
 
 



บันทึกความเห็นชอบแผนปฎิบัติการประจำปงบประมาณ 2565 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

  การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2565 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ท่ีประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันพุธท่ี 25 สิงหาคมคม  พ.ศ. 2564   ไดพิจารณาแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ 2565 โดยอานและพิจารณาแลวเห็นวาแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม มีแนวทางในการดำเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดำเนินงานดานตางๆ โดยคำนึงถึงงานท่ีมีความจำเปนท่ีตองใชงบประมาณโดย

ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแผนหรือยกเลกิโครงการ/กิจกรรมท่ี

กำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำป ใหผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูใหความเห็นชอบ 

 

จึงเห็นชอบอนุมัติทุกโครงการ 

 

 

          

                                                                                              

                                                                                      นายประเสริฐ เชยพุดซา 

ตำแหนงประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 
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คำนำ  

 

 

       โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2565 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใน

การดำเนินงานและขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนพุดซาพิทยาคมใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และขับเคลื่อนนโยบายของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

เพ่ือใหสามารถนำทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดไปบริหารจัดการใหไดผลตามเปาหมาย และบรรลุวัตถุประสงค

อยางมีประสิทธิภาพโดยมีสาระสำคัญ 4 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 บทนำ  สวนท่ี 2  ทิศทางการพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ  สวนท่ี 4 การบริหารแผน/โครงการและงบประมาณ  

 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2565 

และผูมีสวนเก่ียวของทุกทานในการจัดทำแผนปฏิบัติการใหสำเร็จลุลวงดวยดีและหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปน

แนวทางในการดำเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 

 

(นายกฤตภาส   นิกรกุล) 

ผูอำนวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค 

 
สารบัญ 

           หนา 

สวนท่ี 1 บทนำ 

- สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา              1 

- ภารกิจโครงสรางการบริหาร             6 

- นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565        7 

- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565          11 

- ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา            13 

- ประมาณการรายรับของสถานศึกษา            19 

สวนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

- วิสัยทัศน                21 

- พันธกิจ                21 

- เปาประสงค                21 

- ประเด็นกลยุทธ/กลยุทธ                                                                             21 

- ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย                                                                                 22 

- อัตลักษณของสถานศึกษา             23 

- เอกลักษณของสถานศึกษา                                                                         23 

สวนท่ี 3 รายละเอียด โครงการ 

- สรุปงบประมาณงานประจำ            25 

- สรุปโครงการ/กิจกรรมตามโครงสรางการบริหาร          26 

- สรุปงบประมาณตามประเด็นกลยุทธ/กลยุทธ          28 

- สรุปโครงการจำแนกตามประเด็นกลยุทธ/กลยุทธ                                             31 

สวนท่ี 4  การบริหารแผน/โครงการและงบประมาณ 

- การกำกับ ติดตาม                         52  

- การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม                                                           64 

ภาคผนวก 

- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
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สวนที่ 1 

บทนำ 
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                                                 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

ขอมูลทั่วไป 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคมตั้งอยูเลขท่ี 65  หมู 3  ตำบลพุดซา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด

นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย  30000   โทรศัพท  044-215-759   โทรสาร  044-215-759    

E-mail :pudsa2537@gmail.com  website :  http://www.pudsa.ac.th เปดสอนตั้งแตระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีเนื้อท่ี  70  ไร  เขตพ้ืนท่ีบริการ 6 ตำบล  ไดแก ตำบล

พุดซา,ตำบลพลกรงั,ตำบลโคกสูง, ตำบลสีมุม, ตำบลหนองกระทุม และตำบลปรุใหญ 

         

 
 

 
 

ภาพแสดงภาพถายทางดาวเทียมของโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

http://www.pudsa.ac.th/
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ประวัติของโรงเรียน  

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการประกาศจัดตั้ง

ข้ึนเม่ือวันท่ี  22  กุมภาพันธ  พุทธศักราช 2537  เพ่ือรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ

ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบลพุดซาและตำบลใกลเคียงเพ่ือสนอง

นโยบายความเสมอภาคทางการศึกษาของเยาวชน ความตองการของชุมชน และเปนการลดภาระ

คาใชจายแกผูปกครอง  เดิมเปนโรงเรียนมัธยม สาขาของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ โดยการนำ

ของนายจารุ โรจนรงัสิมันต  ผูอำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ ในปพุทธศักราช 2534 - 

2535  และนายสะอาด นาคาเริงฤทธิ์  ในปพุทธศักราช 2536  ผูอำนวยการโรงเรยีนบุญเหลือวิทยา

นุสรณในขณะนั้นตามลำดับ  สถานท่ีตั้งเม่ือเปนโรงเรียนสาขาคือ  โรงเรียนบึงสาลี   ซ่ึงไดรับการ

สนับสนนุเปนอยางดีจาก นายชูชีพ อ่ิมสันเทียะ อาจารยใหญโรงเรียนบึงสาลีและไดรับความ

อนุเคราะหจากสภาตำบลพุดซาโดยนายขจัดภัย  ชูพุดซา  กำนันตำบลพุดซา โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  

มีผูบริหารโรงเรียนตั้งแตประกาศจัดตั้งจนถึงปจจุบัน  ดังนี้ 

 

     ป พ.ศ.     ช่ือผูบริหาร   ตำแหนง 

2537 – 2543 นายเหลือ เอกตะคุ อาจารยใหญ 

2544 – 2550 นายสมยศ สุวรรณธีระกิจ ผูอำนวยการ 

มีนาคม 2550 - พฤษภาคม 2551 นายรุจิศักดิ์  นาคพงษ ผูอำนวยการ 

พฤษภาคม 2551 - มกราคม 2553 นายอิฐรา  ขอนพุดซา รักษาการผูอำนวยการ 

6 มกราคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2554 นายลัดทา  ชนะภัย ผูอำนวยการ 

2 ธันวาคม 2554 - พฤศจิกายน 2556 นายพิษณุ คุณชื่น ผูอำนวยการ 

13 พฤศจิกายน 2556 -พฤศจิกายน 2558 นายปรีชา  เพียรกลาง ผูอำนวยการ 

3 พฤศจิกายน 2556 – 3 ตุลาคม 2561     นางณัชชา ศรีแสนปาง ผูอำนวยการ 

13 ตุลาคม 2561 – ปจจุบัน     นายกฤตภาส  นิกรกุล ผูอำนวยการ 

 

 

ปจจุบันโรงเรียนพุดซาพิทยาคม เปดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยมีแผนชั้นเรียน  1 : 1 : 1 / 2 : 2 : 2  จำนวน 9 หองเรียน แยกเปน ม.ตน จำนวน 83  คน และ ม.

ปลาย จำนวน 48 คน  รวมท้ังหมด  จำนวน  131  คน  มีขาราชการครู  12 คน พนักงานราชการ 2 คน 

ครูธุรการ 1 คน อัตราจาง  2 คน  ผูบริหาร คือ นายกฤตภาส  นิกรกุล  ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 

ชำนาญการ   
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ตราประจำโรงเรียน 

 

 

 

 

 

อักษรยอ   พ.พ. 

สีประจำโรงเรียน  สีน้ำเงิน –  สีแดง 

คำขวัญโรงเรียน   เรียนด ี มีวินัย ใจเปนธรรม 

อัตลักษณโรงเรียน   ลูกพุดซาพิทยาคม ไหวสวย  รวยยิ้ม  ราเริง แจมใส ใสใจสิ่งแวดลอม  

เอกลักษณโรงเรียน   สิ่งแวดลอมดี  บนวิถีพอเพียง           

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.   นายจตุรภัทร  กิจนอกพุดซา ผูทรงคุณวุฒิ               ประธานกรรมการ 

2.   นางสาวหนูเล็ก  เจนปร ุ ผูแทนผูปกครอง       กรรมการ 

3.   นายประญัติ  พยัคฆมะเริง ผูแทนครู        กรรมการ 

4.   นายทัศนพล  รอดหม่ืนไวย ผูแทนศิษยเกา       กรรมการ 

5.   นายสุภกร  ศรีกำปง  ผูแทนองคกรชุมชน       กรรมการ 

6.   นายประยูร  เขียวหม่ืนไวย ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     กรรมการ 

7.   พระมหามงคล  ฐานิสสโร ผูแทนองคกรศาสนา       กรรมการ 

          8.   นายศุภกร  ตาลพุดซา ผูแทนองคกรศาสนา          กรรมการ 

9.   นายกฤตภาส  นิกรกุล ผูอำนวยการโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ 

ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

     พ้ืนท่ีสถานศึกษา  70  ไร   หองเรียน  11  หอง  ประกอบดวย 

1.  อาคารเรียน แบบ 108 ล  จำนวน    1   หลัง 

2.  อาคารเรียนประกอบ ก ข ค จำนวน    1   ชุด 

3.  โรงอาหาร   จำนวน    1   หลัง 

4.  ถังน้ำฝนแบบฝ.33  จำนวน    2   ชุด 

5.  บานพักครู   จำนวน    2   หลัง 

6.  บานพักนักการภารโรง  จำนวน   1 หลัง 

     7.  หองน้ำหองสวม   จำนวน    3   หลัง 

     8.  สระน้ำ    จำนวน    3   สระ 

9.  ซุมพระ    จำนวน    1   หลัง 

10.  สนามฟุตบอล-กรีฑา  จำนวน   1  สนาม 

11.  สนามตะกรอ     จำนวน    1   สนาม   
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     12.  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร จำนวน                42 เครื่อง 

 12.1  ใชในการเรียนการสอน จำนวน          34 เครื่อง 

 12.2  ใชในสำนกังาน  จำนวน           8 เครื่อง 

      13.  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จำนวน            2 หอง 

      14.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จำนวน            1 หอง 

ขอมูลทางการศึกษา 

           โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยมี ขาราชการครู  12  คน  ชาย  3  คน  

หญิง  10  คน  พนักงานราชการ  2  คน  ครูธุรการ   1  คน  ครูอัตราจาง  1 คน  นักเรียน  131  คน  ชาย  

81  คน  หญิง  50  คน  

ตารางท่ี 1ขอมูลบุคลากรจำแนกตามสายงาน 

                       สายงาน จำนวนบุคลากร 

ชาย หญิง รวม 

คร ู บริหาร 

ปฏิบัติการสอน 

พนักงานราชการ 

อัตราจาง 

ครูธุรการ 

1 

2 

2 

1 

- 

- 

10 

1 

- 

1 

1 

12 

3 

1 

1 

ลูกจางชั่วคราว นักการ-ภารโรง 1 - 1 

รวม 7 12 19 
 

ตารางท่ี 2 ขอมูลบุคลากรครจูำแนกตามสายงานตำแหนงและวิทยฐานะ การศึกษา 

ประเภท 

 

เพศ 

ปฏิบัติ

ราชการ

ประจำ 

ประเภท อันดับ  

รวม 

วุฒิการศึกษา 

บริหาร ปฏิบัต ิ

การ 

ครู 

ผูชวย 

คศ.

1 

คศ.

2 

คศ.

3 

คศ.

4 

คศ.

5 

ต่ำ

กวา 

ป.

ตรี 

ป.

ตรี 

สูง

กวา 

ป.ตรี 

ชาย 3 1 2 1 - 2 - - - 3 - 2 1 

หญิง 10 - 10 - 5 3 2 - - 10 - 7 3 

รวม 13 1 12 1 5 5 2 - - 13 - 9 4 

 

ตารางท่ี 3 ขอมูลลูกจาง 

               ประเภท 

    เพศ 

พนักงาน

ราชการ 

ครูธุรการ อัตราจาง นักการ

ภารโรง 

แมบาน รวม 

ชาย 2 - 1 1 - 4 
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หญิง 1 1 - - - 2 

รวม 3 1 1 1 - 6 

 

  

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 ขอมูลบุคลากรจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู/เพศ 

กลุมสาระการเรียนรู เพศ รวม หมายเหตุ 

ชาย  หญิง 

บริหาร 1 - 1  

การงานอาชีพ 1 1 2  

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 1  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 6 7  

สังคมศึกษา - 2 2  

ภาษาไทย - 1 1  

คณิตศาสตร - 1 1  

ศิลปะ 1 - 1  

ภาษาตางประเทศ 1 - 1  

                      รวม 6 11 17  

 

ตารางท่ี 5 ขอมูลนักเรียนจำแนกตามระดับช้ัน/เพศ 

         ระดับช้ัน 

    เพศ 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

 

ม.ตน 

 

ม.ปลาย 

 

รวมท้ังส้ิน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ชาย 23 25 13 7 17 7 61 31 92 

หญิง 8 11 4 9 6 11 23 26 49 

รวม 31 36 17 16 23 18 84 57 141 
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ตารางท่ี 6 ขอมูลแสดงการเปรยีบเทียบจำนวนนักเรียน  ปการศึกษา 2563 กับ  ปการศึกษา 2564 
 

ระดับช้ัน ปการศึกษา 

2563 2564 

ม. 1 26 31 

ม. 2 25 36 

ม. 3 28 17 

รวม  ม.  ตน 79 84 

ม. 4 27 16 

ม. 5 22 23 

ม. 6 15 18 

รวม  ม.ปลาย 64 57 

รวมนักเรียนท้ังส้ิน 143 141 
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1.งานจัดทำและเสนอของบประมาณ 

2.งานจัดสรรงบประมาณ 

3.งานการบริหารการเงิน การ 

บัญชีพัสดุและสินทรัพย 

4.งานจัดระบบควบคุมภายใน 

5.งานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

6.งานขอมูลและสารสนเทศ 

 

 

 

 

1.งานธุรการสถานศึกษา 

2.งานการดูแลอาคารสถานที ่

3.งานสาธารณูปโภค 

4.งานโสตทัศนูปกรณ 

5.งานประชาสัมพันธ 

6.งานประสานความรวมมือ

กับชุมชน 

7.งานสงเสริมคุณธรรม 

นักเรียน 

8.งานติดตาม ชวยเหลือดูแล

นักเรียน 

9.งานปกครองวินัยแกไข 

 พัฒนาและสงเสริม 

พฤติกรรมนักเรียน 

10.งานกองทุนกูยืมเพื่อ 

การศึกษา 

11 ึ  

  

 

1.งานหลักสูตรสถานศึกษา 

2.งานการพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู 

3.งานทะเบียน การวัด 

 ประเมินผลและเทียบโอน 

ผลการเรียน 

4.งานพัฒนาแหลงเรียนรู ส่ือ 

 และเทคโนโลยกีารศึกษา 

5.งานการนิเทศการศึกษา 

6.งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

7.งานติดตามประเมินผล 

และวิจยั 

8.งานรับนักเรียนตาม 

 พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 

9.งานอื่น ๆ 

 

 

1.งานการวางแผนอัตรากำลัง 

และกำหนดตำแหนง 

2.งานการสรรหาและบรรจุ

แตงต้ัง 

3.งานพัฒนาบุคลากร 

4.งานบำเหน็จความชอบ 

5.งานวินัย 

6.งานสวัสดิการเพื่อ

การศึกษา 

7.งานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

                                               โครงสรางการบริหาร 

 
 

 

      

             

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

เพ่ือใหการดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เปนไป

ดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

กลุมงานบริหารวิชาการ กลุมงานบริหารงบประมาณ กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานบริหารบุคคล 
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ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหสวนราชการในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผน และงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมท้ังขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการศึกษา ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 

โดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพ่ือมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกชวงวัย ดังนี้ 

 

หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุงม่ันดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 

2561 – 2580 ) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12) การพัฒนา การเรียนรู และ

แผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา และ

นโยบายรฐับาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย

ทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง แหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2564) รวมท้ังนโยบาย

และแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัย จะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มี

คุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการ

เรงรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับสังคม และผลักดันใหการจัด

การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิ์ภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอมรวม ภารกิจ 

และบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ตานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ท่ี

สามารถลดการใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลเขามาชวยท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากรโดยมุงปฏริูปกระบวนการวางแผนงาน โครงการ

แบบรวมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง

กระบวนการจัดทำงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อม่ันและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคน ของกระทรวงศึกษาธกิาร โดยมุง

บริหารจัดการอัตรากำลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมท้ังพัฒนา สมรรถนะและความรู

ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับ ความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุม ถึงการจัด

การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 

จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

           1.1  การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ  

 -  จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทาง การจัดการ

เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตองการจำเปน

ของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี  

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active tearning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณ จำลอง

ผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมอง รวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากข้ึน  

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการดำรงชีวิต และสรางอาชีพ อาทิ 

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ  

          1.2  การเรียนรูตลอดชีวิต  

- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับ ทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for Att)  

- สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ ท่ีเหมาะสมรองรับ

สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเนนการมี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลกัสูตรการเรียนรูออนไลน เพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธ

สินคาออนไลนระดับตำบล  

- สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนท่ี เกาะแกง 

ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)  

-พัฒนาครูใหมีทักษะความรูและความชำนาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลปญญาประดิษฐและ

ภาษาอังกฤษรวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน

ข้ันตอน  

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands On Experience) เพ่ือใหมี

ทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตรการ

พัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 5 ป  

- พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนา สมรรถนะบุคลากรระดับ

จังหวัดท่ัวประเทศ  

 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนำยุทธศาสตร พระราชทาน 
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“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดำเนินการ  

         - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะ : ภยัจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย  

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ี ท่ีใชภาษาอยาง

หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะ การสื่อสารและใชภาษา

ท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต 

จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

  

3. การสรางความสามารถในการแขงขัน  

- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปนเลิศ ของแตละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบัน และอนาคต  

- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียน - การสอนดวย

เครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะห ขอมูล (Data 

Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ  

 

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู  

-ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

- ระดมสรรพกำลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำรองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ำทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒  
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5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

     - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ท่ีพึงประสงคดาน

สิ่งแวดลอม  

     -  สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถ เปนอาชีพ และสราง

รายได  

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

     - ปฏิรูปองคการเพ่ือลดความทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ ของหนวยงานท่ีมีภารกิจ

ใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน  

     - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเปนอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของ

ผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  

     - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - พัฒนาระบบฐานขอมูลดาน

การศึกษา (Big Data)  

      - พัฒนาระบบการบริหารจัดสรรและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลอง กับการปฏิรูป

องคการ  

       - สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดอยางอิสระ

และมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  

       - จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิตบุคลากร

ของกระทรวงศึกษาธิการ  

       - สงเสริมโครงการ 9 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอก

บริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 

การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ  

 1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนน เปนกรอบแนวทางมา

ใชในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ขอ 

ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหาร งบประมาณไว ดังนี้ (1) งดดูงาน

ตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีท่ีมีความจำเปนและเปนประโยชน ตอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม

สัมมนาท่ีมีขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัด งาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมี

ความซ้ำซอน 

2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนน สูการปฏิบัติ

ระดับพ้ืนท่ีโดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ

ราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจใน

การตรวจราชการติดตามประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ  
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3. กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูล และดำเนินการ

แกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ังรายงาน ตอคณะกรรมการ

ติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ  

 อนึ่งสำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาท่ี 

(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงไดดำเนินการอยูกอน เม่ือรัฐบาล

หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกเหนือ จากท่ีกำหนดหากมี

ความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลัก และหนวยงาน ท่ี

เก่ียวของตองเรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปน

รูปธรรมดวยเชนกัน  
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

 

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และแผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา

กำหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกดาน โดยการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปญญา ของมนุษยท่ี

หลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ท่ีจำเปนของโลก

อนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรู 

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน 

“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาส ทางการศึกษาท่ี

มีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบาย สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ดังนี้  

1. ดานความปลอดภัย  

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ  

2.. ดานโอกาส  

                  2.1  สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย  

                   2.2  ดำเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 

ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ สูความเปน

เลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

                    2.3  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกัน ไมให

ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยาง

เทาเทียมกัน  

                    2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะใน

การดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

 

3. ดานคุณภาพ  

3.1  สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจำเปน ของโลก
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ในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง  

3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก 

ศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ  

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเปน ในแตละ

ระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน สงเสริม

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มี

การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู  

๔. ดานประสิทธิภาพ  

4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนท่ีสามารถดำรงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบท ของ

พ้ืนท่ี  

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี ๑ 

- ๓ นอยกวา ๒๐ คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษา 

ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ  

4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการ

เพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

      4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา 

 

 

ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  นครราชสีมา ประกอบดวย วิสัยทัศน คานิยามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค      

กลยุทธ ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 วิสัยทัศน   

องคกรคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผูเรียนเปนคนดี คนเกง มีทักษะท่ีจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21  บนพ้ืนฐานความเปนไทย  

 คำนิยามวิสัยทัศน  

องคกรคุณภาพตามมาตรฐานสากล หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาเปน

องคกรท่ีมีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล โดยมีภาพความสำเร็จดังนี้  

1. มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมข้ึน  

2. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรภาครัฐเพ่ิมข้ึน  

3. มีผลงาน นวัตกรรมท่ีเกิดการบริหารจัดการเปนท่ีประจักษ  

ผูเรียนเปนคนดี หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะและ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ดังนี้  

1. มีวินัยในตนเองสูง   

2. มีความซ่ือสัตย   

3. มีจิตสาธารณะ  

4. อยูอยางพอเพียง  

ผูเรียนเปนคนเกง หมายถึง ผูเรียนเปนผูมีความรู ความสามารถทางวิชาการ โดยมีภาพ

ความสำเร็จ ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน  

2. ผลการประเมินระดับชาติสูงข้ึน  

3. ความเปนเลิศทางทักษะวิชาการ  

ผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ผูเรียนมีทักษะท่ีสำคัญในการดำรงชีพใน

ศตวรรษท่ี 21 (5C) ดังนี้  

1) ทักษะการสื่อสาร (Communication)  

2) ทักษะอาชีพ (Career)  

3) ทักษะการใชเทคโนโลยี(Computing)  

4) ทักษะการคิดวิเคราะห(Critical Thinking)  

5) ทักษะการคิดสรางสรรค(Creative Thinking)   
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พ้ืนฐานความเปนไทย หมายถึง การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวน

รวม  ในการอนุรักษ สืบทอด เผยแพรภูมิปญญาไทยขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย มีความกตัญู กตเวที ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีความเปน    

อัตลักษณของคนโคราช  

พันธกิจ  

1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนพลเมือง

ท่ีดีของชาติ  และมีความเปนไทย  

2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมข้ึนและมีทักษะท่ีจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหมมืออาชีพมี

คุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี  

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการ

ทางการศึกษา  ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเทาเทียม  

5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตาม

หลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสูมาตรฐานสากลภายใตหลักธรรมาภิบาล  

เปาประสงค  

1. ผูเรียนรักและยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  

เปนประมุข เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ และมีความเปนไทย 

 2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน มีความเปนเลิศทางวิชาการและมีทักษะท่ีจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 

 3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรูทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติ

หนาท่ีของตนเองอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดีและมีความกาวหนา

ทางวิชาชีพ  

4. ผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีความ

ปลอดภัย 

 5. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมภายใตหลัก

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพ ตามมาตรฐานสากลภายใตหลักธรรมาภิบาล   

กลยุทธ  

1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี  

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน

การแขงขัน  

3. พัฒนาคุณภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา  

5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล  

 

ตัวช้ีวัดภายใตกลยุทธ  

กลยุทธท่ี1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนพลเมืองดีของชำติและเปนพลโลกท่ีดี 

 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน 

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของ

ชาติ  

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด  ท่ี

ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงคมีวินัย ซ่ือสัตย จิต

สาธารณะ  พอเพียง  

           3. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการสรางภูมิคุมกันพรอม

รับมือ การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ  

 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 

การแขงขัน  

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะหระดับดีข้ึนไป  

          2. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจำเปนดานการเรียนรูเรื่องการอาน (Reading 

Literacy)  ดานคณิตศาสตร(Mathematical Literacy) และดานวิทยาศาสตร(Scientific 

Literacy) ตามแนวทาง  การประเมิน PISA  

         3. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ ตามพหุปญญา  

         4. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับ 3 ข้ึนไป  

         5. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มากกวารอยละ 50 หรือในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

         6. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มากกวารอยละ 50 หรือในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  

          7. รอยละของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอานตั้งแต 

ระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA   

8. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

9. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ         

10. รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ    
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   กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผูบริหาร ครูและบุคลำกรทางการศึกษา  

1. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอป  

 2. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)   

3. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารผานเกณฑท่ีกำหนด   

4. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ผานเกณฑท่ีกำหนด  

5. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน  

6. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

7. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอน เปน Coach ผูใหคำปรึกษาขอเสนอแนะ การเรียนรู

หรืออำนวยการการเรียนรู  

 

   กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา  

1. รอยละของผูเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  (สามัญและอาชีวศึกษา)  

2. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด  

3. อัตราการออกกลางคันลดลง  

4. รอยละของผูเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและพัฒนาตรงตามศักยภาพ 

 5. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปตามมาตรฐานท่ี สพฐ. 

กำหนด 

 6.รอยละของผูเรียนไดรับบริการการคุมครองท้ังในดานความปลอดภัย สุขภาพและ

สวัสดิการ  

 

         กลยุทธท่ี 5 สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. รอยละของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา เพ่ือการบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสรางเสริม คุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. รอยละของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ดาน

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. รอยละของสถานศึกษา มีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
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กลยุทธท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพกำรบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล  

1. ระดับคุณภาพของผลการประเมินการบริหารจัดการของ สพม.31 ตามมาตรฐาน  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

      2. คะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

ภาครัฐ (ITA)   

      3.ระดับคุณภาพผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติราชการ (KRS)   

      4. ระดับคุณภาพของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอการบริการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

          5. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา   

ของสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป  

          6. รอยละสถานศึกษาท่ีมีระบบการบริหารจัดการผานเกณฑการประเมินสถานศึกษา  

คุณภาพ OBEC QA  

          7. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดำเนินการผานเกณฑท่ีกำหนด  

          8. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  

          9. ระดับคุณภาพของผลการประเมินเขตพ้ืนท่ีมีผลการประเมินการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ  

จัดการศึกษาตามมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีในระดับดีเยี่ยม  

         10. รอยละของสถานศึกษาท่ีใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู  

แผนภาพความสำเร็จผูเรียนในอนาคต 
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คานิยมองคกร      สามัคคี มีวินัย พรอมใหบริการ  

วัฒนธรรมองคกร  องคกรมาตรฐาน คุณภาพงานดีเยี่ยม เต็มเปยมน้ำใจ โปรงใสเปนธรรม  

จุดเนน  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ   

นิเทศเต็มพิกัด ตามจุดเนนการพัฒนาโดยใชหองเรียนเปนฐาน “สพม.31 โซขอกลาง สรางคนดี มีปญญา  

จิตอาสา พัฒนาสังคม”  

จุดเนน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางมีความสุข” โดยดำเนินการ ดังนี้  

1. การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดมาตรฐาน  

2. การยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  

3. การสงเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ “โรงเรียนนาอยู   

นักเรียนอยากรู ครูอยากสอน”  

3. บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงโดยใชเทคโนโลยี ดิจิทัลเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท้ังระบบ  

แนวทางการดำเนินงานสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา  

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานสูโรงเรียนในสังกัด  

2. สรางความรู ความเขาใจแกโรงเรียนในสังกัด  

3. นิเทศโรงเรียน 100%  

4. สรปุผลและรายงานผลการดำเนินงาน  

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด 50 โรงเรียน  

1. สรางความรู ความเขาใจแกบุคลากร  

2. จัดทำคูมือการนิเทศภายในโรงเรียน  

3. นิเทศภายในหองเรียน 100%  

4. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
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แนวทางการบรหิารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการปฏิบัติงา
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ประมาณการรายรับของสถานศึกษา 

 

ประมาณการรายรับโรงเรียน พุดซาพิทยาคม ปงบประมาณ 2565 (คำนวณจากขอมูลนกัเรียน 10 ม.ิย.)  
  1. งบเงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน 

รวมงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 2(ปการศึกษา 2564) ภาคเรียนท่ี 1(ปการศึกษา 2565) 

จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน (บาท) จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน (บาท) 

ม.ตน    (1,750 : หัว) จำนวน 84 คน 147,000  ม.ตน    (1,750 : หัว) 147,000 294,000 

ม.ปลาย (1,900 : หัว) จำนวน 57 คน      108,300 ม.ปลาย (1,900 : หัว) 108,300        216,600 

งบประมาณเหลือจาย (ยอดยกมา) ……………………….      
รวม 1. เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 + ภาคเรียนท่ี2 + งบประมาณเหลือจาย       510,600 

  2. งบเงินอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

รวมงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 2(ปการศึกษา 2564) ภาคเรียนท่ี 1(ปการศึกษา 2565) 

จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน (บาท) จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน (บาท) 

ม.ตน    (440 : หัว) จำนวน 84 คน 36,960 ม.ตน    (440 : หัว) 36,960        73,920 

ม.ปลาย (475 : หัว) จำนวน 57 คน 27,075 ม.ปลาย (475 : หัว) 27,075 54,150 

     รวม 2. เงินอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน      128,070 

  3. เงินรายไดสถานศึกษา     

     3.1 เงินบำรุงการศึกษา (ท่ีผานการอนุมัติจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)   169,200 

     3.2 เงินรายไดอ่ืนๆ (ถามี เชน คาเชาสถานท่ี , เงินบริจาค เปนตน) 49,000 

                                       ฯลฯ  

      รวม 3. เงินรายไดสถานศึกษา       218,000 

               (ก) รวม 1+2+3        856,670 

       4. งบเงินอุดหนุนรายการอ่ืนๆ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวมงบประมาณ 

          4.1 คาหนังสือเรียน           148,464 

 4.2 คาอุปกรณการเรียน            61,080 

          4.3 คาเครื่องแบบนักเรียน            65,850 

          4.4 เงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน            

          4.5 เงินคาอาหารนักเรียนพักนอน       

               (ข) รวมเงินอุดหนุนรายการอ่ืน           275,394 

5. เงินอุดหนุนรายหัวเพ่ิมเติม (1,000)   จำนวน 141 

คน           141,000 

รวมงบประมาณ  (ก) + (ข) + (5) 1,273,064 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ทิศทางการพัฒนาปงบประมาณ2565 

 

วิสัยทศน 

 

ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีดี   มีคุณธรรมนำความรู   กาวทันเทคโนโลยี  

บนวิถีความเปนไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 
 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

2.  พัฒนาเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3.  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยใชหลักคุณธรรมนำความรู 

4.  พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีระบบ  โดยความรวมมือจากชุมชนและภาคีเครือขาย 

5.  สงเสริมใหผูเรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานความเปนไทย 

 

เปาประสงค 

 

1.  ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2.  ผูเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูท่ีทันสมัยเพ่ือใชพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

3.  ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

4.  ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

5.  โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนการสอน วัดและประเมินผลอยางมีคุณภาพ 

6.  ผูเรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนวิถีความเปนไทย 

 

กลยุทธโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ 

2.  พัฒนาคุณภาพผูเรียน  และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

3.  พัฒนาคุณภาพผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. สรางโอกาสในการเขาบริการการศึกษา 



 
25 

 

แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

5.  สงเสริมการจัดการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

 

ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย 

กลยุทธท่ี1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนพลเมืองดีของชาติ 

 1. รอยละของหองเรียนท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน 

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของ

ชาติ  

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด  ท่ี

ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงคมีวินัย ซ่ือสัตย จิต

สาธารณะ  พอเพียง  

           3. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการสรางภูมิคุมกันพรอม

รับมือ การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขัน  

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะหระดับดีข้ึนไป  

          2. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจำเปนดานการเรียนรูเรื่องการอาน (Reading 

Literacy)  ดานคณิตศาสตร(Mathematical Literacy) และดานวิทยาศาสตร(Scientific 

Literacy) ตามแนวทาง  การประเมิน PISA  

         3. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับ 2 ข้ึนไป  

         4. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน        

(O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

         6. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน        

(O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  

          7. รอยละของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอานตั้งแต 

ระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA   

8. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ          

9. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ   

10. รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ      
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 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอป  

 2. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)   

3. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารผานเกณฑท่ีกำหนด   

4. รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ผานเกณฑท่ีกำหนด  

5. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน  

6. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

7. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอน เปน Coach ผูใหคำปรกึษาขอเสนอแนะ การเรียนรู

หรืออำนวยการการเรียนรู  

   กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาบริการการศึกษา 

1. รอยละของผูเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (สามัญ

และอาชีวศึกษา)  

2. รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด  

3. อัตราการออกกลางคันลดลง  

4. รอยละของผูเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและพัฒนาตรงตามศักยภาพ 

5. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปตามมาตรฐานท่ี สพฐ. กำหนด 

6.รอยละของผูเรียนไดรับบริการการคุมครองท้ังในดานความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิการ  

         กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการจัดการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. จัดการศึกษา เพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) และสรางเสริม คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. รอยละของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ดาน

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. โรงเรียนมีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

      กลยุทธท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล  

1. ระดับคุณภาพของผลการประเมินการบริหารจัดการของของโรงเรียน ตามมาตรฐาน  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

   2. คะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

   3.ระดับคุณภาพผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ           
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  4. โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป  

  5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการผานเกณฑการประเมินสถานศึกษา คุณภาพ OBEC QA  

  6. โรงเรียนมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดำเนินการผานเกณฑท่ีกำหนด  

  7. โรงเรียนมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  

  8. โรงเรียนใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู 

 

อัตลักษณของสถานศึกษา 

                  

 ลูกพุดซาพิทยาคม  ไหวสวย  รวยยิ้ม  ราเริง แจมใส ใสใจสิ่งแวดลอม 

 

         เอกลักษณของสถานศึกษา 

                     

 

ใหโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
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                                         สวนท่ี 3 รายละเอียด โครงการ 
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สวนที่ 3 รายละเอียด โครงการ 

 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2564  โดยกำหนดแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการตามภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อน

นโยบายสูการปฏบิัติ โดยไดจัดสรรงบประมาณตามนโยบายยุทธศาสตรตามวงเงินท่ีคาดวาจะไดรับจัดสรรจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 1,055,064 บาท และคาดวาจะไดรับจากหนวยงานอ่ืน 

จำนวน 218,000  บาท    รวมท้ังสิ้น 1,273,064 บาท เพ่ือใหการบริหารจัดการใหการพัฒนาคุณภาพของ

โรงเรียนพุดซาพิทยาคมบรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดจัดสรรงบประมาณเปน 2 สวนดังนี้ 

งบประจำ/บริหารโรงเรียนพุดซาพิทยาคม  จำนวน 603,700  บาท 

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จำนวน 669,364 บาท 

  

 

แผนงบประมาณ (งบประจำ) 

ท่ี รายการ งบประมาณ 

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  

1 คาซอมแซมยานพาหนะ 40,000 

2 คาซอมแซมครุภัณฑ 60,000 

3 คาวัสดุสำนักงาน 120,000 

4 คาน้ำมันเชื้อเพลิง 15,000 

5 คาใชจายในการบำรุงเครื่องปรับอากาศ 5,000 

6 คาจางบุคลากร 1คน ( 9,000x12 เดือน ) 108,000 

 คากอสรางรั้วและประตู 80,000 

 คาจางทำโตะรับประทานอาหาร 28,700 

คาสาธารณูปโภค  

1 คาไฟฟา 96,000 

2 คาน้ำประปา 18,000 

3 คาอินเตอรเน็ต 24,000 

4 คาโทรศัพท 4,200 

5 คาไปรษณีย 1,200 

6 คารักษาความปลอดภัย 3,600 

รวมท้ังส้ิน 603,700 
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โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามโครงสรางการบริหารงาน 

การบริหารงานของสถานศึกษา หมายเหตุ 

1. ดานการบริหารวิชาการ 

   1.1 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   1.2 โครงการงานประชาสัมพนัธโรงเรียน 

   1.3  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   1.4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 

    1.5 โครงการพัฒนาทักษะ 8 กลุมสาระ 

   1.6 โครงการแขงขันกีฬาภายในประจำปการศึกษา 2565 

   1.7 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหองปฏิบตัิการวิทยาศาสตร 

   1.8 โครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน 

   1.9 โครงการพัฒนางานทะเบยีนและวัดผล 

   1.10  โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

   1.11  โครงการพัฒนาระบบบริหาร นิเทศ กำกับตดิตามและประเมินผล 

1.12 โครงการทุนการศึกษา 

2. ดานการบริหารงานบุคคล 

    2.1 โครงการจางพนักงานสถานที ่

    2.2 โครงการพัฒนาบุคลากร  

    2.3 โครงการจางบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 

    2.4 โครงการงานปฏิคม 

3. ดานการบริหารงบประมาณ 

   3.1 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในโรงเรียน 

   3.2 โครงการระบบสาธารณปูโภคในสถานศึกษา 

   3.3 โครงการซอมแซมยานพาหนะ 

   3.4  โครงการเรียนฟรี 15 ป 

4. ดานการบริหารทั่วไป 

    4.1 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสาระสนเทศ 

   4.2 โครงการพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องตนในโรงเรียน 

   4.3 โครงการสงเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน(สภานักเรียน) 

   4.4 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ 

   4.5 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

   4.6 โครงการเฝาระวังโรคไวรัสโคโรนา ( COVID-19) 

ตองเปนโครงการ

ที่ปรากฏใน

แผนพัฒนา

การศึกษาและ

โครงการ/

กิจกรรมที่สนอง 

อัตลักษณของ 

สถานศึกษา 

สนองนโยบาย 

จุดเนนของ 

หนวยงาน 

ตนสังกัด 
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   4.7 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

   4.8 โครงการปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา 

   4.9 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  

   4.10 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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สรุปงบประมาณตามประเด็นกลยุทธ/กลยุทธ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ความสอดคลองเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตร สพฐ. ยุทธศาสตร สพม.นม. มาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ 

1 โครงการพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องตนในโรงเรียน 18,000 1 1 3 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 70,000 3.3 1 1 

3 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 30,000 3.1 1 1 

4 โครงการวิถีพุทธชั้นนำ 5,000 3.1 1 2 

5 โครงการสงเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน 3,000 3.1 1 1 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

1 โครงการพัฒนาทักษะ 8 กลุมสาระ 24,000 3.2 2 1,3 

2 โครงการแขงขันกีฬาภายในประจำปการศึกษา 2565 24,000 2.1, 3.3 2 1,3 

3 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงเสริม

ความเปนเลิศกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

11,000 3.1,3.2,3.3 2 1,3 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 โครงการจางบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 108,000 3.4 6 3 

2 โครงการพัฒนาบุคลากร 32,000 3.4 3 2 

3 โครงการงานปฏิคม 11,000 3.4 3 1 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

4 โครงการจางพนักงานสถานท่ี 96,000    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ความสอดคลองเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตร สพฐ. ยุทธศาสตร สพม.นม. มาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธท่ี 4  สรางโอกาสในรการเขาบริการทางการศึกษา 

1 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 16,000 2.3 5 1 

2 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 4,000 4.2 4 2 

3 โครงการทุนการศึกษา 53,000 2.2,2.3 4 1 

4 โครงการเรียนฟรี 15 ป  2.2,2.3 4 1 

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการจัดการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่นและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 10,500 1 5 2 

2 โครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน 10,000 2.4 5 3 

3 โครงการปองกันเฝาระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 14,000 1 5 1 

4 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 178,700 1 5 2 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ความสอดคลองเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตร สพฐ. ยุทธศาสตร สพม.นม. มาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาประสิทธิภาพาการบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

1 โครงการงานประชาสัมพันธโรงเรียน 3,000 4.1 6 1 

2 โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ 10,000 4.1 6 2 

3 โครงการระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 167,000 4.1,4.2 6 2 

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในโรงเรียน 138,864 4.1,4.2 6 2 

5 โครงการซอมแซมยานพาหนะ 40,000 4.1,4.2 6 2 

6 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสาระสนเทศ 3,000 4.1,4.2 6 2 

7 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 11,000 4.1,4.2 6 2 

8 โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 8,000 4.1,4.2 6 2 

9 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 4.1,4.2,4.6 6 2 

10 โครงการพัฒนาระบบบริหาร นิเทศ กำกับติดตามและ

ประเมินผล 

22,000 4.1,4.2,4.6 6 2 

รวม 1,116,064    
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

แบบสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นกลยุทธ 
 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ สอดคลองมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

1 2 พัฒนาทกัษะ 8 

กลุมสาระ 

1.เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึน้ 

2.เพ่ือจัดหาส่ืออุปกรณสำหรับการ

เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

1.นักเรยีนโรงเรียนพุดซา

พิทยาคมทกุคน โดยเนน

ผูเรยีนเปนสำคัญ 

2.นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแตละรายวิชา

สูงกวาคาเฉล่ียในระดับชาต ิ

ตลอด

ปงบประมาณ 

24,000 - - - 24,000 นางสาวหนึ่งฤทยั  

จีนกลาง 

ม.1.1,ม.3.4 

2 6 งานประชาสัมพันธ

โรงเรียน 

1.เพ่ือประชาสัมพันธโรงเรียนให

ชุมชนไดรับทราบ และเกิดความ

รวมมอืที่ดีระหวางโรงเรยีนและ

ชุมชน 

2.เพ่ือเผยแพรขาวสารความรู  

กิจกรรมของโรงเรยีน  และการ

ปฏิรูปการศึกษาสูชุมชน 

3.เพ่ือใหครู – อาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาและสาธารณชน มี

ความเขาใจใหขอคิดเห็น  และให

ความสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา 

4.เพ่ือใหนกัเรียนเกิดประสบการณ  

1.วารสารประชาสัม 

พันธโรงเรยีน  ทำใหบุคคล

และองคกรภาย นอกรับรู

ขาวสารความเคล่ือนไหวของ

สถาน ศึกษามากยิ่งขึ้น     

2.มีขอมลูขาวสารทีท่ันสมยั

ตามระบบเสียงตามสายของ

โรงเรียนอยูเสมอ 

3.นักเรยีนที่เปนสมาชกิของ

ฝายประชาสัมพันธทกุคน   

มีความรูและประสบการณ

ในการทำกิจกรรม

ประชาสัมพันธ  

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

3,000 - - - 3,000 นางสุหัสชา ม.2.6,ม.3.2 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สอดคลอง

มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

3 6 พัฒนา

หลักสูตร

สถานศึกษา  

1.เพ่ือจัดกระบวนการเรยีนการสอน

ที่สรางโอกาสใหผูเรยีนทกุคนมสีวน

รวม 

2.เพ่ือจัดการเรยีนการสอนทีย่ึดโยง

กับบริบทของชุมชนและทองถิน่ 

3.เพ่ือใหครูตรวจสอบและประเมิน

ความรูความเขาใจของผูเรียนอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.เพ่ือใหผูเรียนไดเรยีนรูโดยใช

กระบวนการวจิัย 

5.เพ่ือใหครนูำหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู 

6.เพ่ือใหครนูำวิธกีารวัดและ

ประเมนิผลตามสภาพจริงมาใชเปน

สวนหนึ่งในการพัฒนาผูเรยีนและ

การจดักระบวนการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

1.ผูเรยีนทุกคนมีสวนรวมในการจัด

กระบวนการเรยีนการสอน 

2.นักเรยีนทุกคนไดเรยีนรูจากแหลง

เรียนรู/ภูมิปญญาในชมุชนและทองถิน่ 

3.นักเรยีนทุกคนไดรับการตรวจสอบ

และประเมนิความรูความเขาใจของ

ผูเรยีนอยางเปนระบบและมี

ประสิทธภิาพ ดวยวิธกีารวัดและ

ประเมนิผลตามสภาพจริงมาใชเปนสวน

หนึ่งในการพัฒนาผูเรียน 

4.ครูไมนอยกวารอยละ 90 นำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การวางแผนจัดกระบวน การเรยีนรู 

5.โรงเรียนมีหลักสูตรทองถิ่น ในลักษณะ

หนวยการเรยีนรูแบบบูรณาการทั้ง

ภายในกลุมสาระการเรยีนรู ขามกลุม

สาระการเรียนรู โดยผานกระบวน การที่

หลากหลายและการมีสวนรวมของ

นักเรยีน 

ครูรอยละ 90 พัฒนานักเรยีนดวย

กระบวนการวจิัยในชั้นเรยีน 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

5,000 - - - 5,000 นางสาวหนึ่งฤทยั  

จีนกลาง 

ม.1.1 ม.1.2 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สอดคลอง

มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

4 2,3,6,7 พัฒนาระบบ

บริหาร นเิทศ 

กำกับ  ติดตาม

และประเมนิผล 

1.เพ่ือพัฒนาระบบนเิทศ ติดตาม

และตรวจสอบและนำผลไป

ปรับปรุงการเรยีนการสอน

ภายในสถานศึกษา 

2.เพ่ือนเิทศตดิตามการใช

หลักสูตรสถานศึกษา 

3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจดัการ

เรียนการสอนของครูทกุกลุม

สาระการเรียนรู 

4.เพ่ือใหคำแนะนำ ชวยเหลือ 

ครูที่เกิดปญหาดานการจดัการ

เรียนรู 

1.โรงเรียนมรีูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาที่เปนระบบ

และมีขัน้ตอน 

2.ครูทกุคนไดรับการนิเทศ 

สนับสนุน สงเสริม ใหคำแนะนำ

ดานการจัดการเรยีนรู 

3.ครูทกุคนรับการนิเทศ กำกับ 

ติดตามอยางนอยเดอืนละ 1 ครั้ง  

4.รูปแบบการนิเทศภายในของ

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม มีระบบ

และเปนขั้นตอน 

5.ครูสามารถออกแบบกิจกรรม

การเรยีนรูไดอยางหลากหลาย 

และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอ

ความตองการของผูเรยีน 

6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรยีนบรรลุตามเปาหมายที่ตั้ง

ไว 

ตลอดป

การศึกษา 

2563 

22,000 - - - 22,000 นางสาวหนึ่งฤทยั  

จีนกลาง 

ม.2.1, ม.3.4 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 
 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สอดคลอง

มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

5 6 พัฒนางาน

ทะเบียนและ

วัดผล 

1.เพ่ือใหการจัดทำขอมูลสารสนเทศ

นักเรยีนและผลการเรยีนเฉล่ียของ

นักเรยีนโรงเรียนพุดซาพิทยาคม  

เปนไปดวยความถกูตองรวดเรว็และ

มีความถกูตองที่สุด 

2.เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม

เพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว และเปน

ระบบในการทำงาน 

3.เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน

ทะเบียน-วัดผลในทุกดาน 

4.เพ่ือวเิคราะหแบบทดสอบที่ได

มาตรฐานทุกกลุมสาระการเรยีนรู 

5.เพ่ือจัดเก็บแบบทดสอบที่ได

มาตรฐานทุกกลุมสาระการเรยีนรู

อยางเปนระบบ 

6.เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

ใหสูงขึ้น 

7.เพ่ือนเิทศตดิตามการเรยีนการ

สอน 

1.การจดัทำเอกสารและขอมูล

สารสนเทศนักเรยีนอยางเปน

ระบบ ถูกตองครบถวนและเปน

ปจจุบัน รอยละ 100 

2. มีขอสอบครบทุกรายวิชา รอย

ละ 100  

3.การจดัทำขอมูลสารสนเทศ

นักเรยีนมีประสิทธิภาพ เปน

ระบบถูกตองครบถวนและเปน

ปจจุบัน 

4.การเรยีนการสอนมี

ประสิทธภิาพ 

5.ขอสอบที่ไดมาตรฐานทกุกลุม

สาระการเรียนรู 

กรกฎาคม 

2564  

ถึงเมษายน 

2565 

8,000 - - - 8,000 นางสาวหนึ่งฤทยั  

จีนกลาง 
ม.3.4, ม.3.5 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

ระยะเวล

า 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สอดคลอง

มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

6 6 พัฒนาการ

ประกนั

คุณภาพ

ภายใน

สถาน 

ศึกษา 

1.เพ่ือกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

2.เพ่ือจัดทำและดำเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา3.

เพ่ือติดตามตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

4.เพ่ือนำผลการประเมินคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอกไปใชวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง

5.เพ่ือจัดทำรายงานประจำปที่เปน

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 

1.สถานศึกษามีการกำหนดเปาหมาย

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

รอยละ 80 

2.สถานศึกษามีการจัดทำและ

ดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา รอยละ 80 

3.สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ 

และประเมนิคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา รอยละ 80 

4.สถานศึกษามีการนำผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง รอยละ 80  

5.สถานศึกษามีการจัดทำรายงาน

ประจำปทีเ่ปนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายในรอยละ 80 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

- - 11,000 - 10,000 นางสาวอรทัย 

ฝายนา 
ม.2.1 

 

 

 

 

 

 



 
40 

 

แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ สอดคลองมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

7 1,2 ทุนการศึกษา 1.เพ่ือใหนกัเรียนไดรับทนุการศึกษา  

2.เพ่ือใหนกัเรียนตั้งใจเรยีนและเรียน

อยางมีความสุข 

1.นักเรยีนโรงเรียนพุดซาพิทยา

คมรอยละ 95 ไดรับทุนการศึกษ 

2.โรงเรียนมรีะบบดูแลชวยเหลือ

นักเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

40,000 - 13,000 - 53,000 นางสาวจณิณพัต 

การบรรจง 

ม.1.1,ม.1.2 

8 1 พัฒนาการ

เรียนการ

สอนกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

1.เพ่ือใหนกัเรียนมกีารพัฒนาทางดาน

กาย อารมณ สังคมและสติปญญา มี

ระเบียบวินยั รูจักเสียสละเพ่ือประโยชน

สวนรวม ยึดมัน่ในสถาบัน ชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตรยิ 

2.เพ่ือใหนกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

3.เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม

ลูกเสือ กจิกรรมชุมนุม กิจกรรมทัศน

ศึกษา กจิกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร และ

กิจกรรมสรางสรรคทกุดานตามความถนดั

และความสนใจของนักเรยีน 

1.นักเรยีนมีพัฒนาการทางดาน 

กาย อารมณ สังคมและสติปญญา 

มีระเบียบวินยั รูจกัเสียสละเพ่ือ

ประโยชนสวนรวม ยึดมัน่ใน

สถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตรยิ 

2.นักเรยีนทุกคนไดเขารวม

กิจกรรมลูกเสือ กจิกรรมชุมนุม 

กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร ตามความ

ถนัดและความสนใจ   

3.โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ไดจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีม่ีคุณภาพ

สนองตอบความตองการของ

ผูเรยีนและมีบุคลากรที่มีความรู

ความชำนาญในการจัดการเรียน

การสอนดานกิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีนเพ่ิมขึน้ 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

- 70,000 - - 70,000 นางสาวอจัฉรา 

บุตโคต 

ม.1.1,ม.1.2 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

ระยะเวล

า 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สอดคลอง

มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

9 6 จัดซ้ือวัสดเุพ่ือ

ใชในโรงเรยีน 

1.เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดหา

พัสดุ(จัดซ้ือจัดจาง) ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปและปฏิทินปฏิบัติงาน 

2.เพ่ือควบคุมการเบิก-จายพัสดุและ

จำหนายครุภัณฑของโรงเรยีน  

1.บุคลากรทกุคนไดรับความสะดวก

ในเบิกจาย วัสดุ  และครุภัณฑตรง

ความตองการ 

2.ดำเนนิการเบิก-จายพัสดุและ

ควบคุมจำหนายถกูตองตามระเบียบ

ของทางราชการ 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

138,864 - - - 138,864 นางสาวจณิณพัต  

การบรรจง 

ม.2.2 

10 6 ระบบ

สาธารณูปโภค

ในสถานศึกษา        

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพ่ือเปนคาใชจาย  คาไฟฟา  คา

โทรศัพท  คาน้ำประปา  คาบริการ

อินเตอรเนต็ คาเชาพ้ืนที่เว็บไซต คาอากร

แสตมป คานำ้มันเชื้อเพลิง และ คาซอม

บำรุงรถยนตของโรงเรยีน 

2.เพ่ือสงเสริม สนบัสนนุการบริหารจัด

การศึกษา  

3.เพ่ือใหการใชจายงบประมาณของ

โรงเรียนเกิดประโยชนสูงสุด 

1.มีการจัดการ ดแูลรกัษาในดาน

การใชไฟฟาและน้ำในโรงเรยีนอยาง

ประหยัดและคุมคา 

2.มีการตรวจสภาพ ดแูล รกัษาและ

ซอมแซมตลอดเวลา            3.

จัดสรรคาสาธารณูปโภค เพ่ือเปน

คาใชจายคาไฟฟา คาโทรศัพท คา

น้ำประปา คาบรกิาร 

อินเตอรเนต็ คาเชาพ้ืนที่เว็บไซต

โรงเรียน และคาอากรแสตมป ได

อยางเพียงพอ  

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

130,000 - 370200 - 167,000 นางสาวจณิณพัต 

การบรรจง 

ม.2.2 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

 

 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สอดคลอง

มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

11 3 พัฒนาบุคลากร 1.เพ่ือใหครูมีความมุงมั่นและอุทิศ

ตนในการสอนและพัฒนานกัเรียน 

2.เพ่ือใหครูแสวงหาความรูและ

เทคนิควิธกีารใหม ๆ เปนประจำ รับ

ฟงความคิดเห็น ใจกวางและยอมรับ

การเปล่ียนแปลง 

3.เพ่ือเปนการรวมแสดงความยินดี

กับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโอกาสตางๆ 

4.เพ่ือใหครูมีผลงานวจิัย โครงงาน  

หรือเปนวิทยากร 

5.เพ่ือใหครูสามารถใชเทคโนโลยีใน

การจดัการเรียนการสอน 

 

1.ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จำนวน 18 คน 

2.ครูมีความรูความสามารถตรง

กับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนา

ตนเอง  

3.เพ่ือใหมีจำนวนครูและบุคลากร

สนับสนุนเพียงพอ 

4.เพ่ือใหครูมขีวัญกำลังใจในการ

ทำงาน 

5.ครูมีผลงานวิจยั โครงงาน  หรอื

เปนวทิยากร 

6.ครูสามารถใชเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

32,000 - - - 32,000 นางสกมลชนก 

บูรณะ 

ม.2.4 

12 3 จางบุคลากร

สนับสนุน

การศึกษา 

1.เพ่ือจัดจางครอูัตราจางเอกพล

ศึกษา 

2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรยีนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

3.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิม

สูงขึ้น 

จางครูอตัราจาง จำนวน  1  

อัตรา 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

- - 108,000 - 108,000 นางสาวกมลชนก 

บูรณะ 

ม.2.4 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สอดคลอง

มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

13 5 ปองกันเฝาระวัง

โรคไวรัสโคโรนา

(COVID-19) 

1.เพ่ือทำการเฝาระวังควบคุม และ

ปองกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) 

2.เพ่ือจัดทำฉากกั้นโตะนกัเรยีน 

3. เพ่ือประชาสัมพันธขาวสาร

เกีย่วกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19)ใหครู นกัเรียน              

ไดรับรูโดยทั่วกนั 

4.เพ่ือใหครู นักเรยีน มีสุขภาพ

อนามยัที่ดี ลางมอืดวยเจล

แอลกอฮอล สบู 

 

รอยละ 100 ของนกัเรียนและ

บุคลากรโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ปลอดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

- 14,000 - - 14,000 นางวิลาวัลย  

เอื้อเฟอ 

ม.2.5 

14 5 ปรับปรุงหอง

ซอมแซมอาคาร

สถานที่และ

ส่ิงแวดลอม 

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่ใหได

มาตรฐาน งายตอการดูแลรกัษาและ

ทำความสะอาด 

2. เพ่ือปรับอาคารสถานที่ใหถูกหลัก

สุขลักษณะมากขึ้น 

1.มอีาคารสถานที่สะอาด ได

มาตรฐาน งายตอการดูแลรกัษา

และทำความสะอาด 

2.มีการปรับปรุงอาคารสถานที ่

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

150,000 - 28,7000 - 178,700 นางวิลาวัลย  

เอื้อเฟอ 

ม.2.5 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

ระยะ 

เวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สอดคลอง

มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

15 4 ระบบดูแล

ชวยเหลือนกัเรยีน    

1.เพ่ือใหนกัเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ

และสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนคน

ที่สมบูรณทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม 

และสติปญญา 

2.เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรยีนใหมีคุณภาพและทั่วถึง 

3.เพ่ือเสริมสรางพัฒนาความรูความ 

สามารถพัฒนาทางอารมณและพัฒนา

จริยธรรมทางสังคมที่ดีงาม 

4.เพ่ือสรางสัมพันธภาพความเขาใจ 

ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหวางครู นักเรยีน 

และผูปกครอง 

5.เพ่ือสงเสริมใหครทูี่ปรกึษา ครูประจำชัน้ 

บุคลากรในโรงเรยีน ผูปกครอง เพ่ือน

นักเรยีนดวยกันและหนวยงานอืน่ๆ มีสวน

รวมในการดูแลชวยเหลือ 

นักเรยีน 

1.นักเรยีนโรงเรียนพุดซาพิทยา

คมทุกคน ไดรับการชวยเหลือ

อยางทั่วถึงและเหมาะสมตาม

ความเปนจริง-3.ครู ผูปกครอง 

เพ่ือนนกัเรยีน และหนวยงาน

อื่นๆ ใหความรวมมอื ในการ

ดูแลชวยเหลือนกัเรียนจนสงผล

ใหผูเรียนมีคานิยมที่ดีงาม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

4.นักเรยีนไดรับการดแูล

ชวยเหลือและสามารถพัฒนา

ตนเองไดตามศักยภาพจนเปน

คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย 

อารมณ สังคมและสติปญญา 

5.มีสัมพันธภาพตอกันระหวาง

ครู ผูปกครอง เพ่ือนนกัเรียน

เปนไปดวยดแีละอบอุน 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

6,000 10,000 - - 16,000 นางวิลาวัลย  

เอื้อเฟอ 

ม.1.2 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

ระยะ 

เวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สอดคลอง

มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

16 6 พัฒนาระบบ

ขอมูล

สารสนเทศ 

1. เพ่ือสรางและพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศของโรงเรียนใหสมบูรณและ

เปนปจจุบัน 

2. เพ่ือรวบรวมขอมูลสารสนเทศ

พ้ืนฐานและจำเปนในการวเิคราะหหา

ประสิทธ ิภาพของสถานศึกษา 

3. เพ่ือเปนแหลงใหบรกิารและ

เผยแพรขอมูลสารสนเทศแกบุคลากร

และผูสนใจ 

 

1. โรงเรียนมรีะบบขอมูลสารสนเทศของ

โรงเรียนสมบูรณและเปนปจจุบันขึน้  รอย

ละ 80 

2. โรงเรยีนมขีอมูลสารสนเทศที่ครบถวน

สมบูรณ  ครอบคลุมในทกุดาน 

3. โรงเรยีนสามารถนำขอมูลสารสนเทศ

มาใชในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนใหเกดิ

ประสิทธภิาพสูงสุด 

4. โรงเรยีนใหบรกิารขอมูลสารสนเทศแก

นักเรยีน บุคคลและหนวยงานอืน่ได 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

3,000 - - - 3,000 นางสุหัสชา ม.2.2, ม.2.3 

17 5 สวนพฤกษ-

ศาสตร

โรงเรียน 

 

1. เพ่ือประโยชนในการศึกษาคนควา

และการเรียนการสอนวชิาตาง ๆ โดย

มุงใหนักเรยีนสรางองคความรูไดดวย

ตนเอง และ เกง  ด ี มีความสุข 

2. เพ่ือใหนกัเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนเขาใจและเห็นความสำคัญของ

การอนรุักษพันธกุรรมพืช 

3. เพ่ือใหนกัเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนรวมมอื  รวมปฏิบัตกิิจกรรม

จนเกิดประโยชนถึงทองถิ่น  

4. เพ่ือใหมรีะบบขอมูลพันธกุรรมพืชที่

มีอยูในโรงเรยีน 

5. เพ่ือเปนแหลงศึกษาและอนรุกัษ

พันธุกรรมพืชทองถิน่ และพืชหายาก 

 

1.นักเรยีนรอยละ 90 มจีิตสำนึกอนรุักษ

พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสูชุมชน 

2. นักเรยีนรอยละ 90 มีชิ้นงานและ

ผลงานเผยแพร 

3. โรงเรียนมแีหลงเรียนรูหองงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรยีนจำนวน 1 หองเรียน 

4. ครูออกแบบการจัดการเรยีนรูโดยใช

กระบวนการเรยีนรูงานสวนพฤกษศาสตร 

โรงเรียนในระดับด ี

5. นักเรยีนมีจิตสำนึกในการอนุรกัษ

พันธุกรรมพืช อยางไร 

ตลอดป

การศึกษา 

10,000 - - - 10,000 นางสาวอจัฉรา 

บุตโคต 

ม.2.1, ม.2.5 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 
 

 

 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

ระยะ 

เวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สอดคลอง

มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

18 5 ปองกันและ

แกปญหายา

เสพติด 

1. เพ่ือใหเยาวชน  นักเรยีน  นกัศึกษา   

ไดรับรูและรับทราบถึงปญหาและพิษภัย

ของยาเสพติด 

2. เพ่ือสรางผูนำเยาวชนในการตอตาน

และปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด

ในสถานศึกษา และชุมชน 

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต ทักษะทาง

ความคิด  สรางภูมิคุมกนัทางดานรางกาย

จิตใจใหกับเยาวชน  ไมตกเปนทาสของ

อบายมขุดวยวิถีพุทธ 

4. เพ่ือสนับสนนุนโยบายของรัฐบาลและ

รวมแกปญหายาเสพติดในชุมชนอยาง

เปนรูปธรรม 

 

 

1. ผูเขาอบรมไดตระหนกั

เกีย่วกับโทษภัยของยาเสพติด

และรูจักวิธีการปองกันให

หางไกลจากยาเสพติด       

2. ผูเขาอบรมมีพฤตกิรรมไม

เกีย่วของกับยาเสพติด สามารถ

ปฏิบัติตนในแนวทางทีถู่กตอง  

เหมาะสมตามหลักธรรมแหง

พุทธศาสนา  และเปน

แบบอยางที่ดีแกผูอื่นทั้งใน

ชุมชนและสังคม 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

10,500 - - - 10,500 นางวิลาวัลย  

เอื้อเฟอ 

ม.1.2 

19 4 จัดประชมุคณะ

กรรม การ

สถานศึกษา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ในสังกัด ไดรับทราบถึงบทบาท หนาที่

ของตนเอง ในการจะดำเนินงานพัฒนา 

สถานศึกษารวมกนั 

2. โรงเรียนไดรับฟงขอคิดเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา

มาตรฐานการศึกษารวมกนั 

1.คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในสังกัดมีความรู 

ความเขาใจในบทบาทหนาที่

ของตนเองและสามารถรวม 

กันพัฒนาสถานศึกษา 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

4,000 - - - 4,000 นางวิลาวัลย  

เอื้อเฟอ 

ม.3.5 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

ระยะ 

เวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สอดคลอง

มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

20 7 งานปฏิคม 1. เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ  รวดเรว็  

สะดวกและเปนระบบ 

2. บุคลากรที่ไดรับการบรกิารมีความรูสึก

พึงพอใจและมีความสัมพันธที่ดตีอกัน 

1. บุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรยีนไดรับการ

บริการจากงานปฏิคมอยาง

ทั่วถึง 

2. บุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรยีนรูสึกพึงพอใจ

ตอการรับบรกิารและมีความ 

สัมพันธอันดตีอกันสงผลใหการ

ปฏิบัติงานตางๆ  มี

ประสิทธภิาพ 

ตลอดป

การศึกษา

2564 

11,000 - - - 11,000 นางชนากานต  

รวมใหม 

ม.2.2 

21 3 งานโสตทัศน-

ปกรณ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบเสียง สำหรับการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบตาง ๆ 

ใหมีประสิทธภิาพ 

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการดาน

โสตทัศนูปกรณ 

1. คณะครแูละบุคลากรใน

โรงเรียนไดรับบรกิารดาน

โสตทัศนูปกรณ 

2. นักเรยีนไดรับบริการดาน

โสตทัศนูปกรณ 

3. รอยละ 90 งานโสตทัศนู 

ปกรณโรงเรียนพุดซาพิทยาคม

มีการพัฒนาระบบเสียง สำหรับ

การจดักจิกรรมเสรมิหลักสูตร

ในรูปแบบตางๆ ที่มี

ประสิทธภิาพ 

4. รอยละ 90 งานโสตทัศนู 

ปกรณโรงเรียนพุดซาพิทยาคม

มีความสามารถเพ่ิมศักยภาพใน

การใหบรกิารดาน

โสตทัศนูปกรณ 

ตลอดป

การศึกษา

2564 

10,000 - - - 10,000 นายธนชยั  แถม

กลาง 

ม.2.6 ,ม.3.2 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

ระยะ 

เวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สอดคลอง

มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

22 1 พัฒนาทกัษะ

การปฐม

พยาบาล

เบ้ืองตนใน

โรงเรียน 

1. เพ่ือสงเสริมดานสุขภาพอนามยั

ของนกัเรยีน คณะครแูละบุคลากร

ในโรงเรยีนทุกคนอยางสม่ำเสมอ 

2. เพ่ือจดับริการดานสุขภาพอนามัย

ใหแกนกัเรียน  คณะครแูละ

บุคลากรในโรงเรยีน 

3. เพ่ือสงเสริมใหนักเรยีนมีจิตอาสา

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน และมี

ชุมนุมที่ใหความรูเกี่ยวกับการดแูล

ผูสูงอาย ุ

4. เพ่ือใหนกัเรียน คณะครูและ

บุคลากรในโรงเรยีนไดรับรูขาวสาร

ดานสุขภาพกาวทันโรคและพิษภัย

ของส่ิงเสพติดตางๆ 

1. นักเรยีนโรงเรยีนพุดซาพิทยาคมไดรับ

ขอมูลขาวสารและบริการดานสุขภาพอยาง

สม่ำเสมอ 

2. คณะครแูละบุคลากรในโรงเรียน ไดรับ

ขอมูลขาวสารและบริการดานสุขภาพ 

อยางสม่ำเสมอ 

3. นักเรยีนเขารวมเปนสมาชกิชมุนุมที่ดแูล

สุขภาพผูสูงอายุในชมุชน  

4. นักเรยีนรอยละ 90 มีสุขภาพรางกายที่

แข็งแรงเหมาะสมกับวัย 

5. คณะครแูละบุคลากรในโรง เรยีนรอยละ 

90 มีสุขภาพราง กายทีแ่ข็งแรงเหมาะสมกบั

วัย 

ตลอดป

การศึกษา

2564 

- -  -  

18,000 

18,000 ครูกมลชนก  

บูรณะ 

ม.2.2, ม.2.5 

23 1 วถิีพุทธชั้นนำ 1. เพ่ือใหนกัเรียนไดเรียนรูและ

เขาใจในวิถีไทย วถิีพุทธ การดำเนิน

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวนั

สำคัญตางๆ ของชาติ  สามารถ

ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2. เพ่ือพัฒนานกัเรียนใหมีคุณธรรม  

จริยธรรม  สูการเปนมนุษยที่

สมบูรณตามหลักไตรสิกขา 

3. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธชัน้นำ 

1. นักเรยีน คณะครแูละบุคลากรโรงเรียน

พุดซาพิทยาคมรอยละ 95 ไดรับการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมตามหลักไตรสิกขา 

2. นักเรยีน คณะครแูละบุคลากรโรงเรียน

พุดซาพิทยาคมรอยละ 95 ไดฝกปฏิบัติตน 

ตามแนวทางโรงเรยีน 

วิถีพุทธชั้นนำ 

3.นักเรยีน คณะครแูละบุคลากรโรงเรียนพุด

ซาพิทยาคมสามารถปฏิบัติและนำความ รูไป

พัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา 

ตลอดป

การศึกษา

2564 

5,000 - - - 5,000 ครูกมลชนก  

บูรณะ 

ม.1.2, ม.3.1 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

ระยะ 

เวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ สอดคลองมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

24 1.2.7 สงเสริมงาน

คุณธรรม

จริยธรรม

โรงเรียน 

1. เพ่ือใหนกัเรียน คณะครูและบุคลากร

โรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคตาม

คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

2. เพ่ือใหโรงเรยีนมีนวัตกรรม องค

ความรูของการเสริมสรางคุณธรรมอตั

ลักษณ 

3. เพ่ือใหโรงเรยีนจัดกิจกรรมที่สอดคลอง

กับมาตรฐานโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.

อยางตอเนื่อง 

1. นักเรยีนโรงเรยีนพุดซา

พิทยาคม มีพฤติกรรมที่พึง

ประสงคตามคุณธรรมอตั

ลักษณของโรงเรยีน 

2. คณะครแูละบุคลากร

โรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึง

ประสงคตามคุณธรรมอตั

ลักษณของโรงเรยีน 

 

ตลอดป

การศึกษา 

- 30,000 - - 30,000 นางวิลาวัลย 

เอื้อเฟอ 

ม.1.2, ม.3.1 

25 1 สงเสริม

ประชาธิปไตย

ในโรงเรยีน 

1  นักเรยีนจะไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติตน

ตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรยีน 

2 เพ่ือใหนกัเรียนเขาใจวิธกีารสรรหา

ตัวแทนของตนเอง 

3 เพ่ือใหนกัเรียนไดรูจกัการเปนผูนำและ

ผูตามที่ด ี

 

1 รอยละ 75 นักเรยีนไดรับ

ประสบการณในการเลือกตั้ง 

2. นักเรยีนสามารถปฏิบัติตน

ตามวิถกีารปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย คือ คารวะ 

ธรรม สามัคคีธรรม ปญญา

ธรรม 

 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

3,000 - - - 3,000 นายสุทธิพงษ  

โพนโต 

ม.1.2, ม.3.1 

26 2 แขงขนักฬีา

ภายในประจำป

การศึกษา 

2564 

.1เพ่ือพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ 

สังคมและจิตใจของนกัเรียนใหมีความ

แข็งแรงทกุคน  

2  เพ่ือคัดเลือกนกักีฬาเปนตัวแทนของ

โรงเรียนเขาแขงขันกับหนวยงานอื่น 

.3  เพ่ือสรางความสามัคคี และมนี้ำใจ

นักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย  

1  นักเรยีนรอยละ 80เขารวม

กิจกรรมแขงขนักฬีา   

2 นักเรยีนมทีกัษะการเลนกฬีา

ตามความถนัดและสนใจ 

3.นักเรยีนปฏิบัติตามกตกิาของ

การเลนกีฬา การเชยีรกีฬา มี

น้ำใจนกักฬีา 

มิ.ย. –

ส.ค. 

2564 

24,000 - - - 24,000 นายกิตติพงษ   

ผลดี 

ม.1.2, ม.3.1 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

ระยะ 

เวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ สอดคลองมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

27 2 พัฒนาส่ือการ

เรียนการสอน

หองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร

เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

สงเสริมความ

เปนเลิศกลุม

สาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

1. เพ่ือพัฒนาหองเรยีน

วิทยาศาสตรใหเอื้อและ

สงเสริมการเรยีนรูของ

นักเรยีนอยางปลอดภัย 

2. เพ่ือสงเสริมพัฒนาส่ือ 

และอุปกรณในการเรียนการ

สอนกลุมสาระการเรยีนรู

วิทยาศาสตรใหมี

ประสิทธภิาพ 

 

รอยละ 90 ของผูใชบรกิารมีความ

พึงพอใจตอสภาพแวดลอมใน

หองเรยีนวิทยาศาสตรของ

โรงเรียน   ที่เอื้อและสงเสรมิการ

เรียนรูของนกัเรยีนอยางปลอดภัย 

รวมถึงอุปกรณที่เพียงพอตอการ

เรียนรูของนกัเรยีน 

  ครู นักเรยีน โรงเรยีนพุดซา

พิทยาคมมีหองเรยีนและ

สภาพแวดลอมในการเรยีน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

โรงเรียน ที่เอือ้และสงเสริมการ

เรียนรูของนกัเรยีนอยางมี

ประสิทธภิาพ 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

11,000 - - - 11,000 นางสาวอรทัย   

ฝายนา 

ม.1.1, ม.3.1 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ท่ี กลยุทธ 
โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

ระยะ 

เวลา 

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ สอดคลองมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 

คาจัด 

การเรียนการ

สอน 

เงินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

เงินรายได

สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน

อื่นๆ 

 

รวม

งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

28 6 ซอมแซม

ยานพาหนะ 

 เพ่ือใหการดำเนนิการเกี่ยวกับการ

บำรุงรักษารถยนต ซ่ึงเปนยานพาหนะ

ของทางราชการเปนไปดวยความ

เรียบรอย 

โรงเรียนมยีานพาหนะที่พรอมใชงาน 

 

รถยนตของโรงเรียน ไดรับการ

ดูแลรกัษาใหมีประสิทธิภาพตอ

การใชงาน จำนวน 2คัน 

 รถยนตของโรงเรยีน ไดรับการ

ซอมแซมบำรุงรกัษาและใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

- - 40,000 - 40,000 นางสาวจณิณพัต  

การบรรจง  

นายสุทธิพงษ  

โพนโต 

ม.2 

29 4 เรียนฟร ี15 ป เพื่อใหนักเรียนทุกคนมี

โอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสีย

คาใชจาย สำหรับรายการหนังสือ

เรียน อุปกรณการเรียน เคร่ืองแบบ

นักเรียน และคากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ที่ภาครัจฐใหการสนับสนุน 

 

นักเรียนทุกคนไดรับหนังสือ

เรียนฟรีตลอดปการศึกษา 

นักเรียนทุกคนไดรับเงิน

อุปกรณการเรียน 

นักเรียนทุกคนไดรับเงินคา

เคร่ืองแบบนักเรียน 

นักเรียนทุกคนไดรับเงินคา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตลอดป

การศึกษา 

2564 

   403,464 403,464 นางสาวจณิณพัต  

การบรรจง  

นายสุทธิพงษ  

โพนโต 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4   

การบริหารแผน/โครงการและงบประมาณ 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

แบบสรุปแผนการกำกับตดิตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 

 

ที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1 

 

 

 

พัฒนาทกัษะ 8 กลุมสาระ 

1) กิจกรรมจดัซ้ือวัสดุ

อุปกรณสำหรับใชในการ

จัดกิจกรรมของกลุมสาระ 

2) กิจกรรมพัฒนา

หองปฏิบัติการของแตละ

กลุมสาระการเรยีนรู 

24,000 

 

                      

 นางสาวหนึ่งฤทยั    

จีนกลาง 

2 

 

 

 

งานประชาสัมพันธโรงเรยีน 

1)จัดทำปายบอรด

ประชาสัมพันธงาน/

กิจกรรมของโรงเรยีน 

 2)จัดรายการเสียงตาม

สายใหมีประสิทธิภาพ 3)

ปรับปรงุระบบงาน

ประชาสัมพันธ 

4) จัดทำขอมูล

ประชาสัมพันธทาง

เว็บไซต 

5) ดำเนนิการเก็บภาพ

กิจกรรมโรงเรียนเพ่ือเผย 

แพรขอมูลและ 

3,000 

 

                      

 นางสุหัสชา พรหมดวง 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

 

 

 

 

ที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1) จัดทำหลักสูตรหรอื

ปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตร 

2) จัดทำคูมอืการใช

หลักสูตร 

3) นิเทศ กำกับ ติดตาม

และประเมนิผลการใช

หลักสูตร 

5,000 

 

           

นางสาวหนึ่งฤทัย     

จีนกลาง 

4 
ทุนการศึกษา 

 

1) คัดเลือกนกัเรยีนผู

ไดรับทุน ไดแก  ทนุ

เรียนดี ทุนฐานะยากจน 

ทุนกิจกรรมเดน และ

ทุนตอเนื่อง 

 

53,000 

                

  

      

นางสาวจิณณพัต     

การบรรจง 

5 

พัฒนาระบบบริหาร นเิทศ กำกับ  

ติดตามและประเมินผล 

 

1) กิจกรรมนิเทศ

ภายใน 

2) กิจกรรมนิเทศ

ภายนอก 

22,000 

  

                      

  นางสาวหนึ่งฤทัย  จีน

กลาง 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 
พัฒนางานทะเบียนวัดผล 

 

1) จัดทำ เก็บรกัษา

เอกสารหลักฐานตางๆ 

ทางวิชาการ 

2) จัดทำขอมูล GPA 

GPR ขอมูลอื่นๆ ที่

เกีย่วของกับนักเรยีน 

ตรวจสอบผลการเรียน 

เพ่ือขออนุมัตกิารจบ

หลักสูตร ตามระดับ 

การศึกษา 

3) จัดทำประกาศนยี 

บัตรการจบหลักสูตร 

แบบ ปพ.ตางๆ ให

ครบถวน  

ตามระเบียบครอบคลุม

เอกสารรับรองผลการ

เรียน และหลักฐานทาง 

วชิาการอืน่ๆ 

8,000 

  

                      

     นางสาวหนึ่งฤทัย 

     จีนกลาง 

7 

พัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

      

1) กิจกรรมจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ การ

ประเมนิคุณภาพภายใน   

สถานศึกษา ประจำป

การศึกษา 2563 แก

บุคลากร  

2) ดำเนินการการ

ประเมนิคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานทีก่ำหนด 

11,000 

  

                      

  นางสาวหนึ่งฤทัย       

   จีนกลาง 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 
พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน  

1)จัดกิจกรรมการเรยีน

การสอนของแตละ

ชุมนุม 

2)จัดกิจกรรมเขาคาย

ลูกเสือ-เนตรนาร ี

3)จัดกิจกรรมทัศน

ศึกษากิจกรรมนักศึกษา

วิชาทหาร 

 

60,000 

  

                      

นางสาวอัจฉรา บุตโคต 

9 
ระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา        

             

1)ตรวจสภาพ ดูแล

รักษา จัดสรรคา

สาธารณูปโภคภายใน

โรงเรียน 

2)ตรวจซอม ดแูลรกัษา  

จัดสรรคาน้ำมนั

เชื้อเพลิงยานพาหนะ

ของโรงเรียน 

 

167,000 

  

                      

 นางสาวจิณณพัต    

การบรรจง 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 จัดซ้ือวัสดเุพ่ือใชในโรงเรยีน 

1)ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุ

ที่จำเปนตองใชในงาน

ราชการของโรงเรยีน 

138,864 

  

                      

 นางสาวจิณณพัต การ

บรรจง 

11 
จางบุคลากรสนับสนนุการศึกษา 

 

1) ดำเนนิการคัดเลือก

และดำเนินการจางเปน

เวลา 1 ปการศึกษา 

108,000 

  

                      

 นางสาวกมลชนก 

บูรณะ 

12 
พัฒนาบุคลากร 

             

1)  จัดอบรมพัฒนาครู

และบุคลากร 

2)  กิจกรรมศึกษาดู

งานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

32,000 

  

                      

นางสาวกมลชนก 

บูรณะ 

13 

ปองกันเฝาระวังโรคไวรัสโคโรนา

(COVID-19) 

             

1)จัดทำฉากกั้นโควิด

โตะเรียน 

2)จัดทำอางลางมอืโค

วิด 

3)จัดทำปายประชา 

สัมพันธมาตรการโควิด 

4)จัดซ้ือเจล

แอลกอฮอลพรอมที่ตั้ง 

และสบูลางมอื 

5)จัดซ้ือถังขยะมีฝาปด  

6)จัดทำสวนหยอมหนา

อาคารสำนักงาน 

 

14,000 

  

                      

นางวิลาวัลย  เอือ้เฟอ 
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โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

14 

ปรับปรุงหองซอมแซมอาคารสถานที่

และส่ิงแวดลอม 

 

1) ดูแล ปรับปรุง

อาคารสถานที่ที่ชำรุด

เสียหายใหอยูในสภาพ

ดี  

 

178,700 

  

                      

นางวิลาวัลย  เอือ้เฟอ 

ที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 
ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน    

             

1)กิจกรรมประชมุ

ผูปกครองนกัเรยีน 

2)กิจกรรมเครือขาย

ผูปกครองนกัเรยีน 

3)กิจกรรมจัดทำเอกสาร

ประวัตินกัเรยีน / คัดกรอง

นักเรยีน 

4)กิจกรรมเยี่ยมบาน

นักเรยีน 

5) กิจกรรมพ่ีรหัส นอง

รหัส 

16,000 

  

                      

นางวิลาวัลย  เอือ้เฟอ 

16 
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

  

                      

 นางสุหัสชา พรหมดวง 
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โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

ที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 

 

1) พัฒนาสงเสริมครูใหใช

กระบวนการเรยีนรูงานสวน

พฤกษศาสตร          

2) ครูออกแบบการจัดการ

เรียนรูโดยใชกระบวนการ

เรียนรูงานสวนพฤกษศาสตร 

3) กิจกรรมพัฒนาแหลง

เรียนรูสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน  

 

10,000 

  

                      

 นางสาวอจัฉรา บุตโคต 

18 ปองกันและแกปญหายาเสพติด 

 

กิจกรรมวนัตอตานยาเสพติด 

กิจกรรมกฬีาตานยาเสพติด 

กิจกรรมประกวดแขงขันวาด

ภาพ ส่ือวยัรุนวยัใส หางไกล

ยาเสพติด 

 

 

10,500 

 

           

นางวิลาวัลย  เอือ้เฟอ 

19 

จัดประชมุคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

             

 

1) กจิกรรมประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา2) 

กิจกรรมสัมพันธชมุชน 

 

4,000 

  

                      

 นางวิลาวัลย  เอื้อเฟอ 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 

งานปฏิคม 

             

 

1)จัดซ้ือวัสดอุุปกรณ

สำหรับงานปฏิคมโรงเรียน 11,000 

  

                      

นางชนากานต  รวม

ใหม 

21 
งานโสตทัศนูปกรณ 

             

1)บำรุงรักษาส่ือ

โสตทัศนูปกรณและ

อุปกรณเสริมอืน่ๆ 

10,000 

  

                      

นายธนชยั  แถมกลาง 

23 

พัฒนางานทกัษะการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตนในโรงเรยีน 

 

1) การปองกนัการแพร

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา 2019  

2) การตรวจสุขภาพ

นักเรยีนและคณะคร ู

3) การจัดบรกิาร

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน

ใหกับนักเรยีน 

4) ดูแลโภชนาการและ

อาหารที่ปลอดภัย 

18,000 

                

  

      

 นางสาวกมลชนก  

บูรณะ 

24 วิถีพุทธชั้นนำ 

1) กิจกรรมเจรญิสตกิอน

เขาเรียน  สวดมนตสุด

สัปดาห 

2) กิจกรรมตกับาตร

ขาวสาร อาหารแหง

ประจำเดอืน 

3)  กิจกรรมตอบปญหา

ธรรมะ“ทางกาวหนา ” 

4,000 

  

                      

 นางสาวกมลชนก  

บูรณะ 
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โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

 

25 

สงเสริมคุณธรรม จรยิธรรมใน

โรงเรียน 

             

1) กจิกรรมพัฒนาผูนำ

เยาวชนดานคุณธรรม 

2) จัดทำเอกสารเผยแพร 

เชน แผนพับ วารสาร

หนังสือ และอื่นๆ 

30,000 

  

                      

นางวิลาวัลย เอื้อเฟอ 
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แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

 

 

  

 

ที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 

 

 สงเสรมิประชาธิปไตยใน

โรงเรียน         

 

กิจกรรมการเลือกตั้งสภา

นักเรยีน 
11,000 

  

                      

นายสุทธพิงษ โพนโต 

27 
 แขงขันกีฬาภายในประจำป

การศึกษา 2564        

กิจกรรมการแขงขนักฬีา-

กรีฑา 
24,000 

                  

  

    
นายกิตติพงษ ผลดี 

28     บริหารจัดการส่ิงแวดลอม     

กิจกรรมขยะผานประต ู

กิจกรรมจิตอาสาพาเพลิน 

กิจกรรมธนาคารขยะรี

ไซเคิล 

กิจกรรมปุยหมกั 

24,000 

  

                      

นางวิลาวัลย เอื้อเฟอ 

29 ซอมแซมยานพาหนะ 

ซอมบำรุงรถยนตรจำนวน 

2 คัน 

ตอ พ.ร.บ  ประกัน 

40,000 
 

           

นางสาวจิณณพัต    

การบรรจง 

30 

พัฒนาส่ือการเรยีนการสอน

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

สงเสริมความเปนเลิศกลุมสาระ

การเรยีนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

             

 

11,000 

      

  

                

นางสาวอรทัย ฝายนา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำป  ปการศึกษา 2564 

กิจรรม/งาน/โครงการท่ี ..............  ช่ือโครงการ ..................................................................... 

กลุมสาระการเรียนรูฯ/งาน................................................ กลุมบริหาร........................... 

คำช้ีแจง 

 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำป  เปนการรายงานในรูปแบบการประเมินผล

การดำเนินงานตามแนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB)  เพ่ือนำผลการดำเนินงาน 

ไปวิเคราะห  และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป 

ตอนท่ี 1  ผลการปฏิบัติ  ประเมินผลผลิต/ผลลัพธ 

1.  ผลตามข้ันตอนปฏิบัติ 

ข้ันตอนการปฏิบัติ ผลจากการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................... 
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ตอนท่ี 2  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  

คำช้ีแจง  ใหทำเครื่องหมาย    ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน  ตามความเปนจริง 

ระดับความคิดเห็น   

  5   หมายถึง  การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค  85 % ข้ึนไป   

  4   หมายถึง  การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค  75 – 84 %  

  3   หมายถึง  การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค  65 – 74 % 

  2   หมายถึง  การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค  55 – 64 % 

  1   หมายถึง  การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค  ต่ำกวา 55 % 

2.1 ดานบริบท (ความเหมาะสมของการเขียนโครงการ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 

1 

1. กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจน      

2. วัตถุประสงคสอดคลองกับเปาหมาย      

3. วัตถุประสงคสอดคลอง/สนองวิสัยทัศนโรงเรียน      

4. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนในสถานศึกษา      

5. มีเครื่องมือในการประเมินเปาหมายชัดเจน      

รวม      

คาเฉลี่ย  (ผลรวมหารดวย 5)  

2.2 ดานปจจัย (ความพรอมกอนดำเนินงาน) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 

1 

1. จำนวนบุคลากรเพียงพอตอการปฏิบัติงาน/โครงการ      

2. ปริมาณวัสดุ อุปกรณ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน/โครงการ      

3. ความพรอมในการเตรียมการกอนดำเนินงาน      

4. ระยะเวลาในการเตรียมการลวงหนา      

5. ความเหมาะสมของงบประมาณ      

รวม      

คาเฉลี่ย  (ผลรวมหารดวย 5)  
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2.3 ดานกระบวนการ (ระหวางดำเนินการจัดกิจกรรม) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 

1 

1. ความรวมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน      

2. วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีใชอยางมีประสิทธิภาพ      

3. วิธีดำเนินงานถูกตองตามระเบียบ/แบบแผน/หลักการ      

4. การดำเนินการเปนไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน      

5. งบประมาณท่ีใชเกิดประโยชนและคุมคา      

รวม      

คาเฉลี่ย  (ผลรวมหารดวย 5)  
 

2.4 ดานผลการดำเนินงาน (ประเมินหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 

1 

1. ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย      

2. เกิดประโยชนตอผูเรียน      

3. เกิดประโยชนตอโรงเรียน      

4. เกิดประโยชนตอชุมชน/สังคม      

5. มีความคุมคา เหมาะสมกับงบประมาณท่ีไดรับ      

รวม      

คาเฉลี่ย  (ผลรวมหารดวย 5)  
 

สรุป  การดำเนินงานตามโครงการ 

 ก.  ดานบริบท  ความเหมาะสมของการเขียนโครงการ อยูในระดับ........... มีคาเฉลี่ย............ 

 ข.  ดานปจจัย  ความพรอมกอนดำเนินงาน อยูในระดับ........... มีคาเฉลี่ย............ 

 ค.  ดานกระบวนการ  ระหวางดำเนินกิจกรรม อยูในระดับ........... มีคาเฉลี่ย............ 

 ง.   ดานผลการดำเนินการ ประเมินหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ อยูในระดับ.......... มีคาเฉลี่ย............ 

   ผลการประเมิน (นำคาเฉลี่ย ก + ข + ค + ง  แลวหารดวย 4)  มีคาเฉลี่ยเทากับ ............................. 

 

 

 

            สรุปคะแนนระดับคุณภาพการดำเนินงานตามโครงการ 

คะแนน 4.51-5.00  ระดับคุณภาพ มากที่สุด                     คะแนน 3.51-4.50  ระดับคุณภาพ มาก 

คะแนน 2.51-3.50  ระดับคุณภาพ ปานกลาง         คะแนน 1.51-2.50  ระดับคุณภาพ นอย 

คะแนน 1.00-1.50  ระดับคุณภาพ นอยที่สุด 
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 2.5   สรุปผลการประเมินตามกิจกรรม 

กิจกรรม 
ผลผลิตท่ีต้ังไวในวัตถุประสงค ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น 

ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ 

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

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

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

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

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

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

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

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

........... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6  หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 

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

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

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

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

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

ตอนท่ี 3  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

  3.1  ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ประจำปการศึกษา 2562

อยูในระดับ ............................ (มากท่ีสุด/มาก/ปานกลาง/นอย/นอยท่ีสุด)  มีคาเฉลี่ย......................................  

 3.2  ระยะเวลาในการการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ เริ่มวันท่ี  1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  สิ้นสุด วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

ปฏิบัติจริง   เริ่มวันท่ี..........เดอืน................ พ.ศ. ............. สิ้นสุด วันท่ี.......... เดือน............... พ.ศ. .............. 
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ตอนท่ี 4  ผลปรากฏแกนักเรียน  ครู  ชุมชน 

 4.1  นักเรยีน 

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

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

 4.2  ครู        

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

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

 4.3  ชุมชน    

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

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

ตอนท่ี 5  สรุปสภาพปญหา/อุปสรรค  จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการ 

         5.1  สภาพปญหา/อุปสรรค

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

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

        5.2  จุดแข็ง   

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

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

      5.3  จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

     5.4   ขอเสนอแนะ แนวทางพัฒนากิจกรรม/งาน/โครงการในครั้งตอไป 

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

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

  5.5  สรุปผลการประเมินตามเปาหมาย    

    บรรลุตามเปาหมาย 

    ไมบรรลุตามเปาหมาย เพราะ............................................................................... 

    5.6  สรุปผลการประเมินรวมงาน/โครงการ    

    เปนท่ีพอใจ  เห็นควรดำเนินการตอไป 

    ควรปรับปรุง   เพราะ............................................................................................. 

    ไมสมควรดำเนินการโครงการตอ เพราะ................................................................ 

     ลงชื่อ....................................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

                   (..........................................................) 
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 ภาคผนวก 
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คำส่ังโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

ท่ี       / 2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและสารสนเทศประจำป 2564 

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

              การจัดทำแผนปฏิบัติราชการเปนแนวทางและวิธีการตามพระราชกฤษฎีกา  วาดวยเกณฑและ

วิธีการบริหารบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 9  โดยกำหนดใหหนวยงานของรัฐมีการจัดทำแผนท่ีมุง

ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ  มีการใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานเชิงกลยุทธตามมาตรฐานและตัวบงชี้  มี

การติดตามประเมินผลและปรับแผนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหบรรลุตามแนวคิดดังกลาวโรงเรียน

พุดซาพิทยาคม จึงพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการและสารสนเทศประจำป 2564  

ดังนี้    

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

1.1  นายกฤตภาส     นิกรกุล            ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

1.2  นางวิลาวัลย     เอ้ือเฟอ            หวัหนากลุมงานบริหารท่ัวไป      รองประธานกรรมการ 

1.3  นางสาวหนึ่งฤทัย จีนกลาง หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ           กรรมการ    

1.4  นางสาวกมลชนก  บรูณะ          หวัหนากลุมงานบุคคล            กรรมการ 

1.5  นางสุทธิรัตน  นามพงษ            หวัหนากลุมงานบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

1.6 นางสาวจิณณพัต  การบรรจง  หัวหนางานแผนงานและจัดทำงบประมาณ   กรรมการและ

เลขานุการ 

     มีหนาท่ี   อำนวยความสะดวก ใหคำแนะนำตลอดจนใหขอมูลตางๆ  วางแผนดำเนินงานให

เปนไปดวยความสะดวกและเรียบรอย  ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

2. คณะกรรมการดำเนินการ 

2.1  นางสุทธิรัตน  นามพงษ    ประธานกรรมการ 

2.2  นางวิลาวัลย    เอ้ือเฟอ    กรรมการ 

2.3  นายชยากร    พลตะคุ    กรรมการ  

2.4  นางสาวชนากานต   รวมใหม    กรรมการ 

2.5  นางสาวกมลชนก   บูรณะ   กรรมการ 
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2.6  นางสาวหนึ่งฤทัย    จีนกลาง   กรรมการ 

2.7  นายสุทธิพงษ  โพนโต    กรรมการ 

2.8  นางสุหัสชา   พรมดวง    กรรมการ 

2.9  นางสาวอรทัย  ผายนา    กรรมการ 

2.10  นางสาวอัจฉรา  บุตโคตร                              กรรมการ 

2.11 นางสาวกรกมล   แถบเงิน    กรรมการ    

2.12  นายธนชัย แถมกลาง   กรรมการ 

2.13  นายนรนิติ     ก่ิงแกว    กรรมการ 

2.14  นางสาวธิติมา  หมูโยธา    กรรมการ 

2.15  นายกิตติพงษ  ผลดี     กรรมการ 

2.16  นางสาวจิณณพัต    การบรรจง   กรรมการและเลขานุการ   

          มีหนาท่ี  1. วิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน  (SWOT Analysis) 

  2. จัดทำวิสัยทัศน  เปาประสงค และประเด็นกลยุทธของโรงเรียน 

3. จัดทำโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับนโยบาย  กลยุทธ  เปาหมาย  และตัว     

            บงชี้ของโรงเรียนและตนสังกัด 

      4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

3.   คณะกรรมการแผนปฏิบัติราชการ 

     3.1  นางสุทธิรัตน  นามพงษ    ประธานกรรมการ 

     3.2  นางวิลาวัลย    เอ้ือเฟอ    กรรมการ 

     3.3  นางสาวหนึ่งฤทัย  จนีกลาง   กรรมการ 

     3.4  นางสาวกมลชนก  บรูณะ    กรรมการ 

     3.5  นายสุทธิพงษ  โพนโต    กรรมการ 

3.6  นางสาวจิณณพัต    การบรรจง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. จัดทำแผนงบประมานและคำขอตั้งงบประมาณ  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ 

               สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ประสานการจัดทำปฏิทินปฏิบัติราชการของโรงเรียน 

              3. กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใชเงินและผลการ 

     ดำเนินงาน 

              4. จัดทำและรายงานตนทุนผลผลิตใหสอดคลองกับการจัดทำขอตั้งงบประมาณ 

และประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 

5. จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการของโรงเรียน 

6. จัดทำรายงานการพัฒนาการศึกษาประจำปของโรงเรียน 
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7. จัดทำระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน นำเสนอและเผยแพรขอมูล 

                 สารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย    

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งศึกษานโยบาย กลยุทธ จุดเนน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

สำนักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของสูการปฏิบัติประจำป 2564 ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงาน

ตามท่ีไดรับมอบ หมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย เพ่ือใหบังเกิดผลดีตอทางราชการ ท้ังนี้ตั้งแต 1  มิถุนายน 

2564  เปนตนไป                  

                   สั่ง  ณ  วันท่ี  17  มิถุนายน พ.ศ.2564        

 

                    

                                                                          ( นายกฤตภาส  นิกรกุล )  

                                         ผูอำนวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

