดือน  ............................................  พ.ศ. .......... 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการ 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

ขาพเจา.......................................................................  ตำแหนง................................................................... 

ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบโครงการ ..............................................................................................................         

ตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2564  เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

โครงการ คือ  

1) ............................................................................................................................................................  

2) .......................................................................................................................................................... 

โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหวางวันท่ี  ...................................................  ถึง  วันท่ี  ......................................... 

บัดนี้ โครงการดังกลาวไดดำเนินการเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ตาม

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                    ลงชื่อ 

 (.................................................................) 

                   ผูรายงาน 

ความเห็นผูเห็นชอบโครงการ (หัวหนาโครงการ) 

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

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

 

                    ลงชื่อ 

 (…………………………………………………………) 

                                                                 ผูเห็นชอบโครงการ.................................................... 
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ความเห็นผูชวยผูอำนวยการกลุมบริหารแผนงานงบประมาณและสินทรัพย 

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

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

                                                                                   ลงชื่อ 

                                                                                    (นางสาวพัชชา  ม่ิงสมร) 

                                              ผูชวยผูอำนวยการกลุมบริหารแผนงานงบประมาณและสินทรัพย 

 

 

 

ความคิดเห็นผูอำนวยการ 

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

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

                    ลงชื่อ 

           (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

                                                                                     ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
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คำนำ 

 

 รายงานการดำเนินงานโครงการ................................................................... จัดทำข้ึนเพ่ือรวบรวมหลักฐาน

เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพ 

การดำเนินงานที ่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานภายนอก  รายงานฉบับนี ้ไดรวบรวมผลการ

ดำเนินงาน การวิเคราะหผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความ

พึงพอใจของผูท่ีมีสวนรวมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้เพ่ือเปนสวน

หน ึ ่ ง ในการนำข อม ูลสำหร ับการวางแผนการดำเน ินงานตามแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ของโรงเร ียน 

แหลมรังวิทยาคม เปนขอมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจตางๆ ของผูบริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนใหมีมาตรฐานทางการศึกษา เปนขอมูลสำหรับบุคลากรและผู ท่ี

เก ี ่ยวของสำหรับการจัดกิจกรรมตางๆ เพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเร ียน สรางความเชื ่อม่ัน 

ตอชุมชนตอไป 

 

         กลุมงาน/งาน/กลุมสาระฯ ......................................

                                        ............/............./........... 
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สารบัญ 

 

 หนา 

บันทึกขอความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  .................................................................   1 

คำนำ  .......................................................................................................................................................   2 

สารบัญ  ....................................................................................................................................................   3 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  .......................................................................................................   4 

ภาคผนวก  ................................................................................................................................................   5 

* เลือกเฉพาะท่ีมีในการดำเนนิโครงการ 

- ประมวลภาพการดำเนินงาน 

 

- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ  

- ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ   

- รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม  (ถามี)  

- จดหมายเชิญเปนวิทยากร (ถามี)  

- เอกสารอ่ืนๆ  (ถามี)  
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป  ปการศึกษา  2565 

 

1.  ช่ือโครงการ  ................................................................................................................................... 

2.  สนองยุทธศาสตรชาติ ดานการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี ..........................................................................................................................  

 

     สนองนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

นโยบายท่ี .................................................................................................................. 

 

    กลยุทธโรงเรียน 

กลยุทธขอท่ี ………………………………………………………………………………….…………… 

กลยุทธขอท่ี ………………………………………………………………………………………………. 

    สอดคลองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  

มาตรฐานท่ี ………………………………………………………………………………………..………………… 

 ตัวชี้วัดท่ี ………………………………………………………………………………………………… 

 

    สอดคลองมาตรฐานประกันคุณภาพ สมศ.  

ดานท่ี  ……………………………………………………………………………………………..………………… 

  ตัวบงชี้ท่ี ........................................................................................................... 

 

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ   

ช่ือผูรับผิดชอบ  ............................................................................................ 

4.  วัตถุประสงค 

     4.1 ..................................................................................................................................................................... 

     4.2 ..................................................................................................................................................................... 

     4.3 ..................................................................................................................................................................... 

     4.4..................................................................................................................................................................... 

5.  เปาหมาย 

     5.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

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

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

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

  .................................................................................................................................................................... 
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     5.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

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

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

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

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

6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

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

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

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

 

7.  การดำเนินงาน 

 การดำเนนิงานโครงการ  ................................................  ประกอบดวยกิจกรรม จำนวน  ...........  กิจกรรม 

โดยแตละกิจกรรมทีการดำเนินงานดังนี้ 

1. กิจกรรม .......................................................................  เปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 

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

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

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

โดยจัดข้ึนเม่ือวันท่ี  .........................................................................  ณ  ..................................................................... 

มีผูเขารวมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ..................  คน   

2.กิจกรรม .......................................................................  เปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 

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

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

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

โดยจัดข้ึนเม่ือวันท่ี  .........................................................................  ณ  ..................................................................... 

มีผูเขารวมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ..................  คน   

3.กิจกรรม .......................................................................  เปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ ..... 

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

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

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

โดยจัดข้ึนเม่ือวันท่ี  .........................................................................  ณ  ..................................................................... 

มีผูเขารวมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ..................  คน   
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8.  การมีสวนรวมของหนวยงานภายนอก / ชุมชน 

 การดำเนินงานโครงการ ............................................................. ไดมีหนวยงานภายนอกและชุมชนเขามามี

สวนรวมในการดำเนินงานในดานตางๆ ดังนี้ 

1............................................................................................................................................................... 

2............................................................................................................................................................... 

3............................................................................................................................................................... 

4............................................................................................................................................................... 

5............................................................................................................................................................... 

 

9.  ผลสำเร็จของโครงการ 

       9.1ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ รอยละของผลสำเร็จ 

เปาหมาย ผลการดำเนิน 

1.   

2.   

3.   

4.   

       

       9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเปนรอยละ  .................. 

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวม  มีคาเฉลี่ย   .................. 

       อยูในระดับ  .................. 

เกณฑการสรุปผลคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 

คาเฉลี่ย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 

คาเฉลี่ย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 

คาเฉลี่ย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 

คาเฉลี่ย  ......................... หมายถึง ระดับ ............ 

 

10.  งบประมาณ 

       10.1 ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 

(  ) เงินรายไดสถานศึกษา 
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(  ) เงินอ่ืนๆ ......................................................................................................... 

       10.2 การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ..........................................  บาท 

  2. งบประมาณท่ีใชไป  ..........................................  บาท 

  3. งบประมาณคงเหลือ  ..........................................  บาท 

 

11.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  ....................................................................................  มีขอคนพบ 

ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

1. จุดเดนของโครงการ 

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

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

2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

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

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

 

3. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

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

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

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

 

 

                   ลงชื่อ................................................................. 

     (................................................................) 

               ผูรายงาน 
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ภาคผนวก 
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คำส่ังโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

ท่ี 079/2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2565 

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

ดวยโรงเรยีนแหลมรังวิทยาคม มีภารกิจจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ  2565 ในระหวางวันท่ี 

15 -16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ สวนปาเขากระยางรีสอรท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือใชเปนกรอบและ

ทิศทาง ในการดำเนินการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบาย และเกิดประโยชนสูงสุด

แกผูเรียน รวมท้ังตองการระดมความคิดจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา 

  เพ่ือใหการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2565 เปนไปดวยความเรียบรอย  บรรลุ

ความสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว และเกิดประโยชนสูงสุดแกโรงเรียน  จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำปงบประมาณ 2565 ประกอบดวย 

1. คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบดวย  

1. นางสาวศิรินาฏ เจาะจง  ประธานกรรมการ   

 2. นางสาวรัชนี  สลุักษณานนท  รองประธานกรรมการ 

 3. นายอำนาจ   ลอสวัสดิ์    กรรมการ 

 4. นางสาวพัชรพร ศรีนาราง  กรรมการ 

 5. นายพสุธันย  จูทัย   กรรมการ 

 6. นางสาวพัชชา ม่ิงสมร   กรรมการและเลขานุการ   

 มีหนาท่ี 1. อำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

            2. สนับสนุนทรัพยากรตางๆในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

            3. นิเทศ กำกับ ตรวจสอบความเรียบรอยในการดำเนินงาน 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน 

 1. นางสาวรัชนี  สลุักษณานนท  ประธานกรรมการ 

 2. นางธิดารัตน  สมบูรณศิลป  กรรมการ 

 3. นายอำนาจ   ลอสวัสดิ์    กรรมการ 

 4. นางสาวพัชรพร ศรีนาราง  กรรมการ 

 5. นายพสุธันย  จูทัย   กรรมการ 

 6. นายศรชัย  พลแกว   กรรมการ 

 7. นางมันทนา ปดตาระโพธิ์  กรรมการ  

 8. นางสาวสุรัชฎา  ดำเนินโฉม  กรรมการ 

/9.นายสาคร...... 
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9. นายสาคร  ภูสอง   กรรมการ 

10. นายฐิติวรรณ  พานทอง  กรรมการ 

11. นางสาวชลธิชา นักพรานบุญ  กรรมการ 

12. นายนิรวิทย  ขาวหนู   กรรมการ 

13. นายมานะพงษ  พินธุ   กรรมการ 

14. นางสาววราพร หงสุวรรณ  กรรมการ  

15. นายเกียรติศักดิ์  บังนาน  กรรมการ 

16. นางสาวพิไลวรรณ   ปุนพันป  กรรมการ 

 17. นางสาวเกสรี  พรหมอยู  กรรมการ 

 18. นางสาวพัชชา ม่ิงสมร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. เขียนโครงการเสนอฝายบริหารเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 

 2. เขียนรายละเอียดกิจกรรมแตละกิจกรรมในแตละโครงการใหครอบคลุม สอดคลอง วิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค กลยุทธ มาตรฐานการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 3. ประชมุจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากฝายบริหารตามโครงสรางท่ีตนเองรับผิดชอบ 

 4. จัดเตรียมเอกสารสำหรับใชในการดำเนินโครงการ สงมอบใหหัวหนาโครงการ/หัวหนางานเพ่ือจัดทำ

รายงานการพัฒนาคุณภาพตอไป 

3. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรูปเลม 

 3.1  นางสาวพัชชา ม่ิงสมร      ประธานกรรมการ 

3.2 นางสาวชลธิชา นักพรานบุญ     กรรมการ 

3.3 นางสาวสุรัชฎา  ดำเนินโฉม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. จัดพิมพและจัดทำรูปเลมฉบับราง 

  2. นำเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนเพ่ือขอคำแนะนำ 

   3. ปรับปรุงตามขอเสนอแนะและจัดทำรูปเลมฉบับจริง 

 

 ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือใหเกิดผลดีตอทางราชการ หากมีปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานใหแจงคณะกรรมการ

อำนวยการทราบเพ่ือหาแนวทางแกไขตอไป 

 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  16  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

 

 

      (นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง) 

         ผูอำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
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ตารางการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT) 

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 

จุดแข็ง  (S) จุดออน  (W) 
1.โรงเรียนกำหนดนโยบายโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย ทำใหไดรับความ
รวมมือดวยดี  
2. โรงเรียนมุงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยางตอเนื่อง  
3. ผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี  
4. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  
5. ผลการพัฒนาอัตลักษณในตัวผูเรียนเปนคนรักความเปนไทย มีวินัย ใจสาธารณะ 
6.ครูมีความรูความสามารถและจัดการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบ  
7. บุคลากรมีการแบงงาน หนาท่ีรับผิดชอบ กระจายงานท่ัวถึง 
8.โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณโดยทุกฝายมีสวนรวม ทำใหการใช
จายตรงตามความตองการ  
9.มีการบริหารงบประมาณ ถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได  
10.โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปและโครงการเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานมีท้ังแผนและระยะสั้นและแผนระยะยาว โดยใชกระบวนการ PDCA ในการ
บริหารจัดการ  

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติต่ำ 
2.บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีบางงาน ยังขาดความรูเรื่องระเบียบการปฏิบัติงาน  
3. สื่อ อุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ ไมเพียงพอ เสื่อมสภาพ 
4. การจัดเก็บวัสดุไมเปนระบบ 
5.ขาดการดูแล วัสดุ อุปกรณและแหลงเรียนรู  
6.ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  
7. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด  
 

โอกาส   อุปสรรค  
1. มีหนวยงานตนสังกัดคอยสนับสนุน 
2. อบต.ใหการสนับสนุน (จางครู/งบประมาณการจัดกิจกรรมตางๆ) 
3. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
4.โรงเรียนตั้งอยูในชุมชน การคมนาคมสะดวก  
 

1. บุคลากรมีภาระงานรับผิดชอบหลายดาน 
2. การรวมมือจากชุมชน ภาคเอกชนยังไมคอยดีเทาท่ีควร 
3. ผูปกครองขาดความเอาใจใสนักเรียน 
4.โรงเรียนมีขอจากัดในดานอาคารสถานท่ี 
5.ผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจจำกัด ตองประกอบอาชีพ ไมมีเวลาดูแลบุตรหลาน  



สวนท่ี 2 
การวิเคราะหสถานภาพของสถานศึกษา 

 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม มีภารกิจในการจัดการศึกษา ๒ ระดับ ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา ดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

และสภาพแวดลอมภายในของสถานศึกษา โดยใชเทคนิค SWOT Analysis ผลการวิเคราะห สรุปไดดังนี้ 

สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา 
ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

ดานสังคม วัฒนธรรม ๑. ชุมชนมีทัศนคติที่ดี ใหการยอมรับ
และศร ัทธาต อโรงเร ียน ให ความ
รวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
๒. ช ุมชนและหนวยงานในทองถ่ิน
รวมกันอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น สงผลใหผูเรียน
มีแหลงเรยีนเรียนรู และเปนแบบอยาง
ท่ีดีในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี 
๓. ผูปกครองสงเสริมการศึกษาบุตร 
นิยมใหลูกหลานเรียนโรงเรียนใกลบาน 

๑. บริเวณใกลเคียงโรงเรียนมีแหลง
บริการที ่ยั ่วยุ ทำใหนักเรียนมีความ
เสี่ยงในการดำรงชีวิต 
๒.  โครงสร างประชากรด  านการ
คุมกำเนิดสงผลใหประชากรวัยเรียน
ลดลง 
๓. ผูปกครองสวนใหญฐานะยากจน มี
ปญหาครอบครัว หยาราง ขาดการ
ดูแลบุตร สงผลกระทบตอผลการเรียน
ของนักเรียน 
๔. มีปญหาการหยารางเพ่ิมข้ึน 

ดานเทคโนโลย ี ๑. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคล องก ับความก าวหน าทาง
เทคโนโลยี มีการจัดการเรียนรูผานสื่อ
เทคโนโลย ี  ส  ง เสร ิมให ผ ู  เร ียนใช
เทคโนโลยีในการคนควาหาความรูดวย
ตนเอง 
๒. หนวยงานภายนอกใหการสงเสริม
และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 

๑. โรงเรียนขาดแหลงสืบคนขอมูล 
แหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่หลากหลายในองคการตาง ๆ ที่อยู
ใกลโรงเรียน 
๒. ผูปกครองขาดการควบคุมการใหใช
เทคโนโลยีของนักเรียน ทำใหนักเรียน
บางสวยใชเทคโนโลยีในทางท่ีผิด 

ดานเศรษฐกิจ ๑. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจาก
ช ุ ม ช น  ผ ู  ป ก ค ร อ ง  ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา องคกรเอกชน ในการ
บริจาคทุนทรัพยและวัสดุอ ุปกรณ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

๑. รายได ผ ู ปกครองส วนใหญ  ไม
แน นอน ม ีภาระหน ี ้ส ิน ขาดการ
สงเสริมอาชีพชุมชน สงผลกระทบตอ
การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ดานการเมืองและนโยบาย ๑. รัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผ ู ปกครองเข  า ใจนโยบายการจัด
การศ ึกษา ให การสน ับสน ุนด  าน
งบประมาณในการจัดการศึกษา 
๒. โรงเรียนมีนโยบายจัดการเรียนการ
สอนตามความตองการของทองถ่ิน 

๑. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทำใหการดำเนินงานตอง
ปรับเปลี่ยนขาดความตอเนื่อง 
๒. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ 
และการลดอัตรากำลังของตนสังกัด
เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา 



ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 
สนองพระราชบัญญัติการศึกษา ใหทุก
คนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต
ละบุคคล 

 

 

สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 

ดานโครงสรางและนโยบาย  
 

๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ี
ชัดเจน ใชระบบ ICT เพ่ือจัดการเรียนรู 
๒. บุคลากรมีความรู ความชำนาญและ
ประสบการณที ่หลากหลายในการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑. บุคลาการมีงานพิเศษนอกเหนือ 
จากงานสอนมากเกินไปทำใหไม
สามารถปฏิบัติหนาที่การสอนได
เต็มตามศักยภาพ 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนยังมีสวนรวมในการกำหนด
นโยบายนอย 

ดานการบริการและผูเรียน ๑. โรงเร ียนจ ัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู สามารถ
จัดบริการดานการศึกษาไดอยางท่ัวถึง 
๒. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรทองถิ่นให
ผ ู  เร ียนนำไปใช ในช ีว ิตประจำว ันได 
ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมดานคุณธรรม 
จร ิยธรรม หล ักการประชาธ ิปไตย 
สุขภาพพลานามัยอยางท่ัวถึง 

๑. การบริการดานสาธารณูปโภค
ยังไมเพียงพอ 
๒. ผูเรียนบางสวนยังไมตระหนัก
และ ไม  เ ห ็ นคว ามสำค ัญของ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและผล
การทดสอบระดับชาติ 

ดานบุคลากร ๑. บุคลากรมีความรัก ความศรัทธาใน
วิชาชีพ มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาท่ี
สอน พัฒนาตนเองอยูเสมอ จัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑. บุคลากรมีภาระงานมาก การ
กระจายงานไมเทากัน และบาง
สาขาวิชาไมเพียงพอ 
๒. บุคลากรบางสวนขาดทักษะการ
ใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 

ดานการเงิน ๑. โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐ หนวยงานอื่น และชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง 
๒ .  โ ร ง เ ร ี ย น ม ี แ ผ น ก า ร ใ ช  จ  า ย
งบประมาณและใชจายตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที ่กำหนดอยางเปน
ระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 

 

ดานวัสดุ อุปกรณ ๑. โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอกับ
ผูเรียน 
๒. โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุน
ในการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ อุปกรณในการ

๑. ครุภัณฑมีสภาพเกา/ชำรุดไม
เพียงพอตอจำนวนผูเรียน 
๒ .  ห  อ ง ส ม ุ ด ม ี ห น ั ง ส ื อ  สื่ อ
เทคโนโลยีไมเพียงพอตอการศึกษา
และการสืบคน 



ประเด็นการวิเคราะห ประเด็นท่ีเปนโอกาส ประเด็นท่ีเปนอุปสรรค 
จัดการเร ียนการสอนจากหนวยงาน
ภายนอก 

๓. หองพิเศษตลอดจนวัสดุอุปกรณ
ในหองพิเศษตาง ๆ ไมเพียงพอ 

ดานการบริหารจัดการ ๑. ผูบริหารมีความรู ความสามารถใน
การวางแผนและบริหารงานอยางเปน
ระบบ มีการประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืน ในการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนการ
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๒. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนบุคลากร
ในการพัฒนาตนเองและการจ ัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง 

 

 

 
การวิเคราะหบริบทโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
3.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

ตารางแสดงคาน้ำหนักคะแนนเฉล่ียปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (2S4M) 

ปจจยัภายใน น้ำหนัก คาคะแนน คะแนนจริง สรุป 

จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

1.ดานโครงสรางและนโยบาย(S1) 0.12 4 1 0.48 0.12 +0.36 

2.ดานผลผลิตและการบริการ(S2) 0.25 3 1 0.75 0.25 +0.50 

3.ดานบุคลากร(M1) 0.11 4 1 0.44 0.11 +0.33 

4.ดานประสิทธิภาพทางการเงิน(M2) 0.20 3 1 0.60 0.20 +0.04 

5.ดานวัสดุ/อุปกรณ(M3) 0.10 4 1 0.40 0.10 +0.30 

6.ดานการบริหารจัดการ(M4) 0.22 5 1 1.10 0.22 +0.88 

สรุปปจจัยภายใน 3.77 -1.00  

เฉล่ียปจจัยภายใน +1.39  
 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของโรงเรียน คณะทำงานไดดำเนินการพิจารณาจาก  จุดแข็งและจุดออน ซ่ึงได

จากการอบรมเชิงปฏิบัติงานโดยมีปจจัยท่ีใชในการวิเคราะห 6 ปจจัย   

3.1.1 ปจจัยดานโครงสรางและนโยบาย พบวา โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน มีความชัดเจน เอื้อตอการ

ปฏิบัติงาน มีการกระจายอำนาจ แบงงานตามความถนัด ทำใหเกิด ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน แตก็มีประเด็นที่เปน

จุดออน คือ ขาดความรูความเขาใจในเชิงมโนทัศนทำใหผลผลิตไมเปนไปตามเปาหมายครบถวน   

 3.1.2 ปจจัยดานการใหบริการและผลผลิต พบวา โรงเรียนมีความพรอมในการใหบริการทางการศึกษาแก

ประชากรในวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการไดทุกคน มีการจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการ 

นักเรียนไดรับการดูแลจากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง คุณภาพผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ



อันพึงประสงค แตมีจุดออนอยูบางคือนักเรียนบางสวนมีปญหาทางดานครอบครัว มีผลกระทบตอนักเรียนในดานจิตใจและ             

ดานการเรียน พรอมท้ังวัสดุอุปกรณ ICT บางสวนขาดการซอมแซมบำรุงรักษาทำใหไมเพียงพอตอการใชงาน 

 3.1.3 ปจจัยดานบุคลากร พบวา บุคลากรมีศักยภาพ มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทุมเทการ

ทำงานใหกับทุกภารกิจของโรงเรียน อีกทั้งมีการทำงานเปนทีมและมีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูแตก็มี

จุดออนในบางสวนเชน ขาดแคลนบุคลากรในบางกลุมสาระและนักการภารโรงไมเพียงพอในการดูแลพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียน 

 3.1.4 ปจจัยดานงบประมาณ จากการวิเคราะหสรุปไดวา การบริหารงบประมาณของโรงเรียนดำเนินไปตาม

แผนปฏิบัติการอยางโปรงใส ตรวจสอบไดแตก็พบวาโรงเรียนมีจุดออนในเรื่องของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลไม

เพียงพอตอการบริหารจัดการ     

3.1.5 ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ จากการวิเคราะห สรุปไดวา โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอ แต

ก็มีขอจำกัดคือเมื่อโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณชำรุด เสื ่อมสภาพ โรงเรียนขาดงบประมาณและบุคาลากรในการซอมแซม

 3.1.6 ปจจัยดานการบริหารจัดการ จากการวิเคราะหสรุปไดวา โรงเรียนไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป มีการ

นิเทศ กำกับ ติดตามอยางตอเนื่องอีกทั้งมีการกระจายอำนาจในการบริหารและสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ

ผูเรียน    

สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน        

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตามปจจัยท้ัง 6 ประเด็น ดังกลาวขางตนสรุปในภาพรวมไดวา ปจจัยตาง ๆ 

ดังกลาวเปนปจจัยท่ีเปนจุดแข็งของโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนา โดยการใหบริการดานการศึกษาของโรงเรียนดงเสือเหลือง

พิทยาคม มีการจัดระบบโครงสรางและนโยบายดานผลผลิต ดานบุคลากร ดานการเงิน วัสดุอุปกรณ และดานการบริหาร

จัดการเปนปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาแตประสบปญหาในประเด็นที่วา งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลยังไม

เพียงพอตอการบริหารจัดการ ทำใหโรงเรียนพัฒนาไดไมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวเทาท่ีควร 

 

3.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

ตารางสรุปผลการวิเคราะหการประเมินสถานภาพขององคกร 

ปจจยัภายนอก น้ำหนัก 
คาคะแนนเฉล่ีย 

น้ำหนัก 

คะแนนเฉล่ีย สรุป 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1.ดานสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.20 4 2 0.80 0.40 +0.40 

2.ดานเทคโนโลยี (T) 0.15 4 1 0.60 0.15 +0.45 

3.ดานเศรษฐกิจ (E) 0.10 1 4 0.10 0.40 -0.30 

4.ดานการเมืองและกฎหมาย (P) 0.55 3 1 1.65 0.55 +1.10 

สรุปปจจัยภายนอก 3.15 -1.50  

เฉล่ียปจจัยภายนอก 0.83  
      



  คณะทำงานไดดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมโดยจำแนกปจจัย

ในการวิเคราะห 4 ปจจัย คือ        

3.2.1 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากคนในชุมชนมีความเขมแข็ง ยินดีใหการสนับสนุนภารกิจของ

โรงเรียน และมีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความรูความสามารถ และมีความพรอมในการถายทอดใหกับนักเรียน สงผลใหโรงเรียน

พัฒนาเปนจุดเดนของโรงเรียนได และโรงเรียนมีแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่สำคัญซึ่งสามารถใชเปนแหลงเรียนรูแลว

สรางจิตสำนึกในดานตางๆ ใหกับนักเรียนได แตยังมีปจจัยที่สงผลกระทบตอโรงเรียน คือคานิยมของผูปกครองบางสวนท่ี

นิยมสงบุตรหลานใหไปศึกษาโรงเรียนในเขตเมืองและผูปกครองไมมีเวลาดูแลนักเรียนในปกครองไดอยางใกลชิดเพราะตอง

ไปประกอบอาชีพยังตางถ่ิน        

3.2.2 ปจจัยดานเทคโนโลยี จากการวิเคราะหสรุปไดวา เปนปจจัยที่เอ้ือตอการพัฒนาและการใหบริการทาง

การศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากหนวยงานภาครัฐใหการสงเสริมสนับสนุนดานความพรอมของโรงเรียน ชุมชนมีเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเปนผลดีตอการจัดการศึกษาของบุตรหลาน และการติดตอประสานงานกับโรงเรียน ทำใหการเรียนรู ติดตาม

ขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีทันสมัยและทันตอเหตุการณ แมวาจะมีการนำเทคโนโลยีไปใชอยางผิดวัตถุประสงค รวมท้ังผูปกครอง

บางสวนยังขาดความรู ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย แตเปนเพียงสวนนอยเทานั้น     

3.2.3 ปจจัยดานเศรษฐกิจ จากการวิเคราะหสรุปไดวา ปจจัยที่ยังคงเอื้อตอการพัฒนาและการใหบริการทาง

การศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐในดานงบประมาณ มีกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

 3.2.4 ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ผูคนในชุมชนมีนิสัยรักสงบ มีศีลธรรมและเคารพกฎหมาย ผูนำชุมชนให

ความรวมมือ สนับสนุนกิจกรรมตางๆของโรงเรียน  

สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามปจจัยท้ัง 4 ประเด็นดังกลาว ขางตนสรุปในภาพรวมไดวาปจจัยตางๆ 

ดังกลาวเปนปจจัยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและการใหบริการทางการศึกษาของโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม โรงเรียนมีสภาพ

สังคมวัฒนธรรมที่ดีงาม แข็งแกรงมีการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น มีแหลงเรียนรูและแหลงวัฒนธรรม ชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐ และเอกชน ใหการสงเสริมสนับสนุนดานเทคโนโลยีและงบประมาณทำใหโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที ่ มี

ประสิทธิภาพ 

จากสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน โดยท่ัวไปของโรงเรียน เปนบริบทท่ีสำคัญในการตัดสินใจเพ่ือวางแผน
พัฒนาโรงเรียน โดยใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห เพ่ือกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี ้
จุดเดน  
1.ผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี  
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  
3. ผลการพัฒนาอัตลักษณในตัวผูเรียนเปนคนรักความเปนไทย มีวินัย ใจสาธารณะ 
4. โรงเรียนมีผลการประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมไดใน ระดับ 1 ดาวและ 2 ดาว 

5. โรงเรียนกำหนดนโยบายโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย ทำใหไดรับความรวมมือดวยดี 
จุดท่ีควรพัฒนา  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  



2. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  
3. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด  
โอกาส 
1. มีหนวยงานตนสังกัดคอยสนับสนุน 
2. อบต.ใหการสนับสนุน (จางครู/งบประมาณการจัดกิจกรรมตางๆ) 
3. โรงเรียนตั้งอยูในชุมชน การคมนาคมสะดวก  
อุปสรรค 
1. บุคลากรมีภาระงานรับผิดชอบหลายดาน 
2. การรวมมือจากชุมชน ภาคเอกชนยังไมคอยดีเทาท่ีควร 
3.โรงเรียนมีขอจากัดในดานอาคารสถานท่ี 
4.ผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจจากัด ตองประกอบอาชีพ ไมมีเวลาดูแลบุตรหลาน



สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน  
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียน คือ โรงเรียนมีสมรรถนะภายในท่ีเขมแข็งแต

ยังขาดการสนับสนุนจากภายนอกเทาที่ควร ขอเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนา คือ การพัฒนาสมรรถนะภายในโรงเรียน 
เพ่ือรอโอกาสท่ีเหมาะสมในการดำเนินกิจการใหเจริญเติบโตในอนาคต  

โรงเรียนจึงจำเปนตอง เรงรัดพัฒนา และประชาสัมพันธโรงเรียนใหเปนที่รูจักของชุมชน ประสานเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อรวมมือกันในการพัฒนาโรงเรียนและดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรของ
โรงเรียนใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสำคัญ สงเสริม สนับสนุน ในเรื่องการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษา พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง 
และมีความสุข พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ภายใตนโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร สนับสนุนการจัดหาสื ่อเทคโนโลยีนวัตกรรม สงเสริมการใชสื่อ 
เทคโนโลยีใหหลากหลายขึ ้นสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษาของผู มีสวนเกี ่ยวของกับ
สถานศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศ กำกับ นิเทศ ติดตาม ตลอดจนการรายงานผลเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงสุด 
 




