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แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดท าเพ่ือเป็น

เครื่องมือในการบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งถือเป็นแนวทางทางการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยยึดตามกรอบ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นร่วมกันคิดร่วมกันท า สร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้และพัฒนางานในความรับผิดชอบของตน การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในครั้งนี้โรงเรียนได้จัดท าโครงการ
รองรับเพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่รับผิดชอบโครงการได้ร่วมจัดท าและรวบรวมจนเป็นแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์
ของโรงเรียนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านตั้งใจปฏิบัติงานตรงตามโครงการและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 
 
       โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 



 

ข 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
……………………………….. 
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เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ร่วมพิจารณาแล้ว มีมติ

เห็นชอบ ให้โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  น าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2565  นี้ ไปใช้เป็น

แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า บุคลากรครูทุกคนจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด       
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1 
ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบด้วยข้อมูล 10 ด้าน ได้แก่  

1)  ข้อมูลทั่วไป  
2)  ข้อมูลด้านการบริหาร                        
3)  ประวัติย่อของโรงเรียน   
4)  อักษรย่อ ค าขวัญ ปรัชญาโรงเรียน   
5)  ข้อมูลด้านบุคลากร   
6)  ข้อมูลนักเรียน                    
7)  ข้อมูลอาคารสถานที่      
8)  สภาพชุมชน   
9)  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา         

         10)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน   
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  โทรศัพท์  056-029847  โทรสาร 056-029847   
e – mail srijun_school@hotmail.co.th  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีเขตพ้ืนที่บริการ 12 หมู่บ้าน ได้แก่  
         หมู่ที่ 1 บ้านท่าอิบุญ   
         หมู่ที่ 2 บ้านโปุงค่าง   
         หมู่ที่ 3 บ้านดงทิพย์   
         หมู่ที่ 4 บ้านวังมลเหนือ   
         หมู่ที่ 5 บ้านวังมลใต้   
         หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะทัน   

หมู่ที่ 7 บ้านบุ่ง 
หมู่ที่ 8 บ้านนาแซงน้อย 
หมู่ที่ 9 บ้านท่าดินแดง 
หมู่ที่ 10  บ้านดงน้ าลวด 
หมู่ที่ 11 บ้านวังมลกลาง 
หมู่ที่ 12 บ้านกลาง 
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2. ข้อมูลด้านการบริหาร 

2.1 ชื่อ – สกุลผู้บริหาร นางล าดวน  นักดนตรี  ต าแหน่งผู้อ านวยการ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  
(ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแตว่ันที่ 26 เมษายน 2561  จนถึงปัจจุบัน   

2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียน) จ านวน 1 คน ได้แก่ นางวนิดา  โนนค า 
 

3. ประวัติย่อของโรงเรียน 
 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  เปิดท าการสอนเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2531 ในสาขาของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สาขาต าบล
ท่าอิบุญ”  โดยขอใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านวังมล โดยมี นายบัญญัติ  สืบสายอ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนหล่มสัก
วิทยาคมในสมัยนั้น รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่   
 1 กรกฎาคม 2531 ได้มีค าสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็น
วันสถาปนาโรงเรียน และใช้ชื่อว่า โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม 
 5 กันยายน 2531 ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านวังมล มาตั้งสถานที่แห่งใหม่และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  
โดยขอใช้สถานที่ของโครงการชลประทานฝายศรีจันทร์ ด้วยการสนับสนุนของนายปัญจะ เกสรทอง อดีต
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายเย็น เปรมพลอย ซึ่งเป็นก านันและประธานคณะกรรมการสภาต าบลท่าอิบุญใน
ขณะนั้นไดเ้สนอขอที่ดินจากกรมชลประทาน  ซึ่งมีพ้ืนที่จ านวน 29 ไร่เศษ  
 30 กันยายน 2531 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติต่อชื่อท้ายโรงเรียนด้วยค าว่า “รัชมังคลาภิเษก” เนื่องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในอดีต 
และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก” ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายทรงวุฒิ  
แสงค า ให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ เป็นคนแรก 
 ในปีงบประมาณ 2531 - 2532 โรงเรียนได้งบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108 ล  ในวงเงิน 
3,962,830  บาท บ้านพักครู 1 หลัง    
 ปี 2533 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญ
ศึกษา  (คอมต.สศ.) รุ่น 2 และได้รับงบประมาณสนับสนุนส าหรับจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
 ปี 2534 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส.) 
และได้จัดท าโครงการเพื่ออบรมความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน 2 โครงการ คือ โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าและโครงการ
ปรับซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 
 ปี 2547 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญา และนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เพื่อสืบสานงานพระราชด าริ  เป็นต้น 
 ปี 2548 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและประเพณีของท้องถิ่น 
 ปี 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าในโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  
 ปี 2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพอเพียง  
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 ปี 2557 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 
 ปี 2558 โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล 
 ปี 2562 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาปลอดภัย  
 ปี 2563 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเพ่ือรับปูายงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เป็นความภาคภูมิใจ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

 

4. อักษรย่อ ค าขวัญ  ปรัชญาโรงเรียน  
  ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
  ประเภทโรงเรียน   สหศึกษา 

    อักษรย่อ   ศจ.ร. 
     ค าขวัญ    รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
       ปรัชญา    ปญฺญวา พุทฺธิสมฺปนฺโน   ผู้มีปัญญาถึงพร้อมด้วยความรู้ 
      อัตลักษณ์   จิตอาสา 
      เอกลักษณ์   รักษ์ธรรมชาติ 
     วันสถาปนาโรงเรียน  1 กรกฎาคม 2531 
     พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระพุทธศรีจันทรญาณสุตาภรณ์ 
  
 

    
    
 
 
   

สัญลักษณ์ของโรงเรียน  ตรา ภปร. 
 

                                                      
 

   สีประจ าโรงเรียน  น้ าเงิน – เหลือง  
    น้ าเงิน หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์   
  สีเหลือง หมายถึง  สีประจ าวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
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    ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 
 
 
 

 

   

 
เพลงมาร์ชประจ าโรงเรียน 

 

 น้ าเงิน  เหลือง เรืองไสวรวมใจรัก สร้างศรีศักดิ์คุณธรรมน าถิ่นฐาน ทุกขณะพัฒนาวิชาการ พร้อมสืบสาน
งานในหลวงเพ่ือปวงชน  
 ราชพฤกษ์คือร่มไม้ให้ชีวิต งามวิจิตรประทับใจในทุกหน  สัญลักษณ์แห่งปัญญาน าพาตน  แผ่กุศลคุณความรู้ 
เชิดชูชัย 
 ถิ่นศรีจันทร์วิทยาคมอุดมยิ่ง  สร้างสรรค์สิ่งอารยธรรมน าสมัย  รัชมังคลาภิเษกเอกราชัย  เทิดทูนไว้เป็นมิ่ง
ขวัญให้มั่นคง 
 รักษ์ศรีจันทร์รักษ์สถานการศึกษา  รักษ์ศรัทธาเหมือนเพชรแท้แลสูงส่ง  ศรีปุาสักเพชรบูรณ์พูนยืนยง   
เกียรติด ารงนามคงอยู่คู่ฟูาดิน   
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5. ข้อมูลด้านบุคลากร 

5.1  ครูประจ าการ 
 

 

ที ่
 

ชื่อ  นามสกุล 
ว.ด.ป.  
เกิด 

วิทย 
ฐานะ 

ว.ด.ป. 
บรรจุ 

วุฒิการ 
ศึกษา 

 

วิชาเอก 

1 นางล าดวน  นักดนตรี 12  ส.ค. 13 คศ.3 1 ธ.ค. 36 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
2 นางวนิดา  โนนค า 11 พ.ค. 06 คศ.3 17 มิ.ย. 28 ค.ม. หลักสตูรและการสอน 

3 นายอินค า  ค าสองสี 5 มี.ค. 06 คศ.3  7 ธ.ค. 38 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
4 นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา 11 ม.ค. 11 คศ.3 29 ส.ค. 30 ค.บ. เคมี 
5 นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ 22 ธ.ค. 21 คศ.3 17 ส.ค. 47 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
6 นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ 2 พ.ย. 26 คศ.3 25 ก.ย. 50 วท.บ. ฟิสิกส์ 
 7 นางพรทนา  คงแท้ 8 ก.ย. 21 คศ.3 1 ต.ค. 50 ศษ.ม บริการการศึกษา 
 8 นายศันสนะ  มูลทาดี 22 ส.ค. 23 คศ.3 15 พ.ค. 60 ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

และการสอนภาษาอังกฤษ 
9 นายชัยวัฒน์  ชมมา 19 ม.ค. 24 คศ.2 8 ก.ย. 54 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
10 นายชวโย ปัญญาฐิต ิ 15 พ.ย. 22 คศ.1 19 พ.ค. 58 ค.บ. ดนตรีสากล 
11 นายธีรสิทธิ์  ศรีขวัญแก้ว 17 ก.ค. 36 คร ู 7 ส.ค. 60 กศ.บ. พลศึกษา 
12 นางสาวอนุสรา  มะลิ 21 ส.ค. 39 ครูผู้ช่วย 12 พ.ค. 64 ค.บ. ชีววิทยา 

 
 

5.2 ครูอัตราจ้างสอน 

 

ที ่
 

ชื่อ  นามสกุล 
ว.ด.ป.  
เกิด 

วิทย 
ฐานะ 

อายุ 
ราชการ 

วุฒิการ 
ศึกษา 

 

วิชาเอก 

1 นางกันยารัตน์  จันสา 20 ม.ค. 15 - - ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ 
2 นายเจษฎากร  สร้อยมี 24 เม.ย. 35 - - ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
3 นางสาวกรชนะภัสร์  พรมมา 18  มี.ค. 38 - - กศ.บ คอมพิวเตอร์ 
4 นางสาวสุธีรา  วงศ์หล่มแก้ว 28 ม.ค. 38 - - กศ.บ พลศึกษา 
5 นายวิโรจน์  ทองสุข 18 พ.ค. 01 - - คบ. อุตสาหกรรม 
6 นางสาวพรรณิกา  แก้วเบ้า 18 เม.ย. 37 - - ค.บ. ภาษาจีน 

 
 



6 
 

5.3 วิทยฐานะ 

ล าดับที่  ต าแหน่ง 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย (คน) หญิง(คน) 

1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา -  1 1 
2 ครูช านาญการพิเศษ 2 5  7 
3 ครูช านาญการ   1 - 1 
4 คร ู 2 1 3 
5 บุคลากรทางการศึกษา 2 4 6 

รวม 7  11 18 
 

6.ข้อมูลนักเรียน    ปีการศึกษา  (1/2565) 

ล าดับที่  ชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย (คน) หญิง(คน) 

1 ม.1 17 21 38 
2 ม.2 16 23 39 
3 ม.3 16 13 29 
4 ม.4 21 7 28 
5 ม.5 19 9 28 
6 ม.6 11 11 22 

รวมทั้งสิ้น 100 84 184 
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7. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ปีงบประมาณ ลักษณะ/ประเภท ชื่อแบบ ราคา เสร็จเม่ือ 
2531 1. โรงฝึกงาน ชค.  104 448,000 12 ม.ค. 32 

2. ส้วม ช-ญ/27 90,000 12 ม.ค. 32 
3. บ้านพักครู 205/26 312,000 12 ม.ค. 32 
4. บ้านภารโรง มาตรฐาน 78,000 12 ม.ค. 32 
5. สนามบาสเกตบอล - 75,000 12 ม.ค. 32 

2532 1. อาคารเรียน 108 ล. 2,450,000 16 มิ.ย. 34 
2. บ้านพักครู 203/27 230,000 9 พ.ย. 32 
3. ถังน้ าฝน ฝ. 33 70,000 29 ต.ค. 32 

2533 1.ส้วม ช-ญ/27  156,000 15 พ.ย. 33 
2534 1. บ้านพักครู 203/27 356,000 27 ธ.ค. 34 

2. หอถังประปา คสล. 6/7.5 279,000 2 พ.ย. 34 
2536 1. อาคารเรียน 108 ล/30 3,869,000 9 ธ.ค. 36 

2. อาคารฝึกงาน 102/27 1,867,000 9 พ.ย. 36 
3. ถังน้ าฝน ฝ. 33 48,660 พ.ย. 36 

2543 1.หอถังประปา คสล.9/9 219,000 16 ต.ค. 43 
2546 1.โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 1,945,000 ส.ค. 46 

2.รั้วมาตรฐาน ยาว 40 เมตร 99,000 16 พ.ค. 46 
2561 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 

 
แบบกรมพลศึกษา 
(30   25.9 ม.) 

159,100 13 ธ.ค. 61 

2562 ก่อสร้างรั้วโรงเรียน มาตรฐานแบบโปร่ง 723,400 3 เม.ย. 62 

ก่อสร้างห้องส้วม
นักเรียนหญิง 

จ านวน 6 ที่นั่ง 
(แบบ/2549) 

506,200 7 พ.ค. 62 
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8.  สภาพชุมชน 

สภาพภูมิประเทศของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตั้งอยู่บนเนินดินที่ขุดลอกขึ้นมาจากการ 
สร้างฝายกั้นแม่น้ าปุาสักของกรมชลประทาน คือฝายศรีจันทร์ พ้ืนที่ที่อยู่ปัจจุบันนี้ แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของกรม
ชลประทาน มีพ้ืนที่จ านวน 29 ไร่เศษ  ส าหรับลักษณะของชุมชน  มีรายละเอียดดังนี้ 
  8.1 ภูมิประเทศ  หมู่บ้านตั้งอยู่ติดเนินเขาทางด้านอ าเภอน้ าหนาว  และอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ าปุาสักเรียง
รายไปตามสายน้ า  ดังนั้น การชลประทานจึงมีน้ าให้กับประชาชนได้เพาะปลูกตลอดฤดูกาล 
  8.2 การประกอบอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท านาและปลูกยาสูบเป็น
หลัก  มีผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไปประกอบอาชีพรับจ้างตามเมืองใหญ่  
  8.3 ความเป็นอยู่  เป็นกลุ่มหมู่บ้านที่มีความเหนียวแน่นทางวัฒนธรรม ด้านการปกครอง บริหารงาน โดย
องค์การบริหารงานส่วนต าบลท่าอิบุญ ร่วมกับผู้น าหมู่บ้านและผู้น าชุมชน  สภาพปัญหาต่างๆ แต่เดิมมีปัญหา
เกี่ยวกับการระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน  ปัจจุบันลดน้อยลงไปมากเพราะเยาวชนเริ่มมองเห็นโทษของสิ่ง
เสพย์ติดและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่วนปัญหาโจรกรรมไม่ค่อยมี นอกจากนี้ชุมชนมีการร่วมกันสืบสานงาน
ประเพณีตา่ง ๆ เช่น การจัดงานสงกรานต์  บุญบั้งไฟ  งานแห่เทียนจ าน าพรรษา แข่งเรือ  เป็นต้น 

8.4 โรงเรียนในพื้นที่บริการ  มีจ านวน  5  โรง  คือ                                                                          
           โรงเรียนบ้านวังมล         
           โรงเรียนบ้านดงทิพย์                                             

                     โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ        
                     โรงเรียนบ้านบุ่ง      
                     โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 
 
9 .  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (คณะกรรมการสถานศึกษา) 

1. นายวัชรพงศ์  อารีย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2. นางสุวรรณา  กายะสุทธิ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3. พระอาจารย์อนุพงศ์  ขันติพโล     ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
4. นายเตรียม  สิงห์หาทอง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
5. นายคมกฤษ  สุวรรณหงษ์  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
6. นางอัญชลี  เพียสีนุย  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
7. นายชัยวัฒน์  ชมมา  ผู้แทนครู   กรรมการ 
8. นายเจษฎากร  สร้อยมี  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
9. นางล าดวน นักดนตรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
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10. การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 
 

10.1 ภาระงานของโรงเรียน 
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก แบ่งออกเป็น  4 กลุ่มงาน  

คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคคล และ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
           กลุ่มบริหารวิชาการ มีขอบข่ายและภารกิจงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ คือการพัฒนาหรือ
การด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดผล
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  การพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนว  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน เพ่ือใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

            กลุ่มบริหารงบประมาณ  มีขอบข่ายและภารกิจงาน คือการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ง
งบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยตรง   การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การขอโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  การตรวจสอบ
ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การปฏิบัติงาน
อ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การวางแผน
พัสดุ การก าหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ   การ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ การจัดหาครุภัณฑ์  การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสดุ  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ
จ่ายเงิน การน าเงินส่งคลัง การจัดท าบัญชีการเงิน การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดท าหรือจัดหา
แบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
 

               กลุ่มบริหารบุคคล  มีขอบข่ายและภารกิจงานคือการวางแผนอัตราก าลัง การจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาทุกประเภท  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ การ
จัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การส่งเสริม 
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ยกย่องเชิดชูเกียรติ  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

                กลุ่มบริหารงานทั่วไป  มีขอบข่ายและภารกิจงาน  คือการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
การประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและ
แผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร การพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน พัฒนางานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การด าเนินงานธุรการ  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดท าส ามะโนผู้เรียน การรับ
นักเรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ทัศนศึกษา  การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน   
 

10.2 สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Inernal  Analysis) 

 

จุดแข็ง (Streangth) ศจร.โมเดล 
   ด้านโครงสร้างและนโยบาย  มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  ครบถ้วน มีการกระจายอ านาจ มี
นโยบายการบริหารงานที่ดี ชัดเจน ตอบสนองนโยบายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามาปฏิบัติได้จริง มี
แผนปฏิบัติการชัดเจน เป็นระบบ  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมายชัดเจน มีคู่มือการบริหารงานที่ชัดเจน มีการ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ใช้ระบบ ICT จัดกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนติด 0 ติด ร อย่างเพียงพอ 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้ดี  มีความสามัคคีเข้มแข็ง มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  เอาใจใส่ให้ความรู้
ดูแลนักเรียน  มีความกระตือรือร้น ตั้งใจปฏิบัติงาน  บุคลากรส่วนใหญ่รับนโยบายสู่การปฏิบัติ  มีการพัฒนาต่อเนื่อง  
มีจรรยาบรรณ  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ครูสอนตรงสายงาน ครูส่วนมากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท 
 

          ด้านผลผลิตและการให้บริการ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการสอบ o-net  อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  และแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รับรางวัล  โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้อย่าง
ทั่วถึง  นักเรียนมีโอกาสได้เรียนสถานที่ใกล้บ้าน  นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะชีวิตและได้รับโอกาสพัฒนาเต็มศักยภาพ 
เพราะครูดูแลได้ทั่วถึง นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น วัฒนธรรมเดียวกัน มีสัมพันธ์ที่ดีแบบพ่ีแบบน้อง นักเรียนมี
ความรู้ทักษะตามหลักสูตร  มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความประพฤติดี นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาต่อและมีหน้าที่การงานอาชีพมั่นคงสูง มีคุณภาพสูง  นักเรียนจบหลักสูตรร้อยละ 95  การ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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           ด้านบุคลากร  ครูมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชา ครูมีความรักสามัคคีร่วมมือกัน
ปฏิบัติงาน ครูหาความรู้และพัฒนาตนเองสม่ าเสมอต่อเนื่อง ครูมีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ มีความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย  ครูมีจ านวนเพียงพอ ครูมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี   ครูส่วนมากเป็น
คน ในท้องถิ่น มีสังคมเดียวกันกับนักเรียน  ครูสอนตรงตามวิชาเอก ครูปฏิบัติหน้าที่ตรงความสามารถ ครูคุ้นเคยกับ
ชุมชน รู้จักครอบครัวนักเรียนเป็นอย่างดี  ครูติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงเพราะนักเรียนจ านวนไม่มากต่อ
ห้องเรียน ครูเอาใจใส่นักเรียนเต็มที่ ผู้บริหารมีความสามารถสูง ครูเห็นความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา บุคลากร
มีทักษะในการ  ใช้เทคโนโลยี ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

 

ประสิทธิภาพทางการเงิน มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบคุ้มค่า โปร่งใสตรวจสอบ
ได้  มีเงินงบประมาณใช้ในการบริหารงานอย่างเพียงพอเหมาะสม การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบราชการ  มีระบบ
บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  มีการก าหนดและใช้เงินตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการจัดสรร
งบประมาณในการปฏิบัติงาน ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดองค์กรต่างๆ ภาครัฐรวมทั้งผู้น าชุมชนและ
ผู้ปกครอง มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  มีการจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ได้เหมาะสม มีการใช้จ่ายงบประมาณแบบพอเพียง ไม่ฟุุมเฟือย 

 

ด้านวัสดุอุปกรณ์  เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ มีความทันสมัย ได้รับการสนับสนุนจาก  
ต้นสังกัดในการจัดหาจัดซื้ออย่างคุ้มค่า ถูกต้องตามระเบียบ มีอาคารสถานที่เพียงพอ มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มี
ความเหมาะสม มีอิสระในการจัดซื้อจัดหา  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีสื่อนวัตกรรม
หลากหลาย 

 

ด้านการบริหารจัดการ  มีค าสั่งมอบหมายงานชัดเจน หลากหลายตามโครงสร้าง มีกฎระเบียบ มีแนว
ปฏิบัติชัดเจน มีกลุ่มงานชัดเจน บริหารงานชัดเจนเป็นเอกภาพ มีที มงาน มีการบริหารอย่างเป็นระบบ มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริมให้ครู นักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน มีการกระจายอ านาจ 
ให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีแผน
โครงการใช้ในการพัฒนาโรงเรียน มีระบบสารสนเทศเป็นปัจจุบัน น าผลการด าเนินงานมาเป็นข้อมูลในการ
บริหารงาน และมีการบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีงานนโยบายภายนอกและภายในมากเกินไป บางนโยบายไม่สอดคล้องกับท้องถิ่น ไม่มีงบสนับสนุน 

น าไปปฏิบัติจริงไม่ได้ เปลี่ยนบ่อย 
 2. บุคลากรรับผิดชอบงานมาก มีภาระงานมากส่งผลให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนไม่เต็มศักยภาพ 
 3. ผลการด าเนินงานบางเรื่องไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง     
 ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีจ านวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ส่วนใหญ่สภาพ
ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่นและคนดูแล จึงท าให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝูาระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ขาด
ความอบอุ่น ไม่สมบูรณ์  
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) 
โอกาส (Opportunity) 

เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติได้รับความร่วมมือ และความสนับสนุนด้านงบประมาณจากกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ชุมชน และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารและจัด
การศึกษาเป็นอย่างด ี

 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม  สภาพสังคมอยู่อย่างสงบสุข สามัคคีช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน  ชุมชน หน่วยงาน
ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี มีวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียว  สืบทอดรุ่นต่อรุ่นจัดกิจกรรมต่อเนื่อง มีความร่วมมือ มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้ปกครอง ชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา สังคมน่าอยู่ เป็นสังคมชนบท
กึ่งเมือง ชุมชนมีทัศนคติที่ดี สังคมช่วยเหลือโรงเรียน เป็นสังคมเกษตรกร ท าไร่ท านา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สภาพเศรษฐกิจดี 

ด้านเทคโนโลยี  เครื่องมือติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มี
ร้านค้าบริการอินเทอร์เน็ต เข้าถึงรวดเร็ว ชุมชนสนับสนุน สามารถใช้เทคโนโลยี มีสื่ออินเทอร์เน็ตทั่วถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี  ประชาชนมีศักยภาพซื้อเครื่องมือสื่อสาร ชุมชนเห็นความส าคัญ  
สื่อเทคโนโลยีสื่ออินเทอร์เน็ตเข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

 

ด้านเศรษฐกิจ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สภาพเศรษฐกิจดี ชุมชนท า
การเกษตรได้ทั้งป ี อาชีพหลากหลาย มีค่านิยมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 

ด้านการเมืองและกฎหมาย การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบ มีการพัฒนามากขึ้น มีการกระจาย
อ านาจในการบริหารงาน การปฏิบัติงานรวดเร็ว  มีระเบียบกฎหมายปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา  นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  หน่วยงานของรัฐ  ชุมชนสนับสนุน  
ด้านการศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีต ารวจในชุมชนก ากับกฎหมายและดูแลความเรียบร้อยในชุมชน    
คนส่วนใหญ่เคารพกฎหมาย ไม่มีอาชญากรรม เมื่อมีปัญหาสามารถไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ มีการกระจายอ านาจในการ
บริหารงาน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการศึกษา  ผู้น าชุมชนดูแลชุมชนและชาวบ้าน 
นักการเมืองในท้องถิ่นซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หน่วยงานท้องถิ่นมีการยกระดับ
ความเป็นอยู่คนในชุมชนเป็นอย่างดี มีความขัดแย้งน้อย 

 

อุปสรรค (Threat) 
           สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เอ้ือต่อการเรียน ผู้ปกครองไปท างานต่างถิ่นไม่
สามารถอบรมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด พ้ืนที่บริเวณใกล้ที่ตั้งโรงเรียนเป็นพ้ืนที่เสี่ยงด้านยาเสพติดและอบายมุข 
ภาวะเศรษฐกิจของชุมชน ช่วงโรคโควิด -19 ระบาด สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
ประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน และขาดองค์ความรู้ในการดูแลนักเรียน ท าให้เด็กมีพฤติกรรมเก็บกด
ก้าวร้าว ขาดระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อ่ืน ชุมชนเป็นสังคมผู้สูงอายุและเลี้ยงดูบุตรหลาน 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตและมุ่งสู่  Thailand 4.0 ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561– 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค ์และนโยบาย ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

นโยบาย 
1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ด ีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
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2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกันไม่ให้ออก 
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม
กัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการ 
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน 

ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละ 
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม ่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 

ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 - 3  

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 

ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
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4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม 
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

กลยุทธ์ 
 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการ

ศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนที่จะ
มีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน และให้ใช้
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
                         และแก้ปัญหา 
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  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้น านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเป็นนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่
จะน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
“ส านักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 

ทักษะชีวิต ทัศนคตทิี่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาที่มี

คุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ 

5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 
2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล

ทุรกันดารได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัย และ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

4. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มี
ส านึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ 

6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ บริหารจัดการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 

 
 



18 
กลยุทธ์ 

1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

นโยบาย/จุดเน้น/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป  
สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่

เข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่

เข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่

เข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน” 
ประเด็นการพิจารณาการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารและการจัด

การศึกษา 
จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 
จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่ทันสมัย สนองตอบ
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 

จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็น
ครู 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

จุดเน้นที่ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีระบบบริหารจัดการ การขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 กลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพ

การศึกษา 
 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้” 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ 
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นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้นที ่12 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละ

วิชาเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดเน้นที่ 13 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ ที่ดี

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความ

พร้อมในการแข่งขัน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สมรรถนะที่จ าเป็น การรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3R8C) และมีความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการ
แข่งขัน 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพและการมีงาน
ท า 

ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและ

พลเมืองโลกที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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ค่านิยม 12 ประการ  
      1.  ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
      2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
      3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
      4.  ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
      5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
      6.  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
      7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
      8.  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
      9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     11. มีความเข้มแข็งทั้งร่ายกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา 
     12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา      
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
  ปญฺญวา พุทฺธิสมฺปนฺโน  ผู้มีปัญญาถึงพร้อมด้วยความรู้ 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา       
               จติอาสา 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา      
 รักษ์ธรรมชาติ 

 

กลยุทธ์และแผนงานโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 – 2565 
จากการประเมินสถานภาพปัจจุบันที่ได้ศึกษาจากผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ แล้วนั้น เพ่ือให้การ 

บริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงก าหนด 
ทิศทางการจัดการศึกษา  ดังต่อไปนี้  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เทิดทูนสถาบัน น้อมน าศาสตร์พระราชา สืบสานพระราชปณิธาน สนองงานพระราชด าริ  สถานศึกษาและ
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาส่งเสริมการเรียนรวม  
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พันธกิจ (Mission)  
          1. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการน าสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
          2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

          3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
          5. เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 

 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

และปรับปรุง 2560 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการท างาน ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
4. ระบบการบริหารงานและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลโดยบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา                                
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 

ศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  

 
ประเด็นกลยุทธ์                                               

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2565 

  
การวิเคราะห์งบประมาณ ปีการศึกษา 2565 

งบประมาณรายรับเงินอุดหนุนรายหัวและเพิ่มเติม(โรงเรียนขนาดเล็ก) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3,500 + 1,000 = 4,500 บาท/คน/ปี) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (3,800 + 1,000 = 4,800 บาท/คน/ปี) 

  
 
 
 
 

 
งบประมาณรายรับเงินอุดหนุนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ระดับชั้น 
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย  

รวม 
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ 

ม.1 30,704 15,960 17,100 63,764 
ม.2 35,919 16,380 17,550 69,849 
ม.3 28,884 12,180 13,050 54,114 
ม.4 38,752 12,880 14,000 65,632 
ม.5 37,128 12,880 14,000 64,008 
ม.6 25,608 10,120 11,000 46,728 
รวม 196,995 80,400 86,700 364,095 

 
 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน งบประมาณ 
ม.1 38 171,000 
ม.2 39 175,500 
ม.3 29 130,500 

รวม ม.ต้น 106 477,000 
ม.4 28 134,400 
ม.5 28 134,400 
ม.6 22 105,600 

รวม ม.ปลาย 78 374,400 
รวมทั้งหมด 184 851,400 
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งบประมาณรายรับเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  880 บาท/คน/ปี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 950 บาท/คน/ปี 
 

 
 
 
 
 

งบประมาณรายรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  1,500 บาท/คน/ภาคเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  -  บาท/คน/ภาคเรียน 
 

 

ระดับชั้น 
ได้รับจัดสรร  

รวม 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ม.ต้น 61,500 61,500 123,000 
ม.ปลาย - - - 

รวม 61,500 61,500 123,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน งบประมาณ 
ม.ต้น 106 93,280 

ม.ปลาย 78 74,100 
รวมทั้งหมด  184 167,380 
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งบประมาณรายรับเงินอุดหนุนรายหัว ประจ าปีการศึกษา  2565    
ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 งบบุคลากร 

- ค่าตอบแทน 
 

- 
 

2 งบด าเนินงาน 
- ค่าวัสดุกีฬา 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก 
- ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน 
- ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

3 งบลงทุน 
- ค่าก่อสร้าง 
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
- ค่าครุภัณฑ์ 

 
- 
- 
- 

 

4 งบเงินอุดหนุน 
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน 
- เงินค่าหนังสือเรียน 
- เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
- เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

 
851,400 
196,995 
80,400 
86,700 

167,380 
123,000 

 
 
เรียนฟรี 15 ปี 
เรียนฟรี 15 ปี 
เรียนฟรี 15 ปี 
เรียนฟรี 15 ปี 
 

5 เงินโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ 63,424  
รวม 1,569,299  

หมายเหตุ งบประมาณท่ีเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ  
ประจ าปีการศึกษา 2565  จ านวนเงิน  851,400  บาท จัดสรร 70 : 20 : 10 ได้ดังนี้ 

70 % = 595,980  บาท (วิชาการ) 
20 % = 170,280  บาท (บริหารทั่วไป) 

 10 % =   85,140  บาท (ส ารองจ่าย) 
(ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ/กิจกรรม 595,980 +170,280 =766,260  บาท) 

(ค่าจัดการเรียนการสอน+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน+เงิน สอร. = 766,260+167,380+63,424 = 997,064 บาท) 
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รายการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 

1. แผนงานบริหารวิชาการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  
  

กิจกรรมที่ 1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 วันสุนทรภู่ 1,500 (อ) มิ.ย. 65 วนิดา 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 วันภาษาไทยแห่งชาติ 1,500 (อ)  20-29 ก.ค. 65 วนิดา 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 วันคริสต์มาส 3,000 (อ) ธ.ค. 65 พรทนา 
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ค่ายภาษาต่างประเทศ - พ.ค. 65 ศันสนะ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.5 พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 3,000 (อ) ม.ค. 66 เพ็ญแข 
กิจกรรมย่อยที่ 1.6 พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 3,000 (อ) ม.ค. 66 สุพิชชา 
กิจกรรมย่อยที่ 1.7 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1,000 (อ) ส.ค. 65 สุพิชชา 
กิจกรรมย่อยที่ 1.8 ฝึกทักษะการเรียนการสอนด้าน
ศิลปะและดนตรี  6,290 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 ชวโย 
กิจกรรมย่อยที่ 1.9 การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 20,000 (อ) ม.ค. 66 ธีรสิทธิ ์
กิจกรรมย่อยที่ 1.10 สนับสนุนการแข่งขันและอุปกรณ์
กีฬาให้กับนักเรียน 5,000 (อ) ม.ค.-ก.พ. 66 ธีรสิทธิ ์
กิจกรรมย่อยที่ 1.11 ฝึกทักษะการสอนวิชาการงาน
อาชีพ 3,000 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 วิโรจน ์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การบริหารจัดการเรียนรวม 2,000 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 สุธีรา 
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การนิเทศภายใน -  วนิดา 
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การพัฒนางานทะเบียนนักเรียน 2,000 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 วะลัยลักษณ์ 
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบแนะแนวเชิงรุก 5,000 (พ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 อนุสรา 
กิจกรรมย่อยที่ 2.5 เปิดบ้านศรีจันทร์ (open house) 5,000 (พ) มี.ค. 66 อนุสรา 
กิจกรรมย่อยที่ 2.6 วันแห่งความส าเร็จและปัจฉิมนิเทศ 4,000 (อ) มี.ค. 66 วะลัยลักษณ์ 
กิจกรรมย่อยที่ 2.7 พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน 1,000 (อ) มี.ค. 66 อนุสรา 
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1. แผนงานบริหารวิชาการ(ต่อ) 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ(ต่อ)  

 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ(ต่อ) 
กิจกรรมย่อยที่ 2.8 สัปดาห์ห้องสมุด 500 (อ) ส.ค. 65 สุพิชชา   
กิจกรรมย่อยที่ 2.9 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 500 (อ) มี.ค. 66 วนิดา 

รวมกิจกรรมที ่1 + กิจกรรมที่ 2 67,290   
 

2. แผนงานบริหารงานงบประมาณ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนปฏิบัติการและสรุปผล 
การด าเนินงานประจ าปี 690 (อ) พ.ค. 65 อินค า 
กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุที่จ าเป็นสนับสนุนการเรียน 
การสอนและซ่อมแซมส านักงานให้มีความปลอดภัย 130,000 (อ) 

 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 ศันสนะ 

กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 190,000 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 เพ็ญแข 
รวม กิจกรรมที่ 1+2+3 320,690   

 

3. แผนงานบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา  130,000 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 สุพิชชา 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชุมกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (กลุ่มรัชมังคลาภิเษก) 100,000 (บ)   
กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญและก าลังใจในส านักงาน - พ.ค. 65-มี.ค. 66 สุพิชชา 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 50,000 (บ)   

รวม กิจกรรมที่ 1+2 280,000   
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4. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานธุรการ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1  การหาวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 2,000 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 สุพิชชา 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2  การบ ารุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ 2,000 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 สุพิชชา 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 7,000 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 สุพิชชา 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 จัดหายาและเวชภัณฑ์ในโรงเรียน 4,500 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 ธีรสิทธิ ์
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียนด้านการ
ดูแลรักษาความสะอาดสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ 1,500 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 

 
ธีรสิทธิ ์

กิจกรรมย่อยที่ 3.3  อย. น้อย 500 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 พรทนา 

กิจกรรมที่ 4   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 5,000 (อ) ส.ค. 65, ธ.ค. 66 พรทนา 
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 4,000 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 พรทนา 
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 อบรมกฎจราจรและขับข่ีปลอดภัย 2,000 (อ) ธ.ค. 65 ชัยวัฒน ์
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค านิยมอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์(ไหว้ศาล) 500 (อ) พ.ค. 66 ชัยวัฒน ์
กิจกรรมย่อยที่ 5.2 ไหว้ครู 2,000 (อ) มิ.ย. 65 ชัยวัฒน ์

กิจกรรมย่อยที่ 5.3 วันส าคัญทางศาสนา 2,500 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 ชัยวัฒน ์

กิจกรรมย่อยที่ 5.4 วันสถาปนาโรงเรียน 2,000 (อ) ก.ค. 65 ชัยวัฒน ์
กิจกรรมย่อยที่ 5.5 วันแม่แห่งชาติ 1,000 (อ) มิ.ย.- ส.ค. 65 ชัยวัฒน ์
กิจกรรมย่อยที่ 5.6 วันพ่อแห่งชาติ 1,000 (อ) ก.ค.- ธ.ค. 65 ชัยวัฒน ์
กิจกรรมย่อยที่ 5.7 วันขึ้นปีใหม่ 2,000 (อ) ธ.ค. 65-ม.ค. 66 ชัยวัฒน ์
กิจกรรมย่อยที่ 5.8 รณรงค์ต้านการทุจริตและคอรัปชัน 500 (อ) ธ.ค. 65 ชัยวัฒน ์
กิจกรรมย่อยที่ 5.9 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 500 (อ) มิ.ย. 65 ชัยวัฒน ์
กิจกรรมย่อยที่ 5.10 โรงเรียนวิถีพุทธ 7,000 (พ) ก.พ. 66 ชัยวัฒน ์
กิจกรรมย่อยที่ 5.10 สอบธรรมศึกษา -  ชัยวัฒน ์
กิจกรรมที่ 6 สร้างพลังปูองกันยาเสพติดและความปลอดภัยในสถานศึกษา 
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 วันต่อต้านยาเสพติด 500 (อ) มิ.ย. 65 ชัยวัฒน ์

กิจกรรมย่อยที่ 6.2 วันงดสูบบุหรี่โลก 500 (อ) พ.ค. 65 ชัยวัฒน ์
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4. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 กิจกรรมย่อยที่ 6.3 โรงเรียนสีขาว 1,000 (อ) ม.ค. 66 ชัยวัฒน ์

กิจกรรมย่อยที่ 6.4 Gen Z อาสาน าพาปลอดสุราและบุหรี่ 1,000 (พ) ก.พ. 66 ชัยวัฒน ์

กิจกรรมย่อยที่ 6.5 To  Be  Number One 3,000 (พ) ธ.ค. 65 ชวโย 
กิจกรรมที่ 7 งานรับนักเรียน 2,500 (อ) มี.ค.- เม.ย. 66 ชวโย 
กิจกรรมที่ 8  การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่และปลอดภัย 
กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ในโรงเรียน
ให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

6,500 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 อินค า 

กิจกรรมย่อยที่ 8.2 กิจกรรม Zero Waste School 1,500 (พ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 วิโรจน ์
กิจกรรมย่อยที่ 8.3 อบรมและปูองกันภัยพิบัติ 
ในสถานศึกษาเพ่ือเป็นสถานศึกษาปลอดภัย 

4,500 (อ) ม.ค. 66 พรทนา 

กิจกรรมย่อยที่ 8.4 จัดระเบียบโรงรถนักเรียน 440 (พ) มิ.ย. 65 อินค า 
กิจกรรมย่อยที่ 8.5 จัดหาโต๊ะ-ม้าหินอ่อน 10,280 (บ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 อินค า 

รวมกิจกรรมที ่1+2+3+4+5+6+7+8 79,220   
 

5. แผนงานบริหารงานโครงการพระราชด าริ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5 โครงการพัฒนางานในโครงการพระราชด าริ 

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

20,000 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 วะลัยลักษณ์ 

กิจกรรมที่ 2 จัดค่าย 3 สาระการเรียนรู้นักเรียนแกนน า 10,000 (บ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 วะลัยลักษณ์ 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 6,000 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 วะลัยลักษณ์ 

กิจกรรมที่ 4 สถานศึกษาพอเพียง 6,000 (อ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 วนิดา 
กิจกรรมที่ 5 อัจฉริยะเกษตรประณีต 63,424 

(สอร.) 
พ.ค. 65-มี.ค. 66 วนิดา 

รวม กิจกรรมที่ 1+2+3+4 105,424   
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6. แผนพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6 โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

กิจกรรมที่ 1 ติวโอเน็ต 27,540 (พ) ก.พ.-มี.ค. 66 วนิดา 
กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษา   40,000 (พ) มี.ค. 66 วนิดา, พรทนา 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายพักแรมลูกเสือ 20,000 พ) ก.พ. 66 อินค า 
กิจกรรมที่ 4 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1,000 (พ) ก.ค. 65 อินค า 
กิจกรรมที่ 5 วันมหาธีรราชเจ้า  1,000 (พ) พ.ย. 65 อินค า 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนางานกิจการลูกเสือ  5,000 (พ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 อินค า 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  3,000 (พ) ส.ค.-ก.ย. 65 ชวโย 
กิจกรรมท่ี 8 การสอนทางไกลในสถานการณ์  
Covid - 19  -   
กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา  24,500 (พ) พ.ค. 65-มี.ค. 66 วนิดา 
กิจกรรมที่ 10 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  22,400 (พ) ม.ค. 66 วนิดา 
รวม กิจกรรมที ่1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 144,440   
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ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     พัฒนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นโยบาย สพฐ. ที่ 2 ด้านโอกาส 
                  ที่ 3 ด้านคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษาที่คุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573 
 

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.พช. (ปัจจุบัน) 
นโยบาย สพม.พช ที่. 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป สู่ระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
       ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ งานบริหารบุคคล  
และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
      จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นโยบาย สพม.พช ข้อที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
  ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
  จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
 จุดเน้นที่ 12 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
       ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนทุกระดับชั้น 
       ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ย 
2.50 ขึ้นไป 
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      ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานที่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อย่อยที่ 1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหา 
 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อที่ 2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
             4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
             5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
             6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล .........นางวนิดา โนนค า................................. โทรศัพท ์.............0867379295.............................................. 
โทรสาร.................................... E-mail : ………wanidanonkham@seejan.ac.th……..……………………………………… 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ………พฤษภาคม 2565 ถึง มีนาคม 25665……………………….………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ  การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้  
งานการเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล  งานห้องสมุด  งานนิเทศการศึกษา  งานวางแผนการศึกษา  และ
งานประชุมอบรมทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขอบข่ายงานครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การวัด และประเมินผล  การติดตาม
ผล และรวมถึงการพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์    
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 
 2.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมบุคลากรครูพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและใช้งานวิจัยพัฒนางาน 
 2.4 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 3.1.2 มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้งเพ่ือพัฒนางาน 
 3.1.3 บุคลากรครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและใช้งานวิจัยพัฒนางาน 
 

        3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศทั้ง 3  มาตรฐาน 
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4. โครงการ / กิจกรรมท่ีส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ   
กิจกรรมที่ 1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 วันสุนทรภู่ มิ.ย. 65 วนิดา โนนค า 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 วันภาษาไทยแห่งชาติ 20 - 29 ก.ค. 65 วนิดา โนนค า 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 วันคริสต์มาส ธ.ค. 65 ศันสนะ มูลทาดี 
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ค่ายภาษาต่างประเทศ พ.ค. 65 พรทนา  คงแท้ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.5 พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ม.ค. 66 เพ็ญแข  กุมสันเทียะ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.6 พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ม.ค. 66 สุพิชชา  อินปัญญา 
กิจกรรมย่อยที่ 1.7 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส.ค. 65 สุพิชชา  อินปัญญา 
กิจกรรมย่อยที่ 1.8 ฝึกทักษะด้านศิลปะและดนตรี พ.ค. 65 - มี.ค. 66 ชวโย ปัญญาฐิติกุล 
กิจกรรมย่อยที่ 1.9 โครงการกีฬาภายใน ม.ค. 66 อักษร  ดีไสว 
กิจกรรมย่อยที่ 1.10 สนับสนุนอุปกรณ์และการแขง่ขนักีฬา พ.ค. 65 - มี.ค. 66 อักษร  ดีไสว 
กิจกรรมย่อยที่ 1.11 ฝึกทักษะการเรียนการสอนงานอาชีพ พ.ค. 65 - มี.ค. 66 วิโรจน์  ทองสุข 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การบริหารจัดการเรียนรวม พ.ย. 65 - ธ.ค. 65 สุธีรา  วงศ์หล่มแก้ว 
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การนิเทศภายใน ส.ค. 65 - มี.ค. 66 วนิดา  โนนค า 
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การพัฒนางานทะเบียนนักเรียน ม.ค. 66 วะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ 
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบแนะแนวเชิงรุก  ก.ย. 65 - มี.ค. 66 อนุสรา  มะลิ 
กิจกรรมย่อยที่ 2.5 เปิดบ้านศรีจันทร ์ มี.ค. 66 อนุสรา  มะลิ 
กิจกรรมย่อยที่ 2.6 วันแห่งความส าเร็จและปัจฉิมนิเทศ มี.ค. 66 วะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ 
กิจกรรมย่อยที่ 2.7 พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน พ.ค. 65 - มี.ค. 66 วนิดา  โนนค า 
กิจกรรมย่อยที่ 2.8 สัปดาห์ห้องสมุด ส.ค. 65 สุพิชชา  อินปัญญา 
กิจกรรมย่อยที่ 2.9 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มี.ค. 66 วนิดา  โนนค า 
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5. งบประมาณ 

 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 
  (1) เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน ........ 67,290...... บาท 
  (2) อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จ านวน ................................. บาท 
  (3) เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................. บาท 
  (4) เงินอ่ืนๆ (บริจาค) ................................................ จ านวน ................................. บาท 
       รวมจ านวน ........ 67,290......... บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 วันสุนทรภู่ 1,500 (อ)   1,500 (อ)  
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 วันภาษาไทยแห่งชาติ 1,500 (อ)   1,500 (อ)  
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 วันคริสต์มาส 3,000 (อ)   3,000 (อ)  
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ค่ายภาษาต่างประเทศ -   -  
กิจกรรมย่อยที่ 1.5 พัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

3,000 (อ)   3,000 (อ)  

กิจกรรมย่อยที่ 1.6 พัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

3,000 (อ)   3,000 (อ)  

กิจกรรมย่อยที่ 1.7 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1,000 (อ)   1,000 (อ)  
กิจกรรมย่อยที่ 1.8 ฝึกทักษะศิลปะและดนตรี 6,290 (อ)   6,290 (อ)  
กิจกรรมย่อยที่ 1.9 กิจกรรมการแข่งกีฬา
ภายใน 

20,000 (อ)   20,000 (อ  

กิจกรรมย่อยที่ 1.10 สนับสนุนการแข่งขันและ
อุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน 

5,000 (อ)   5,000 (อ)  

กิจกรรมย่อยที่ 1.11 พัฒนาการเรียนการสอน
งานอาชีพ 

3,000 (อ)   3,000 (อ)  
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กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การบริหารจัดการเรียนรวม 2,000 (อ)   2,000 (อ)  
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การนิเทศภายใน -   -  
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การพัฒนางานทะเบียน 
นักเรียน 

     

กิจกรรมย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบแนะแนว
เชิงรุก 

5,000 (พ)   5,000 (พ)  

กิจกรรมย่อยที่ 2.5 กิจกรรมเปิดบ้านศรีจันทร์ 5,000 (พ)   5,000 (พ)  
กิจกรรมย่อยที่ 2.6 วันแห่งความส าเร็จและ
ปัจฉิมนิเทศ 

4,000 (อ)   4,000 (อ)  

กิจกรรมย่อยที่ 2.7 พัฒนางานประกัน 
คุณภาพภายใน 

1,000 (อ)   1,000 (อ)  

กิจกรรมย่อยที่ 2.8 สัปดาห์ห้องสมุด 500 (อ)   500 (อ)  
กิจกรรมย่อยที่ 2.9 การพัฒนาหลักสูตร 500 (อ)   500 (อ)  

รวมกิจกรรมที่ 1 + 2 67,290   67,290  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร 

ประเมิน 
 

แบบทดสอบและแบบ
ประเมิน 

6.2 กระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดีมาก 

การนิเทศติดตาม และ
การประเมนิ 

แบบนิเทศติดตาม 
 

6.3 บุคลากรครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและใช้งานวิจัยพัฒนางาน 

การนิเทศติดตาม และ
การประเมิน 

แบบนิเทศติดตาม 

6.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีเลิศทั้ง 3 มาตรฐาน 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  7.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
หลักสูตร 
 7.2 มีแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
 7.3 บุคลากรครูได้รับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพ 
 7.4 มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางวนิดา โนนค า) 
                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายอินค า ค าสองสี) 

             หัวหน้าแผนงานโรงเรียน  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ) 

                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางล าดวน  นักดนตรี) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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โครงการ  พัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/ผู้ติดต่อประสานงาน  
ชื่อ-สกุล นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ        โทรศัพท์   0642354130 
E-mail : ………………………………………………………………………………..…………………………………………..………………………  

ลักษณะโครงการ  (     ) ใหม่  ( ✓) ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อที่      1. ด้านความปลอดภัย 
        2. ด้านโอกาส 
        3. ด้านคุณภาพ 
    4. ด้านประสิทธิภาพ 

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.พช.   
นโยบายข้อที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
  จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป  
สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 

  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหาร 
บุคคลและงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ งานบริหาร 
บุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 

กลยุทธ์ สพม.พช. 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( โรงเรียน) 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อที่ 2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ของโรงเรียน                                               
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารการงบประมาณโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีกรอบการวางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ มีการบริหารจัดการโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน การสนองนโยบายการจัด
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานและนโยบายของโรงเรียนนั้น มีกลุ่มงานงบประมาณเป็น
หน่วยงานสนับสนุนที่ส าคัญท่ีจะช่วยให้ ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการบริหารจัดการ
งบประมาณซึ่งเป็นปัจจัย ส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะเป็นเครื่องมือในการช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สามารถด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล อันจะส่งผลให้มาตรฐานด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มีการจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม  เพ่ือ
มุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ภายใต้บรรยากาศและ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ก้าวทันเทคโนโลยีและพัฒนามุ่งสู่สากล ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร จัดการงบประมาณ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได้ กลุ่มงานงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการบริหาร
งบประมาณโรงเรียนขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือให้โรงเรียน มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีทันสมัย และพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

3. เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนอยู่และเกิด 
ประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด 
 4. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 
 5. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีความพร้อม เพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
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3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ  

1. โรงเรียนมโีครงการ/กิจกรรมด าเนินงานและสรุปผล ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ระบบสาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและเพียงพอเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

        3.2 เชิงคุณภาพ 

 1. ผู้เรียน ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการบริหาร จัดการงบประมาณตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม 

ระเบียบของทางราชการ โปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได้ อยู่ในระดับ ดีมาก 

  2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีมาก 

  3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีความพร้อม เพียงพอเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

อยู่ในระดับดี 
 

4. โครงการ / กิจกรรมท่ีส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนปฏิบัติการและสรุปผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 

พ.ค.- ต.ค. 65   

 

อินค า  ค าสองสี 

 

กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุที่จ าเป็นสนับสนุนการเรียน 
การสอนและซ่อมแซมส านักงานให้มีความปลอดภัย 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 ศันสนะ  มูลทาดี 

กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค พ.ค. 65 - มี.ค. 66 เพ็ญแข  กุมสันเทียะ 

 

5. งบประมาณ 

 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 

  (1) เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   320,690  บาท 

  (2) อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จ านวน .............-.................... บาท 

  (3) เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน    ……………-…………..  บาท 

  (4) เงินอ่ืนๆ (บริจาค) .......................-......................... จ านวน ...............-.................. บาท 

       รวมจ านวน ............. 320,690  .................... บาท  
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 
รายละเอียด 
     โรงเรียนมีกรอบและแนวทางใช้ใน 
การบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

690 (อ) 

 

 690 (อ) 

 

 
  

กิจกรรมที ่2 งานพัสดุรายละเอียด 
     การจัดซื้อ และปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เพียงพอ และปลอดภัย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

130,000 (อ) 

 

 30,000 (อ) 

 

 

100,000(อ) 

 
 

กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการค่า
สาธารณูปโภค รายละเอียด 
    ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนเพียงพอ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนอยู่และเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด 
 

190,000 (อ) 

 

 190,000(อ) 

 

 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,690  220,690 100,000  

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัดและประเมินผล เครื่องมือ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท า
แผนปฏิบัติการและสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 
 

- โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในสถานศึกษา 

-บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

-บันทึกรายงานผล
การด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรมที ่2 จัดหาวัสดุที่จ าเป็น
สนับสนุนการเรียน 

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้
วัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
- นักเรียนร้อยละ 100 มีความ
พึงพอใจต่องานวัสดุ ครุภัณฑ์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

-บันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
-แบบประเมิน 

-แบบบันทึกการ
แหล่งเรียนรู้ 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 3 สาธารณูปโภค 
 

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้
สาธารณูปโภคในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
- นักเรียนร้อยละ 100 มีความ
พึงพอใจต่อระบบ
สาธารณูปโภค 
 

-บันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
-แบบประเมิน 

-บันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 7.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ

สถานศึกษา 
 7.2  ผู้เรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 7.3 ผู้เรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

     (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ  
             (นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ)                         
             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ                                      

(ลงชื่อ).................................. .........ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นายอินค า  ค าสองสี)     

         หัวหน้าแผนงานโรงเรยีน 
 

      (ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                (นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ)                          
                            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
   

 

ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นางล าดวน  นักดนตรี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     พัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านคุณภาพ  

ที่ 4 ประสิทธิภาพ 
 

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
นโยบาย ข้อที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป สู่
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
       ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน” 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลย ีรูปแบบ

ในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่าย

ความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และ

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 

นโยบาย ข้อที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดีขึ้น 
จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 คร ู1 นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้” 
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ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
“1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความ

พร้อมในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมีทักษะ

พ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานที่มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ข้อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่  3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล .........นางสาวสุพชิชา  อินปัญญา................................. โทรศัพท์ ..................................................... 
โทรสาร.................................... E-mail : ……….......................................……..…………………………………….…… 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ …..พฤษภาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566……………………….………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง จะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับหน่วยงาน ท า
ให้การบริหารจัดการเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนส่งเสริม
ให้การบริหารงานขององค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ มีความใส่ใจในสุขภาพและสามารถดูแล

รักษาสุขภาพของตนเองได้ 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานของครู/บุคลากรในโรงเรียน 
2.4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนาและศึกษาดู

งาน มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2.5 เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
2.6 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูและบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดี

แก่ครูในโรงเรียน 
2.7 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 
 

3. เป้าหมายและตัวชี้ความส าเร็จ 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา/ศึกษาดูงาน อย่างน้อย  
20 ชั่วโมงต่อปี 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับ ดีขึ้นไป และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 
  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 

 

4. โครงการ / กิจกรรมท่ีส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 

 

สุพิชชา  อินปัญญา 

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ (กลุ่มรัชมังคลาภิเษก) 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 

 

สุพิชชา  อินปัญญา 

กิจกรรมที่ 3 สร้างขวัญและก าลังใจในส านักงาน พ.ค. 65 – มี.ค. 66 สุพิชชา  อินปัญญา 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน พ.ค. 65 – มี.ค. 66 สุพิชชา  อินปัญญา 

 

5. งบประมาณ 

 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 

  (1) เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน   280,000  บาท 

  (2) อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จ านวน .............-.................... บาท 

  (3) เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน    ……………-…………..  บาท 

  (4) เงินอ่ืนๆ (บริจาค) .......................-......................... จ านวน ...............-.................. บาท 

       รวมจ านวน ............. 280,000  .................... บาท  
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 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

พัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 

130,000(อ)  130,000(อ)   

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
(กลุ่มรัชมังคลาภิเษก) 

100,000(บ)  100,000(บ)   

กิจกรรมที่ 2 สร้างขวัญและก าลังใจใน
ส านักงาน 

-   -  

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอน 

50,000 (บ) 50,000 (บ)    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 50,000 230,000   

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล  
กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัดและประเมินผล เครื่องมือ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 

ครู/บุคลากรร้อยละ 100 ได้
เข้ารับการอบรม สัมมนา/
ศึกษาดูงานอย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปี 

-การส ารวจความ
พึงพอใจ 

แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ 

กิจกรรมที่ 2 สร้างขวัญและก าลังใจใน
ส านักงาน 

ครู/บุคลากรร้อยละ 100 มี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่และมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน 

-การส ารวจความ
พึงพอใจ 

แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  7.1 การบริหารงานบุคลากรมีประสิทธิภาพรวดเร็ว 
  7.2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมภายในโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

     (ลงชื่อ)...................................................ผู้เสนอโครงการ  
             (นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา)                         
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                                      
 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                           (นายอินค า  ค าสองสี)     

หวัหน้าแผนงานโรงเรียน 

 

      (ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                (นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ)                          
                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
 

ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    (นางล าดวน  นักดนตรี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    พัฒนางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นโยบาย สพฐ. ที่ 1 ด้านความปลอดภัย  

ที่ 2 ด้านโอกาส 
เปูาประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573 
 

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
นโยบาย ข้อที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป สู่
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
       ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ งานบริหาร
บุคคลและงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่าย

ความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
  จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 

นโยบาย ข้อที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

นโยบายท่ี 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้นที่ 13 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

นวัตกรรมทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความ

พร้อมในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะ

พ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง

เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 48 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมี

ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานที่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อย่อยที่  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อที่ 2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ที่  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

   4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
   5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล .........นายอินค า  ค าสองสี................................. โทรศัพท์ .............086-1997-510............................. 
โทรสาร.................................... E-mail : ……………………………………………..……..…………………………………….…… 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ …..พฤษภาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566……………………….…………………………………..… 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องให้บริการ สื่อสาร  ประสานสัมพันธ์ใน

รูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงาน ที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของโรงเรียน เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน
ทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี คุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้การท างาน
เป็นไปด้วยดีและมี ประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกระจายการ
บริหารงาน ภายในองค์กรเป็นการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง การ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

กลุ่มบริหารทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มบริหารที่รับผิดชอบในงานด้านบริการแก่นักเรียน ครู บุคลากร ชุมชน ในด้าน
งานอาคารสถานที่ การเสริมสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  และงานโสตทัศนูปกรณ์ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานสัมพันธ์ชุมชน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
บริหารทั่วไปเพื่อใช้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้ อย่างเป็นขั้นตอน

และมีระบบแบบแผน  
2.3 เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่าง มี

ประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่รับบริการ มีความพึงพอใจต่อระบบงานธุรการของโรงเรียน 
 2. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ร้อยละ 100  ของนักเรียน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
 4. ร้อยละ 100  ของนักเรียน ได้รับการดูแลในระบบช่วยเหลือนักเรียน 
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 5. ร้อยละ 100  ของนักเรียน ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 6. ร้อยละ 100  ของนักเรียน ได้รับการส่งเสริมในการสร้างพลังปูองกันยาเสพติดและความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 
 7. ร้อยละ 85 ครู บุคลากร และนักเรียน มีความพึงพอใจในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ให้ร่มรื่นและปลอดภัย 
 

       3.2 เชิงคุณภาพ 
   กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดด าเนินงานในทุกกิจกรรมให้ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจด้วยการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
 

4. โครงการ / กิจกรรมท่ีส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบริหารทั่วไป 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานธุรการ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1  การหาวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน พ.ค. 65 - มี.ค. 66 สุพิชชา  อินปัญญา 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2  การบ ารุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ พ.ค. 65 - มี.ค. 66 สุพิชชา  อินปัญญา 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ค. 65 - มี.ค. 66 สุพิชชา  อินปัญญา 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 จัดหายาและเวชภัณฑ์ในโรงเรียน พ.ค. 65 - มี.ค. 66 ธีรสิทธิ์  ศรีขวัญแก้ว 

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียนด้านการดูแลรักษา
ความสะอาดสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ พ.ค. 65 - มี.ค. 66 

 
ธีรสิทธิ์  ศรีขวัญแก้ว 

กิจกรรมย่อยที่ 3.3  อย. น้อย พ.ค. 65 - มี.ค. 66 ธีรสิทธิ์  ศรีขวัญแก้ว 

กิจกรรมที่ 4   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง มิ.ย. 65 , ธ.ค. 66 พรทนา  คงแท้ 
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน พ.ค. 65 - มี.ค. 66 พรทนา  คงแท้ 
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 อบรมกฎหมายจราจรและขับขี่ปลอดภัย ธ.ค. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 พิธีกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน พ.ค. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 5.2 กิจกรรมไหว้ครู มิ.ย. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 5.3 วันส าคัญทางพุทธศาสนา พ.ค. 65 - มี.ค. 66 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 5.4 วันสถาปนาโรงเรียน ก.ค. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 5.5 วันแม่แห่งชาติ มิ.ย. – ส.ค. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบริหารทั่วไป 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมย่อยที่ 5.6  วันพ่อแห่งชาติ ก.ค. 65 – ธ.ค. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 5.7 วันขึ้นปีใหม่ ม.ค. 66 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 5.8 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและทุจริตคอรัปชัน ธ.ค. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 5.9 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มิ.ย. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 5.10 โรงเรียนวิถีพุทธ ก.พ. 66 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 5.11 สอบธรรมศึกษา พ.ย. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมที่ 6 สร้างพลังปูองกันยาเสพติดและความปลอดภัยในสถานศึกษา 
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 วันต่อต้านยาเสพติด มิ.ย. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 6.2 วัดงดสูบบุหรี่โลก พ.ค. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 6.3 โรงเรียนสีขาว ม.ค. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 6.4 Gen Z อาสาน าพาปลอดสุราและบุหรี่ ก.พ. 65 ชัยวัฒน์  ชมมา 

กิจกรรมย่อยที่ 6.5 To  Be  Number One ธ.ค. 65 ชวโย ฐิติปัญญากุล 
กิจกรรมที่ 7  การรบันักเรียน มี.ค. 66 ชวโย ฐิติปัญญากุล 

กิจกรรมที่ 8  การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่และปลอดภัย 
กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ในโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนการสอน 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 อินค า  ค าสองสี 

กิจกรรมย่อยที่ 8.2 กิจกรรม Zero Waste School พ.ค. 65 - มี.ค. 66 อินค า  ค าสองสี 
กิจกรรมย่อยที่ 8.3 อบรมและปูองกันภัยพิบัติในสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นสถานศึกษาปลอดภัย 

ม.ค. 66 พรทนา  คงแท้ 

กิจกรรมย่อยที่ 8.4 จัดระเบียบโรงรถนักเรียน มิ.ย. 65 อินค า  ค าสองสี 
กิจกรรมย่อยที่ 8.5 จัดหาโต๊ะม้าหินอ่อน มิ.ย. 65 อินค า  ค าสองสี 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 
  (1) เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน ........ 79,220...... บาท 
  (2) อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จ านวน ................................. บาท 
  (3) เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................. บาท 
  (4) เงินอ่ืนๆ (บริจาค) ................................................ จ านวน ................................. บาท 
       รวมจ านวน ........ 79,220......... บาท  
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

กิจกรรม / รายละเอียด 
 

งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบริหารทั่วไป 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานธุรการ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1  การหาวัสดุและอุปกรณ์
ส านักงาน 2,000 (อ) 

   
2,000  

 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2  การบ ารุงรักษาวัสดุและ
อุปกรณ์ 2,000 (อ) 

   
2,000 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 7,000 (อ) 

   
7,000 

 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 จัดหายาและเวชภัณฑ์ใน
โรงเรียน 4,500 (อ) 

   
4,500 

 

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียนด้าน
การดูแลรักษาความสะอาดสุขาภิบาลให้ถูก
สุขลักษณะ 1,500 (อ) 

   
 

1,500 

 

กิจกรรมย่อยที่ 3.3  อย. น้อย 500 (อ)   500  
กิจกรรมที่ 4   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 5,000 (อ)   5,000  
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 4,000 (อ)   4,000  
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 อบรมจราจรและขับขี่ปลอดภัย 2,000 (อ)   2,000  
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค านิยมอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมย่อยที่ 5.1 พิธีกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
โรงเรียน 500 (อ) 

   
500 

 

กิจกรรมย่อยที่ 5.2 กิจกรรมไหว้ครู 2,000 (อ)   2,000  
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กิจกรรม / รายละเอียด 
 

งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค านิยมอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมย่อยที่ 5.3 วันส าคัญทางพุทธศาสนา 2,500 (อ)   2,500  
กิจกรรมย่อยที่ 5.4 วันสถาปนาโรงเรียน 2,000 (อ)   2,000  
กิจกรรมย่อยที่ 5.5 วันแม่แห่งชาติ 1,000 (อ)   1,000  
กิจกรรมย่อยที่ 5.6 วันพ่อแห่งชาติ 1,000 (อ)   1,000  
กิจกรรมย่อยที่ 5.7 วันขึ้นปีใหม่ 2,000 (อ)   2,000  
กิจกรรมย่อยที่ 5.8 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและ
ทุจริตคอรัปชัน 500 (อ) 

   
500 

 

กิจกรรมย่อยที่ 5.9 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 500 (อ)   500  
กิจกรรมย่อยที่ 5.10 โรงเรียนวิถีพุทธ 7,000 (พ)   7,000  
กิจกรรมย่อยที่ 5.11 สอบธรรมศึกษา -     
กิจกรรมที่ 6 สร้างพลังปูองกันยาเสพติดและความปลอดภัยในสถานศึกษา 
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 วันต่อต้านยาเสพติด 500 (อ)   500  
กิจกรรมย่อยที่ 6.2 วันงดสูบบุหรี่โลก 500 (อ)   500  
กิจกรรมย่อยที่ 6.3 โรงเรียนสีขาว 1,000 (อ)   1,000  
กิจกรรมย่อยที่ 6.4 Gen Z อาสาน าพาปลอดสุราและ
บุหรี่ 

1,000 (พ)   1,000  

กิจกรรมย่อยที่ 6.5 To  Be  Number One 3,000 (พ)   3,000  
กิจกรรมที่ 7 งานรับนักเรียน 2,500 (อ)   2,500  
กิจกรรมที่ 8  การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่และปลอดภัย 
กิจกรรมย่อยที่ 8.1 ปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

6,500 (อ)   6,500  

กิจกรรมย่อยที่ 8.2 กิจกรรม Zero Waste School 1,500 (พ)   1,500  
กิจกรรมย่อยที่ 8.3 อบรมและปูองกันภัยพิบัติใน
สถานศึกษาเพ่ือเป็นสถานศึกษาปลอดภัย 

4,500 (อ)   4,500  

กิจกรรมย่อยที่ 8.4 จัดระเบียบโรงรถนักเรียน 440 (พ)   440  
กิจกรรมย่อยที่ 8.5 จัดหาโต๊ะม้าหินอ่อน 10,280 (บ)   10,280  

รวมกิจกรรมที ่1+2+3+4+5+6+7+8 78,220   78,220  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด วัดและประเมินผล เครื่องมือ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานธุรการ บุคลากรร้อยละ 100 ได้รับ

การบริการสะดวก รวดเร็ว
และมีความพึงพอใจต่อ
ระบบงานธุรการของโรงเรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100  มี
ความพึงพอใจและให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 100  มีความ
พึงพอใจในการได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

สังเกต/การประเมิน แบบสอบถาม 

กิจกรรมที่ 4   ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100  ได้เข้า
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สัมภาษณ์/สอบถาม แบบสอบถาม 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค านิยมอันพึงประสงค์ 

นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

สังเกต/การประเมิน แบบสอบถาม 

กิจกรรมที่ 6 สร้างพลังปูองกันยาเสพติด
และความปลอดภัยในสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับ
การส่งเสริมในการสร้างพลัง
ปูองกันยาเสพติดและความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

สัมภาษณ์/สอบถาม แบบสอบถาม 

กิจกรรมที่ 7 งานรับนักเรียน นักเรียนร้อยละ 95  ได้รับ
นักเรียนเข้าศึกษาทั้ง ม.ต้น
และ ม.ปลาย 

สัมภาษณ์/สอบถาม แบบสอบถาม 

กิจกรรมที่ 8  การพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศร่มรื่นน่า
อยู่ปลอดภัย 

ครู บุคลากร และนักเรียน 
ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
ในการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและ
ปลอดภัย 

สังเกต/ประเมิน แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดด าเนินงานในทุกกิจกรรมให้ผู้รับการบริการมีความความพึงพอใจด้วยการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลบรรลุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 
           (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                     (นายอินค า  ค าสองสี) 
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายอินค า ค าสองสี) 

             หัวหน้าแผนงานโรงเรียน  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ) 

                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางล าดวน  นักดนตรี) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     พัฒนางานในโครงการพระราชด าริ 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นโยบาย สพฐ. ที่ 2 ด้านโอกาส 
นโยบาย สพฐ. ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
ข้อย่อยที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ข้อย่อยที่ 4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด สพม.พช.  
นโยบายที่. 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
      จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป สู่ระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
       ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ งานบริหารบุคคล 
และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
      จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
  จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
  ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
  จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
  จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความ 
พร้อมในการแข่งขัน 
       ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะ 
พ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
       ตวัชี้วัดที่ 44 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมีทักษะพ้ืนฐาน 
อาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานที่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อย่อยที่ 1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหา 
 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อที่ 2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
             4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
             5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
             6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล .........นางวนิดา โนนค า................................. โทรศัพท ์.............0867379295.................................. 
โทรสาร.................................... E-mail : ………wanidanonkham@seejan.ac.th……..……………………………………… 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ……..พฤษภาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566……………………….………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ค าว่า “รัชมังคลาภิเษก” 
ต่อท้ายชื่อโรงเรียน เนื่องมาจากก่อตั้งในปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด ๆ จึงเป็น
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มีตราสัญลักษณ์ ภปร. เป็นตราประจ าโรงเรียน และค าขวัญโรงเรียนคือ “รักษ์ศักดิ์ศรี มี
คุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ” ดังนั้นโรงเรียนจึงน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานโดยน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตใน
ทักษะอาชีพ ตามบริบทของสภาพครอบครัวของผู้เรียน ค านึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุด และการรักษาสภาพแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 2.2 เพ่ือฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจและเหมาะสมกับบริบทของสภาพครอบครัวและท้องถิ่น 
 2.3 เพ่ือปลูกฝังความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 ฝกึทักษะอาชีพตามความสนใจมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพและน าความรู้สู่การ
แข่งขันได้  
  

        3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักค าสอนของศาสนา 
 3.2.2 นักเรียนมีจิตอาสาร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
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4. โครงการ / กิจกรรมท่ีส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนางานในโครงการพระราชด าริ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

พ.ค. 65 - มี.ค. 66 วะลัยลักษณ์ ชัยสิทธิ์ 

กิจกรรมที่ 2 จัดค่าย 3 สาระการเรียนรู้นักเรียนแกนน า พ.ค. 65 - มี.ค. 66 วะลัยลักษณ์ ชัยสิทธิ์ 
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   พ.ค. 65 - มี.ค. 66 วะลัยลักษณ์ ชัยสิทธิ์ 
กิจกรรมที่ 4 สถานศึกษาพอเพียง พ.ค. 65 - มี.ค. 66 วนิดา โนนค า 
กิจกรรมที่ 5 อัจฉริยะเกษตรประณีต พ.ค. 65 - มี.ค. 66 วนิดา โนนค า 

 
 

5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 
  (1) เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน ........ 105,424...... บาท 
  (2) อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จ านวน ................................. บาท 
  (3) เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................. บาท 
  (4) เงินอ่ืนๆ (บริจาค) ................................................ จ านวน ................................. บาท 
       รวมจ านวน ........ 105,424......... บาท  

 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
โครงการพัฒนางานในโครงการพระราชด าริ      
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิชาการและจัด
นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

20.000 (อ)   20,000 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดค่าย 3 สาระการเรียนรู้
นักเรียนแกนน า 

10,000 (บ)   10,000 
 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน   

6.000 (อ)   6,000  

กิจกรรมที่ 4 สถานศึกษาพอเพียง 6.000 (อ)   6,000  
กิจกรรมที่ 5 อัจฉริยะเกษตรประณีต 63,424 (สอร)   63,424  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,424   105,424  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
วิชาการและจัดนิทรรศการ
งานสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมโครงการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประเมิน 
 

ผลงานนักเรียน 
 

2. นักเรียนร้อยละ 100 มีจิตอาสาร่วมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

การประเมิน 
 

แบบประเมิน 

กิจกรรมที่ 2 จัดค่าย 3 
สาระการเรียนรู้นักเรียน
แกนน า 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรม 3 สาระ
การเรียนรู้นักเรียนแกนน า 

การประเมิน 
 

ผลงานนักเรียน 
 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงห้อง
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกิจกรรม
และเข้าใช้ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ทุกคน 

การประเมิน 
 

ผลงานนักเรียน 
 

กิจกรรมที่ 4 สถานศึกษา
พอเพียง 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ฝึกทักษะอาชีพตาม
ความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

การประเมิน 
 

สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน 

 
กิจกรรมที่ 5 อัจฉริยะ
เกษตรประณีต 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีอาชีพเสริมรายได้จาก
ปกติ และน าไปประกอบอาชีพอิสระและคุ้มค่า 

การประเมิน 
 

แบบประเมิน 

 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  7.1 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ทักษะอาชีพน าไปสู่การแข่งขันได้ 
 7.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักค าสอนของศาสนา  
 7.3 นักเรียนมีจิตอาสาร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

7.4 นักเรียนมีอาชีพเสริมรายได้จากปกติ และน าไปประกอบอาชีพอิสระและคุ้มค่า 
 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางวนิดา โนนค า) 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายอินค า ค าสองสี) 

            หัวหน้าแผนงานโรงเรียน  
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 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ) 

                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางล าดวน  นักดนตรี) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     พัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นโยบาย สพฐ. ที่ 2 ด้านโอกาส 
                  ที่ 3 ด้านคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษาที่คุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573 
 

นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
นโยบาย ข้อที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
  จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป สู่
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
        ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
 

นโยบาย ข้อที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
   ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
   จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

นโยบาย ข้อที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
  จุดเน้นที่ 12 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
        ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
        ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ย  
2.50 ขึ้นไป 
        ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
          ตัวชี้วัดที ่27 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่นกัเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนด ในระดับดีขึ้นไป 
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          ตัวชี้วัดที ่34 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
          ตัวชี้วัดที ่37 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
          จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามี
ความพร้อมในการแข่งขัน 
           ตัวชี้วัดที ่44 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเองมีทักษะ
พ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
         จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 

ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 48 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานที่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อย่อยที่  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหา 
 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อย่อยที่ 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อที่ 2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
   5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
ชื่อ-สกุล .........นายอินค า  ค าสองสี................................. โทรศัพท์ .............086 -1997- 510........................... 
โทรสาร.................................... E-mail : ………inkhum@seejan.ac.th……..……………………………………………… 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่ (    )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ …..พฤษภาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566……………………….…………………………………..… 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 
ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
สิบสองปี รัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีนโยบายด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งจัดเป็นตามภาระงาน คือ 1) กิจกรรมค่ายวิชาการ 2) 
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3) กิจกรรมทัศนศึกษา 4) กิจกรรมการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ 5) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้กับผู้เรียน  
 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายโครงการเรียนฟรี 15 ปี ขึ้น พร้อมกับน างบประมาณที่ได้รับ วางแผนจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบภาระงานดังกล่าว เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็น
มาตรฐานเสมอกัน  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการทางวิชาการ  นักเรียนได้รับการ

พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  

2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เรียนรู้การน าระบบ ICT 
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในกิจกรรม ทักษะกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารี และ
กระบวนการทางทหาร ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ บ าเพ็ญตนเป็นให้เป็น
ประโยชน์ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           2.5 เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและ 
น าความรู้สู่การแข่งขันได้  
      3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้จักแสวงความรู้ด้วยตนเอง และใช้
เทคโนโลยีเป็น 
 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตและทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    3.1.4 สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
  

        3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
 3.3.2 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีระดับสติปัญญาดีขึ้น 
 3.3.3 นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 3.3.4 นักเรียนรู้จักค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และใช้เทคโนโลยีเป็น 
 

4. โครงการ / กิจกรรมท่ีส าคัญและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กิจกรรมที่ 1 ติวโอเน็ต ก.พ.- มี.ค. 66 วนิดา  โนนค า 
กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษา   ส.ค. 65 - มี.ค. 66 วนิดา , พรทนา 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายพักแรมลูกเสือ ก.พ. 66 อินค า  ค าสองสี 
กิจกรรมที่ 4 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ก.ค. 65 อินค า  ค าสองสี 
กิจกรรมที่ 5 วันมหาธีรราชเจ้า  พ.ย. 65 อินค า  ค าสองสี 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนางานกิจการลูกเสือ  พ.ค. 65 - มี.ค. 66 อินค า  ค าสองสี 
กิจกรรมที่ 7 พิธีไหว้ครูและพิธีเปิด-ปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ส.ค. – ก.ย. 65 อินค า  ค าสองสี 
กิจกรรมที่ 8 การสอนทางไกลในสถานการณ์ Covid - 19  พ.ค.- ธ.ค. 65 วนิดา  โนนค า 

กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา  ก.ค. 65 - เม.ย. 66 วนิดา  โนนค า 

กิจกรรมที่ 10 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  ม.ค. 66 – มี.ค. 66 วนิดา  โนนค า 
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5. งบประมาณ 
 5.1 ประเภทของงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) มาจาก 
  (1) เงินอุดหนุนรายหัว จ านวน ........ 144,442...... บาท 
  (2) อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จ านวน ................................. บาท 
  (3) เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน ................................. บาท 
  (4) เงินอ่ืนๆ (บริจาค) ................................................ จ านวน ................................. บาท 
       รวมจ านวน ........ 144,442......... บาท  
 
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

กิจกรรม / รายละเอียด 
 

งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 
โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 1 ติวโอเน็ต 27,540 (พ)   27,540  
กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษา   90,010 (พ)   90,010  
กิจกรรมที่ 3 ค่ายพักแรมลูกเสือ 20,000 (พ)   20,000  
กิจกรรมที่ 4 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1,000 (พ)   1,000  
กิจกรรมที่ 5 วันมหาธีรราชเจ้า  1,000 (พ)   1,000  
กิจกรรมที่ 6 พัฒนางานกิจการลูกเสือ  5,000 (พ)   5,000  
กิจกรรมที่ 7 พิธีไหว้ครูและพิธีเปิด-ปิด  
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  3,000 (พ) 

   
3,000 

 

กิจกรรมที่ 8 การสอนทางไกลในสถานการณ์ 
Covid - 19  28,492 (พ) 

  
28,492 

  

กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา  24,500 (พ)   24,500  
กิจกรรมที่ 10 ค่ายวิชาการ  15,000 พ)   15,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,542  28,492 187,050  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ทดสอบ 
สอบถาม 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
รู้จักแสวงความรู้ด้วยตนเองและใช้เทคโนโลยีเป็น 

ทดสอบ 
สอบถาม 

แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตและทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    7.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 7.2 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีระดับสติปัญญาดีขึ้น 

 7.3 นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคีในหมู่คณะมากข้ึน 
 7.4 นักเรียนรู้จักค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และใช้เทคโนโลยีเป็น 

 
 (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                     (นายอินค า  ค าสองสี) 
                   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายอินค า ค าสองสี) 

             หัวหน้าแผนงานโรงเรียน  
 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ) 

                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 

                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                    (นางล าดวน  นักดนตรี) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
    
   

ค าสั่งโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ที่ ๑๑๙/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
----------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการ 
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินการบริหารงบประมาณ งบเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที ่ศธ ๗๔๗๗๖/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์   

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
โดยมีการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เพ่ือร่วมด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ดังนี้  
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย  

๑.๑  นางล าดวน  นักดนตร ี ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธาน 
      ๑.๒  นางวนิดา  โนนค า  ครู คศ. ๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
      ๑.๓  นายอินค า  ค าสองสี  ครู คศ. ๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
     ๑.๔  นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ ครู คศ. ๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
     ๑.๕  นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา ครู คศ. ๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 ๑.๖  นายอินค า  ค าสองสี  ครู คศ. ๓ หัวหน้าแผนงานโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
      ๑.๗  นายชวโย  ปัญญาฐิติกุล ครู คศ. ๑ ผู้ช่วยแผนงานโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ 
 

๒. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นางวนิดา  โนนค า   ครู คศ. ๓  ประธาน 
 ๒.๒ นายอินค า  ค าสองสี   ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๒.๓ นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๒.๕ นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์  ครู คศ. ๓  กรรมการ 

๒.๖ นางพรทนา… 



-๒- 
 

 ๒.๖ นางพรทนา คงแท้   ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๒.๗ นายศันสนะ  มูลทาดี   ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๒.๘ นายชัยวัฒน ์ ชมมา   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
 ๒.๙ นายชวโย  ปัญญาฐิติกุล  ครู คศ. ๑  กรรมการ 
 ๒.๑๐ นายธีรสิทธ ์ ศรีขวัญแก้ว  ครู คศ. ๑  กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวอนุสรา  มะลิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

มีหน้าที่ จัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

๓. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นายอินค า  ค าสองสี   ครู คศ. ๓  ประธาน 
 ๓.๒ นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๓.๓ นางพรทนา  คงแท้   ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๓.๔ นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๓.๕ นายชัยวัฒน ์ ชมมา   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
 ๓.๖ นายธีรสิทธิ ์ ศรีขวัญแก้ว  ครู คศ. ๑  กรรมการ 
 มีหน้าที่ จัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
  

๔. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา  ครู คศ. ๓  ประธาน 
๔.๒ นายชัยวัฒน ์ ชมมา   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
มีหน้าที่ จัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารบุคคล  
 

๕. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ  ครู คศ. ๓  ประธาน 
 ๕.๒ นายอินค า  ค าสองสี   ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๕.๓ นายศันสนะ  มูลทาดี   ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๕.๔  นายชวโย  ปัญญาฐิติกุล  ครู คศ. ๑  กรรมการ 

มีหน้าที่ จัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
 

๖. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการงานโครงการพระราชด าริ ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นางวนิดา  โนนค า   ครู คศ. ๓  ประธาน 
 ๖.๒ นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 มีหน้าที่ จัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานโครงการพระราชด าริ 
 

๗. คณะกรรมการ... 
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๗. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นายอินค า  ค าสองสี   ครู คศ. ๓  ประธาน 
 ๗.๒ นางวนิดา  โนนค า   ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๗.๔ นายศันสนะ  มูลทาดี   ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๗.๕ นายชัยวัฒน ์ ชมมา   ครู คศ. ๒  กรรมการ 
 ๗.๖ นายชวโย  ปัญญาฐิติกุล  ครู คศ. ๑  กรรมการ 

มีหน้าที่ จัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เปูาประสงค์ ของโรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

๒. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ น า
ข้อมูลผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนาของกลุ่มบริหาร/งาน/กลุ่มสาระ  

๓. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝุาย/กลุ่มสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ สอดคล้องกับนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้เรียบร้อย 

๔. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว(เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/โครงการต่างๆแต่ละฝุาย/
หมวด/งาน อย่างเหมาะสม  

๕. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งบเรียนฟรี ๑๕ ปี) ที่ได้รับในงาน/โครงการต่างๆ แต่
ละฝุาย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม  

๖. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลต่อการด า เนินงานของ
โรงเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ  

๗. ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าต้นทุนผลผลิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งภาคเรียนที่ ๑ และ ภาคเรียน 
ที่ ๒ ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

                  (นางล าดวน  นักดนตรี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 



 

 
   

ประกาศโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาเษก 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------- 
ตามที่โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้มีแผนการจัดการศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น เพ่ือให้แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 
๒๕๖๕  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญ
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ ๖ มาตรฐานการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้โรงเรียน
ได้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินงานการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุนประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป  รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที ่ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์นั้น จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอโครงการ แผนงาน/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วย  

๑. นางล าดวน  นักดนตรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน  
๒. นางวนิดา  โนนค า  คร ูคศ. ๓   รองประธาน  
๓. นายอินค า  ค าสองสี   คร ูคศ. ๓   กรรมการ  
๔. นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา คร ูคศ. ๓   กรรมการ 
๕. นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ คร ูคศ. ๓   กรรมการ 
๖. นายวัชรพงศ์  อารีย์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ  
๗. นายเตรียม  สิงห์หาทอง กรรมการสถานศึกษาฯ   กรรมการ  
๘. นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ คร ูคศ. ๓   กรรมการ  
๙. นายชัยวัฒน์  ชมมา  คร ูคศ. ๒   กรรมการ 
๑๐. นายชวโย  ปัญญาฐิติกุล คร ูคศ. ๑   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ การกลั่นกรองการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
กรอบของวงเงินที่ก าหนด เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและให้ได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

                  (นางล าดวน  นักดนตรี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 



 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ที่        วันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  

เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

แจ้ง  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ตามค าสั่งที่ ๑๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนทราบแนวทาง
และการจัดท าโครงการ ให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณประเภทต่างๆ กลยุทธ์ของ สพฐ. นโยบายของ สพม.พช และ 
กลยุทธ์ของโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้โครงการน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สามารถน าไปบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามแผนที่วางไว้ และให้ผู้รับผิดชอบจัดท า
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เขียนเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ให้เสร็จสิ้นและส่งงานแผนงานภายในวันจันทร์ที่ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นั้น  

จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 
๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๕๐ น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ 
 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 
 
 

(นางล าดวน  นักดนตรี) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ที่        วันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๕   

เรื่อง ขอเชิญประชุม  

แจ้ง การพิจารณากลั่นกรองการเสนอโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ตามที่ได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดยมี
การระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น 
เพ่ือให้แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมได้ด าเนินการจัดท าและเสนอ
ขอรับการอนุมัติโครงการมาแล้วนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  

จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ในวันศุกร์ที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๔.๕๐ น.  
ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน  
 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 
 
 

      (นางล าดวน  นักดนตรี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
 

 

 

 

 



 

 

ส่วนราชการ    โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

    ที่                                                         วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 

 ด้วยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เสร็จ
เรียบร้อยแล้วและได้แนบส่งมาด้วย เพ่ือให้การพัฒนาโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  เพ่ือขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีดังกล่าว 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 

 

                                                                                  

        (นางล าดวน  นักดนตรี) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทกึข้อความ 



 
 
 
 


