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คำนำ 
 

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                
ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256๕ ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน 
เพื่ อให้ เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
สงเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพเยาวชนของชาติให้ดีขึ้น 
  แผนปฏิบัติการเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาอย่างแท้จริง 
  ขอขอบพระคุณคณะทำงาน บุคลากรทุกท่าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีได้เอาใจใส่การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และกำหนดขั้นตอนกิจกรรมต่างๆ  
ท่ีสอดคล้องกับแผนงานท่ีวางไว้เป็นอย่างดี จนแผนปฏิบัติการเล่มนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการ 
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ส่วนที่  1 
ภาพรวมของโรงเรียน 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
1.1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื ่อโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ที ่ตั ้ง บ้านเลขที ่ ๕๗๕ หมู ่ ๑๓  บ้านน้ำริน                
ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ ๑๗๙ ไร่ ๔๐ ตารางวา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๔๖-๘๑๒๙ 
หมาย เลข โทรสาร  ๐ -๕๔๔๖ -๘๑๒๙  e-mail: py2chun130@gmail.co  Website : www.rpk24.ac.th     
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
 

1.2. ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
โรงเร ียนราชประชานุเคราะห์  ๒๔ จังหว ัดพะเยา ได้ก ่อตั ้งตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ                         

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๖ ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ของกรมป่าไม้ บริเวณ ป่าแม่น้ำแวน – ขุนห้วยไคร้ 
และได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านห้วยงิ้วจำนวน ๒๒ ราย นำโดย นายสมบูรณ์  ฟองแก้ว กำนันตำบลทุ่งรวงทอง มี
พื้นท่ีท้ังส้ิน ๑๗๙ ไร่ ๔๐ ตารางวา  

โรง เร ียนราชประชาน ุ เคราะห ์  ๒๔ จ ั งหว ัดพะเยา  จ ัดต ั ้ งข ึ ้ น เพ ื ่ อสง เคราะห ์ เด ็ก เยาวชน 
ในครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
รับนักเรียนสหศึกษา (ชาย– หญิง) ประเภทอยู่ประจำ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ 
สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ (กองการศึกษาพิเศษเดิม) กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น 

ในการก่อสร้างเบื้องต้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๐๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) และได้รับเงินงบประมาณ (งบกลาง)  
จำนวน ๑ หลัง อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครู ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง  และ                  
หอประปาถังสูง ๑ ชุด คิดเป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  สำหรับการก่อสร้างอาคารหอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ จำนวน ๑ หลัง  
เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ โดยกองพล
พัฒนาท่ี ๓ กองทัพภาคท่ี ๓ จนแล้วเสร็จและเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษา ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม ปีการศึกษา 
๒๕๓๗ เป็นต้นมา  
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1.3  วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
1. เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้การช่วยเหลือเด็ก

และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในครอบครัวผู้มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
2. เพื่อช่วยเหลือเยาวสตรีในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีเงื ่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม มีความล่อแหลมที่ทำให้เกิด

แรงจูงใจในการประกอบอาชีพไม่พึงประสงค์ ให้ได้รับการศึกษาท่ีดี 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในด้านทักษะความรู้ และทักษะวิชาชีพทางด้านพาณิชยกรรม เกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม เพื่อการนำไปประกอบอาชีพ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นพลเมืองดี                  
ของสังคมและประเทศชาติ 

4. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศ 
แผนที่โรงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 

เลขที่ ๕๗๕ หมู่ ๑๓ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 

เหนือ 

ไป อ.ปง ไป อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 

ไป อ.เชียงคำ 

ไป อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

สถานีตำรวจภูธรจุน 

ไป อ.เชียงคำ 

สามแยกป่าแดด 

ที่ว่าการอำเภอจุน 

 



 
แผนผังโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 

 
 

นางวิลาวัลย์  ปาลี 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 

นายปิยะ  นามบ้าน 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

(10 ภาระงาน) 

นายนพดล  ธรรมใจอุด 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

(9 งาน) 

นางสาวณทิพรดา  ภูมิชัย 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกจิการนักเรียน 

(9 งาน) 

นายนพดล  ธรรมใจอุด 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 

(24 งาน) 

นายไพรวัลย์  โมกศิริ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

(11 งาน) 

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 4 งาน 
(นางกมลวรรณ เสียงเย็น)  
1. งานบัญชี  
2. งานการเงิน 
3. ธนาคารโรงเรียน  
4. งานพัสดุ และสินทรัพย ์
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและ
ประเมินผล 
งานนโยบายและแผน 6 งาน 
(นางสาวยุพา มณีกร)  
1. งานแผนงาน  
2. งานสารสนเทศ  
3. งานควบคุมภายใน  
4. งานประกันคุณภาพ 
5. งานสำนักงานกลุ่มงาน  
6. งานสหกรณ์โรงเรียน 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและ
ประเมินผล 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  4 งาน 
(นายนัทธวัฒน์ พลเมฆ) 
1. งานพัฒนาวิชาชีพ 
2. งานวินัยและการรักษาวินัย งานออกจากราชการ
3. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
4. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง งาน
สรรหา บรรจุแต่งต้ัง และโอนย้าย 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและประเมินผล 
กลุ่มงานอำนวยการ 5 งาน (นางนฤมล บุญตัน) 
1. งานสารบรรณโรงเรียน 
2. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. งานแผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4. งานทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐ 
5. งานบริการบุคลากร งานกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการครูและบุคลากร 
งานบริการบุคลากรงานนิเทศ / กำกับ / ติดตาม
และประเมินผล 

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  5 งาน 
(นางพิมลพันธ์  ปันแปง) 
1. งานแผนงาน   
2. งานทักษะดำรงชีวิต 
3. งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
4. งานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม   
5. งานสำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและ
ประเมินผล 
กลุ่มงานวินัยนักเรียน 4 งาน 
(นางญาณินญา  ฝั้นพรม)  
1. งานบริหารงานนักเรียนประจำ 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค ์
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและ
ประเมินผล 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 8 งาน (นายวิชา ภิมุข) 
1. งานหลักสูตร  
2. งานวัดผลประเมินผล 
3. งานเครือข่ายการศึกษา 
4. งานนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
5. งานจัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล  
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 9 งาน (นางสาวนิสาธร  กองมงคล) 
1. งานห้องเรียนสีขาว  
2. งานทะเบียนนักเรียน 
3. งานพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
4. งานส่งเสริมทักษะทางวิชาการ        
5. งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
6. งานโครงการอันเนื่องด้วยงานพระราชดำร ิ
7. งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
8. งานนวัตกรรม เทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 
9. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

กลุ่มงานวชิาการประถมศึกษา 7 งาน 
(นางพัณณินน์ ใจคำ) 
1. งานสำนักงานกลุ่มงานประถมศึกษา  
2. งานห้องเรียนสีขาวระดับประถมศึกษา  
3. งานจัดการเรียนรวมระดับประถมศึกษา  
4. งานวัดผลและประเมินผลระดับประถมศึกษา 
5. งานพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
6. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
 

กลุ่มงานบริการ 5 งาน 
(นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์)  
1. งานสำนักงาน  
2. งานโภชนาการ 
3. งานแผนงานฝ่าย 
4. งานชุมชนสัมพันธ ์
5. งานบริการต้อนรับ   
6. งานเทคโนโลยีดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์ 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและประเมินผล 
กลุ่มงานอาคารสถานท่ีและ สิ่งแวดล้อม 
 (นายวิทวัส อินทะรังษี)  6 งาน 
1. งานยานพาหนะ 
2. งานกิจกรรมโรงเรียน 
3. งานระบบสาธารณูปโภค 
4. งานปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
5. งานพนักงานบริการและลูกจ้าง  
6. งานอาคารสถานทีแ่ละความปลอดภยั 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและประเมินผล 

นิเทศ / กำกับ / ติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 



 

1.๔ ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน 
โรงเรียนมีผู้บริหารโรงเรียนต้ังแต่ก่อตั้งในปี  ๒๕๓๗      

 1. นายครรชิต  นุเสน          ครูใหญ่ – ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๓๙    
2. นายสุชิน   บุญพร้อม   ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๔ 
3. นางวิไลวรรณ พิริยะกฤต  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕  
4. นายสุชิน บุญพร้อม   ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๐  
5. นายทอม  ศรีทิพย์ศักดิ์   ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๖๓  
6. นางวิลาวัลย์  ปาลี   ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 

 

1.๕ ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน         

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน ช่ือ นางวิลาวัลย์  ปาลี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหาร การศึกษา  
 
1.6 ตราสัญลักษณ ์

 
  
 เป็นตราพระมงกุฎเปล่งรัศมีครอบรัชกาลท่ี 9 โดยโรงเรียนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้
ตราของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยอนุโลมโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น
องค์ชนูปถัมภ์ของโรงเรียน 
 
1.7 คำขวัญ 

รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานตามพระราชดำริ 
                                     

1.8 อัตลักษณ์โรงเรียน                

จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ 

๑.๙ เอกลักษณ์  

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม น้อมนำความพอเพียง 
        

๑.๑๐ สีประจำโรงเรียน         

น้ำเงิน – เหลือง 

 



 
1.1๑ อักษรย่อของโรงเรียน 

“ร.ป.ค. 2๔” 

1.1๒ ต้นไม้ประจำโรงเรียน  
           ต้นมะขามป้อม 

1.1๓ ภาระงาน 

การบริหารจัดการสถานศึกษาของรัฐมีภารกิจและหน้าท่ี คือ ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน จึงต้องนำ
หลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่งมีหลักการ 
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
มาบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานด้านต่างๆของสถานศึกษาซึ่งได้แก่ การดำเนินงานด้านบริหารงานวิชาการ                     
การบริหารงานบริหารท่ัวไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ เพื่อเป้าหมายการ
จัดการศึกษาคือทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้แบ่งบทบาทหน้าท่ีภาระงานไว้ ๕  ฝ่ายดังนี้ 

ฝ่ายท่ี 1 ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ งานแผนงานฝ่ายบริหารแผนงานและ
งบประมาณ งานสารสนเทศฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารแผนงานและ
งบประมาณ งานระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารการบัญชี การบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์ งานธนาคารและสหกรณ์โรงเรียน งานแผนงาน งานจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน   

ฝ่ายท่ี 2 ฝ่ายบริหารวิชาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ งานแผนงานฝ่ายบริหารวิชาการ งานสารสนเทศฝ่าย
บริหารวิชาการ งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานจัดการเรียนการสอน 
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ งานห้องสมุด งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานโรงเรียนแกนนำการจัดการ
เรียนรวม งานแนะแนวการศึกษา งานรับนักเรียน งานประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น งานส่งเสริมความรู้  
ด้านวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานอื ่นๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานโครงการตามแนวพระราชดำริ                        
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานโครงการพิเศษอื่น ๆ 

ฝ่ายท่ี 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล งานแผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคล งานสารสนเทศฝ่าย
บริหารงานบุคคล งานควบคุมภายในฝ่ายบร ิหารงานบุคคล งานธุรการสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์                    
งานประสานเขตพื้นที่ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง 
งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง งานทะเบียนประวัติบุคลากร งานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ 
งานประกันสังคม งานวินัยและรักษาวินัย การลาทุกประเภท การออกจากราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับ                     
การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 



 
ฝ่ายท่ี 4 ฝ่ายบริหารท่ัวไป ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

            งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารท่ัวไป งานแผนงานฝ่ายบริหารท่ัวไป งานสารสนเทศฝ่ายบริหาร
ทั่วไป งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไป งานสมาคมผู้ปกครอง และศิษย์เก่า งานระบบรักษาความปลอดภัย                       
งานโภชนาการ งานปฏิคม งานยานพาหนะ งานส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์ งานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ งานอาคารสถานท่ี งานสาธารณูปโภค งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานเวรประจำวัน  

ฝ่ายท่ี ๕ ฝ่ายกิจการนักเรียน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

            งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน งานแผนงานฝ่ายกิจการนักเรียน งานสารสนเทศฝ่าย
กิจการนักเรียน งานควบคุมภายในฝ่ายกิจการนักเรียน งานเครื่องแต่งกายและอุปโภคนักเรียน งานส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานทักษะการดำรงชีวิต งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานระเบียบ
วินัยนักรียนประจำ งานหอนอนนักเรียนประจำ และงานกิจการนักเรียน 
 
๑.๑๔ ข้อมูลเก่ียวกับบุคลากร 

  

ปีการศึกษา  25๖5  มีบุคลากรจำแนกดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 
จำนวน เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 
ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 
รองผู้อำนวยการ ๔ ๓ ๑ - - ๔ 
ข้าราชการครู ๕4 19 ๓๕ - 40 14 
พนักงานราชการ ๒๙ 16 13 - ๒7 2 
ครูธุรการ ๑ - ๑ - ๑ - 
ลูกจ้างประจำ 5 4 1 5 - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 12 ๕ 7 10 2 - 

รวมทั้งหมด ๑๐5 ๔7 59 ๑๕ 70 ๒1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑.๑๕ ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน 
ตาราง : ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 256๔ (๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 

 ระดับช้ัน 
เพศชาย เพศหญิง 

รวม 
ประจำ ไป-กลับ รวม ประจำ ไป-กลับ รวม 

1 ประถมศึกษาปีท่ี 1  0   0  16 
2 ประถมศึกษาปีท่ี 2  0   0  16 
3 ประถมศึกษาปีท่ี 3 18 0  8 0  26 
4 ประถมศึกษาปีท่ี 4 19 0  22 0  41 
5 ประถมศึกษาปีท่ี 5 25 0  18 0  47 
6 ประถมศึกษาปีท่ี 6 20 0  35 0  55 
7 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 65 0  65 0  130 
8 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 64 0  89 0  153 
9 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 58 0  88 0  146 

10 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 65 0  65 0  130 
11 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 38 0  86 0  124 
12 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 38 0  66 0  104 

รวมทั้งหมด 446 0  542 0  988 
 

รายงานตามประเภทเด็กทีบ่กพร่องทางการเรียนรู้ 
สถานศึกษา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 

ประจำปีการศึกษา : 2565 

ท่ี ชั้น 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ประถมศึกษาปีท่ี 1 - - - 
2 ประถมศึกษาปีท่ี 2 - - - 
3 ประถมศึกษาปีท่ี 3 8 1 9 
4 ประถมศึกษาปีท่ี 4 9 2 11 
5 ประถมศึกษาปีท่ี 5 8 1 9 
6 ประถมศึกษาปีท่ี 6 4 2 6 
7 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 10 - 10 
8 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 2 6 
9 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 9 - 9 

10 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 2 3 
11 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 1 3 
12 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 1 2 

รวม 56 12 68 



 
รายงานตามประเภทเด็กด้อยโอกาส 

สถานศึกษา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
 ประจำปีการศึกษา : 25๖5 

 

ลำดับ ประเภท ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

1 
เด็กยากจน 
(มากเป็นพิเศษ) 

16 17 27 37 50 55 118 145 142 124 121 102 954 

2 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 เด็กท่ีถูกทอดท้ิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
เด็กท่ีถูกทำร้าย 
อย่างทารุณ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
เด็กท่ีได้รับผลกระทบจาก
โรคเอดส์หรือโรคติดต่อ
ร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 เด็กในชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
เด็กถูกบังคับให้ขาย
แรงงานหรือแรงงานเด็ก 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจบริการ
ทางเพศหรือโสเภณีเด็ก 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
เด็กในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 พิการเรียนร่วม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมด 16 17 27 37 50 55 118 145 142 124 121 102 954 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.๑๖ ข้อมูลเก่ียวกับอาคารสถานท่ี 

 1.5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  
  อาคารเรียน  ๔  หลัง  , โรงฝึกงาน  4  หลัง,  เรือนพยาบาล  2  หลัง   
  หอนอน  1๖  หลัง  , บ้านพักนักกีฬา 2 หลงั  
 15.2  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  ๓๓  ห้องเรียนแบง่เป็น 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   =  ๒ : ๒ : ๒ : ๒ : ๒ : ๒ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1-๓   = ๔ : ๔ : ๔  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔-๖   = ๓ : ๓ : ๓ 

 

ตารางแสดงอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ 
จำนวนครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง 

ท่ี รายการ แบบ ปีงบประมาณ ราคา/หน่วย จำนวน 
1. อาคารเรียน 216ล(ปรับปรุง) 2537 8,500,000 1 

2. อาคารเรียน 216ล(ปรับปรุง) 2540 8,461,700 1 
3. อาคารเรียน 108 ล 2549 1,400,000 1 
4. เรือนพยาบาล มาตรฐาน 2538 400,000 1 
5. เรือนพยาบาล มาตรฐาน 2549 800,000 1 
6. บ้านพักภารโรง มาตรฐาน/32 2538 121,000 2 
7. บ้านพักภารโรง มาตรฐาน/32 2539 121,000 2 
8. บ้านพักครู แบบ 203/27 2538 400,525 5 
9. บ้านพักครู แบบ 203/27 2539 413,000 2 

10. บ้านพักครู แบบ 203/27 2548 514,000 1 
11. บ้านพักครู แฟลต 8 หน่วย 2548 2,698,000 1 
12. บ้านพักครู แบบ 203/27 2558 692,500 1 
13. อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 2538 1,820,883 1 
14. อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/37 2551 2,400,000 1 
15. อาคารโรงฝึกงาน แบบ 204/27 2556 4,916,000 1 
16. อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 2552 1,820,883 1 
17. อาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/27 2538 4,090,000 1 
18. เสาธงสูง  12 เมตร - 2537 11,500 1 
19. ถังเก็บน้ำฝน ค.ส.ล. แบบ ฝ. 33 2537 122,000 1 
20. ถังเก็บน้ำฝน ค.ส.ล. แบบ ฝ. 33 2539 119,900 1 
21. หอนอน มาตรฐาน 26 2537 1,390,000 5 
22. หอนอน มาตรฐาน 26 2538 1,389,394 3 
23. หอนอน มาตรฐาน 26 2539 1,390,000 1 
24. หอนอน มาตรฐาน 26 2540 1,480,000 3 
25. หอนอน มาตรฐาน 26 2542 1,579,000 1 
26. หอนอน มาตรฐาน 26 2556 3,431,500 1 
27. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2537 180,000 3 
28. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2538 179,800 3 
29. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2539 179,900 1 
30. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2540 180,000 1 
31. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2542 210,000 2 
32. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2543 209,000 1 
33. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2544 210,000 1 
34. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2545 210,000 1 
35. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2546 210,000 1 
36. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2547 210,000 1 
37. อาคาร สพฐ. 4 ห้องส้วม 4 ห้อง 2556 702,500 2 
38. อาคาร สพฐ  4 ห้องส้วม 4 ห้อง 2558 351,500 1 
39. บ้านพักนักเรียน แบบ 8 คน 2539 293,700 1 
40. บ้านพักนักเรียน แบบ 8 คน 2556 828,000 1 

 



 
ท่ี รายการ แบบ ปีงบประมาณ ราคา/หน่วย จำนวน 

41. บ้านพักนักเรียน แบบ 8 คน 2557 1,299,500 2 
42. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2537 234,000 3 
43. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2538 234,400 3 
44. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2539 234,000 1 
45. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2540 234,000 1 
46. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2542 269,000 3 
47. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2543 269,000 1 
48. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2547 269,000 1 
49. โรงเรือนเลี้ยงไก่เน้ือ มาตรฐาน 2556 447,000 1 
50. โรงเรือนเลี้ยงสุกรขุน มาตรฐาน 2556 394,000 1 
51. สนามวอลเลย์บอล - 2556 165,500 1 
52. สนามบาสเก็ตบอล FIBA 2556 394,000 1 
53. อาคารหอประชุม แบบ 100/27 2557 6,194,000 1 
54. บ้านพักภารโรง(แบบแฟลต)  8  หน่วย 2557 2,877,000 1 
55. อาคารตากผ้า - 2558 399,000 5 
56. อาคารตากผ้า - 2558 899,000 11 
57. อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำ มาตรฐาน 2559 908,200 2 
58. อาคารเรียน  216ปรับปรุง46 2559 3,802,200 1 

59. หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ 2559 8,151,000 1 
60. บ้านพักครู  แบบ 205/26 2559 717,300 1 
61. สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง - 2559 2,789,700 1 

62 บ้านพักครู แบบ 203/27 2560 836,200 1 
63 หอนอน แบบมาตรฐาน 26 2560 3,793,000 1 

64 ส้วมมาตรฐาน แบบ 1๐  (ส้วม แบบ สปช.
 6่05/45) 

2560 569,600 1 

65 ป้อมยาม แบบ กอส 2560 200,600 1 
66 ถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ขนาดความจุ 120 ลบ.ม. 2560 372,000 1 
67 หอถังน้ำ 18/12 2560 528,900 1 
68 อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8หน่วย) 2561 3,838,000 1 
69 หอนอน แบบมาตรฐาน 38 2561 8,292,000 1 
70 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง มาตรฐาน 2561 462,000 1 
71 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที/49 2561 608,100 1 
72 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/49 2561 483,300 1 
73 หอนอน แบบมาตรฐาน 38 2562 8,292,000 1 
74 บ้านพักครู แบบ 203/27 2562 836,200 1 
75 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง แบบมาตรฐาน 2562 462,000 1 
76 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/49 2562 483,300 1 
77 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที/49 2562 608,100 1 
78 หอถังน้ำ 18/12 2562 528,900 1 
79 อาคารเรียน 216 ล/57-ข 2563 21,470,000 1 
80 หอนอน แบบมาตรฐาน 38 2563 7,745,700 1 
81 อาคารฝึกงาน แบบ 204/27 2563 5,421,000 1 
82 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง แบบมาตรฐาน 2563 495,000 1 
83 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/49 2563 387,800 1 
84 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที/49 2563 510,200 1 
85 อาคารฝึกงาน แบบ 204/27 2564 5,421,000 1 
86 อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) 2564 4,068,000 1 
87 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง แบบมาตรฐาน 2564 495,000 1 
88 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที/49 2564 674,920 2 
89 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/49 2564 533,920 2 



 
ท่ี รายการ แบบ ปีงบประมาณ ราคา/หน่วย จำนวน 

90 อาคารพยาบาล - 2564 1,082,000 1 
91 ถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ขนาดความจุ 120 ลบ.ม 2564 383,100 1 

92 บ้านพักครู   แบบ 203/27 2565 891,000 1 
93 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย แบบ 6 ที่/49 2565 674,920 1 
94 ถังเก็บน้ำใต้ดิน  ค.ส.ล. ขนาดความจุ 120 ลบ.ม. 2565 383,100 1 

 
1.๑๗ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบ มีประชากรประมาณ ๔,๒๕๒ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำริน  ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว หมู่ ๒ ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว หมู่ ๖ ชุมชนบ้าน
ห้วยไคร้หมู่ ๑ ชุมชนบ้านห้วยไคร้หมู่ ๘ อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีตานก๋วยสลาก  
ประเพณีทอดผ้าป่า ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีลอยกระทง 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจ้างและเกษตรกรรม     
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   

จุดเด่น  
1. คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสูง 
2. ผู้นําชุมชนมีประสิทธิภาพ 

1.๑๘ แนวคิดหลักในการพัฒนาโรงเรียน 
โรงเร ียนมีแนวคิดในการนำนโยบาย การจัดการศึกษาทั ้งของร ัฐบาลและต้นสังก ัดมาประยุกต์                           

เป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้หลักการบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) หลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา หลักการของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีความยืดหยุ่น                     
ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น และใช้หลักการบริหารระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) 
นอกจากนี้ยังใช้หลักการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน     
เสมือนบ้าน และส่งเสริมงานตามโครงการพระราชดำริ โดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นหลักในการพัฒนาจุดเด่นและแก้ไข
จุดอ่อนของโรงเรียน 

ลักษณะของการบริหาร / การดำเนินงาน 
โรงเรียนได้บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารตามฝ่าย หมวดงาน ซึ่งถือเป็นงานหลักและงานประจำแล้ว

ในการดำเนินกิจกรรม / โครงการ ต่าง ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยมีการติดตาม
จากการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดทิศทางในการพัฒนาไว้ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ซึ่งใช้เป็นแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) นอกจากนี้
โรงเรียนได้พัฒนาให้บุคลากรทุกคนเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นผลการปฏิบัติสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานกรมสามัญศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย 

 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

 จากการนำระบบวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ ่ง (P D C A) มาใช้ในการพัฒนามาตรฐานการ
ดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาขึ้นจนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนได้ดำเนินการทุกขั้นตอน    
ดังนี้ 

1) ด้านการวางแผน (PLAN) 
มีการวางแผนร่วมกันในการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยผู้บริหาร ครู – อาจารย์ 

บุคลากรอื่น นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยใช้การสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ   เพื่อนำมาเป็นนโยบาย 
หรือจุดเน้นของโรงเรียนที่จะต้องพัฒนาหรือแก้ไขในจุดนั้น ๆ ก่อนสำหรับ คุณภาพมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ                  
ท่ีกำหนดโดยกรมสามัญศึกษา ( ในการประเมินภายใน ) ได้มีการวางแผนร่วมกันว่า ต้องการให้ได้ระดับคุณภาพใด 
จากเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งขึ ้น และจะพัฒนาให้สูงขึ ้นจากเดิมได้อย่างไร โดยในเรื ่องของการวางแผนนั้นกำหนด                       
เป็นรูปธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติงานประจำปี 

2) ด้านการดำเนินงานตามแผน (DO) 
เป็นการนำแผนที่วางร่วมกันจากหลายฝ่ายดังกล่าวข้างต้น ลงสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดเป็นปฏิทิน

ปฏิบัติงาน และดำเนินงานตามปฏิทินท่ีต้ังไว้ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามและให้คำแนะนำในการ
ดำเนินงานจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ปฏิบัติจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ 

3) ด้านการตรวจสอบ ติดตาม (Check) 
โรงเรียนมีคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนและการเก็บรวบรวมข้อมูล                         

อันเป็นร่องรอยของความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที ่บุคลากรทุกฝ่ายร ่วมกันดำเนินงาน                            
มีการแนะนำและสะท้อนให้เห็นลู่ทางในการพัฒนางานจากผลการประเมิน โดยคณะกรรมการภายในโรงเรียน 

 

4) ด้านการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (ACTION) 
หลังจากที่มีการประเมินภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียนแล้ว ได้มีการประชุมสรุปเป็นปัญหา                    

อุปสรรค์ แนวทางในการพัฒนามาตรฐานในอนาคต จุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละมาตรฐานนำเสนอผลการประเมิน
ตนเองไว้ในรูปแบบของเอกสาร (SSR) เผยแพร่ผลการประเมินให้ผู ้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน                  
ได้รับทราบ เพื่อร่วมกำหนดการวางแผนในการพัฒนาต่อไป อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑.๑9. ภาพรวมสถานศึกษาก่อนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา 
ปีการศึกษา 2563 (ประเมินภายใน) 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

ภาพรวม ดีเลิศ 
  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563  
ในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา 

ปีการศึกษา 2564 (ประเมินภายใน) 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม ยอดเยี่ยม 
  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564            
ในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา 
รอบที่ 4 (ประเมินภายนอก) 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเย่ียม 

ภาพรวม ดีเย่ียม 
  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 4 ในภาพรวม 
ระดับคุณภาพดีเย่ียม 

 

 



ส่วนที่ 2 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
โรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้ทำการวิเคราะห์สภาพองค์กร ในวันที่ 21 - 25 

มีนาคม พ.ศ. 2565 สรุปผลดังนี้ 
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

STEP ประเด็นท่ีเป็นโอกาส (Opportunities: O) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค/ ข้อจำกัด (Threats: T) 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม    
   (Social-Cultural) 

So ๑. หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ให้การสนับสนุน การ
จัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  
So ๒. หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร จึง
ทำให ้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 
So ๓. ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของท้องถิ่น  
จึงทำให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
So ๔. ชุมชน และผู้ปกครองให้การยอมรับผลการพัฒนา
นักเรียนจึงทำให้ส่งนักเรียนมาเข้าเรียนมากขึ้น 

St ๑. ผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจึงทำให้ความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน การติดต่อประสานงานบาง
พื้นที่ เป็นไปด้วยความยากลำบาก  
St 2. สภาพครอบครัวที่มีความแตกแยก นักเรียนได้รับการ
เลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
St 3. ความเชื่อด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นทำให้นักเรียน
มีค่านิยมการมีครอบครัวก่อนวัยอันควร 
St 4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นบริโภคนิยมตามยุค
โลกาภิวัตน์ ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

2. ด้านเทคโนโลยี    
    (Technological) 

To 1. เครื ่องมือการสื ่อสารสะดวกและทันสมัย ทำให้
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานชุมชนและผู้ปกครองได้อย่าง
รวดเร็ว 
To 2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
จากหน่วยงานต่างๆ ทำให้สามารถนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย  
To 3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทำให้นักเรียน
สามารถแสวงหาความรู ้ได้ด้วยตนเอง ทำให้มีความรู้ที่
กว้างขวางขึ้น 

Tt 1. สื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและหลากหลาย นักเรียน
ขาดภูมิคุ้มกันจึงนำมาใช้ไม่เหมาะสม 
Tt 2. การเข้าถึงเทคโนโลยีของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
และฐานะทางครอบครัวแตกต่างกันจึงทำให้การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ไม่มีประสิทธิภาพ 
Tt 3. ผู้ปกครองขาดทักษะที ่จำเป็น ในการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ทำให้ไม่สามารถแนะนำบุตรหลานให้มีการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
Tt 4. ระบบควบคุมการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

3. ด้านเศรษฐกิจ  
    (Economic) 

Eo 1. โรงเร ียนได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอย ่างเพ ียงพอ ทำให ้สามารถจัด
การศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ 
Eo ๒. มีหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน 
ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย ่าง
เหมาะสม 

Et 1 .ผ ู ้ปกครองส่วนใหญ่ม ีฐานะยากจนจึงไม ่สามารถ
สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาได้ 
Et 2. จังหวัดพะเยาเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่
ราคาผลผลิตไม่แน่นอนจึงทำให ้ครอบครัวของนักเร ียนมี
คุณภาพชีวิตที่ไม่เหมาะสม 
Et 3. บิดามารดาของนักเรียนส่วนใหญ่ต้องไปประกอบอาชีพ
ต่างพื้นที่ ภาระการเลี้ยงดูเป็นของผู้สูงอายุจึงทำให้ไม่สามารถ
อบรมเลี้ยงดูให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

4. ด้านการเมืองและ
กฎหมาย    
(Political and Legal) 

Po 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติเปิดโอกาสให้ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทำให้
สามารถจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายตามบริบทและ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
Po 2. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ทำให้ผู้เรียนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
Po 3. นโยบายการกระจายอำนาจและการปฏิรูป
การศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 

Pt 1. มีการเปลี่ยนแปลง นโยบายการศึกษา และผู้บริหาร
ระดับสูงบ่อยคร้ัง ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ต่อเน่ือง 
Pt 2. นักเรียนบางส่วนไม่มีสัญชาติหรือหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎร์ ทำให้ขาดโอกาสในการทำงานที่ดี และมีความมั่นคง 
Pt 3. การนำกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิ และการคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนมาใช้ ที่ยังมีข้อจำกัดหลายประการ ทำให้โรงเรียน
ไม่สามารถอบรมเลี้ยงดูนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่าง
สะดวก 

 



 
2. ผลการศึกษาสภาพปัจจัยภาพแวดล้อมภายใน 

2S4M ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง(Strengths: S) ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (Weakness: W) 
1. ด้านโครงสร้างขององค์กร 
    (Structure: S1) 
 

Ss 1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน
ที่ชัดเจน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพ  
Ss 2. โรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนที่
ชัดเจน ทำให้การรับนักเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
Ss 3. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจชัดเจน ทำให้มีแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาสู่เป้าหมาย  

Sw 1. คู่มือในการปฏิบัติงานที่ไม่ครอบคลุมภาระงาน 
ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
Sw 2. โรงเรียนมีการกระจายอำนาจตามโครงสร้าง
การบริหารงาน แต่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
Sw 3. การกำหนดงบประมาณในแผนปฏิบัติการที่ไม่
ครอบคลุมทำให้ได้รับงบประมาณในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ 
Sw 4. การกำหนดภาระงานที่ไม่เท่าเทียมกันทำให้
บุคลากรขาดแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ 
Sw 5. แผนปฏิบัติการประจำปีที ่ไม่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทำให้การปฏิบัติงานไม่
บรรลุเป้าหมาย 

2. ด้านผลผลิตและบริการ 
(Service and Product: S2) 

Ss 1 โรงเรียนมีกระบวนการค้นหา ด้วยการ
ประสานงานความร ่ วมม ือก ับหน ่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงทำให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น 
Ss 2 โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สำหรับการให้บริการ
ทางการศึกษา กับชุมชน หน่วยงาน องค์กร และ
นักเรียน 
Ss 3 โรงเรียนให้การอบรม ดูแล ช่วยเหลือให้
นักเรียนมีระเบ ียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม                  
อยู่ในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
Ss 4 โรงเร ียนม ีการจ ัดก ิจกรรมท ี ่ส ่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
ทำให้นักเรียนมีความพร้อมและมั่นใจในการกา้ว
เข้าสู่สังคมในอนาคต 

Sw 1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่เหมาะสม บาง
รายวิชา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ ไม่สอดคล้องกัน  
Sw 2 การจัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่
เอ้ือต่อการเข้าใช้และฝึกปฏิบัติ 
Sw 3 ระบบการให้บริการด้านข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่ ย ังไม่
สะดวก รวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการเสียเวลาและค่าใช้จ่าย 
Sw 4 นักเรียนไม่ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตจึงทำ
ให้ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน 
Sw 5 นักเรียนขาดความตระหนักในการดูแลรักษาสาธารณะ
สมบัติและไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียน 
Sw 6 นักเรียนไม่ตระหนักในการดูแลสุขนิสัยของตนเองและ
ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
Sw 7 นักเรียนขาดวิจารณญาณในการใช้เครื่องมือสื่อสาร ทำ
ให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ 

3. ด้านบุคลากร 
   (Man : M1)  

Ms 1 โ ร ง เ ร ี ย น ไ ด ้ ก า ร ส น ั บ ส นุ น
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเน่ือง ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
Ms 2. มีการจัดทำแผนงบประมาณ โดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 
Ms 3.  ม ีการใช ้จ ่ ายงบประมาณตาม
ระเบียบและข้อกำหนดของส่วนราชการ 
ทำให ้การบร ิหารจ ัดการเป ็นไปอย่าง
ถูกต้อง  

Mw 1 การใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรมทำ
ให้ผลการดำเนินงานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับ 
Mw 2 การติดตามการใช้งบประมาณการดำเนินงานที่
ไม่ต่อเน่ือง ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
แผนที่กำหนด 
Mw 3 ครูและบุคลากรไม่เข้าใจระเบียบการใช้จ่าย
งบประมาณ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า 
Mw 4 การกำหนดระยะเวลาการใช้งบประมาณตาม
แผนไม่เหมาะสม จึงทำให้การเบิกจ่ายกระชั้นชิด 
 



2S4M ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง(Strengths: S) ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (Weakness: W) 
4. ด้านงบประมาณ 
  (Money : M2) 

Ms 1. มีบุคลากรเพียงพอตามเกณฑ์ ทำ
ให้สามารถปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม 
Ms 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่
หลากหลายตรงก ับสาขาวิชาส่งผลให้
นักเรียนพัฒนาด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว 
Ms 3 บ ุคลากรได้ร ับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทำให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส  

Mw 1 ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ใน
การทำงาน และไม่พัฒนาตนเอง ทำให้การปฏิบัติงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ 
Mw 2 ครูและบุคลากรส่วนหนึ่ง ไม่มีจิตสาธารณะ                 
ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานของส่วนรวม 
Mw 3 ครูขาดความตระหนักและความมุ่งมั ่นในการ
สอน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ไม่เต็มตามศักยภาพ 
Mw 5. บุคลากรภายในโรงเรียนส่วนหนึ่งขาดทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงาน และการทำงาน
เป็นทีม 
Mw 6. ครูและบุคลากรบางส่วนได้รับการมอบหมาย
งานที ่ ไม ่สอดคล ้องก ับความสามาร ถ ทำให ้การ
ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและงานไม่มีคุณภาพ  
Mw 7 การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจนทำ
ให้มีการนำไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
Mw 8 คร ูบางส ่ วนขาดความร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใ จ ใน
กระบวนการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องทำให้การวัด
และประเมินผลไม่ตรงตามตัวชี้วัด ส่งต่อคุณภาพผู้เรียน 
Mw 9 ครูบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร   
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหา เชิงบรรยาย 
มากกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เชิงรุก ส่งผลให้
นักเรียนขาดทักษะการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

5.ด้านวัสดุอุปกรณ์การ
ดำเนินงาน  
  (Material : M 3)  

Ms 1 โรงเร ียนม ีส ื ่อ ว ัสด ุอ ุปกรณ์ ที่
เพียงพอ ทำให้การสามารถนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 
Ms 2 โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอ
เน็ตให้บริการอย่างทั่วถึง  
Ms 3 โ ร ง เ ร ี ย นม ี อ า ค า ร  ส ถ า น ที่  
สภาพแวดล ้อมและแหล ่ ง เ ร ี ยนร ู ้ที่
หลากหลาย ทำให้สามารถนำไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 

Mw 1 การนำสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ไปใช้ที่ไม่ถูกวิธี ทำให้มี
อายุการใช้งานสั้นลง  
Mw 2 การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบันจึง
ทำให้การบริหารจัดการพัสดุไม่มีประสิทธิภาพ 
Mw 3 สื่อ เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนเสื่อสภาพเพราะอายุการใช้งาน 
ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 
Mw 4 การเปิดโอกาสการเข้าถึงบริการเทคโนโลยีที่ไม่
ทั่วถึง ทำให้นักเรียนไม่มาใช้บริการ 
Mw 5 ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยที่ยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ  

6. ด้านการบริหารจัดการ 
(Management : M 4) 

Ms 1 คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วาม
ร่วมมือในการบริหารงานของโรงเรียน 
ส่งผลให้การบรหิารจัดการมีประสิทธิภาพ 
Ms 2 ใช้หลักการ VILAONE Model 
ส่งผลให้มีการบรหิารจัดการที่มคีุณภาพ 
Ms 3 การบริหารงานที่สนองนโยบายและ
จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

Mw 1 กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ชัดเจน 
ส่งผลต่อคุณภาพของงานและคุณภาพของผู้เรียน 
Mw 2 ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ไม่เป็นระบบ 
ครอบคลุมภาระงาน ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



2S4M ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง(Strengths: S) ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (Weakness: W) 
Ms 4 มีแนวทางการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ ทำให้สถานศึกษา
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย ไร้มลพิษ  

Mw 3 โรงเรียนได้รับนโยบายเร่งด่วนอย่างเนืองนิจ จึง
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานปกติ 
Mw 4 การนำนโยบายสู ่การปฏิบัติแต่ละกลุ่มงานที่
ขาดการวิเคราะห์ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

 
3. ผลการวิเคราะห์สภาพภายนอก และสภาพภายใน 

3.1 การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  
รายการปัจจัย 

น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก X คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

S  :  สังคม-วัฒนธรรม (Social-Cultural) 0.25 4.28 4.24 1.07 1.06 +0.01 

T :   เทคโนโลยี (Technological) 0.31 4.28 4.28 1.33 1.33 0.00 

E :  เศรษฐกิจ  (Economic) 0.24 4.48 4.15 1.08 1.00 +0.08 

P : การเมืองและกฎหมาย  
(Political and Legal) 

0.20 4.39 4.21 0.88 0.84 +0.04 

สรุปประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 4.35 4.22 0.13  

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.13  
 

 3.2 การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 
รายการปัจจัย 

น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก Xคะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ด้านโครงสร้างขององค์กร (Structure: S1) 0.16 4.45 3.80 0.71 0.61 +0.10 

2. ด้านผลผลิตและการบริการ (Product and Service : S2) 0.16 4.45 4.10 0.71 0.66 +0.06 
3. ด้านงบประมาณ (Money : M1)  0.19 4.54 3.87 0.86 0.74 +0.13 
4. ด้านบุคลากร / สมาชิกในองค์กร(Man : M2) 0.17 4.43 3.71 0.75 0.63 +0.12 
5.ด้านวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงาน (Material : M 3)  0.14 4.05 3.81 0.57 0.53 +0.03 
6. ด้านการบริหารจัดการ (Management : M 4)  0.17 4.45 3.91 0.76 0.66 +0.09 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 26.37 23.20 4.36 3.83 0.54 
ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.54 
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 จากการสังเคราะห์จะเห็นว่าจุดแรเงาหรือจุดไข่แดงพร้อมลูกศรจะปรากฏอยู่ทางด้านโอกาส
และจุดแข็ง แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพสถานศึกษาอยู่ในสภาวะเอื้อและแข็ง คือปัจจัยภายนอกให้การสนับสนุน
สถานศึกษาเป็นอย่างดี ส่วนปัจจัยภายในสถานศึกษานั้น มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการพัฒนาสถานศึกษา ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ส่งผลให้หน่วยงานประสบผลสำเร็จ มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของสังคม 
  อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าสถานศึกษายังไม่ได้มีความสมบูรณ์ โดยสังเกตจากกราฟแสดงรูป
ไข่ที่บางส่วนล้ำเข้าไปในส่วนของ Question Marks Cash Cows และ Dogs ซึ่งแสดงว่ายังมีปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกบางอย่างท่ีมีปัญหาเป็นจุดพัฒนาและอุปสรรคอยู ่แต่ก็เป็นเพียงปัจจัยส่วนน้อยเท่านั้น 

 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์เป็น Stars แล้ว กลยุทธ์ที่ควรนำมาใช้จึงควรเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความ
เจริญเติบโตเพื่อขยาย พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาใหร้ักษาสถานภาพของตนเองไว้ไม่ให้ตกต่ำ และต้องพลิก
วิกฤติให้เป็นโอกาสและกำจัด/ลดจุดอ่อนท่ียังคงมีอยู่ให้หมดไป สถานศึกษาจึงจะมีความเป็นเลิศได้มาตรฐานมี
สมรรถนะสูงต่อไป 

W 
จุดอ่อน 

S 
จุดแข็ง 

โอกาส 
O 

เอื้อและแข็ง เอื้อแต่อ่อน 
 

ไมเ่อื้อแต่แข็ง ไมเ่อื้อและอ่อน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
การบริหารงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
 
 

นายปิยะ  นามบ้าน 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

(10 ภาระงาน) 

นายนพดล  ธรรมใจอุด 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

(9 งาน) 

นางสาวณทิพรดา  ภูมิชัย 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกจิการนักเรียน 

(9 งาน) 

นายนพดล  ธรรมใจอุด 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 

(24 งาน) 

นายไพรวัลย์  โมกศิริ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

(11 งาน) 

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 4 งาน 
(นางกมลวรรณ เสียงเย็น)  
1. งานบัญชี  
2. งานการเงิน 
3. ธนาคารโรงเรียน  
4. งานพัสดุ และสินทรัพย ์
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและ
ประเมินผล 
งานนโยบายและแผน 6 งาน 
(นางสาวยุพา มณีกร)  
1. งานแผนงาน  
2. งานสารสนเทศ  
3. งานควบคุมภายใน  
4. งานประกันคุณภาพ 
5. งานสำนักงานกลุ่มงาน  
6. งานสหกรณ์โรงเรียน 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและ
ประเมินผล 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  4 งาน 
(นายนัทธวัฒน์ พลเมฆ) 
1. งานพัฒนาวิชาชีพ 
2. งานวินัยและการรักษาวินัย งานออกจากราชการ
3. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
4. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง งาน
สรรหา บรรจุแต่งต้ัง และโอนย้าย 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและประเมินผล 
กลุ่มงานอำนวยการ 5 งาน (นางนฤมล บุญตัน) 
1. งานสารบรรณโรงเรียน 
2. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. งานแผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4. งานทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐ 
5. งานบริการบุคลากร งานกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการครูและบุคลากร 
งานบริการบุคลากรงานนิเทศ / กำกับ / ติดตาม
และประเมินผล 

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  5 งาน 
(นางพิมลพันธ์  ปันแปง) 
1. งานแผนงาน   
2. งานทักษะดำรงชีวิต 

3. งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
4. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
5. งานสำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 

งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและ
ประเมินผล 

กลุ่มงานวินัยนักเรียน 4 งาน 

(นางญาณินญา  ฝั้นพรม)  
1. งานบริหารงานนักเรียนประจำ 

2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. งานเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึง
ประสงค ์

งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและ
ประเมินผล 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 8 งาน (นายวิชา ภิมุข) 
1. งานหลักสูตร  
2. งานวัดผลประเมินผล 
3. งานเครือข่ายการศึกษา 
4. งานนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
5. งานจัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล  
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 9 งาน (นางสาวนิสาธร  กองมงคล) 
1. งานห้องเรียนสีขาว  
2. งานทะเบียนนักเรียน 
3. งานพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
4. งานส่งเสริมทักษะทางวิชาการ        
5. งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
6. งานโครงการอันเนื่องด้วยงานพระราชดำร ิ
7. งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
8. งานนวัตกรรม เทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 
9. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

กลุ่มงานวชิาการประถมศึกษา 7 งาน 
(นางพัณณินน์ ใจคำ) 
1. งานสำนักงานกลุ่มงานประถมศึกษา  
2. งานห้องเรียนสีขาวระดับประถมศึกษา  
3. งานจัดการเรียนรวมระดับประถมศึกษา  
4. งานวัดผลและประเมินผลระดับประถมศึกษา 
5. งานพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
6. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
 

กลุ่มงานบริการ 5 งาน 
(นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์)  
1. งานสำนักงาน  
2. งานโภชนาการ 
3. งานแผนงานฝ่าย 
4. งานชุมชนสัมพันธ ์
5. งานบริการต้อนรับ   
6. งานเทคโนโลยีดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ ์
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและประเมินผล 
กลุ่มงานอาคารสถานท่ีและ สิ่งแวดล้อม 
 (นายวิทวัส อินทะรังษี)  6 งาน 
1. งานยานพาหนะ 
2. งานกิจกรรมโรงเรียน 
3. งานระบบสาธารณูปโภค 
4. งานปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
5. งานพนักงานบริการและลูกจ้าง  
6. งานอาคารสถานทีแ่ละความปลอดภยั 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและประเมินผล 

นิเทศ / กำกับ / ติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

นางวิลาวัลย ์ สมฤทธิ ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ์๒๔ 

จังหวัดพะเยา 



2. การดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาของรัฐมีภารกิจและหน้าที่ คือ ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน                            
จึงต้องนำหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ซึ่งเรียกกันโดยท่ัวไปว่า “ธรรมาภิบาล”                     
ซึ ่งมีหลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานด้านต่างๆของสถานศึกษาซึ่งได้แก่               
การดำเน ินงาน ด ้านบร ิหารงานว ิชาการ การบร ิหารงานบร ิหารท ั ่วไป การบร ิหารงานบุคคล                       
และการบริหารงานแผนงาน และงบประมาณ เพื่อเป้าหมายการจัดการศึกษาคือทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี                
เก่ง และมีความสุข 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้แบ่งบทบาทหน้าท่ีภาระงานไว้ ๕  ฝ่ายดังนี้ 
ฝ่ายท่ี 1 ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ งานแผนงานฝ่ายบริหาร
แผนงาน และงบประมาณ งานสารสนเทศฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ งานควบคุมภายใน                     
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ งานระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน               
การบริหารการบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานธนาคารและสหกรณ์โรงเรียน งานแผนงาน                    
งานจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล           
รายงานผลการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน   
ฝ่ายท่ี 2 ฝ่ายบริหารวิชาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ งานแผนงานฝ่ายบริหารวิชาการ งานสารสนเทศ                   
ฝ่ายบริหารวิชาการ งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานจัด                     
การเรียนการสอน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้     
งานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งานห้องสมุด งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานโรงเรียนแกนนำ การจัดการเรียนรวม งานแนะแนวการศึกษา งานรับนักเรียน 
งานประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น งานส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานโครงการตามแนวพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานโครงการ
พิเศษอื่น ๆ 

ฝ่ายที่ 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบร ิหารงานบุคคล งานแผนงานฝ่ายบร ิหารงานบุคคล                         
งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงานบุคคล งานธุรการสารบรรณ                  
งานประชาสัมพันธ์ งานประสานเขตพื้นท่ี งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การวางแผนอัตรากำลัง
และการกำหนดตำแหน่ง งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติบุคลากร งานลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชั ่วคราว พนักงานราชการ งานประกันสังคม งานวินัยและรักษาว ินัย การลาทุกประเภท                          
การออกจากราชการ การดำเน ินการเก ี ่ยวกับการเลื ่อนขั ้นเง ินเดือน การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ฝ่ายท่ี 4 ฝ่ายบริหารท่ัวไป ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

            งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารท่ัวไป งานแผนงานฝ่ายบริหารท่ัวไป งานสารสนเทศฝ่าย
บริหารทั่วไป งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไป งานสมาคมผู้ปกครอง และศิษย์เก่า งานระบบรักษา         
ความปลอดภัย งานโภชนาการ งานปฏิคม งานยานพาหนะ งานส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์ งานมูลนิธิราชประชา
น ุ เคราะห ์ในพระบรมราช ูปถ ัมภ ์  งานอาคารสถานที ่  งานสาธารณูปโภค งานโสตทัศน ูปกรณ์                                    
และงานเวรประจำวัน  
ฝ่ายท่ี ๕ ฝ่ายกิจการนักเรียน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

            งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน งานแผนงานฝ่ายกิจการนักเรียน งานสารสนเทศ                   
ฝ่ายกิจการนักเรียน งานควบคุมภายในฝ่ายกิจการนักเรียน งานเครื่องแต่งกายและอุปโภคนักเรียน                    
งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานทักษะการดำรงชีวิต งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม งานระเบียบวินัยนักรียนประจำ งานหอนอนนักเรียนประจำ และงานกิจการนักเรียน



 



ส่วนที่ ๔ 
แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  

๔.๑ ประมาณการรายรับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ประเภทรายรับ 
ประมาณรายรับ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑ เม.ย.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๕ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ มี.ค.๖๖ รวม 
๑. เงินงบประมาณ    
   - ค่าสาธารณูปโภค 234,103 234,103 468,206 
   - ค่าใช้สอย 1,626,900 1,626,900 3,243,800 
 ๑.๒ งบอุดหนุน (เรียนฟรี ๑๕ ปี)    
 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน 839,800 839,800 1,679,600 
   - ค่าหนังสือเรียน 505,318 505,318 1,010,637 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน 211,625 211,625 423,250 
   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 202,900 202,900 405,800 
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 407,050 407,050 814,100 
   - อุดหนุนค่าอาหารนักเรียน 11,338,000 11,338,000 26,676,000 

รวม   36,215,104 



4.1 งานประจำตามโครงสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ท่ี/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.งานจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสมรรถนะ
สำคัญ มีทักษะอาชีพทักษะ
การดำรงชีวิต 
 

งานหลักสูตร 
1. ประชุม วางแผน เพื่อการ
ดำเนินงาน 
2.ประชุมเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรแต่
ละกลุม่สาระการเรียนรู้ จำนวน 1 
คร้ัง (2 วัน) 
3. ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา 
จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และจัดทำหลักสูตรจำนวน 10 เล่ม 
4.ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การนำหลักสูตรไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
5.จัดทำแบบประเมินการใช้
หลักสูตร จำนวน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
6.จัดพิมพ์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 
เล่ม 
7. ติดตามการประเมินผลใช้
หลักสูตรสถานศึกษา และรายงาน
ผล 
 
 
 

กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดำเนินงาน กิจกรรม เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ทำให้การ
จัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
 

1. ร้อยละ..... ของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
2.ร้อยละ ..... ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินกิจกรรมทักษะ
การแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนา
ตนเองให้เป็นบุคคลแหง่การ
เรียนรู้ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
3. ร้อยละ...... ของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
4. ร้อยละ....ของนักเรียนที่มี
สมรรถนะสำคัญตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด 
5. ร้อยละ....ของนักเรียนที่มี
ทักษะอาชีพตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
6.ร้อยละ..........ครูและนักเรียน
นำตารางสอนและตารางเรียน
ไปใชง้านได้ 
 

1.การทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2.การทดสอบ/ 
การสอนซ่อมเสริม 
3.การประเมิน
กิจกรรมทักษะการ
แสวงหาความรู้ 
เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้เป็นบคุคลแห่ง
การเรียนรู้ 
4.การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
5.การประเมิน
สมรรถนะสำคัญ 
ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร 
ความสามารถใน
การคิด
ความสามารถใน
การแกป้ัญหา 
ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

1.แบบบันทึก
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2.แบบทด-สอบ/
แบบสอนซ่อมเสริม 
3.แบบประเมิน
กิจกรรมทักษะการ
แสวงหาความรู้ 
เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้เป็นบคุคลแห่ง
การเรียนรู้ 
4.แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
5.แบบประเมิน
สมรรถนะสำคัญ 
ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร 
ความสามารถใน
การคิด
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

80,922 นางพัณณินน์  
ใจคำ 
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ท่ี/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

งานตารางสอน 
1.  ประชุม วางแผน เพื่อการ
ดำเนินงาน 
2. จัดตารางสอนตารางชั้นเรียน 1 
คร้ัง/ป ี
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ประชุมชี้แจงคณะครู ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2. พิจารณาวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 
3. สำรวจข้อมูล 
 - ความพร้อมของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น 
- สภาพปัญหา และความต้องการ
ของผู้เรียน 
4. ร่วมกันวางแผนระหว่างคณะครู 
ผู้เรียนและผู้เก่ียวข้อง จัดทำ
แผนงาน โครงการปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี
การศึกษา และเสนอขออนุมัติ 
5. ปฏบิัติกิจกรรมตามแผนงาน 
โครงการ ปฏิทินปฏบิัติงาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ 

และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  
6.การประเมิน
ทักษะการ
ดำรงชีวิตตาม
หลักสูตรโรงเรียน
การศึกษา
สงเคราะห์  
7.จัดทำตารางเรียน
และตารางสอน  

และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  
6.แบบประเมิน
ทักษะการ
ดำรงชีวิตตาม
หลักสูตรโรงเรียน
การศึกษา
สงเคราะห์  
 7.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ท่ี/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
7. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน 
งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม 
1. จัดทำแบบนิเทศการปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 ชุด และปฏิทินการนิเทศ 
2. สรุปผลการนิเทศการปฏบิัติงาน
และสะท้อนข้อมูลย้อนกลับให้ผู้รับ
การนิเทศ 1 คร้ัง ต่อภาคเรียน 
3. จัดทำสรุปรายงานผลการนิเทศ
การปฏิบัติงานจำนวน 1 ชุด ต่อปี 
ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ 
1. ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระ 
2. จัดทำปฏิทินในการดำเนิน
กิจกรรม 
3. กำหนดขั้นตอนและรูปแบบการ
ดำเนินกิจกรรมให้ชัดเจน 
4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการ
ดำเนินงานที่กำหนด 
5. รวบรวมรายงานการจัดกิจกรรม
เพื่อจัดทำรายงานปฏิบัติการฝ่าย
บริหารวิชาการ จำนวน 1 เล่ม 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 
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ท่ี/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.งานวัดและ
ประเมินผล 
 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรนำระบบเทคโนโลยี
มาใช้ปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
วัดผลประเมินผล 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดทำ
ปฏิทินการปฏบิัติงานประจำปี 
3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจำปี 
4.จัดทำระบบสารสนเทศ และ
แบบฟอร์มที่ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลผู้เรียน ตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม 
5.รวบรวมผลการพัฒนาผู้เรียน โดย
แบ่งเป็นภาคเรียน และประจำปี
การศึกษา 
7.มีระบบการจัดเก็บเอกสารวัดผล
และประเมินผลผู้เรียน  และ
เอกสารหลักฐานต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ 
8.รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

 ผลการเรียนของนักเรียนมี
ความถูกต้องชัดเจนสอดคล้อง
กับหลักสูตร 
 

ร้อยละ ..... ของครูที่นำระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงาน 
วัดผลประเมินผล 
2.การสังเกต/การ
ทดสอบ 
 

1.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
2.แบบสังเกต/การ
ทดสอบ 

3,330 นางสาววิไล วนา
พงศากุล 

3.งานทะเบียน 
นักเรียน 
 
 
 
 
 

1.สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ มีข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วน สามารถ
นำไปใชใ้นการตัดสินใจ และ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1.ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน จัดทำคำสั่งการปฏิบัติงาน
และมอบหมายหน้าที่ใหค้รูที่
เก่ียวข้อง 
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การรับนักเรียน 
3.ดำเนินการรับนักเรียนตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดเชิง
ปริมาณร้อยละ 100 

1.โรงเรียนมีระบบการรับ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
2.นักเรียนแรกเข้ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วย
การรับนักเรียนเข้าเรียนใน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

1.นักเรียน ร้อยละ..... มีข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วน สามารถ
นำไปใชใ้นการตัดสินใจ และใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียนมีการพัฒนา
กระบวนการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยใีด้

1.การรายงานผล
ปฏิบัติงาน 
2.การประเมิน
ความพึงพอใจ 
3.ตรวจสอบและ
รวบรวมเอกสารรับ
สมัครนักเรียน 

1.แบบรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
2.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
3.เอกสารรับสมัคร
นักเรียน 
4.เล่มทะเบียน
นักเรียน 

1,550 ธิดา 
เหตุผลดี 
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ผู้รับผิดชอบ 

2.พัฒนากระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีใด้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและสามารถนำมาใช้
เป็นประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 50 คน 
5.จัดเก็บเอกสารการรับนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 
6.รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
ประวัตินักเรียนใหม่  
7.ออกรหัสประจำตัวนักเรียน 
รายชื่อนักเรียนและเช็คสถิติจำนวน
นักเรียนทุกชั้น ให้เป็นปัจจุบัน 
8.เขียนเล่มทะเบียนประวัตินักเรียน
ใหม่ชั้น 
ป.1 และชั้นเคลื่อน ปีการศึกษาละ 
1 คร้ัง 
9.จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนทุก
คน จำนวน 201 คน  
10.จัดเก็บแฟ้มเอกสาร/หลักฐาน
ประวัตินักเรียนใหม่ชั้น ป.1 และชั้น
เคลื่อน ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
11.กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่เข้าสู่
ระบบ Set 

3.โรงเรียนมีข้อมูลในการสำมะ
โนนักเรียนไปใช้ประโยชน์ใน
การช่วยเหลือนักเรียน 
4.โรงเรียนมีข้อมูลทะเบียน
ประวัตินักเรียนที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้
อ้างอิงได้ 
5.ระบบ Set มีการกรอกข้อมูล
นักเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้
อ้างอิงได้ 
6.นักเรียนแรกเข้าที่อยู่นอก
เขตอำเภอจุนต้องย้ายทะเบียน
บ้านเข้าทะเบียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัด
พะเยา 
7.โรงเรียนมีระบบการ
ดำเนินการเก่ียวกับการขอ
เอกสารทะเบียนราษฎร์ที่เป็น
ขั้นตอนชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

4.ตรวจสอบเล่ม
ทะเบียนนักเรียน 
5.ตรวจสอบ
โปรแกรม Set 
6.ตรวจสอบและ
รวบรวมเอกสาร
ทะเบียนราษฎร์
ของนักเรียน 

5.โปรแกรม  
Set 
6.ทะเบียนบ้าน
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๒๔ 
จังหวัดพะเยา 

4.งานจัดการ 
เรียนรวม 

 
1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสมรรถนะ
สำคัญ มีทักษะอาชีพทักษะ
การดำรงชีวิต 

กิจกรรมคัดครอง 
1.ประสานงานครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 
2.สำรวจข้อมูลนักเรียนมีปัญหาด้าน
การอ่านและเขียน 
3.ประชุมครูที่เก่ียวข้อง 

 
นักเรียนเรียนรวมทุกคนได้รับ
การคัดกรองที่ถูกต้อง และได้
การจัดทำแผนการจัด
การศึกษา (IEP) โดยได้ขอรับ
สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและ

 
1. ร้อยละ....ของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 
1การคัดกรอง 
2.ผลการคัดกรอง 
3.ประเมินความพึง
พอใจ 

 
1.แบบคัดกรอง 
2.รายงานผลการ
คัดกรอง 
 

 
3,000 

 
 
 
 

 
นางสาว 
แสงแก้ว ไชย
มงคล 
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ผู้รับผิดชอบ 

2 .เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 
 
 

4.จัดทำคำสั่งดำเนินงานคัดกรอง 
5.ทดสอบนักเรียนที่มีปัญหาทุกคน
ได้รับการคัดกรอง 
ผลการคัดกรอง 
7. นักเรียนเรียนรวมที่ได้รับการ
จัดทำแผน  
(IEP) ได้รับอนุมัติสื่อ สิ่งอำนวย
ความสะดวกทางการศึกษาจาก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำ
จังหวัดพะเยา 
กิจกรรมขอสื่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 
1.ประชุมครูที่เก่ียวข้อง 
2.แจ้งข้อมูลผลการคัดกรอง
นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านและ
เขียน 
3.จัดทำคำสั่งดำเนินงาน 
4.มอบหมายครูผู้รับผิดชอบจัดทำ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) พร้อมวิเคราะห์สื่อที่เหมาะสม
กับนักเรียนในการขอรับสื่อฯ 
5.ครูผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลขอรับ
สื่อโปรแกรม (IEP) ออนไลน์ 
6.ประสานส่งแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลขอรับสื่อจากศูนย์

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาจากศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจำจังหวัดพะเยา
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ห้องเรียนรวมให้พร้อมใช้และ
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนและสามารถเป็น
ศูนย์บริการทางการศึกษา
พิเศษ 3 S (Student 
support service : sss ) 
 
 
 
 
 
 
 

2. ร้อยละ......ของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
3.ร้อยละ ..... ของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
4.ร้อยละ......ของผู้เก่ียวข้องที่มี
ความพึงพอใจต่ออาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.รายงานผลได้รับ
สื่อ 
5.รายงานส่งต่อ 
 
 
 
 
 

3.ประเมินความพึง
พอใจ 
4.สรุปรายงานผล
การขอรับสื่อฯ 
5.สรุปรายงานการ
ส่งต่อ 
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การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
พะเยา 
7.ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการ
เรียนการสอน (ซ่อมเสริม) 
8.ครูประเมินตนเองตามโครงสร้าง 
Seat 
9.สรุปรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนจากครูผู้รับผิดชอบ 
10. นักเรียนเรียนรวมที่ได้รับการ
จัดทำแผน  
(IEP) ได้รับอนุมัติสื่อ สิ่งอำนวย
ความสะดวกทางการศึกษาจาก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำ
จังหวัดพะเยา 
กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
ห้องเรียนรวม 
1. รวบรวมข้อมูลความรู้ของศูนย์ 3 
s 
2. ประสานร้านจัดทำป้ายใหค้วามรู้
ศูนย์ 3 s 
3. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
4.ห้องเรียนรวมมีสภาพแวดล้อม
พร้อมใช้และเอ้ือต่อการเรียนการ
สอนและเป็นศูนย์บริการทาง
การศึกษาพิเศษ 3 S (Student 
support service : sss ) 



56 
 

ท่ี/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
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5.งานพัฒนาสื่อ 
และแหล่งเรียนรู้
ระดับ
ประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหค้รูและบุคลากรนำ
ระบบเทคโนโลยีมาใช้
ปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 

พัฒนาสื่อ 
1. จัดประชุม ชี้แจง เพื่อให้
บุคลากรเข้าใจงาน พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม ปีละ 1 คร้ัง 
2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา จำนวน 1 ชุด 
3. ประชุมชี้แจงการจัดทำสื่อ 
นวัตกรรม 
4. ติดตามผลการดำเนินงานการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
5. ประชุมสะท้อนผลการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
6. จัดทำรายงาน สรุปผลการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม จำนวน 1 เล่ม  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
1. จัดประชุม ชี้แจง เพื่อให้
บุคลากรเข้าใจงาน พัฒนาแหลง่
เรียนรู้ปีละ 1 คร้ัง 
2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด 
3. ประชุมชี้แจงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
4. ติดตามผลการดำเนินงานการจัด
กิจกรรม 

ครูและบุคลากรสามารถจัดทำ
สื่อการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับ
ศักยภาพผู้เรียน 
ครูและบุคลากรสามารถพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เพื่อการจัดเรียน
การสอนที่มีความหลากหลาย 
สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 

ร้อยละ........ของครูบุคลากรได้
พัฒนาสื่อ ให้กับผู้เรียนตรง
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 
ร้อยละ........ของครูบุคลากรได้
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 

-รายงานการผลิต
สื่อ 
 
 
 
 
-รายงานการใช้สื่อ 
-รายงานการใช้
แหล่งเรียนรู้ 
 

-แบบรายงานการ
ผลิตสื่อ 
 
 
 
 
-แบบรายงานการ
ใช้สื่อ 
-แบบรายงานการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ 
 

70,230 นางสาวขวัญฤดี 
ชาติเผือก 
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5. ประชุมสะท้อนผลการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
6. จัดทำรายงาน สรุปผลการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 เล่ม  

6. งานสำนักงาน โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่
เป็นระบบ มีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ใน
การตัดสินใจ และใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 

1. จัดทำแบบฟอร์มเอกสารทางฝ่าย
บริหารวิชาการ 
2. จัดทำวาระการประชุม,
ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
จำนวน  
1 คร้ัง/เดือน 
3.จัดทำรายงานการประชุมเสนอ
ต่อผู้บริหารและบุคลากรและผู้ที่
เก่ียวข้อง จำนวน 1 คร้ัง/เดือน 
4. จัดทำตารางสอนแทน บันทึกขอ
แลกเปลี่ยนคาบสอน ให้กบัคณะครู
ที่ไม่มาปฏบิัติงานราชการ 
5.จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้พัสดุ
ของสำนักงานระดับประถมศึกษา 
6. กำกับ นิเทศ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหารวิชาการสามารถ
ดำเนินงานตามโครงสร้างมีการ
บริหารจัดการที่ถูกต้องเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพระบบชัดเจน 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการมีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบ มี
ข้อมูลครบถ้วน สามารถ
นำไปใชใ้นการตัดสินใจ และใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

1. สังเกต   
2. สำรวจ  
3. สอบถาม 
4. สัมภาษณ์   
5. ประเมินผลงาน 

1. แบบสังเกต 2. 
แบบสำรวจ   
3.สอบถาม 
4. สัมภาษณ์  5. 
แบบบันทึกข้อมูล 

54,755 นางสาววทันยา 
กันจะนะ 
 
 
 

7.งานแผนงาน 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่
เป็นระบบ มีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ใน
การตัดสินใจ และใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 

1. จัดประชุมทำความเข้าใจกับ
บุคลากรของฝ่ายบริหารวิชาการ
และจัดทำ จำนวน 1 คร้ัง 
2.ตรวจสอบรายละเอียดงาน 
โครงการ ของฝ่ายบริหารวิชาการ 
จำนวน 9 งาน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ   มีแผน 
พัฒนาคุณภาพการ ศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปีเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด
ครู บุคลากร มีความรู้ความ
เข้าใจในการนำแผนสู่การ

ฝ่ายบริหารวิชาการมีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบ มี
ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใชใ้นการ
ตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

-รายงานการใช้
งบประมาณ
แผนงานฝ่าย
บริหารวิชาการ 
-สรุปงาน โครงการ 
และกิจกรรม 
 

-แบบรายงานการ
ใช้งบประมาณ
แผนงานบริหาร
วิชาการ 
-แบบสรุปงาน 
โครงการ และ
กิจกรรม 

- 
 
 
 
 
 
 

นางสาววทันยา 
กันจะนะ 
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ท่ี/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. กำหนดขั้นตอนและรูปแบบการ
ดำเนินงานให้เป็นระบบที่ชัดเจน 
4. รวบรวมงาน โครงการเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารวิชาการ 
จำนวน 1 เล่ม 
5.จัดประชุมชี้แจงการนำ
แผนปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติ จำนวน 
1 คร้ัง 
6. นิเทศ กำกับ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติ การ
ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
7. รวบรวมผลการปฏิบัติ งานตาม
แผนปฏิบัติการ จัดทำเป็น
สารสนเทศ จำนวน 1 เล่ม 
8.จัดประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 
9. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 1 
เล่ม 

ปฏิบัติ ทำให้การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.ห้องเรียนสีขาว เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อม ที่
เพียงพอ เหมาะสม และมี
ความปลอดภัย 

1. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ประเมินการจัดทำ
ห้องเรียนคุณภาพ ประจำปี
การศึกษา 1 ฉบับ/ภาคเรียน 
2. จัดทำคู่มือ/เกณฑ์การประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพประจำปี
การศึกษา 1 ฉบับ 

คณะครู นักเรียนเห็น
ความสำคัญ ในการดูแล เอาใจ
ใส่ห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่า
เรียน ปลอดภัย และเป็นศูนย์
รวมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 

1. ร้อยละ ...... ของครูและ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดระบบการดูแลรักษาอาคาร
สถานที่ และสภาพแวดล้อม  
2. ร้อยละ 80 ของครู และ
นักเรียนนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้

1. การเข้าร่วมการ
จัดระบบการดูแล
รักษาอาคาร
สถานที่ และ
สภาพแวดล้อม 
2. การประเมินการ
นำกิจกรรม 5 ส. 

1. แบบสำรวจการ
เข้าร่วมการ
จัดระบบการดูแล
รักษาอาคาร
สถานที่ และ
สภาพแวดล้อม 

11,000  นายวิทวัส บุญ
เทพ 
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ท่ี/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ทำแบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ ประจำปีการศึกษา 1 
ฉบับ 
4. จัดทำการประกวดห้องเรียน
คุณภาพ ตลอดระยะเวลาใน 1 ปี
การศึกษา 
5. มอบเกียรติบัตรให้ห้องเรียนที่มี
ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ลำดับที่ 1-3 เดือนละ 1 คร้ัง 
6. ประชุมวางแผนและสรุปการ
ประเมินห้องเรียน เดือนละ 1 คร้ัง 
7. สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ในการดูแล ห้องเรียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาใช้ในการดูแล 
ห้องเรียน 
 
 

2. แบบรายงาน
สรุปผล/แบบ
ประเมิน การนำ
กิจกรรม 5 ส. มา
ใช้ในการดูแล 
ห้องเรียน 

9.งานนิเทศ กำกับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่
เป็นระบบ มีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ใน
การตัดสินใจ และใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จัดทำแบบนิเทศการปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 ชุด และปฏิทินการนิเทศ 
2. สรุปผลการนิเทศการปฏบิัติงาน
และสะท้อนข้อมูลย้อนกลับให้ผู้รับ
การนิเทศ 2 คร้ัง ต่อภาคเรียน 
3. จัดทำสรุปรายงานผลการนิเทศ
การปฏิบัติงานจำนวน 1 ชุด ต่อปี 
 
 
 
 
  

พัฒนากระบวนการนิเทศ
กำกับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 
 
 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่
เป็นระบบ มีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ใน
การตัดสินใจ และใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1.การนิเทศการ
ปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างการ
บริหารกลุ่มงาน
ประถมศึกษา
วิชาการ 
2.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามโครงสร้างการ
บริหารกลุ่มงาน
ประถมศึกษา
วิชาการ  ทำงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. การนิเทศการ
ปฏิบัติงาน 
2. การรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
 
 

- 1.นางพัณณินน์ 
ใจคำ 

2. นางสาวสาย
ชล  อุดทาคำ 

3.นายจวด  แซ่
ซ้ง 
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2. งานประจำกลุ่มบริหารวิชาการมัธยม 

งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.งานจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระฯ และ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1. เพื่อใหค้รูและบุคลากร
นำระบบเทคโนโลยีมาใช้
ปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อใหค้รูพัฒนาการจัด
กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช ้
2. เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระฯ  
 
 

1. จัดประชุมทบทวนความรู้ 
เพื่อให้ครูสามารถจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้และ
แผนการวัดและประเมินผล 
ที่ตนเองสอนครบทุกรายวิชา 
และการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ส่งในระบบ 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

1. 2. จัดทำปฏิทินการส่งแผน 
การจัดการเรียนรู้  แผนการวัด
และประเมินผล   

2. 3. หัวหน้ากลุ่มสระการเรียนรู้
ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

3. 4. แจ้งผลการตรวจแผน 
การจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้สอน 

4. 5. ปรับปรุง พัฒนาแนวทาง 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

5. 6. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้
ครู 
นำสู่การปฏิบัติ 

6. 7. กำกับ ติดตาม การจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินที่
กำหนดไว้ 

ครูผู้สอนได้ทบทวนความรู้ 
เก่ียวกับกระบวนการ 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ถูกต้อง สามารถนำไป
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการวัดและประเมินผล 
ที่ตนเองสอนครบทุกรายวิชา 
และสามารถนำแนวทางการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ลงสู่การปฏิบัติ ตามแนวทาง
ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด และ
ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 
 
  
 

1. ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 24 
จังหวัดพะเยา นำระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนการสอน 
2. ร้อยละ 80 ของครู 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
24 จังหวัดพะเยา นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 24 
จังหวัดพะเยา จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ แผนการวัดและ
ประเมินผลครบทุกรายวิชา 
และสามารถนำแนวทางการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ 
การปฏิบัติ 
4. นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
5. นักเรียนร้อยละ 80 
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช ้

1. การตรวจ
แผนการจัดการ
เรียนรู้และ
แผนการจัด
กิจกรรมพันา
ผู้เรียน  
2. การรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละรายวิชา 
 

1. แบบบันทึกการ
ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
2. แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และ
รายงานผลการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

1,205,132 
 

  

นิศาธร                  
กองมงคล 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7. 6. จัดประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

8. ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
7 .  จ ั ดทำสร ุปรายง านผล 
การดำเนินงานกิจกรรมการ
เรียนรู ้  8 กลุ ่มสาระฯ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 
1 เล่ม 

2.งานหลักสูตร 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน
ให้เหมาะสมกับนักเรียน
และท้องถิ่นมากขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะอาชีพให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
หลากหลาย 
3. เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ
และพัฒนานักเรียนได้เต็ม
ตามศักยภาพยิ่งขึ้น 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
และสมรรถนะสำคัญ มี

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
จำนวน 1 คร้ังต่อปีการศึกษา 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะห์หลักสูตร 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และหลักสูตร
สมรรถนะทางอาชีพ 1 คร้ังต่อ
ภาคเรียน  
3. ประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และหลักสูตร
สมรรถนะทางอาชีพ ในการนำ
หลักสูตรไปใชใ้นการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาค
เรียนละ 1 คร้ัง  
4. วางแผนการวางโครงสร้าง
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการ

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๔  
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตามบริบทของผู้เรียน ชุมชน 
และสถานศึกษา ครูนำ
หลักสูตรไปในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ ทำให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน 
และท้องถิ่น 
 

1. ร้อยละ 100 ของครูมี
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ร้อยละ 100 ของครูที่นำ
หลักสูตรไปวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 100 ของครูที่นำ
หลักสูตรไปวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน
สมรรถนะทางอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว ้

1. การทดสอบ
ความรู้เก่ียวกับ
หลักสูตร
สถานศึกษา 
2. การนิเทศการ
นำหลักสูตรไปใช้
ในการจัดการเรียน
การสอน 
3. การรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบ
ความรู้ 
2. แบบนิเทศการ
สอน 
3. แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 

- 
 

 

นางสาวนิศาธร 
กองมงคล 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทักษะอาชีพทักษะการ
ดำรงชีวิต 
 

เรียนรู้และหลักสูตรสมรรถนะ
อาชีพ 
5. จัดทำโครงสร้างหลักสูตร 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
หลักสูตรสมรรถนะอาชีพ 
6. จัดพิมพ์โครงสร้างหลักสูตร 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
หลักสูตรสมรรถนะอาชีพ 
7. จัดทำแบบประเมินการใช้
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหลักสูตรสมรรถนะ
ทางอาชีพ 
8.  จ ั ดสร ุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานหลักสูตร จำนวน 3 
เล่ม  

3.งานวัดผล
ประเมินผล 

1. เพื่อใหค้รูและบุคลากร
นำระบบเทคโนโลยีมาใช้
ปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน 
 

1. ใหค้วามรู้เก่ียวกับเกณฑ์ 
แนวทางการวัด และ
ประเมินผล พร้อมทั้งการนำ
ระบบเทคโนโลยีมาใช้
ปฏิบัติงาน และการจัดการ
เรียนการสอนปีการศึกษาละ 1 
คร้ัง 
2. ปรับปรุงคู่มือแนวทางการ
ปฎิบัติงานวัดและประเมินผล 
จำนวน 10 เล่ม 
3. ตรวจสอบเคร่ืองมือการ
วัดผลประเมินผลแต่ละ

1.ครูมีความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบ การวัดและ
ประเมินผลการเรียน
สามารถสร้างเคร่ืองมือการ
วัดผลประเมินผลที่เหมาะสม
กับสภาพของผู้เรียนและ
รายวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีคู่มือการวัด
และประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของครูมีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ การวัด
และประเมินผลที่สามารถสร้าง
เคร่ืองมือการวัดผลประเมินผล
ที่เหมาะสมกับสภาพของ
ผู้เรียนและรายวิชา 
 

1.การทดสอบ
ความรู้เก่ียว 
กับการ วัดผล
ประเมินผลแต่ละ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 
2.การตรวจ 
สอบเคร่ืองมือการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

1.แบบทดสอบ
ความรู้เก่ียวกับการ
วัดผล ประเมินผลแต่
ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 
 
2.แบบตรวจ 
สอบเคร่ืองมือการ
วัดผล ประเมินผล
การเรียนรู้ 

12,037 บุญทวี   
กาวิระชัย 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายวิชาตาม ระเบียบการวัด
และประเมินผล ภาคเรียนละ 
2 คร้ัง 
4. จัดทำขั้นตอนการ (flow 
chart) การขอเอกสารทางการ
เรียน จำนวน 1 ชุด 
5. ดำเนินการเพื่อจัดซื้อแบบ
พิมพ์ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ตาม
ระเบียบของทางราชการ ปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
6. จัดทำตารางสอบ ภาคเรียน
ละ 2 คร้ัง 
7. แต่งต้ังคณะการสอบ ภาค
เรียนละ 2 คร้ัง 
8. ทำปฏิทินงานทะเบียน ภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 
9.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานวัดและประเมินผล 

3.ครูนำระบบเทคโนโลยีมา
ใช้ปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน 
4. งานวัดและประเมินผลมี
คู่มือการให้บริการการขอ
เอกสารทางการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. งานวัดและประเมินผลมี
วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ 

3.การนิเทศ กำกับ 
ติดตามการนำ
ระบบเทคโนโลยีมา
ใช้ปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียน
การสอน 
 

3.แบบรายงานการ
นำระบบเทคโนโลยี
มาใช้ปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนการ
สอน 
 

4.งานจัดการ
เรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะสำคัญ มี
ทักษะอาชีพทักษะการ
ดำรงชีวิต 
 

1.ประชุมวางแผน ชีแ้จง ทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจัดการ
เรียนรวม 1 คร้ัง/ภาคเรียน 
2. คัดกรองนักเรียนเรียนรวม 
2 คร้ัง / ปีการศึกษา 
3.สอนซ่อมเสริมนักเรียนเรียน
รวม 10 คร้ัง/ป ี

นักเรียนเรียนรวมได้รับการ
ส ่ง เสร ิม สน ับสน ุน และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ขึ ้น โดยได้รับการคัดกรอง
แ ล ะ ส อ น เ ส ร ิ ม อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ....ของนักเรียนเรียน
รวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด 

1.การคัดกรอง
นักเรียนเรียนรวม 
2.การทดสอบ
ทางการเรียนรู้ 
 
 
 

1.รายงานผลคัด
กรองเรียนรวม 
2.แบบสรุป
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนเรียนรวม 
 
 
 

- นางสาว 
ดาราวรรณ  
ธนันฐิติวัชร์ 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. กำกับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนเรียน
รวม 
5. สรุปผลการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนเรียนรวม 

5.งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

เพื่อให้ครูมีการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาวิชาชีพ มี
สมรรถนะและประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี 
และนำความรู้ไปใชใ้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพ 

1. ใหค้วามรู้กระบวนการ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียนให้กับ ครู 
จำนวน 81 คน จำนวน 1 คร้ัง 
(2 วัน) 
2. จัดทำเอกสารเผยแพร่
ความรู้ด้านการวิจัย เดือนละ 
1 คร้ัง 
3. จัดบอร์ดให้ความรู้ด้านการ
วิจัย ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
4. แต่งต้ังที่ปรึกษาด้านการ
วิจัย จำนวน 5 คน 
5. จัดทำปฏิทินติดตามการ
จัดทำวิจัย จำนวน 81 เร่ือง 
6. จัดให้มีการนำเสนอ
ผลงานวิจัย จำนวน 1 คร้ัง 
7. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่น 1 คร้ัง (3 
รางวัล) 
8. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน จำนวน 1 เล่ม 
 

   ครูโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับขั้นตอน 
กระบวนการจัดทำวิจัยที่
ถูกต้อง นำกระบวนการวิจัย
ไปใชใ้นการพัฒนากิจกรรม
การจัดการเรียนรู้จนเป็น
แบบอย่าง ทำให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และมีพฤติกรรมที่ดี สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างเป็นสุข 
  
 

1. ร้อยละ 100 ของครูมีการ
จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ภาค
เรียนละ 1 เร่ือง 
 
2. ร้อยละ 100 ของครูเข้าร่วม
นำเสนอผลงานวิจัย และได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1. การตรวจ
ทะเบียนรายงาน
การวิจัย 
 
2. การประเมิน
คุณภาพงานวิจัย  
 

1. ทะเบียนงานวิจัย 
 
2. การลงทะเบียน
นำเสนองานวิจัย  
 
3. แบบลงทะเบยีน
นำเสนองานวิจัย 
 

- จิรนันท์ ต่อมหล้า 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6.งานเครือข่าย
การศึกษา 

1. สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบ 
มีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้
ในการตัดสินใจ และใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ2. เพื่อ
พัฒนารูปแบบความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อพัฒนา
การศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 
3. เพื่อเสริมสร้างให้
นักศึกษาเกิดความรัก 
และความศรัทธาใน
วิชาชีพครูจากการปฏิบัติ
จริง   
 
 

1. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
2. กำหนดแผนอัตรา ความ
ต้องการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ร่วมกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 
1 แผน 
3. จัดทำคู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติตนในการฝึก
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์  
4. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
5. แต่งต้ังพี่เลี้ยง / 
ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์  
ปีการศึกษาละ  
1 คร้ัง 
6. จัดทำปฏิทินการนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
ร่วมกับกลุ่มสาระต่างๆ 
7. สนับสนุนให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ได้พัฒนาความรู้
ของตนเองด้วยการร่วมประชุม

โรงเรียนมีการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อพัฒนา
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
มีการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันทางการศึกษาเพื่อ
การฝึกประสบการณ์ที่เป็น
ระบบทำให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากครู 
บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ทำให้ มีเจตคติที่ต่อวิชาชีพ
ครู สามารถปฏบิัติตนและ 
นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานในหน้าทีค่รู
และงานอ่ืน ๆ รวมทั้งพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้
อย่างถูกต้องตามศักยภาพ 
 

1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่
ให้ความร่วมมือมีความพึง
พอใจต่อการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน 
2. ร้อยละ 100ของนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. ร้อยละ 100ของที่ปรึกษา 
ผู้เก่ียวข้องที่มีความพงึพอใจ 
ต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์ 

1. การประเมิน
ความพึงพอใจของ
หน่วยงาน 
ที่ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียน 
2. การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานและการ
สังเกตพฤติกรรม
การปฎิบัติตนใน
การปฏิบัติหน้าที่
ครูของ 
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์  
3. การประเมิน
ความพึงพอใจที่
ปรึกษา และ
ผู้เก่ียวข้อง 

1. แบบประเมิน
ความความพึงพอใจ
ของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  
2. แบบประเมิน
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 
และแบบสงัเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนและการปฏิบัติ
หน้าที่ครูของ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 
3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจที่
ปรึกษาและ
ผู้เก่ียวข้อง 

- นางสาวนิศาธร 
กองมงคล 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

อบรมสัมมนาร่วมกับบุคลากร
ของสถานศึกษา 
8. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
และสะท้อนผลการฝึก
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ จำนวน 1 
คร้ัง 
9.ประเมินประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์  
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
10. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานจำนวน 2 เล่ม 

7.งานนิเทศการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

1. สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบ 
มีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้
ในการตัดสินใจ และใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
เพื่อจัดคู่มือการนิเทศ 
การจัดการเรียนการสอน  
จำนวน 1 เล่ม 
2. จัดทำปฏิทินการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน ภาค
เรียนละ  
1 คร้ัง 
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
นิเทศการจัด 
การเรียนการสอน 
ให้กับคณะครู ภาคเรียนละ 1 
คร้ัง 

โรงเรียนมีคู่มือ 
การนิเทศการจัดการเรียน
การสอน  
มีแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่ชัดเจน และมี
กระบวนการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ ให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพสง่ผลให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด  

1. ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 24 
จังหวัดพะเยา จัดกระบวนการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายที่
กำหนด 
 

1. นิเทศการ
จัดการเรียน 
การสอน 
 
 
 
2. การรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญ 
และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 

1. แบบนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
2. แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญ 
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

- นางสาวนิศาธร  
กองมงคล 
และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. นิเทศการจัดการเรียนการ
สอน ตามปฏิทินและสะท้อน
ข้อมูลย้อนกลับใหผู้้รับการ
นิเทศได้รับทราบ ภาคเรียนละ 
9 คร้ัง 
5. จัดทำสรุปรายงานผลการ
จ ัดการเร ียนการสอน ภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 

8.งานนิเทศ 
กำกับ ติดตาม
และประเมินผล 

สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ มี
ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใชใ้นการ
ตัดสินใจ และใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. จัดคู่มือนิเทศการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการและ
ปฏิทินการนิเทศ จำนวน 1 ชุด  
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
นิเทศการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรในฝ่าย ภาคเรียนละ 
1 คร้ัง 
3. นิเทศการปฏบิัติงานในกลุ่ม
งานบริหารวิชาการ  เดือนละ 
1 คร้ัง 
4. สะท้อนข้อมูลการนิเทศ
ย้อนกลับ 
5. จัดทำสรุปรายงานผลการ
นิเทศการปฏิบัติงานจำนวน 1 
ชุด ต่อปี 

 โรงเรียนมีคู่มือนิเทศการ
ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหาร
วิชาการและมีกระบวนการ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ  

1. ร้อยละ 80 ของผู้ปฏบิัติงาน
ตามโครงสร้างกลุ่มงานบริหาร
วิชาการ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เก่ียวข้อง
ที่มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานและสารสนเทศของ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

1. การนิเทศการ
ปฏิบัติงาน 
2. การประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เก่ียวข้อง 

1. แบบนิเทศการ
ปฏิบัติงานกลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
งานบริหารวิชาการ 

- นางสาวนิศาธร 
กองมงคล 

 
 
 
 



68 
 

3. งานประจำกลุ่มส่งเสริมวิชาการมัธยม 

งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. งานทะเบียน
นักเรียน 

1.สถานศึกษามี
การบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบ มี
ข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถ
นำไปใชใ้นการ
ตัดสินใจ และใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
2.พัฒนา
กระบวนการ
จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีให้
ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและ
สามารถนำมาใช้
เป็นประโยชน์ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1.ประชุมวางแผน จัดทำคำสัง่/ปฏทิิน การ
รับนักเรียนใหม่ 
2.ดำเนินการรับนักเรียนตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด  
3. จัดเก็บเอกสารการรับนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
4.รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลประวัติ
นักเรียนใหม่  
5.ออกรหัสประจำตัวนักเรียน รายชื่อ
นักเรียนและเช็คสถิติ – จำนวนนักเรียนทุก
ชั้น ให้เป็นปัจจุบัน 
6.เขียนเล่มทะเบียนประวัตินักเรียนใหม่ ชั้น 
ป.1 ม.1 ม.4 และชั้นเคลื่อน ปีการศึกษาละ 
1 คร้ัง 
7.จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนทุกคน จำนวน 
988 คน  
8.จัดเก็บแฟ้มเอกสาร/หลักฐานประวัติ
นักเรียนใหม่ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 และชั้นเคลื่อน 
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
9.นักเรียนร้อยละ 100 มีข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและสมบูรณ์เป็นฐานในระบบ Set 
ของโรงเรียน 
10.ดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านของนักเรียน
นอกเขตอำเภอจุน  
11.ดำเนินการเก่ียวกับเอกสารทะเบียน
ราษฎร์ของนักเรียนสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

1.นักเรียนแรกเข้ามี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบว่าด้วยการรับ
นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ 
2.โรงเรียนมีระบบการรับ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
3.โรงเรียนมีข้อมูลในการสำ
มะโนนักเรียนไปใช้ประโยชน์
ในการช่วยเหลือนักเรียน 
4.โรงเรียนมีข้อมูลทะเบียน
ประวัตินักเรียนที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สามารถใช้อ้างอิง
ได้ 
5.โรงเรียนมีข้อมูลทะเบียน
ประวัตินักเรียนที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สามารถใช้อ้างอิง
ได้ 
6.ระบบ Set มีการกรอก
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ
สมบูรณ ์
7.นักเรียนแรกเข้าที่อยู่นอก
เขตอำเภอจุนต้องย้าย
ทะเบียนบ้านเข้าทะเบียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๒๔ จังหวัดพะเยา 

นักเรียน ร้อยละ 
100 มีข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใชใ้น
การตัดสินใจ และใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 

1.การสังเกต 
2.การสอบถามจาก
นักเรียน ครูและผู้
มาติดต่อราชการ 
3.ความพึงพอใจ  
 

1.เกณฑ์การประเมิน
การดำเนินงาน 
2.แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

14,430 นางสาวสุ
กัญญา วงศ์
อภิชน 
 นางสาว
พิสิฐณี ธนา
วิทรรศน์ 
นายภราดร  
ไชยวุฒ ิ
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12.ดำเนินการขอรหัส G สำหรับนักเรียนที่ไม่
มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร์  
13.จัดเก็บเอกสารการรับนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
 

8.โรงเรียนมีระบบการดำเนิน
เก่ียวกับการขอเอกสาร
ทะเบียนราษฎร์ที่เป็น
ขั้นตอนชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
9.โรงเรียนมีข้อมูลในการสำ
มะโนนักเรียนไปใช้ประโยชน์
ในการช่วยเหลือนักเรียน 

2. งานพัฒนาสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ 

1. ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรนำ
ระบบเทคโนโลยี
มาใช้ปฏิบัติงาน
และการจัดการ
เรียนการสอน 
2. โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ ที่
เหมาะสม เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1. ประชุมวางแผน ชีแ้จง แนวทางการนำ
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
2. จัดอบรมการนำระบบเทคโนโลยีและสื่อ
มาใช้ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีเหมาะสม เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
4. นิเทศการนำเทคโนโลยีสื่อ  และแหล่ง
เรียนรู้ มาใช้ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
5. สรุปผลการนิเทศการนำเทคโนโลยีสื่อ  
และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ 1 คร้ัง ต่อภาคเรียน 

ส่งเสริมให้ครูสร้าง พัฒนา
และใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แหลง่เรียนรู้ ให้มี
เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และนำมาใช้ปฏบิัติงานและ
การจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ95 ของครู
ที่นำระบบเทคโนโลยี
มาใช้การจัดการ
เรียนการสอน 
2.ร้อยละ 95 ของ
ผู้เก่ียวข้องที่มีความ
พึงพอใจต่ออาคาร
สถานที่ 
สภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ 

1.การบันทึกการใช้
เทคโนโลยี สื่อ 
2.การบันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้ 
3.การนิเทศการใช้
เทคโนโลยี สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ 
4.การวัดความพึง
พอใจการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
 

1.ทะเบียนสื่อและ
รายงานการใช้สื่อ 
2.ทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้และการใช้
แหล่งเรียนรู้ 
3.แบบนิเทศการใช้
เทคโนโลยี สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ 
4.แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

- นางสาว 
ดาราวรรณ 
ธนันฐิติวัชร์ 

3.งานนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและ
การ
ประชาสัมพันธ์
เพื่อการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาครู
ให้มีความรู้
เก่ียวกับการ
พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้ 
ICT ในการจัดการเรียนรู้และการวัดผล 
จำนวน 85 คน 
2. ครูสร้างและประยุกต์ ICT ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 100 

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การประยุกต์ใช้ ICT ให้เป็น
ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนรู้และการวัดผล  

1. จำนวนแผนการ
จัดการจัดการเรียนรู้
ที่ประยุกต์ใช้ ICT ใน
การสอนและการ
วัดผล 

1. สำรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่
ประยุกต์ใช้ ICT ใน
การสอนและการ
วัดผล 

1. แบบสำรวจ
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ประยุกต์ใช้ ICT ใน
การสอนและการ
วัดผล 

308,510 นายเอกตนัย 
สุดชะดา 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อส่งเสริมให้
ครูจัดสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 
3. เพื่อพัฒนา
ระบบงาน
ประชาสัมพันธ์
เพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
4. เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมของ
โรงเรียนให้ครู 
บุคลากร นักเรียน 
ผู้เก่ียวข้องและ
บุคคลทั่วไปทราบ 
5. เพื่อพัฒนา
ระบบงาน Check 
In ให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 

3. ครูใช้ระบบ True Vlearn ในการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 100 
4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือที่
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 คร้ัง/ปีการศึกษา 
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 
ผ่านเครือข่าย 4 ช่องทางได้แก่  
   - เว็บไซต์ www.rpk24.ac.th 
   - เพจเฟสบุ๊คโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๒๔ จังหวัดพะเยา 
   - line กลุ่มประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
สำนัก และอ่ืนๆ 
   - ส่งข้อมูลของโรงเรียนประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซด์สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
6. ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์ 
ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
7. พัฒนาระบบ Check in วิชาการ ให้ใช้
งานได้ตลอดปีการศึกษา 
8. จัดทำคู่มือการเข้าใช้ ระบบ Check in 
วิชาการ จำนวน 1 เล่ม 
9. จัดทำสารสนเทศ ระบบ Check in 

2. ครูสามารถจัดสร้างและ
ประยุกต์ ICT ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
และการวัดผล  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  
3. ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบ True 
Vlearn ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. มีการพัฒนางานประชม
สัมพันธ์เพื่อการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ มีวัสดุ อุปกรณ์ใน
บันทึกข้อมูลที่เอ้ือต่อการ
ดำเนินงาน เพื่อให้สามารถ
นำเสนอข้อมูล การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม
โรงเรียนสู่สาธารณชนหลาย
ช่องทางและรวดเร็ว  
5. พัฒนาระบบ Check in 
วิชาการ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
6. โรงเรียนมีคู่มือปฏบิัติงานและ
คู่มือการใช้ระบบ Check in   
วิชาการที่เอ้ือต่อการใช้งานและมี
ระบบสารสนเทศงานระบบเช็คอินที่
เป็นระบบ ชัดเจน 

2. ความพงึพอใจ
ของคณะครูต่อการ
จัดการอบรม 
3. ความพงึพอใจ
ของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ ICT ของครู 
4. ความพงึพอใจ
ของครูต่อการใช้
ระบบ True Vlearn 
5. จำนวนผู้ติดตาม
เพจ Facebook 
ของโรงเรียน 
6. จำนวนผู้ติดต่อบน 
Direct Massage 
7. จำนวนวารสารที่
เผยแพร่ตลอดปี
การศึกษา 
8. ความพงึพอใจ
ของผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่ายต่องาน
ประชาสัมพันธ์ 
9. ความพงึพอใจ
ของคณะครูต่อการ
ใช้งานระบบ Check 
in 

2. สำรวจความพึง
พอใจของคณะครู
ต่อการจัดการ
อบรม 
3. สำรวจความพึง
พอใจของนักเรียน
ต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ ICT 
ของครู 
4. สำรวจความพึง
พอใจของครูต่อการ
ใช้ระบบ True 
Vlearn 
5. นับจำนวน
ผู้ติดตามเพจ 
Facebook ของ
โรงเรียน 
6. นับจำนวนผู้
ติดต่อบน Direct 
Massage 
7. นับจำนวน
วารสารที่เผยแพร่
ตลอดปีการศึกษา 
8. สำรวจความพึง
พอใจการ
ประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 

2. แบบสำรวจความ
พึงพอใจของคณะครู
ต่อการจัดการอบรม 
3. แบบสำรวจความ
พึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ ICT 
ของครู 
4. แบบสำรวจความ
พึงพอใจของครูต่อการ
ใช้ระบบ True 
Vlearn 
5. ข้อมูลเชิงลึกของ
เพจ Facebook 
6. ทะเบียนวารสาร 
7. แบบสำรวจความ
พึงพอใจ 
8. แบบสำรวจความ
พึงพอใจของคณะครู
ต่อการใช้งานระบบ 
Check in 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9. สำรวจความพึง
พอใจของคณะครู
ต่อการใช้งานระบบ 
Check in 

4.งานโครงการ
เน่ืองด้วยงาน
พระราชดำริ 

1. เพื่อใหค้รู
พัฒนาการจัด
กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนให้
ผู้เรียนนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ 
2. เพื่อใหค้รูและ
บุคลากรนำระบบ
เทคโนโลยีมาใช้
ปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียน
การสอน 
 

1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบและนักเรียนแกนนำงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนวางแผนกำหนดปฏิทิน
ปฏิบัติงาน  
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ครู และนักเรียน
ทราบ 
ภาคเรียนละ 1   คร้ัง 
 
 

1.เพื่อใหค้รูนักเรียน 
ปฏิบัติกิจกรรม 
ตามกระบวนการ และ
แนวทางการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
มีส่วนร่วมในการรวบรวม
พรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ 
และการเก็บรักษา เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา และ
เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาว
ไทย 
สามารถบันทึกผลข้อมูลลงใน
เล่ม 
ก.7-003 ได้ถูกต้อง เกิดจิตสำนึก มี
ความ 

1. ครูและนักเรียน
ร้อยละ 100 มี
จิตสำนึก มีความรัก
เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
มีตัวอย่างพรรณไม้ 
ข้อมูลพรรณไม้   
2. ครูและนักเรียน
ร้อยละ 100 ร่วมกัน
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน 
 

1.การเก็บรวมรวม
พรรณไม้ 
2. การรวบรวม
ข้อมูลภาพถ่าย
พรรณไม้ 
3. รวบรวมตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้ดอง และ
เฉพาะส่วน 
4. รวบรวมรหัส
พรรณไม้และป้าย
ชื่อพรรณไม้ 
 

1. ทะเบียนพรรณไม ้
2. ทะเบียนข้อมูล
ภาพถ่ายพรรณไม ้
3. ทะเบียนตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง พรรณ
ไม้ดอง และเฉพาะ
ส่วน 
4. จำนวนรหัสพรรณ
ไม้และป้ายชื่อพรรณ
ไม้ 
5. ความถูกต้อของ
ข้อมูลใน  
เล่ม ก.7-003 
6. แบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

23,220 นางวนัชพร 
กันทะวัง 

5.งานสำนักงาน
กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1. เพื่อให้
สถานศึกษามี
อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม ที่
เพียงพอ 

1.จัดประชุม วางแผน และสำรวจพัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ต้องการจัดซื้อและซ่อมบำรุง 
2.จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในสำนักงาน  
รวมถึงการซ่อมบำรุง การต้ังงบประมาณ
จัดซื้อ การตรวจรับสิ่งของ  

เพื่อพัฒนางานสำนักงานฝ่าย
บริหารวิชาการ ดำเนินไป
อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และนำกิจกรรม 5 
ส. มาใชใ้นการดูแลห้อง
สำนักงาน 

1.ร้อยละ 100 ห้อง
สำนักงานฝ่าย
บริหารวิชาการ 
ได้รับการรับรองเป็น
ห้องสำนักงานปลอด
ขยะ (Zero waste) 

1. สังเกต   
2. สำรวจ  
3. สอบถาม 
4. ความพงึพอใจ   
5. ประเมินผลงาน 

1. แบบสังเกต 2. 
แบบสำรวจ   
3.สอบถาม 
4. แบบความพงึพอใจ 
5. แบบบันทึกข้อมูล 

82,384 นางสาวรัตนวลี 
อ่ินศิริ 



72 
 

งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เหมาะสม และมี
ความปลอดภัย 
2 . เ พ ื ่ อ ใ ห้
ส ถ า น ศ ึ ก ษามี
แหล ่ง เร ียนร ู ้ ที่
เหมาะสม เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
3.เพื่อพัฒนา
ระบบงาน 
สารบรรณ ให้เป็น
ระบบ ถูกระเบียบ  
และเป็นปัจจุบัน  
สามารถค้นหา 
จัดทำได้รวดเร็วขึ้น 

การตรวจสอบพัสดุ ฯลฯ  
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
3.บริการอัดสำเนาเอกสาร สิ่งพิมพ์และจัดทำ
ข้อสอบวัดผล จำนวน 2 คร้ัง / 1 ภาคเรียน 
4.จัดทำทะเบียนหนังสือ 
ราชการภายนอกและภายใน อย่างน้อยปลีะ 
2 เล่ม ดังน้ี 
- ทะเบียนหนังสือรับ 
- ทะเบียนหนังสือส่ง 
- ทะเบียนบันทึกข้อความ 
5. จัดทำและจัดเก็บแฟ้มเอกสารที่หลักฐานที่
เก่ียวกับงานสารบรรณ ให้เป็นระเบียบ และ
สะดวกในการสืบค้น  
6. ครูและบคุลากร นำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ใน
การดูแลห้องสำนักงาน 
7.สรุปรายงานการดำเนินงานพัสดุ และงาน
สารบรรณ เมื่อสิ้นสุด 
ปีการศึกษา 

 2. ร้อยละ 95 ของ
ผู้เก่ียวข้องที่มีความ
พึงพอใจต่อห้อง
สำนักงาน  
3.ร้อยละ 100 ครู
ปฏิบัติงานสารบรรณ
เป็นระบบ รวดเร็ว  
ถูกระเบียบเรียบร้อย 
 

6.งานแผนงาน
กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1. สถานศึกษามี
การบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบ มี
ข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถ
นำไปใชใ้นการ
ตัดสินใจ และใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ได้
อย่างสะดวก 

1.ประชุมวางแผน ชีแ้จง แนวทางการนำ
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานและการจัด
ทำงานแผนงาน ประกันฝ่ายบริหารวิชาการ 
สารสนเทศ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
2.จัดอบรมการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้
ปฏิบัติงานและการแผนงาน ประกันฝ่าย
บริหารวิชาการ สารสนเทศ ปีการศึกษาละ 1 
คร้ัง 

ส่งเสริมให้ครูใช้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ในงานแผนงาน ประกัน
ฝ่ายบริหารวิชาการ  
งานสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของ
ครูที่เข้าถึงข้อมูลของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของงาน
แผนงาน ประกันฝ่าย
บริหารวิชาการ  
2.ร้อยละ 100 ของ
ผู้เก่ียวข้องที่มีความ
พึงพอใจต่อ

1.การบันทึกการ
เข้าถึงข้อมูลของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของงาน
แผนงาน ประกัน
ฝ่ายบริหารวิชาการ   
2.การนิเทศการใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของงาน

1.แบบบันทึกการ
เข้าถึงข้อมูลของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของงานแผนงาน 
ประกันฝ่ายบริหาร
วิชาการ   
 
2.แบบนิเทศการเข้าใช้
ข้อมูลของระบบ

60,000 นางสาวรัตนวลี 
อ่ินศิริ 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

3.พัฒนางานแผนงาน ประกันฝ่ายบริหาร
วิชาการ สารสนเทศ ให้มีเหมาะสม เข้าถงึ
ข้อมูลสารสนเทศได้ง่าย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
4. นิเทศการนำเทคโนโลยีแผนงาน ประกัน
ฝ่ายบริหารวิชาการ สารสนเทศ มาใช้ ภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 
5. สรุปผลการนิเทศการนำเทคโนโลยี
แผนงาน ประกันฝ่ายบริหารวิชาการ 
สารสนเทศ 
 มาใช้ 1 คร้ัง ต่อภาคเรียน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
งานแผนงาน ประกัน
ฝ่ายบริหารวิชาการ  

แผนงาน ประกัน
ฝ่ายบริหารวิชาการ  
4.การวัดความพึง
พอใจการใช้ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของงาน
แผนงาน ประกัน
ฝ่ายบริหารวิชาการ  
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของงานแผนงาน 
ประกันฝ่ายบริหาร
วิชาการ   
3.แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

7.งานห้องเรียนสี
ขาว 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะสำคัญ 
มีทักษะอาชีพ
ทักษะการ
ดำรงชีวิต 
2. เพื่อให้
สถานศึกษามี
อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม ที่
เพียงพอ 
เหมาะสม และมี
ความปลอดภัย 

1.ประชุมครูเพื่อวางแผนการและชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
2.ครูนำแนวทางทางการดำเนินงานห้องเรียน
สีขาวตลอดปีการศึกษา 
- จัดตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 
- ตรวจประเมินห้องเรียนตามเกณฑ์ตลอดปี
การศึกษา 
- จัดประกวดห้องเรียนสีขาวภาคเรียนละ 1 
คร้ัง 
3. กำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาวและสะท้อนข้อมูลการ
ดำเนินงานภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
6.จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ห้องเรียนสีขาว 

1.ครูเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียน
สีขาว สามารถดำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสง่ผลให้ 
นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะ
สำคัญเป็นไปตามเป้าหมาย 
2.ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมใน       
การบริหารจัดการห้องเรียนให้       
มีบรรยากาศที่เหมาะสมเอ้ือ                     
ต่อการเรียนรู้ทำให้ 
สอนมีประสิทธิภาพและ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน 
การเรียนรู้ตามวัตถุ 
ประสงค์ที่ต้ังไว้มีคณุ 
ลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะสำคัญ  

1. ร้อยละ 90 ของ
ห้องเรียน 
ทุกระดับชั้น 
มีความสะอาด เป็น
ระเบียบ 
มีบรรยากาศ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้
และมีความปลอดภัย 
2. ครูร้อยละ 90  
มีการกำหนดหน้าที่
ให้นักเรียนร่วมกัน
รับผิดชอบ   
3. ร้อยละ 90 ของ
ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว 

1. การออกแบบ
การจัดกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว2. 
การประกวด
ห้องเรียนสีขาว3. 
สอบถามความพงึ
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมห้องเรียนสี
ขาว 
 
 
 
 

1. แบบประเมิน
ห้องเรียนสีขาว 
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
3. แบบรายงาน/
สรุปผลการดำเนิน 
 
 
 
 
 
 

32,762 นางพิมพ์ใจ กา
วีละ 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้
สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ ที่
เหมาะสม  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

มีทักษะอาชีพทักษะการดำรง                 
ชีวิต 

8.งานส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะอาชีพ
ทักษะการ
ดำรงชีวิต 
2. เพื่อใหค้รู
พัฒนาการจัด
กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนให้
นักเรียนนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ 
3. เพื่อนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการบริหาร
จัดการ และการ
จัดการเรียนการ
สอน 

1.วางแผน ประชุมงานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนละ 2 คร้ัง  
 2.ดำเนินกิจกรรมตามแผน จำนวน 2 งาน 4 
กิจกรรม   
3.นิเทศกำกับติดตามการดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.สะท้อนผลการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.สรุปผลส่การงเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียน ครู บุคลากรของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๒๔ จังหวัดพะเยา มีความ
เข้าใจใช้วถิีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
โรงเรียนมีการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเกิดทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ 
 

1. ร้อยละ 95ของ
นักเรียนที่มีทักษะ
อาชีพตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด 
2. ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนที่มีทักษะ
การดำรงชีวิตโดยใช้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
3. ร้อยละ 95 ของ
ครูและบุคลากรที่นำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 
4. ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนที่นำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

1. การตรวจ
แผนการจัด 
การเรียนรู้  
2. การรายงานผล
กิจกรรม 
3. การบันทึกสถิติ
การเข้าใช้ฐาน 
การเรียนรู้ 
4. การประเมิน
ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

1. แบบบันทึกการ
ตรวจแผนการจัด 
การเรียนรู้  
2. แบบรายงานผล
กิจกรรม 
3. แบบสรุปการเข้าใช้
แหล่งเรียนรู้ 
4. แบบประเมินความ
พึงพอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

94,500 นางสาว 
ดาราวรรณ  
ธนันฐิติวัชร์ 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9.งานส่งเสริม
ศักยภาพทาง
วิชาการ 

1. เพื่อให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ
สมรรถนะสำคัญ 
มีทักษะอาชีพ
ทักษะการ
ดำรงชีวิต 
2.ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร และอัต
ลักษณ์ตามความ
มุ่งหวัง เพื่อให้
เป็นพลเมืองดี 
ของสังคม 
 

1. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำ
ปฏิทินการจัดกิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด้านวิชาการ 
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 - กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - กิจกรรมสัปดาห์วันคณิตศาสตร์ 
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบิน
น้อย 
- กิจกรรมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมวันรพี,วันรัฐธรรมนูญ และวัน
อาเซียน 
 - กิจกรรมค่ายบูรณาการศิลปภ์าษาและ
สังคม 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ดาว 

นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทักษะด้านวิชาการ ทักษะ
ทางวิชาชีพ 
สู่ความเป็นเลิศ  
ได้นำเสอนผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับหน่วยงานภายนอก ได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน 
เข้าร่วม 
การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคเหนือ สร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน 
 

กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ด้าน
วิชาการ  
ทุกกิจกรรม ได้แก่ 
1.1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 - กิจกรรมวัน
ภาษาไทยและวัน
สุนทรภู่ 
1.2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - กิจกรรมสัปดาห์
วันคณิตศาสตร์ 
1.3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
- กิจกรรมค่ายบูรณา
การวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรม
วิทยาศาสตร์อากาศ
ยาน นักบินน้อย 
- กิจกรรม
อัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 

1. ผลการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ 
1.1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 - กิจกรรมวัน
ภาษาไทยและวัน
สุนทรภู่ 
1.2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - กิจกรรมสัปดาห์
วันคณิตศาสตร์ 
1.3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
- กิจกรรมค่าย
บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรม
วิทยาศาสตร์อากาศ
ยาน นักบินน้อย 

. รายงานผลการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
1.1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 - กิจกรรมวัน
ภาษาไทยและวัน
สุนทรภู่ 
1.2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - กิจกรรมสัปดาห์วัน
คณิตศาสตร์ 
1.3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
- กิจกรรมค่ายบูรณา
การวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรม
วิทยาศาสตร์อากาศ
ยาน นักบินน้อย 
- กิจกรรมอัจฉริยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ 

1,280,546 นางจิรนันท์ 
ต่อมหล้า 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมสอบธรรมทางก้าวหน้าและสอบ
ธรรมศึกษา 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันศุกร์ 
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 - กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิตและวงดนตรี
ลูกทุ่งราชประชาฯ 
- กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีไทยและวงดนตรี
พื้นเมือง 
1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
- การแข่งขันกีฬาภายใน 
- การแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 
- แลกเปลี่ยนภาษากับเจ้าของภาษา 
2. ประชุมชี้แจงแนวทาง 
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่ม
สาระการนเรียนรู้ด้านวิชาการ 
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 - กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - กิจกรรมสัปดาห์วันคณิตศาสตร์ 
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 - กิจกรรมพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กิจกรรม
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม ่
- กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 - กิจกรรมวันรพี,วัน
รัฐธรรมนูญ และวัน
อาเซียน 
 - กิจกรรมค่าย
บูรณาการศิลป์ภาษา
และสังคม 
- โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 4 
ดาว 
- กิจกรรมสอบธรรม
ทางก้าวหน้าและ
สอบธรรมศึกษา 
- กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
วันศุกร์ 

- กิจกรรม
อัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กิจกรรม
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม ่
- กิจกรรมสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 - กิจกรรมวัน
รพ,ีวันรัฐธรรมนูญ 
และวันอาเซียน 
 - กิจกรรมค่าย
บูรณาการศิลป์
ภาษาและสังคม 
- โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 4 
ดาว 
- กิจกรรมสอบ
ธรรมทางก้าวหน้า

 - กิจกรรมพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม ่
- กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมวันรพี,วัน
รัฐธรรมนูญ และวัน
อาเซียน 
 - กิจกรรมค่ายบูรณา
การศิลป์ภาษาและ
สังคม 
- โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 4 ดาว 
- กิจกรรมสอบธรรม
ทางก้าวหน้าและสอบ
ธรรมศึกษา 
- กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม วัน
ศุกร์ 
1.5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบิน
น้อย 
- กิจกรรมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมวันรพี,วันรัฐธรรมนูญ และวัน
อาเซียน 
 - กิจกรรมค่ายบูรณาการศิลปภ์าษาและ
สังคม 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ดาว 
- กิจกรรมสอบธรรมทางก้าวหน้าและสอบ
ธรรมศึกษา 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันศุกร์ 
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 - กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิตและวงดนตรี
ลูกทุ่งราชประชาฯ 
- กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีไทยและวงดนตรี
พื้นเมือง 
1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

1.5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมค่ายบูรณา
การทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 - กิจกรรมพัฒนาวง
โยธวาทิตและวง
ดนตรีลูกทุ่งราช
ประชาฯ 
- กิจกรรมพัฒนาวง
ดนตรีไทยและวง
ดนตรีพื้นเมือง 
1.6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พล
ศึกษา 
- การแข่งขันกีฬา
ภายใน 
- การแข่งขันกีฬา
กลุ่มมัธยมศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 
1.7 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 
- แลกเปลี่ยนภาษา
กับเจ้าของภาษา 

และสอบธรรม
ศึกษา 
- กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
วันศุกร์ 
1.5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมค่าย
บูรณาการ
ทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 - กิจกรรมพัฒนา
วงโยธวาทิตและวง
ดนตรีลูกทุ่งราช
ประชาฯ 
- กิจกรรมพัฒนาวง
ดนตรีไทยและวง
ดนตรีพื้นเมือง 
1.6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พล
ศึกษา 
- การแข่งขันกีฬา
ภายใน 
- การแข่งขันกีฬา
กลุ่มมัธยมศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

- กิจกรรมค่ายบูรณา
การทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 - กิจกรรมพัฒนาวง
โยธวาทิตและวงดนตรี
ลูกทุ่งราชประชาฯ 
- กิจกรรมพัฒนาวง
ดนตรีไทยและวง
ดนตรีพื้นเมือง 
1.6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พล
ศึกษา 
- การแข่งขันกีฬา
ภายใน 
- การแข่งขันกีฬากลุ่ม
มัธยมศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 
1.7 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 
- แลกเปลี่ยนภาษากับ
เจ้าของภาษา 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- การแข่งขันกีฬาภายใน 
- การแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 
- แลกเปลี่ยนภาษากับเจ้าของภาษา 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
3. ครูผู้เก่ียวข้อง 
วางแผนการจัดกิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ด้านวิชาการ 
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 - กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - กิจกรรมสัปดาห์วันคณิตศาสตร์ 
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบิน
น้อย 
- กิจกรรมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

 1.7 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมวัน
ตรุษจีน 
- แลกเปลี่ยนภาษา
กับเจ้าของภาษา 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมวันรพี,วันรัฐธรรมนูญ และวัน
อาเซียน 
 - กิจกรรมค่ายบูรณาการศิลปภ์าษาและ
สังคม 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ดาว 
- กิจกรรมสอบธรรมทางก้าวหน้าและสอบ
ธรรมศึกษา 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันศุกร์ 
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 - กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิตและวงดนตรี
ลูกทุ่งราชประชาฯ 
- กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีไทยและวงดนตรี
พื้นเมือง 
1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
- การแข่งขันกีฬาภายใน 
- การแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 
- แลกเปลี่ยนภาษากับเจ้าของภาษา 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
4. ครูผู้เก่ียวข้อง 
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การเรียนรู้ 
ด้านวิชาการ 
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 - กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - กิจกรรมสัปดาห์วันคณิตศาสตร์ 
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบิน
น้อย 
- กิจกรรมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมวันรพี,วันรัฐธรรมนูญ และวัน
อาเซียน 
 - กิจกรรมค่ายบูรณาการศิลปภ์าษาและ
สังคม 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ดาว 
- กิจกรรมสอบธรรมทางก้าวหน้าและสอบ
ธรรมศึกษา 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันศุกร์ 



81 
 

งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 - กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิตและวงดนตรี
ลูกทุ่งราชประชาฯ 
- กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีไทยและวงดนตรี
พื้นเมือง 
1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
- การแข่งขันกีฬาภายใน 
- การแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 
- แลกเปลี่ยนภาษากับเจ้าของภาษา 
ตามแผนที่วางไว ้
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
 
 
5. กำกับติดตาม 
การจัดกิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด้านวิชาการ 
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 - กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - กิจกรรมสัปดาห์วันคณิตศาสตร์ 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบิน
น้อย 
- กิจกรรมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมวันรพี,วันรัฐธรรมนูญ และวัน
อาเซียน 
 - กิจกรรมค่ายบูรณาการศิลปภ์าษาและ
สังคม 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ดาว 
- กิจกรรมสอบธรรมทางก้าวหน้าและสอบ
ธรรมศึกษา 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันศุกร์ 
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 - กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิตและวงดนตรี
ลูกทุ่งราชประชาฯ 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีไทยและวงดนตรี
พื้นเมือง 
1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
- การแข่งขันกีฬาภายใน 
- การแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 
- แลกเปลี่ยนภาษากับเจ้าของภาษา 
5. สะท้อนข้อมูลการนิเทศย้อนกลับ 

9. 6. จัดทำสรุปรายงาน 
ผลการจัดกิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรีนร็ 
ด้านวิชาการ 
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 - กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - กิจกรรมสัปดาห์วันคณิตศาสตร์ 
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบิน
น้อย 
- กิจกรรมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมวันรพี,วันรัฐธรรมนูญ และวัน
อาเซียน 
 - กิจกรรมค่ายบูรณาการศิลปภ์าษาและ
สังคม 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ดาว 
- กิจกรรมสอบธรรมทางก้าวหน้าและสอบ
ธรรมศึกษา 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันศุกร์ 
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์
 - กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิตและวงดนตรี
ลูกทุ่งราชประชาฯ 
- กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีไทยและวงดนตรี
พื้นเมือง 
1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
- การแข่งขันกีฬาภายใน 
- การแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 
- แลกเปลี่ยนภาษากับเจ้าของภาษา 
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งาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือ 
การวัดประเมิน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10.งานนิเทศ 
กำกับ ติดตาม
และประเมินผล 

สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมจัดการที่
เป็นระบบ มี
ข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถ
นำไปใชใ้นการ
ตัดสินใจ และใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. จัดคู่มือนิเทศการปฏิบัติงานกลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการและปฏิทินการนิเทศ จำนวน 
1 ชุด  
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศการ
ปฏิบัติงานให้กับบคุลากรในฝ่าย ภาคเรียนละ 
1 คร้ัง 
3. นิเทศการปฏบิัติงานในกลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ  เดือนละ  
1 คร้ัง 
4. สะท้อนข้อมูลการนิเทศย้อนกลับ 
5. จัดทำสรุปรายงานผลการนิเทศการ
ปฏิบัติงานจำนวน 1 ชุด ต่อปี 

โรงเรียนมีคู่มือนิเทศการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและมี
กระบวนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ 

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างกลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการ 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
2. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เก่ียวข้องที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานและ
สารสนเทศของกลุ่ม
งานส่งเสริมวิชาการ 

1. การนิเทศการ
ปฏิบัติงาน 
2. การประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เก่ียวข้อง 

1. แบบนิเทศการ
ปฏิบัติงานกลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการ 
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
งานส่งเสริมวิชาการ 

- นิศาธร กอง
มงคล 
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4.3 รายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามกลยุทธ์ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
     1) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ STEM Education เพื่อสร้างนวัตกร   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย ประเภทเงิน/จำนวนเงินท่ีใช้ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ งบประมาณ นอกงบประมาณ อื่นๆ 

1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ STEM 
Education เพื่อสร้างนวัตกร  ดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1  
อบรมเชิงปฏิบัติการใหค้รูมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับ STEM Education  ปีการศึกษาละ 1 
คร้ัง 1 วัน 
กิจกรรมท่ี 2 
จัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรม  Show 
and Share ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

1.ครูจำนวน 85 คน   
2.นักเรียนจำนวน 988 คน 
3.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกั[STEM Education ปีการศึกษา 
ละ 1 คร้ัง 1 วัน 
4. จัดทำแนวทางและประชุมชี้แจงครู
เก่ียวกับการบูรณาการ STEM Education 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บูรณา
การ STEM Education 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียน
ละ 1 หน่วยการเรียนรู้ 
6. กำกับ ติดตาม นิเทศ การจัดกิจกรรม
เรียนการสอน บูรณาการ STEM Education 
และสะท้อนผลอย่างน้อย เดือนละ 1 คร้ัง 
7. จัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรม  
Show and Share ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
8. สรุป รายงานผลการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้ STEM Education เพื่อ
สร้างนวัตกร 
 

ครู มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
บูรณาการ STEM Education ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาใชแ้ก้ไขปัญหา 
ด้วยการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
 

31,040 - - 31,040 นางบุญทวี 
 กาวิระชัย 
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2) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้ห้องสมุดเป็นฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย ประเภทเงิน/จำนวนเงินท่ีใช้ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ งบประมาณ นอกงบประมาณ อื่นๆ 

2 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้ห้องสมุดเป็น
ฐาน 
ดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 
อ่านสนุก ปลุกสมอง (กระตุกสนใจ) 
กิจกรรมท่ี  2  
อ่านให้รู้ ดูให้เพลิน (กระตุ้นให้อ่าน) 
กิจกรรมท่ี 3  
อ่านเขียน เรียนรู้โลก (กระจายให้รู้) 
กิจกรรมท่ี 4  
สนุกอ่าน สราญจิต  
(สู่ความยั่งยืน) 

1.นักเรียน จำนวน 988 คน 
2.ครู จำนวน 85 คน 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
นโยบายการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 1 คร้ัง/ภาคเรียน 
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
จำนวน 4 กิจกรรมหลัก 20 กิจกรรม
ย่อย 
5.กำกับติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 
6.จัดกิจกรรมให้ข้อมูลสะท้อนด้วย
กระบวนการ PLC 
7.รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื ่อให้นักเรียนมี
ทักษะการอ่านและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย สามารถนำทักษะการอ่าน
พัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น แสวงหาความรู้
ด ้ ว ย ตน เ อ ง  ต ล อ ดจ น ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น
ชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านโดยใช้
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู ้ในการ
สร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

50,000 - - 50,000 นางสาวดาราวรรณ  
ธนันฐิติวัชร์ 
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3) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย ประเภทเงิน/จำนวนเงินท่ีใช้ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ งบประมาณ นอกงบประมาณ อื่นๆ 

3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริ 

1. ครูและบคุลากรจำนวน 105 คน 
2. นักเรียนจำนวน 988 คน  
3. อบรมพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 1 คร้ัง 
1 วัน  
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการการดำเนินงาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
5. จัดทำฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน 
ได้แก่  
1) ฐานการเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีสู่วิถี
พอเพียง 
๒) ฐานการเรียนรู้สานต์งานศิลป์ 
๓) ฐานการเรียนรู้โคกหนองนา 
4) ฐานการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากข้าว 
5) ฐานการเรียนรู้นักธุรกิจน้อยคุณธรรม 
6)ฐานการเรียนรู้เกษตรสุขสันต์ 
7) ฐานการเรียนรู้กาบริหารจัดการขยะตา
หลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง 
8) ฐานงานผ้าสร้างสรรค์  
ปลูกวัฒนธรรม พัฒนาท้องถิ่น 
9) ฐานการเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
6. กำกับติดตามการจัดทำฐานการเรียนรู้ 
จำนวน 8 ฐาน เดือนละ 1 คร้ัง 

ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำเนิน  
สามารถจัดทำฐานการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน  
ครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตร
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะคำสัญ เป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 
สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ 
 

917,700 - - 917,700 นางสาวนิศาธร  กองมงคล 
และฝ่ายบริหารวิชาการ 
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7. สะท้อนผลการจัดทำฐานการเรียนรู้  
8. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จำนวน 1 คร้ัง  
2 วัน 
9. จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามฐาน
การเรียนรู้ จำนวน  
8  ฐานที่บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10. จัดประชุมทำความเข้าใจการนำแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 1 คร้ังต่อภาค
เรียน 
11. ครูนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ไปบูรณา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
12. กำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
13. สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
14. จัดทำสรุปรายงานผลารจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ภาคเรียนละ  
1 คร้ัง 
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15. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและนักเรียนที่
ปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างการนำหลัก 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 
ภาคเรียนละ  
1 คร้ัง 
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 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.งานวางแผนอัตรากำลงั 
และกำหนดตำแหน่ง งาน
สรรหา บรรจุแต่งตั้ง และ
โอนย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเอง พัฒนา
วิชาชีพ มีสมรรถนะและประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี และนำ
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ 
 
 

1.จัดทำแผนอัตรากำลังเพ่ือใช้ในการ
พิจารณาและกำหนดตำแหน่ง  
2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและบุคลากรตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ครัง้/
ภาคเรียน 
3.การดำเนินการสรรหาและบรรจุ 
แต่งตัง้และโอนย้าย มีความถูกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบและตามกำหนด 
4.การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและสรุป
รายงานเม่ือสิ้นปีการศึกษาต่อครั้ง 
5.สรุปรายงานผลการสรรหาและบรรจุ 
แต่งตัง้และโอนย้าย จำนวน 1 ครัง้/ภาค
เรียน 

สถานศึกษามีอัตรากำลังและ
ตำแหน่งครทูี่เพียงพอและตรงกับ
วิชาเอก ทำให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. โรงเรียนมีข้อมูลในการวางแผน
อัตรากำลังสอดคล้องกับความ
ต้องการ และเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
2.งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และ
โอนย้ายบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
มีความชัดเจน 
 

1.รายงานผลข้อมูลการ
สรรหาบรรจุแต่งตั้ง
และโอนย้าย 
 
 
2.การรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน 
3.ประเมินความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงาน 
 

1.แบบรายงานผล
ข้อมูลการสรรหาบรรจุ
แต่งตัง้และโอนย้าย 
 
2. แบบสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานเป็น
สารสนเทศ 
3.แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน 

795,000 นางอภิญญา ธรรม
ใจอุด 

2. งานวินัยและการ
รักษาวินัย งานออกจาก
ราชการ 
 

เพ่ือให้ครูบุคลากร ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 
 

1. จัดการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือ
จัดทำคู่มือ วินยั การรักษาวินัย ของ
ข้าราชการครู พนักงานราชการ และ
บุคลากรของโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา จำนวน 1 
ครั้ง/ปี 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการ เพ่ือ
ดำเนินการสอบสวนวินัยข้าราชการครู 
พนักงานราชการ และบุคลากรของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 
จังหวัดพะเยา จำนวน 1 ครัง้/ปี 
3. จัดทำคู่มือวินัยและรักษาวินัยของข้า
ราชครูพนักงานราชการ และบุคลากร
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 
จังหวัดพะเยา จำนวน 1 เล่ม/ปี 
4. ประชุมชี้แจงระเบียบวินัยคู่มือวินัย
และรักษาวินัยของข้าราชครูพนักงาน

1. ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ มีวินัยและรักษาวินัย 
 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ขอลาออกจากราชการได้ออกจาก
ราชการตามความประสงค ์
 
3. ผู้ที่ลาออกจากราชการและ
ทายาทของผู้ถึงแก่กรรมพอใจใน
เร่ืองการดำเนินการเก่ียวกับเร่ือง
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและ
เงินอ่ืน ๆ 
 
 

1. ร้อยละ.......ครูบุคลากรที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบข้อมูล
การเก็บสถิติการทำผิด
วินัย 
 

1. สถิติการทำผิดวินัย 
 

- นางนฤมล  บุญตัน 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ราชการ และบุคลากรของโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 1 
ครั้ง/ปี 
5. ดำเนินการบันทึกและรายงานผล 
การทำผิดวินัย ผิดระเบียบวินัย และ
ข้อตกลงของสถานศึกษา ตามแบบ
รายงาน ประกอบด้วย 
- กระทำผิดวินัย  
- สถิติการ มาสาย จำนวน 2 ครัง้/ปี 
6. ดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
ตามระเบียบที่กำหนด 
7. จัดประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 ครั้ง 
8. สำรวจรายชื่อผู้จะเกษียณอายุ
ราชการ 1 ครั้ง/ปี 
9. แจ้งประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุ
ราชการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเจ้า
ตัวทราบ 1 ครั้งต่อปี 
10. จัดทำคู่มือขั้นตอนและแนวการ
ปฏิบัติ 
การออกจากราชการ และการลาออก
จากราชการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 1 เล่ม 
11. รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน
การออกจากราชการ และการลาออก
จากราชการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 1 เล่ม 

3.งานประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเอง พัฒนา
วิชาชีพมีสมรรถนะและประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี และนำ
ความรู้ไปใช้พัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพ 

1. ให้ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์การประเมิน
เล่ือนขั้นเงินเดือน 
2. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

ครูและบุคลากรมีการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาวิชาชีพ มีสมรรถนะ 
และประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
เป็นแบบอย่างที่ดี และนำความรู้
ไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู
และบุคลากรได้รับการประเมินจาก
ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมี
ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 

1. การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

1. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

24,000 นางสาวเกศ
กนกวรรณ วงศ์ใหญ่ 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประเมินต่าง ๆ (คำสั่ง แบบประเมินฯ)
จำนวน 2 ครั้ง 
4. ประสานงานผู้เก่ียวข้องในการ
ประเมินประสิทธิภาพ 
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน 
2 ครั้ง คือ ก.ย. และ มี.ค. 
6. สรุปผลการประเมินประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือน 
7. ประกาศผล การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือน 
8. จัดประชุมสะท้อนผล การประเมิน
ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือน 
9. จัดทำรายงานเสนอหน่วยงานต้น
สังกัด 
 

ส่งผลให้ได้รับการพิจารณาการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม 
เปิดเผย โปร่งใส 
 

2.ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรพึงพอใจต่อกระบวนการ
พิจารณางานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและเลื่อนเงินเดือน 
 

2.ประเมินความพึง
พอใจ 
 

2.แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

4. พัฒนาวิชาชีพ 
 

เพ่ือให้ครู ประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพนำ
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้
มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียน 
 

๑.ประชุมวางแผนการทำงานเพ่ือพัฒนา
ครูและบุคลากร ตามงานมาตรฐาน
วิชาชีพและวิทยฐานะ  
๓.จัดทำคู่มือแผนการดำเนินงาน พัฒนา
ครูและบุคลากร ตามงานมาตรฐาน
วิชาชีพและวิทยฐานะ  
๓. พัฒนาครูและบุคลากร ตามงาน
มาตรฐานวิชาชีพและ 
ด้านวิชาชีพตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
๔. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)  
๕. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรที่
เก่ียวข้องให้มีความรู้ และมีทักษะในการ
จัดการศึกษาเพ่ือผู้เรียนรวมถึงพัฒนา

ครู ประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพนำ
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียน 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของครูมีการทำ
รายงานการพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของครูมีการทำ
รายงานการเข้าร่วมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  
๓. ร้อยละ ๙๐  ของครูและบุคลากร
ทำรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงาน
ผลการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
วิชาชีพ 
๔. ร้อยละ ๙๐ ของครูมีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพและวทิยฐานะ 
 

๑. การเก็บข้อมูลการ
จัดทำแผนพัฒนา 
ตนเอง (ID Plan) ของ
คร ู
๒.การเก็บข้อมูลการ
การเข้าร่วม
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(PLC)  
 
๓.การเก็บสถิติจำนวน
ชั่วโมงการอบรมพัฒนา
วิชาชีพครู 
๔.การประเมินความพึง
พอใจของครูที่มีต่อการ

๑. แบบการเก็บข้อมูล
การจัดทำแผนพัฒนา 
ตนเอง (ID Plan) ของ
คร ู
๒.แบบเก็บข้อมูลการ
การเข้าร่วม
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(PLC)  
 
๓.แบบเก็บสถิติชั่วโมง 
การอบรมพัฒนา
วิชาชีพครู 
๔.แบบประเมินความ
พึงพอใจของครูที่มีต่อ

58,950 
 

นางนฤมล  บุญตัน 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตนเองตามงานมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือขอ
มีวิทยฐานะ 
๖. ส่งเสริมครูให้ทำรายงานการเข้าร่วม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  
๗. ส่งเสริมครูให้ทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาวิชาชีพ 
๘. จัดประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงาน  
๙. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาครูและบุคลากร 

ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพคร ู
 

การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพคร ู
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4.2 งานประจำฝ่ายบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานอำนวยการ) 

ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานสารบรรณโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

1. จัดทำทะเบียนหนังสือราชการภายใน
และภายนอกอย่างน้อยปีละ ๒ เล่ม 
ดังนี ้
- ทะเบียนหนังสือส่ง  
- ทะเบียนหนังสือคำสั่ง 
2. จัดทำวาระการประชุม/แจ้ง
กำหนดการ/หนังสือเชิญ,ประสานงาน
กับผู้เก่ียวข้อง จำนวน 12 ครั้ง 
3. จัดทำรายงานการประชุม
ประจำเดือนเสนอผู้บริหาร ครูและผู้ที่
เก่ียวข้องจำนวน 12 ครั้ง 
4. สรุปการไปราชการของผู้บริหารและ
บุคลากรทุกวันที่ 5 ของเดือนไปยัง
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จำนวน 12 ครั้ง  
5. การจัดทำรายงานสรุปจำนวนหนังสือ
รับ/หนังสือส่ง/คำสั่ง/บันทึกข้อความ
ประจำเดือนเสนอผู้บริหาร ในวันที่ 5 
ของเดือน 
6. จัดทำและเก็บแฟ้มงานธุรการและ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียงข้องกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณให้เป็น
หมวดหมู่และสะดวกในการค้นหา 

กลุ่มบริหารงานตามโครงสร้างที่มี
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้ายละ....ของผู้เก่ียวข้องมีความพึง
พอใจต่อการบริการของงานธุรการ
และงานสารบรรณ 
 
 
 
 
 

การประเมินความพึง
พอใจต่องานธุรการ
และสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบประเมินความ
พึงพอใจต่องานธุรการ
และงานสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,165 นายผไท  
ต๊ะหล้า 

2.งานแผนงานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

1. จัดประชุมทำความเข้าใจกับบุคลากร
ของฝ่ายบริหารงานบุคคลและจัดทำ 
จำนวน 1 ครั้ง 
2. ตรวจสอบรายละเอียดงาน โครงการ 
ของฝ่ายบริหารงานบุคคลจำนวน 9 งาน 
3. กำหนดขั้นตอนและรูปแบบการ
ดำเนินงานให้เป็นระบบที่ชัดเจน 

ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีแผน 
พัฒนาคุณภาพการ ศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปีเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดครู 
บุคลากร มีความรู้ความเขา้ใจใน
การนำแผนสู่การปฏิบัติ ทำให้การ
บริหารจัดการของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ มีข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วน สามารถนำไปใช้
ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. แบบรายงานการใช้
งบประมาณแผนงาน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
2. แบบสรุปงาน 
โครงการ และกิจกรรม 
 

1. รายงานการใช้
งบประมาณแผนงาน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
2. สรุปงาน โครงการ 
และกิจกรรม 
 

- นางสาวนฤมล              
ปินใจ 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. รวบรวมงาน โครงการเพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
จำนวน1เล่ม 
5.จัดประชุมชี้แจงการนำแผนปฏิบัติงาน
สู่การปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง 
6. นิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน
ตามแผน ปฏิบัติ การภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 
7. รวบรวมผลการปฏิบัติ งานตาม
แผนปฏิบัติการจัดทำเป็นสารสนเทศ 
จำนวน1เล่ม 
8.จัดประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
9. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 1 เล่ม 

 

3. ทะเบียนประวัติและ
ฐานข้อมูลบุคคลากร
ภาครัฐ 
 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และ
ใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

1. จัดทำแฟ้มประวัติครูและบุคลากรทุก
คนให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดทำฐานข้อมูล set ของบุคลากรทุกคน 
3. ให้บริการ บันทึก สำเนาทะเบียน
ประวัติ และ กพ.7 
4. สำรวจและตรวจสอบคุณสมบัติของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่อยู่ในเกณฑ์
สมควรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน
ปีละ 1 ครั้ง 
5. ให้บริการ บันทึกข้อมูลของข้าราชการ 
พนักงานราชการ ที่ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวนปีละ 1 ครั้ง 
6. ประสานงาน บริการ เพ่ิมเติม ปรับปรุง 
หรือแก้ไขข้อมูล ของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และบุคคลในครอบครัว
ดังกล่าว ในฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ 
7. จัดทำสรุปรายงาน งานทะเบียน
ประวัติและฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ 

โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ การ
ปฏิบัติงานที่จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ ง่ายต่อการสืบค้นและ
นำไปใช้ ทำให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ร้อยละ 100ของบุคลากร มี 
ทะเบียนประวัติที่เป็นปัจจุบัน  
2. ร้อยละ 60 ของข้าราชการ 
พนักงานราชการ ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับ
เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 
 

1. ข้อมูลและแฟ้ม
ประวัติขอองครู และ
บุคคลากรครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 
2. การเก็บข้อมูลของ
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ที่อยู่ในเกณฑ์
ได้รับการเสนอขอ
เครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ 

1. แบบรายงาน
ทะเบียนประวัติ
บุคลากร 
2. แบบเก็บข้อมูลของ
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ที่อยู่ในเกณฑ์
ได้รับการเสนอขอ
เครื่อง 
ราชอิสริยาภรณ์ 
 

5,000 1. นางสาวเกศ
กนกวรรณ วงศ์ใหญ่ 
2. นางสาวเมษา  
กาติ๊บ 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และ
ใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 10 –15 คน 1 ครั้งต่อ
ภาคเรียน 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาได้
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา
กับโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
ของโรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
2565 
 

1.ร้อยละ 80 คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้มีบทบาทหน้าที่
ร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา  
2.ร้อยละ 80 ของบุคลากรโรงเรียน
กับคณะกรรมการ 
สถานศึกษามีการเสริมสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน 

1.รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินความพึง
พอใจ 
 

1.แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

6,500 นัทธวัฒน ์พลเมฆ 

5. งานบริการบุคลากร 
งานกองทุนสวัสดิการครู
และบุคลากรและขวัญ
กำลังใจ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ มีข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วน สามารถนำไปใช้
ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนการสอน และการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน 
 

1. จัดทำเอกสารเก่ียวกับงานบริการ
ของบุคลากรดังนี ้
     1.1 เอกสารการขอยกเว้นการ
เกณฑ์ทหาร 
     1.2 เอกสารงานขอมีบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
     1.3 เอกสารหนังสือรับรอง 
     1.4 เอกสารการขอต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
     1.5 เอกสารการขออนุญาตไป
ราชการ 
     1.6 เอกสารการขออนุญาตไป
ราชการต่างประเทศ 
1.7 เอกสารการขอพระราชทานเพลิง
ศพ 
     1.8 เอกสารงานกองทุนบุคลากร 
2. ดำเนินตามขั้นตอนที่ข้าราชการ
และบุคลากรร้องขอในเอกสาร 
3. จัดทำโปรแกรมและคู่มือการ
ให้บริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4. รายงานการดำเนินการเก่ียวกับการ
บริการและให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม 
5. สรุปงานเก่ียวกับการให้บริการเพ่ือ
เป็นข้อมูลสารสนเทศต่อไป 1 ครั้ง/
เดือน 

1. ครูและบุคลากรได้รับการ
บริการและมีหลักฐานการขอ
อนุญาตตามระเบียบปฏิบัติงาน
ทางราชการ 
 
2. โรงเรียนจัดสวัสดิการตา่ง ๆ 
สำหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในกรณีบรรจุ เกษียณอายุ
ราชการ ย้าย วันเกิด และ จัด
สวัสดิการต่างๆ สำหรับญาติของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรสและ
บุตร ในกรณี เจ็บป่วยนอนรักษา
ตัวที่โรงพยาบาล เสียชีวิต 
 

1. ร้อยละ 100 ของผู้ขอรับบริการ
ได้รับการบริการตามที่ได้ร้องขอ 
 
 
 
2. ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ
ต่องานบริการบุคลากร 

1. การดำเนินการร้อง
ขอ 
 
 
 
 
2. การประเมินความ
พึงพอใจ 

1. แบบสรุปการ
ดำเนินการที่เก่ียวข้อง
กับการให้บริการ 
 
 
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน 

165,000 
ใช้เงินกองทุน
ช่วยเหลือครู

นักเรียน 

นางสาว 
จิรัชญา  
วงศ์ใหญ ่
นางสาวนฤมล   
ปินใจ 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุม วางแผน จัดทำแนวทาง
บริหารจัดการงานสวัสดิการต่างๆ 
จำนวน 1 ครั้ง 
2. ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการของ
โรงเรียน 
3. จัดสวัสดิการให้กับครูและบุคลากร 
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ วันเกิด 
คลอดบุตร เจ็บป่วย ฯลฯ 
4. ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงาน 
จำนวน 1 ครั้ง 
5. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
สวัสดิการครูและบุคลากร จำนวน  
1 เล่ม 

6.งานนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน
ผล 

เพ่ือจัดระบบการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม การดำเนิน งานให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนการปฏิบัติการงาน
อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1. จัดประชุมเพ่ือจัดทำแบบนิเทศการ
ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการกลุ่มงา
บริหารงานบุคคลจำนวน 2 ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการนิเทศการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานอำนวยการกลุ่มงาบริหารงาน
บุคคล จำนวน 1 ชุด 
3. จัดประชุมชี้แจง วิธีการนิเทศ กำกับ
ติดตาม กลุ่มงานอำนวยการกลุ่มงา
บริหารงานบุคคล จำนวน 1 ครั้ง 
4. ดำเนินการ นิเทศ กำกับตดิตาม การ
ปฏิบัติงานให้ตรงตามระยะเวลาที่ได้
กำหนดไว้ จำนวนไตรมาสละ 1 ครัง้ 
5. จัดประชุมสะท้อนผลการนิเทศ 
จำนวน 4 ครั้ง 
6. จัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศการ
ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการกลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล จำนวน 2 เล่ม   

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีระบบการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนการปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานอำนวยการกลุ่มงาน 
บริหารงานบุคคลมีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน
เชิงระบบ สามารถนำไป
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

1. กลุ่มบริหารงานบุคคลมีระบบการ
นิเทศตดิตามการดำเนินงานที่เป็นไป
ตามปฏิทินที่กำหนด 
 
2. ร้อยละ100 ของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการกลุ่ม
งานบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานเชิง
ระบบ สามารถนำไปปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณภาพ 

การนิเทศการ
ปฏิบัติงานกลุ่มงาน
อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 

แบบนิเทศการ
ปฏิบัติงานงาน
อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 

- นายนัทธวฒัน์ พล
เมฆ 
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3. ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 

ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานนโยบายและแผน ๑. เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
๒. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
แผนงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๓. เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในตาม
โครงสร้างการบริหารงาน เป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบได้  
 

1. จัดประชุมทำความเข้าใจกับบุคลากร
ข อ ง ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ก ั บ ก า ร จ ั ด ท ำ
แ ผ น พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ศ ึ ก ษ า 
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
จำนวน 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำสัง่แตง่ตั้งคณะทำงาน 
3. จัดทำปฏิท ินการปฏิบ ัต ิงานงาน
แผนงานงานจัดตั้งงบประมาณ  
4.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(รอบละ 5 ปีการศึกษา) เสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และนำเผยแพร่ให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องทราบ 
5. ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ ม ู ล ก า ร จ ั ด สรร
งบประมาณ  
โดยใช้ฐานข้อมูลในปีงบประมาณที่ผ่าน
มาเพ่ือจัดสรรงบประมาณให้แต่ละฝ่าย
บริหารงาน 
6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
จำนวน 1 เล่ม 
7. ประสานงานกับทุกฝ่ายบริหารงานใน
การปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติ
การ เดือนละ 1 ครั้ง 
7. นิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติการ
ตามปฏิทิน 
8.จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 1 เล่ม 
 
 

สถานศึกษามีแผน พัฒนาคุณภาพ
การ ศึกษาและแผน ปฏิบัติการ
ประจำปีเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่
กำหนด ครู บุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจในการนำแผนสู่การ
ปฏิบัติ ทำให้การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีการบริหาร   จัดการที่เป็น
ระบบ มีข้อ    มูลสารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และ                 
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่าง    สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

1. การราย 
งานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 

1. แบบราย 
งานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 

67,795 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส. ยุวันดา ตาคำ 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 

เพ่ือให้มีการบริหารจัดการงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ที่เป็นระบบ มีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 

๑.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
มาตรฐาน และกำหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐาน จำนวน ๑ ครั้ง (๒ วัน) 
๒.ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำคู่มือการ
ประเมินคุณภาพภายใน  
จำนวน ๑ ครั้ง (๓ วัน) 
๓ .จ ัดทำประกาศมาตรฐานและค่า
เป้าหมาย เผยแพร่ จำนวน ๑ ชุด 
๔ .จัดอบรมให้ความร ู ้การนำระบบ
ประกันค ุณภาพภายในไปใช ้ในการ
ปฏิบัต ิงานและจัดการเรียนการสอน 
จำนวน ๑ ครั้ง  
๕.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจง
แนวทางดำเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๖ .ดำเน ินการต ิดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๗. จัดทำคำสั่งมอบหมายการรวบรวม
สารสนเทศการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษา จำนวน ๑ ชุด 
๘.จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๑ 
ครั้ง 
๙ . จ ั ด ท ำ ร าย ง านประจำ ปี  ( SAR) 
จำนวน ๔ เล่ม 
๑ ๐ .จ ั ด ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศ ึกษา เพ ื ่ อนำ เสนอผลกา ร
ประเมินคุณภาพภายใน จำนวน ๑ ครั้ง 
๑๑.ประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 1 ครั้ง 
๑๒.ประชุมบุคลากร เพ่ือสะท้อนผลการ
ดำเนินงาน และจัดทำแนวทางการ

๑.โรงเรียนมีการ ดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในเป็นระบบ 
ตามกฎกระทรวง ๒๕๖๑  
 
๒.คร ู  บ ุคลากรม ีความร ู ้ความ
เข ้ า ใจเก ี ่ ยวก ับระบบประกัน
คุณภาพภายใน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน คุณภาพ
การบริหารจัดการ คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ดำเนินการ
ปฏิบัติงาน และการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

๑.ผลการประเมินคุณภาพภายใน               
ปีการศึกษา ๒๕๖5 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้กำหนดไว ้
 
 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เก่ียวข้องที่มี
ความพึงพอใจต่อระบบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

๑.การประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
๒.การประเมินความพึง
พอใจต่องานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

๑.แบบรายงานกา ร
ป ร ะ เ ม ิ น ค ุ ณ ภ า พ
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
๒.แบบประเมินความ
พึงพอใจต่องานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

2,000 
 

น.ส. กฤษติยาภรณ์ 
ไชยวรรณ ์
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น จำนวน ๑ 
ครั้ง 

3. งานควบคุมภายใน เพ่ือให้งานควบคุมภายในมีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบมีความ
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานควบคุมภายใน จำนวน ๑ 
ชุด 
๒. จัดทำแผนงานโครงการและปฏิทิน
ปฏิบัติงานจำนวน ๑ ครั้ง 
๓. ประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์
ความเส่ียง และจัดระบบควบคุมภายใน
จำนวน ๑ ครั้ง 
๕. ดำเนินการควบคุมภายในปีละ ๑ 
ครั้ง 
๔. ประเมินผลสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานแก่ผู้เก่ียวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง 

งานควบคุมภายใน ดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน 
ส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. ครูร้อยละ ๘๐ สามารถ
ดำเนินงานควบคุมภายในได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เก่ียวข้องมี
ความพึงพอใจต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

1. รายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
๒. การประเมินความ
พึงพอใจต่องานควบคุม
ภายในสถานศึกษา 

1. แบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 
๒. แบบสำรวจความพึง
พอใจ 

- น.ส. กฤษติยาภรณ์ 
ไชยวรรณ ์

4. งานสารสนเทศ
โรงเรียน 
 
 
 
 

๑.สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่
เป็นระบบมีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมวางแผนกำหนดกรอบการ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศและจัดทำปฏิทิน
การดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา จำนวน 1 ระบบ 
๓. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร การบริหารจัดการและการ
ประชาสัมพันธ์ เดือนละ 1 ครั้ง 
๔. ประเมินและประสานงานระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และ
ปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 
5.มีระบบสารสนเทศและสามารถนำ
ข้อมูลไปใช้ได้ 1 ระบบ 

๑.งานสารสนเทศ 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
พ้ืนฐาน 
และความจำเป็นของโรงเรียนให้
ถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์และ 
เป็นปัจจุบันบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค ์
๒. สารสนเทศฝ่าย 
บริหารแผนงานและงบประมาณ จะทำ 
ให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไป
อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

การประเมินความพึง
พอใจ ต่อระบบ
สารสนเทศ 

แบบประเมินความพึง
พอใจของการใช้งาน
สารสนเทศในโรงเรียน 

5,000 นายวีรพนธ ์
พลเมฆ 

5. งานสำนักงาน 
 
 
 

1.สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่
เป็นระบบ  
 
 

1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 
จำนวน ๒ เล่ม 

๑.การดำเนินงานด้านงานเอกสาร
ธุรการ สารบรรณและการบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

๑. ร้อยละ....ของครูและบุคลากรที่ 
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างมีความพึง
พอใจต่อส่งเสริม สนับสนุนการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบ 

๑. .การประเมินความ
พึงพอใจ 

.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

37,000  น.ส.นุชเยาว์  แซ่โซ้ง 
น.ส.กฤติยาภรณ์ 
ไชยวรรณ ์
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 

๒.จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน
เอกสารงานสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด 
๓.ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน
ด้านการให้บริการงานธุรการ สารบรรณ 
และพัสดุ ให้กับบุคลากรในกลุ่ม
บริหารงาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๔. จัดทำแฟ้มหนังสือรับ-หนังสือส่งของ
กลุ่มบริหารงาน จำนวน ๒ แฟ้ม 
๕. จัดทำสารสนเทศเก่ียวการรับ-ส่ง
หนังสือแต่ละประเภท จำนวน ๕ 
รายการ 
๖.สำรวจความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
สำนักงานของฝ่ายบริหารแผนงานและ
งบประมาณ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๗. จัดทำทะเบียนการเบิก-จ่าย วัสดุ 
อุปกรณ์ สำนักงานของกลุ่มบริหารงาน 
จำนวน ๑ประเภท 
๘. จัดทำรายงานการประชุม
ประจำเดือนของกลุ่มบริหารงาน 
จำนวน ๑ แฟ้ม 
๙.รวบรวมคำสั่งที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
บริหารงานปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน 
๑ แฟ้ม 
๑๐.จัดทำปฏิทินการติดตามงานแต่ละ
งานเพ่ือรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
จำนวน ๑ ชุด 
 

ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ  
 
๒.ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน นำไปใช้
ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ทำให้การ
บริหารจัดการภายในของฝ่าย
บริหารแผนงานและงบประมาณ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 
 

 
 
 

6. งานบริหารการเงิน
  
 
 
 
 

1. เพ่ือให้งานการเงินมี 
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
2. เพ่ือให้งานการเงิน 
มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน สามารถนำไปใช้
ในการ 
ตัดสินใจ และใช้ประโยชน ์

๑. จัดทำทะเบียนคุมการเบิก - จ่ายเงิน
งบประมาณ โดยแยกตามประเภทและ
หมวดเงินทุกประเภท 
๒. จัดทำทะเบียนคุมรายละเอียด
เก่ียวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

งานการเงินมีผลการดำเนินงานที่
ถูกต้องตาม 
ระเบียบฯ และเป็นปัจจุบันส่งผล
ให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 

1.งานการเงินมีการบริหารจัดการที่
เป็นระบบ  
2.งานการเงินมีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้

1.ตรวจสอบระเบียบ 
การเบิกจ่ายตาม
ระยะเวลา การรับเงิน 
และการนำเงินส่งคลัง
เป็นปัจจุบัน 
 

1.ระเบียบ
กระทรวงการคลังวา่
ด้วยการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงินการเก็บรักษา

8,000 1.นางกมลวรรณ 
เสียงเย็น 
2.น.ส. โสภา บุญมี 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว และมีประสิทธ ิ
ภาพ 

๓. จัดทำเอกสารการเบิก (ขบ. ๐๒) 
และรายละเอียดประกอบ การเบิกเงิน
หมวดต่างๆ 
๔. จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน (ขจ. ๐๕) 
ทุกเดือน รวบรวมหลักฐานการล้างหนี้ 
และรายงานสถานะทางการเงินที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือเสนอให้ฝ่ายบริหาร
รับทราบและรายงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
๕. นำส่งเงินโดยใช้ Pay in Slip หรือ
ระบบอ่ืนๆ แล้วบันทึกในระบบภายใน 
๕ วัน 
๖. ดำเนินการเก่ียวกับการขอรับเงิน
สวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ  
(ค่าช่วยเหลือบุตร/ค่าการศึกษาบุตร/ค่า
รักษาพยาบาล) 
๗. ดำเนินการเก่ียวกับสวัสดิการต่างๆ 
ของลูกจ้าง เช่น การทำประกันสังคม
ให้แก่ลูกจ้าง การทำประกันชีวิต 
ประกันภัยแบบหมู่ 
๘. ตรวจสอบเอกสารการรับ/การ
จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
๙. ดำเนินการจัดทำ  
ภงด.๑ ก. พิเศษ นำส่งสรรพากรจังหวัด 
๑๐. ดำเนินการจ่ายตรงเงินเดือนตาม
ปฏิทินของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
๑๑. ให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติทางการเงินกับบุคลากร 
๑๒ จัดทำทะเบียนคุมและออก
ใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งทะเบียนคุมเชค็
ตามระเบียบทางราชการ 

อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
2.ตรวจสอบเอกสาร
สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานการเงิน 
 
 
๓.ประเมิน
ประสิทธิภาพความพึง
พอใจของการ
ปฏิบัติงานการเงิน 

เงิน และการนำเงินส่ง
คลังฉบับปัจจุบัน 
2.เอกสารสรุปลำดับผล
การเบิกจ่าย
งบประมาณของสำนัก
บริหารงานการศึกษา
พิเศษ 
3.หนังสือนำส่งรายงาน
ผลการเบิกจ่าย
ประจำเดือนให้
สำนักงานคลัง 
4.สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานการเงินราย
ปีงบประมาณของ
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 24 
5.แบบประเมิน
ประสิทธิภาพความพึง
พอใจของการ
ปฏิบัติงานการเงิน 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑๓. จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด
ส่วนจังหวัด ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
๑๔. สรุปและรายงานผลการรับ - 
จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 

7. งานบัญชี  
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ืองานบัญชีบริหารจัดการที่เป็น
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
2.เพ่ืองานบัญชีบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วน สามารถนำไปใช้
ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑. จัดทำบัญชีเงินสดในมือ และบัญชี
เงินฝากธนาคาร 
๒. จัดทำบัญชีเงินฝากคลัง 
๓. จัดทำบัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอก
งบประมาณ 
๔. จัดทำบัญชีสินทรัพย์/บัญชีวัสดคุง
คลัง 
๕. จัดทำบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย 
๖. จัดทำบัญชีพักที่ไม่มียอดคงค้าง 
๗. จัดทำรายงานบัญชีผิดดุล  
๘. ตรวจสอบงบทดลองทุกเดือน และ
จัดส่งให้ สตง.  
๙. ประชาสัมพันธ์งบทดลองทุกเดือน 
๑๐. จัดทำรายงานจัดทำสรุปผลการ
ประเมินบัญชีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานบัญชี ส่งสำนักการคลัง และ 
คลังจังหวัด รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ 
เดือน 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดทำให้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูล หลักฐานด้านบัญชีของ
โรงเรียนได้สะดวก ทำให้การ
บริการด้านบัญชีมีคะแนนการ
ประเมินสูงกว่าที่ผ่านมา 
2. งานบัญชีได้คะแนนส่งงานตาม
เกณฑ์การประเมินความถูกต้อง 
โปร่งใส รับผิดชอบ ครบถ้วนมี
ประสิทธิผล ผ่านตามเกณฑ์ค่า
เป้าหมาย 

1. งานบัญชีมีกระบวนการบริหาร
จัดการข้อมูลที่เป็นระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.งานบัญชีบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วน สามารถนำไปใช้
ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
คะแนนการประเมิน
การปฏิบัติงานด้าน
บัญชีภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
๒. ประเมินความ
โปร่งใส ความ
รับผิดชอบ ความ
ครบถ้วน ความมี
ประสิทธิผล เก่ียวกับ
การตรวจสอบบัญชี 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานบัญชี 

1. แบบประเมินการส่ง
งานตามเกณฑ์
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านภาครัฐ 
 
 
 
 
 
2. แบบประเมิน ความ
โปร่งใส ความ
รับผิดชอบ ครบถ้วน มี
ประสิทธิผล เก่ียวกับ
การตรวจสอบบัญชี 
๓.แบบประเมิน
ประสิทธิภาพความพึง
พอใจความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานบัญชี 

9,720 ๑.น.ส.พิกุล  เป้ียฝั้น 
๒.น.ส. ปุญชรัสมิ์ 
นาสา 

8. งานพัสดุและสินทรัพย ์
 
 
 
 

 

1. เพ่ือพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์
ให้เป็นระบบชัดเจนมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 
 
2. เพ่ือให้บริการข้อมูลและอำนวย
ความสะดวกให้ผู้ที่เก่ียวข้องในงาน
พัสดุและสินทรัพย ์
 

1.จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 ฉบับ 
2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการจัดซ้ือ           
จัดจ้าง และตรวจรับ เปิดเผยราคากลาง
ตามรายการขอเสนอจัดซ้ือจัดจ้าง 
จำนวน 1 ชุด 

งานพัสดุและสินทรัพยด์ำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องชัดเจน
ส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 100 งานพัสดุและ
สินทรัพย์มีการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐถูกต้องตาม
กำหนดเวลา 
 

1.ประเมิน
ประสิทธิภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

1.แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
 
 
 
 

646,500 1.นายนนอนันต์ ศรี
วิชัย  
2.นางสาวนุชเยาว์ 
แซ่โซ้ง 
3.นายวีรานันท์  
ธนันฐิติวัชร ์
4.นางสาวสุชาดา 
วงศ์ใหญ ่
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 3.จัดทำบัญชีและทะเบียนครุภัณฑ์ 
ดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสด ุจัดทำ
ทะเบียนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 1 เล่ม 
4.จัดทำรายการขอซ้ือขอจ้าง (PO) ตาม
รายการขอเสนอจัดซ้ือจัดจ้าง 12 ครั้ง 
5.จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมวัสดุและ
บำรุงรักษาวัสดุเพ่ือยึดอายุการใช้งาน 1 
เล่ม 
6.จัดทำรายงานดำเนินการตรวจสอบ
และจำหน่ายพัสดุประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 
7.จัดสมุดควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานที่
เก่ียวกับงานพัสดุตามหมวดงบประมาณ 
จำนวน 6 เล่ม 
8.ล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ภายใน 10 วัน 
หลังจากการเบิกจ่ายเงินแล้ว 

2. ร้อยละ 80 ครูและผู้ที่เก่ียวข้องมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน
พัสดุและสินทรัพย ์

 
2.ประเมิน 
ความพึงพอใจ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และสินทรัพย ์
 

 
 
2.แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และสินทรัพย ์
 
 
 
 
 
 

 

9. งานธนาคารโรงเรียน 
 
 
 
 
 

1. เพื ่อให้นักเร ียนมีท ักษะอาช ีพมี
ประสบการณ์ในการทำงาน เปิดโอกาส
ให้นักเรียนฝึกทักษะการบริหาร การ
บริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน 
2.เพ่ือนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการใน
งานธนาคารโรงเรียน 

๑. จัดอบรมความเข้าใจงานธนาคาร
โรงเรียนให้กับนักเรียน จำนวน 10 คน 
2. จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
3. จัดทำคู ่ม ือการปฏิบัติงานธนาคาร
โรงเรียน 
4. จัดกิจกรรมนักออมเงินน้อย  
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนฝากเง ิน ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 
6. ดำเน ินการร ับ-ฝากเง ินธนาคาร
โรงเรียน 
7. สร ุป รายงานผลการดำเน ินงาน
ธนาคารโรงเรียนทุกเดือน 
 

น ักเร ี ยนปฏ ิบ ัต ิ ง านธนาค า ร
โรงเรียนมีทักษะ การบริการ และ
การทำงานอย่างมีขั้นตอน ถูกต้อง 
โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ และ
วางแผนจัดการด้านการเงินและ
สามารถน ํ า ไปประย ุกต ์ ใช ้ ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
กับวัย 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีทักษะอาชีพมีประสบ 
การณ์ในการทำงานอย่างมีขั้นตอน 
 
 
 
 
2. ร้อยละ …… ของนักเรียน นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
 
3. ร้อยละ ……. มีความพึงพอใจในจัด
กิจกรรมธนาคาร 
โรงเรียน 

๑. ผลการประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของ
นักเรียน 
 
 
 
๒. ประเมิน 
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการงานธนาคาร
โรงเรียน 

๑.เกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. แบบประเมิน 
ความพึงพอใจต่อการ
ให้ 
บริการงานธนาคาร
โรงเรียน 

6,600 1.นางสาวโสภา บุญ
ม ี
2.นางสาวปุญชรัสมิ์
นาสา 
3.นายวีรานันท์  
ธนันฐิติวัชร ์
4.นายวีรพนธ์ พล
เมฆ 
5.นายนนอนันต์ ศรี
วิชัย 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

10. งานสหกรณ์โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ
เก่ียวกับหลักการขายและบริการ 
 

๑. จัดอบรมความเข้าใจระบบการขาย 
DEK - Shop ให้กับนักเรียน จำนวน 16 
คน 
2. จัดทำคำสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
3. จัดทำ 
4. นักเรียน ครูและบุคลากรเป็นสมาชิก
สหกรณ์โรงเรียน ร้อยละ 100 
5. นำเข้าและเช็คสต๊อกสินค้า 
6. ดำเนินการขายสินค้าและบริการ 
7. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำ
สัปดาห์ 
8. ประชุมสมาชิกและจัดปันผลให้ กับ
สมาชิก          ปีละ 1 ครั้ง 
9. สรุป รายงานผลการดำเนินงาน
สหกรณ์โรงเรียนประจำปี 

น ักเร ี ยนปฏ ิบ ัต ิ ง านส หก รณ์
โรงเรียนมีทักษะ การบริการ และ
การทำงานอย่างมีขั้นตอน ถูกต้อง 
โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ 
 

๑.ร้อยละ ………….. นักเรียนมีความรู้
และทักษะเกี่ยวกับหลักการขายและ
บริการ 
 
 
๒. ร้อยละ ……… มีความพึงพอใจใน
จัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

1.แบบบันทึกรายรับ-
รายจ่าย ซ้ือขายสินค้า
ของสหกรณ์โรงเรียน 
 
2. ความพึงพอใจต่อ
การรับบริการ 

1. บันทึกรายรับ-
รายจ่าย 
 
 
 
 
2. ประเมินความพึง
พอใจ 

- 1.นางสาว           
ยุวันดา ตาคำ 
2.นางกมลวรรณ 
เสียงเย็น 
3.นางสาวนุชเยาว์ 
แซ่โซ้ง 
4.นางสาวกฤติยา
ภรณ์ ไชยวรรณ 
4.นางสาวปุญรัชสมิ์ 
นาสา 
5.นางสาวพิกุล  เป้ีย
ฝ้ัน 
6.นายวีรพนธ์ พล
เมฆ 

11. งานนิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผล 

เพ่ือให้สถาน ศึกษามีแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   และแผน 
ปฏิบัติการประ     จำปีเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาให้เป็นไปตามวิสัย    
ทัศน์ที่กำหนด 

1.จัดประชุมทำความเข้า 
ใจกับบุคลากรของฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง 
2.ตรวจสอบรายละเอียด 
งาน โครงการ ของกลุ่มงานแผนงาน
และงบประมาณ  7 งาน 
3.กำหนดขั้นตอนและรูป 
แบบการดำเนินงานให้เป็นระบบที่
ชัดเจน 
4.รวบรวมงาน โครงการ 
เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ฝ่ายบริหารงานแผนงาน 
และงบประมาณ จำนวน 
1 เล่ม 
5.จัดประชุมชี้แจงการนำแผนปฏิบัติงาน
สู่การปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง 
6.นิเทศ กำกับ ติดตาม  

สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่
เป็นระบบ มีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และใช้ประโยชน์ อ่ืนๆ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1. ฝ่ายบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณมีแผนปฏิบัติการ
ประจำปีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
งานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด 
มีโครงสร้างการบริหารจัดกาบริหาร
จัดการที่เป็นระบบชัดเจน 
2.ร้อยละ 80 ของการตามโครงสร้าง
การบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ   
มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ใช้จ่าย
งบประมาณ ผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.การตรวจแผนปฏิบัติ
การประจำปี กลุ่ม
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ   
 
 
 
 
 
2.การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
 

1.แบบตรวจแผน หรือ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี กลุ่มกลุ่ม
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ   
2. แบบงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ 

- 1.นายปิยะ นาม
บ้าน 
2.น.ส.ยุวันดา ตาคำ 
3.นางกมลวรรณ 
เสียงเย็น 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล 
เคร่ืองมือ 

การวัดประเมิน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติการ 
7.รวบรวมผลการปฏิบัติ  
งานตามแผนปฏิบัติการ จัดทำเป็น
สารสนเทศ  
จำนวน 1 เล่ม 
8.จัดประชุมสะท้อนผล 
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  
9.สรุปผลการดำเนินงาน 
ทุกสิ้นปีการศึกษา จำนวน 1 เล่ม 
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 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งานโภชนาการ 
 
 

1. 1. เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบของงาน
โภชนาการ 

2. 2. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการ
ดำรงชีวติด้านงานโภชนาการ 

3.  
4.  

 

5. 1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
โภชนาการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

6. 2. แต่งตัง้คณะกรรมการงานโภชนาการ
ปีละ 1 ครั้ง 

7. 3. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
โภชนาการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

8. 4.กำหนดรายการอาหารประจำวันให้
ครบ 5 หมู่ตามปฏิทินกำหนดงาน 

9. 5.จัดซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร
ประจำวันให้กับนักเรียน 1,016 คน 
จำนวน 3 มื้อ 300 วัน วันละ 90 บาท 
ต่อคน 
6. ควบคุมการจัดเตรียมและประกอบ
อาหารให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
7. กำกับดูแลคนครัวในการประกอบ
อาหารให้ถูกสุขลักษณะ 
8. ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
ประจำวันและตักอาหารให้เพียงพอต่อ
นักเรียนแต่ละหอนอน 
9. ตรวจสุขภาพประจำปี 
ของคนครัว 2 ครั้ง/ปี 
10. จัดซ้ืออุปกรณ์งานครัวทดแทนของ
เก่าที่ชำรุด 
11. นิเทศ กำกับ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานของคนครัว 

นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ อย่างเพียงพอ และมี
คุณค่าตามหลักโภชนาการทำให้มี
สุขภาพร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 90 ของ นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั 
 
2. ร้อยละ 90 ของ นักเรียน และ
บุคลากรมีความพึงพอใจต่องาน
โภชนาการ 
 
 

1.การตรวจสุขภาพ
ประจำปีของนักเรียน 
 
2. การประเมินความ
พึงพอใจ 

1. รายงานผลการตรวจ
สุขภาพประจำปีของ
นักเรียน 
2.แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

27,432,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น.ส.จิรสุตา 
เมืองอินทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. งานเทคโนโลยีดิจิทัล
และโสตทศันูปกรณ์ 
 
 
 

โรงเรียนบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลย ี
ดิจิทัลและระบบเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1.ประชุมวางแผนการ 
ดำเนินงานจำนวน 1 ครั้ง/ 
ภาคเรียน 
2.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
โสตทัศนูปกรณ์และระบบ เครือ 
ข่าย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

ระบบเทคโนโลยี 
ดิจิทัลและระบบเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจในการใช้ระบบ
เทคโนโลย ี
ดิจิทัล 
2.นักเรียนและบุคลากรมีความพึง
พอใจในการใช้ระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

-สอบถาม 
-ความพึงพอใจ 

-สอบถาม 
-ความพึงพอใจ 

100,000 นาย 
ณัฏฐชัย  
มาตา 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. สำรวจอุปกรณ์โสต 
ทัศนูปกรณ์อย่างน้อย  
เดือนละ 1 ครั้ง 
4. สำรวจระบบเครือข่าย 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
5. ให้บริการงานโสต 
ทัศนูปกรณ์ตลอดปีการศึกษา 
6. ซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
อุปกรณ์  
7. ดูแลรักษาอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ 
8. จัดทำรวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน 
9. รายงานผลการดำเนินงาน 

3.งานชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะสำคัญ มี
ทักษะการดำรงชีวติและมีส่วนร่วมใน
การสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
 

1.โรงเรียนกำหนดนโยบายการมีส่วน
ร่วนงานชุมชนสัมพันธ ์
2. ประชุม วางแผนการดำเนินงาน 1 
ครั้ง 
3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานงานชุมชนสัมพันธ์ 
4. ร่วมงานชุมชนสัมพันธ์อย่างน้อยภาค
เรียนละ 3 ครั้ง 
5. รายงานการดำเนินงานผลการ
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ 1 เล่ม / ภาค
เรียน 

โรงเรียนจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
อันดีงามร่วมกับชุมชน และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 
 
 

ร้อยละ .......ของผู้เก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจการกิจกรรมสานสัมพันธ์อันดี
งานร่วมกับชุมชน และ
ประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์ 
 

-ประเมินความพึงพอใจ 
-การรายงาน 

-แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-แบบรายงาน 

10,000 นายนวภูมิ ประทุม 

4. งานบริการต้อนรับ 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบของงาน
บริการต้อนรับ 
2.เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาการจัด
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ระบบงาน
บริการต้อนรับ 

1.จัดทำเอกสารการยืมวัสดุ-อุปกรณ์งาน
บริการต้อนรับและเอกสารการเข้าใช้
บริการงานโรงแรม 
2.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ ดำเนินงาน
การบริการต้อนรับ 
3.จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์งานบริการต้อนรับ
และงานบริหารจัดการโรงแรม  

เพ่ือให้งานบริการต้อนรับมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตลอดจนผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีอุปกรณ์งาน
บริการต้อนรับ 
และมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การ
ปฏิบัติงานบริการต้อนรับ 
 

-สอบถามความพึง
พอใจ 
 

-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

111,288 นางจุฑารัตน ์
ชิดสนิท 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

4.จัดอบรมคณะกรรมการและนักเรียน
งานบริการต้อนรับปีละ 1 ครั้ง 
5.กำกับ  ติดตามงานคณะกรรมการงาน
บริการต้อนรับ 
6.สรุปผลการดำเนินงาน 

5. งานสำนักงาน โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

1.จัดทำทะเบียนหนังสือ 
ราชการภายนอกและภายใน อย่างน้อย
ปีละ  
2 เล่ม ดังนี ้
- ทะเบียนหนังสือรับ 
- ทะเบียนหนังสือส่ง 
- ทะเบียนบันทึกข้อความ 
3. จัดทำแบบฟอร์มเอกสารทางฝ่าย
บริหารทั่วไป 
4. จัดทำวาระการประชุม,ประสานงาน
กับผู้ที่เก่ียวข้อง จำนวน 1 ครั้ง/เดือน 
5.จัดทำรายงานการประชุมเสนอต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง 
จำนวน  1 ครั้ง/เดือน 
7. จัดทำและจัดเก็บแฟ้มงานธุรการและ
สารบรรณและเอกสารที่หลักฐานที่
เก่ียวกับงานธุรการและสารบรรณให้
เป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการสืบค้น 

ฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถ
ดำเนินงานตามโครงสร้างมีการ
บริหารจัดการที่ถูกต้องเป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพระบบชัดเจน 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไปมีการบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบ มีข้อมูลครบถ้วน 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

1. สังเกต   
2. สำรวจ  
3. สอบถาม 
4. สัมภาษณ์   
5. ประเมินผลงาน 

1. แบบสังเกต 2. แบบ
สำรวจ   
3.สอบถาม 
4. สัมภาษณ์  5. แบบ
บันทึกข้อมูล 

14,000 นางสาว 
ทิพย์เกษร วงศ์ใหญ ่

6.งานแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. จัดประชุมทำความเข้าใจกับบุคลากร
ของฝ่ายบริหารทั่วไปและจัดทำ จำนวน 
1 ครั้ง 
2.ตรวจสอบรายละเอียดงาน โครงการ 
ของฝ่ายบริหารทั่วไปจำนวน 12 งาน 
3. กำหนดขั้นตอนและรูปแบบการ
ดำเนินงานให้เป็นระบบที่ชัดเจน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป    มีแผน พัฒนา
คุณภาพการ ศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปีเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดครู 
บุคลากร มีความรู้ความเขา้ใจใน
การนำแผนสู่การปฏิบัติ ทำให้การ
บริหารจัดการของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหารทั่วไปมีการบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบ มีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

-รายงานการใช้
งบประมาณแผนงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-สรุปงาน โครงการ 
และกิจกรรม 
 
 
 
 

-แบบรายงานการใช้
งบประมาณแผนงาน
บริหารทั่วไป 
-แบบสรุปงาน 
โครงการ และกิจกรรม 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวทิพย์เกษร 
วงศ์ใหญ ่
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. รวบรวมงาน โครงการเพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป 
จำนวน 1 เล่ม 
5.จัดประชุมชี้แจงการนำแผนปฏิบัติงาน
สู่การปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง 
6. นิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน
ตามแผน ปฏิบัติ การภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 
7. รวบรวมผลการปฏิบัติ งานตาม
แผนปฏิบัติการ จัดทำเป็นสารสนเทศ 
จำนวน 1 เล่ม 
8.จัดประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
9. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 1 เล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.งานอาคารสถานที ่
 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม ที่เพียงพอ เหมาะสม 
และมีความปลอดภัย 
2. เพ่ือให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ 
ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

1. กำหนดแนวทาง นโยบาย และ
วางแผนการบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ เป็นระบบที่ชัดเจน จำนวน 1 
ครั้ง 
2. จัดทำคำสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง 
3. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานพัฒนา
อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ 
3.1 ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
3.2 ปรับปรุงบ่อปฏิกูล จำนวน 22 แห่ง 
3.3 ปรับปรุงห้องพักครูเวรจำนวน 1 
แห่ง 
3.4 ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ 
minitheater จำนวน 1 แห่ง 
3.5 ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ห้องการ
จัดการโรงแรม จำนวน 1 แห่ง 

สถานศึกษามีอาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย ทำ
ให้การบริหารจัดการของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
ครู บุคลากรและนักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการรักษา
ความปลอดภัย สามารถนำไปใช้
ในการปฏิบัติงานเพ่ือไม่ให้มีความ
เส่ียง และดำเนินการตาม
มาตรการสถานศึกษาปลอดภัยได้
อย่ามีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 95 ของผู้เก่ียวข้องที่มีความ
พึงพอใจ ต่ออาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ 
ร้อยละ ๑๐๐ ของครูบุคลากรและ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการที่
โรงเรียนได้กำหนดไว ้
 
 
 

การสอบถามความพึง
พอใจ ต่ออาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ 
 
การนิเทศกำกับตาม 
ตามผล 
 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ ต่ออาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ 
 
แบบประเมินการนิเทศ
กำกับตาม 
ตามผล 

8,050,000 นายวิทวัส  อินทะ
รังสี 
 
 



112 
 

ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.6 ปรับปรุงห้องส้วมจำนวน 1 หลัง 
(หอนอนลิ้นมังกรสวรรค์) 
3.7 ปรับปรุงโรงอาบน้ำ จำนวน 1 หลัง 
(หอนอนลานไพลิน) 
4. จัดทำข้อมูลการบำรุงรักษาอาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสรุปรายงาน
ผล เดือนละ 1 ครั้ง 
5. จัดทำข้อมูลการขอใช้อาคารสถานที่ 
และแหล่งเรียนรู้ และสรุปรายงานผล 
เดือนละ 1 ครั้ง 
6. สนับสนุนให้บุคลากรนำกิจกรรม 5 
ส. มาใช้ในการรักษาความสะอาด 
อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม  
7.ดำเนินการตามมาตรการขของ
สถานศึกษาปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 
7.1 กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย 
7.2 ให้ความรู้ครูและบุคลากรในการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
7.3 ประเมินสภาพความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัย 
7.4 จัดทำแผนตามขอบข่ายความ
ปลอดภัย 
- การป้องกัน 
- การปลูกฝัง 
- การปราบปราม 
8.กำกับติดตามตามปฏิทินที่กำหนด 
8.จัดประชุมประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง 
9.จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ปีละ 1
ครั้ง 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

8.งานสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนครูและบุคลากรมี
น้ำประปาไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและมีคุณภาพ  
2.เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้าน
ระบบสื่อสารภายในโรงเรียน
   
3. อาคารเรียน อาคารประกอบมี
ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
4. ถนนทางเดินทุกเส้นทางมีระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
5. อาคารเรียน อาคารประกอบมี
ระบบสื่อสาร(เสียงตามสาย)ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6. มีระบบสื่อสาร(เสียงตามสาย)ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.ซ่อมบำรุงปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบน้ำ
และระบบไฟฟ้า อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หอนอน บ้านพักครู แฟลตครู 
ระบบไฟฟ้าส่อง สว่างตามถนน โรงจอด
รถโรงอาหาร หอประชุม 
2. ซ่อมระบบสื่อสารเสียงตามสาย
อาคารเรียน อาคารประกอบ หอนอน 
ไมค์โครโฟนจุดประชาสัมพันธ์ 3จุด 
ได้แก่ 1 จุดประชาสัมพันธ์ป้อมยาม 2 
จุดประชาสัมพันธ์หน้าห้องสำนักงาน3 
จุดประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลักไตรรงค์ 
3. กำหนดนโยบายด้านการใช้น้ำ 
3.1 ให้ความรู้นักเรียนครูและบุคลากร
ในการใช้น้ำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
3.2ประเมินสภาพความเส่ียงด้านการใช้
น้ำและไฟฟ้า 

1. นักเรียนครูและบุคลากรใน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 
จังหวัดพะเยา มีน้ำประปาไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและมี
คุณภาพ 
2. โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณภาพที่ด ี
3.โรงเรียนมีระบบสื่อสาร ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณภาพที่ด ี

1.ร้อยละ100ของครูบุคลากรและ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการที่
โรงเรียนได้กำหนดไว ้
1.1 มีน้ำประปาที่ใสสะอาดเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและมี
คุณภาพ 
1.2 ร้อยละ 80 ของอาคารเรียน 
อาคารประกอบมีระบบไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1.3 ร้อยละ 80 ถนนทางเดินทุกเส้น
มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.ร้อยละ 80 อาคารเรียน อาคาร
ประกอบมีระบบสื่อสาร 
(เสียงตามสาย) 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.การสอบถามความ
พึงพอใจต่องาน
สาธารณูปโภค 
2.การนิเทศกำกับ
ติดตามผล 

1.แบบสอบ ถามความ
พึงพอใจ ต่องาน
สาธารณูปโภค 
2.แบบประเมิน 
3.แบบนิเทศกำกับ
ติดตามผล 

1,250,000 นายปริญญา  
ไวรักษ์ 
 

9.งานปรับภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

1.เพ่ือให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม ที่เพียงพอ เหมาะสม 
และมีความปลอดภัย 
2.เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกิดความ
ตระหนักเห็นความสำคัญในการ
แก้ปัญหาขยะในโรงเรียนร่วมกัน    
3.เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ 
zero waste 
4.ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโดยนำ
พลังงานสะอาดมาทดแทน 
5.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
ให้กับทางโรงเรียน 

1. กำหนดแนวทาง นโยบาย และ
วางแผนงานปรับภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมให้เป็นระบบ
ที่ชัดเจน จำนวน 1 ครัง้ 
2. จัดทำคำสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานจัดภูมิทศัน์และสิ่งแวดล้อม 
จำนวน 1 ครั้ง 
3. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานปรับภูมิ
ทัศน์ และสิง่แวดล้อม 
3.1ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าหอประชุม 
จำนวน 1 ครั้ง 
3.2 จัดสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคาร
อำนวยการโดยการปลูก 
ต้นไม้ประดับ1 ครั้ง 

1.โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศให้มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.ครู บุคลากรและนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
โรงเรียน ตั้งแต่ต้นทางอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๒๔ จังหวัดพะเยา 
3.สถานศึกษามีการใช้พลังงานลดลง 
 

1.ร้อยละ 90 ของผู้เก่ียวข้องที่มี
ความพึงพอใจ ต่ออาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ 
2.สถานศึกษาได้รับการรับรองเป็น
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) 
3.ขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภทอย่างถูกต้องร้อยละ 90 
4.สถานศึกษาได้รับการรับรองเป็น
สถานศึกษาที่สามารถลดการใช้
พลังงาน 

1.การสอบถามความ
พึงพอใจ ต่อ งานปรับ
ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
2.การสังเกต 
3.การบันทึกการใช้
พลังงาน 
3.แบบนิเทศกำกับ
ติดตามผล 
 
 
 

1.แบบสอบ 
ถามความพึงพอใจ ต่อ 
งานปรับภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
2.แบบสังเกต 
3.แบบราย 
งานการใช้พลังงาน 
4.แบบนิเทศกำกับ
ติดตาม 
 
 
 

1,300,000 1.นาย 
จักรพงษ์  แสงแก้ว 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำ 
โดยการปลูกไม้ประดับเพ่ือดับกลิ่น 
จำนวน 1 แห่ง 
3.4 ปรับปรุงสวนหย่อม บริเวณหน้า
โรงเรียนจำนวน 1 แห่ง 
3.5 ปรับปรุงสวนดอกไม้บริเวณอาคาร 
3 โดยการปลูกซ่อมแซมดอกไม้ 
3.6 ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร
ประถม จำนวน 1 แห่ง 
3.7 ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร
ประถม จำนวน 1 แห่ง 
3.8 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างห้อง
ดนตรี และห้องคหกรรม จำนวน 1 แห่ง 
3.9 จัดสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคาร
หน้าเสาธงโดย1 ครั้ง 
3.10 จัดกิจกรรมจัดการขยะ จำนวน 1 
ครั้ง 
3.11 จัดจ้างผู้รับเหมาในปรับปรุงพ้ืนที่
แหล่งเรียนรู้ 3 แห่ง 
3.12 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักขยะ
จำนวน 6 จุด 
3.13 จัดกิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากร
นำหลัก 3 R มาใช้ จำนวน 1 ครั้ง 
3.14 ดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการ
จัดการขยะ จำนวน 1 ครัง้ 
3.15 จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 
จำนวน 1 ครั้ง 
3.16 จัดทำข้อมูลการใช้พลังงาน และ
สรุปรายงานผล เดือนละ 1 ครั้ง 
4.  จัดทำข้อมูลการภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม 1 ครั้ง/ปี 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตาม 
แผนปฏิบัติการ จำนวน 1 เล่ม 

10.ยานพาหนะ 
 

เพ่ือสนับสนุนการให้บริการยานพาหนะ
ที่ปลอดภัยเพ่ือบริการผู้เรียน ครู และ
บุคลากร 
 

1. จัดทำคำสัง่แตง่ตั้งพนักงานขับรถ  
จำนวน 1 ฉบับ 
2.จัดทำทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะ 
1 เล่ม 
3. จัดทำทะเบียนคุมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ยานพาหนะ 1 เล่ม 
5. จัดทำทะเบียนคุมการต่อภาษีและ
ประกันภัยยานพาหนะ 1 เล่ม 
6.บำรุงรักษาสภาพ รถยนต์ราชการ 
จำนวน   
15 คัน 
7.บำรุงรักษาสภาพ รถยนต์ราชการ 
จำนวน  15 คัน 
8. ต่อทะเบียนรถยยนต์สว่นกลาง 
จำนวน 10 คัน 
9. ต่อประกันรถยยนต์ส่วนกลาง 
จำนวน 10 คัน 
10. ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงาน 
จำนวน 1 ครั้ง 
11. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ จำนวน 1 เล่ม 

ยานพาหนะทุกคันได้รับการดูแล
เอาใจใส่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานที่
ปลอดภัยสามารถให้บริการ
นักเรียน ครู และบุคคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยานพาหนะทุกคันได้รับการ
ตรวจเช็คสภาพการใช้งาน 
ซ่อมแซม และบำรุง ตามอายุ เช่น 
การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ล้อยาง 
ระบบไฟของรถยนต์ 

ร้อยละ 95 ของครูและบุคคลากรมี
ความพึงพอใจในการใช้งาน
ยานพาหนะ 

การประเมินความพึง
พอใจ 
 
 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

530,000 นางจุฑารัตน์  ชดิ
ชนิด 

11.พนักงานบริการและ
ลูกจ้าง 
 
 
 
 

เพ่ือปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
ของ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง
ชั่วคราว 

1.วางแผนการทำงานของลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างชั่วคราว 
2.กำหนดขอบเขตงานของลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างชั่วคราว 
4.ติตตามและตรวจสอบการทำงานของ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 

ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
มีการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและรายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ผ่านทางระบบ 
 

ร้อยละ 85 ของลูกจ้างชั่วคราวและ
ลูกจ้างประจำมีการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมมอบหมายและรายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ผ่าทางระบบ 
 

การนิเทศกำกับตาม 
ตามผล 

แบบนิเทศกำกับติด 
ตามผล 

- นายวิทวัส  อินทะ
รังษี 



116 
 

ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

12.งานกิจกรรมโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม ที่เพียงพอ เหมาะสม 
และมีความปลอดภัย 
2.เพ่ือให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ที่
เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำรงไว้
ซ่ึงประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย
และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
4.เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ทักษะจากประสบการณ์จริงใน
กิจกรรมวันสำคัญที่สถานศึกษาจัด
ขึ้น 

1.ดำเนินการวางแผนจัดสถานที่ใน
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของทาง
โรงเรียน 
2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง 
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันสำคัญที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
ได้แก่  
   1. วันสถาปนาโรงเรียน  
   2. กิจกรรมมอบของพระราชทาน 
(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)  เป็นต้น 
 

1.ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกัน
จัดสถานที่กิจกรรมวันสำคัญต่าง 
ๆ ของโรงเรียน 
2.กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆของ
โรงเรียนได้รับการจัด สถานที่และ
ตกแต่งที่สวยงาม และมีความ
ปลอดภัย 
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ 
และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงามและได้มีส่วน 
 

1.ร้อยละ 95 ของครู บุคลากรและ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจ ต่อการจัด
สถานที่ในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
2.ร้อยละ 95 ของครูบุคลากรและ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการที่
โรงเรียนได้กำหนดไว ้
3.งานกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆของ
โรงเรียนได้รับการจัดสถานที่ และ
ตกแต่งสวยงามและมคีวามปลอดภัย 
 
 

1.สอบถาม.ความพึง
พอใจต่อการจัดสถานที่
ต่าง ๆ ในวันสำคัญ 
2.รายงานการ
ปฏิบัติงาน 
3.นิเทศกำกับและ
ติดตาม 

1.แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการจัด
สถานที่ต่าง ๆ ในวัน
สำคัญ 
2.แบบบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
3.แบบนิเทศกำกับและ
ติดตาม 

70,870 นายนิพล  โทรักษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

4. กลุ่มบริหารงกิจการนักเรียน 

ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

1.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนเรียนรวม 
2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ 
เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู ้
3.ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และอัตลักษณ์ เพ่ือให้เป็น
พลเมืองดี ของสังคม 
4.พัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้มีสมรรถนะ
สำคัญ ด้านความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคดิ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ 
และความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
5.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือให้มีทักษะอาชีพตามความ
ถนัด ความ 
สนใจ 
6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือให้มีทักษะการดำรงชีวิต
ตามหลักสูตรโรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์  

1.กิจกรรมงานสภานกัเรียน 
1. จัดทำคู่มือคณะกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนจำนวน 1 เล่ม 
2.จัดทำครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภา
นักเรียน 1 ครั้ง / ปี 
การศึกษา 
3.ประชาสัมพันธ์คัดเลือกคณะกรรมการ
สภานักเรียน 
4.ดำเนินงานกิจกรรม 
5.สรุปผลกิจกรรม 
6.รายงานผลกิจกรรม 
2. กิจกรรมงานวันสำคัญ 
1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการงานวัน
สำคัญ จำนวน 1 ครั้ง คณะครูและสภา
นักเรียน เพ่ือวางแผน และเตรียมการ 
2.จัดกิจกรรมงานวันสำคัญตามปฎิทิน 
3. 5. ประเมินผลการกิจกรรมตามปฎิ
ทิน 
6. จัดให้มีการประชุมสะท้อนผลการจัด
กิจกรรม 
7. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
จำนวน ๑ ฉบับ 
3.กิจกรรมงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
1. จัดประชุมคณะและบุคลากรที่เก่ียว
เพ่ือมอบหมายแบ่งภาระงาน พร้อมทั้ง
กำหนดปฎิทินการปฎิบัติงาน 
2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
3. จัดกิจกรรมตามปฎิทิน 

1.กิจกรรมงานสภานกัเรียน 
1.ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้
จิตสำนึกที่ถูกต้องเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จัก
รักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาค และศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ 
ผ่านกจิกรรมการเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียน 
2. นักเรียนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน 
2. กิจกรรมงานวันสำคัญ 
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ทุกคน
ได้รับ ส่งเสริม สนับสนุน และเข้า
ร่วมกิจกรรม วันสำคัญเก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัติริย์ และ
ปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนมี
จิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระ
มหากษัติริย์ 
 
 
3.กิจกรรมงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
1 นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ทุกคน
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา  

1.ร้อยละ....ของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
2.ร้อยละ....ของนักเรียนที่มี
สมรรถนะสำคัญตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
 

การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
  
 
การประเมินสมรรถนะ 
 
 
การประเมินความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม 
 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
  
แบบการประเมิน
สมรรถนะ 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม 
 
แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

143,955 นางพิมลพันธ์ 
นายวรกันต์ 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.ประเมินผลการจัดกิจกรรมภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
5. จัดให้มีการประชุมสะท้อนผลการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
จำนวน ๑ ฉบับ  

2.เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาจิต 
สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
3.นักเรียนได้ปฎิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนทีด่ีและสืบ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 

2. งานสำนักงาน โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

1.จัดทำทะเบียนหนังสือ 
ราชการภายนอกและภายใน อย่างน้อย
ปีละ  
2 เล่ม ดังนี ้
- ทะเบียนหนังสือรับ 
- ทะเบียนหนังสือส่ง 
- ทะเบียนบันทึกข้อความ 
2. จัดทำแบบฟอร์มเอกสารทางฝ่าย
กิจการนักเรียน แบบกจ.1-กจ.18 นำไป
แขวนบนเว็ปเพจของกิจการนักเรียน 
3. จัดทำวาระการประชุม,ประสานงาน
กับผู้ที่เก่ียวข้อง จำนวน  
1 ครั้ง/เดือน 
4.จัดทำรายงานการประชุมเสนอต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง 
จำนวน        1 ครั้ง/เดือน 
6. จัดทำและจัดเก็บแฟ้มงานธุรการและ
สารบรรณและเอกสารที่หลักฐานที่
เก่ียวกับงานธุรการและสารบรรณให้
เป็นหมวดหมู่ และสะดวกในการสืบค้น 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
สามารถดำเนินงานตามโครงสร้าง
มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพระบบชัดเจน 
 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนมีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบ มีข้อมูล
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 

-รายงานการจัดทำ
ทะเบียนหนังสือ 
-รายงานแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการ
เข้าไปใช้บริการเว็ปเพจ
กิจการนักเรียน 
 

-แบบรายงานจัดทำ
ทะเบียนหนังสือ 
-แบบประเมินความพึง
พอใจการเข้าใช้
บริการเว็ปกิจการ
นักเรียน 

- นางสาวพัชญา 
 ผัดหน้า 

3.งานแผนงาน 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

1. จัดประชุมทำความเข้าใจกับบุคลากร
ของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและ
จัดทำ จำนวน 1 ครั้ง/เดือน 
2.ตรวจสอบรายละเอียดงาน โครงการ 
ของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจำนวน 
9 งาน 1 โครงการ 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนมี
แผนพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำปีเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดครู 
บุคลากร มีความรู้ความเขา้ใจใน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนมีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบ มีข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วน สามารถนำไปใช้
ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

-รายงานการใช้
งบประมาณแผนงาน
ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
-สรุปงาน โครงการ 
และกิจกรรม 

-แบบรายงานการใช้
งบประมาณแผนงาน
บริหารกิจการนักเรียน 
-แบบสรุปงาน 
โครงการ และกิจกรรม 
 

- 
 
 
 
 
 

นางสาวพัชญา 
ผัดหน้า 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. กำหนดขั้นตอนและรูปแบบการ
ดำเนินงานให้เป็นระบบที่ชัดเจน 
4. รวบรวมงาน โครงการเพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน จำนวน 1 เล่ม 
5.จัดประชุมชี้แจงการนำแผนปฏิบัติงาน
สู่การปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง 
6. นิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน
ตามแผน ปฏิบัติ การภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 
7. รวบรวมผลการปฏิบัติ งานตาม
แผนปฏิบัติการ จัดทำเป็นสารสนเทศ 
จำนวน 1 เล่ม 
8.จัดประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ       ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
9. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 1 เล่ม 

การนำแผนสู่การปฏิบัติ ทำให้การ
บริหารจัดการของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. งานทักษะการ
ดำรงชีวิต 

1. เพ่ือจัดระบบงานทักษะการ
ดำรงชีวติให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
การดำรงชีวิต ตามมาตรฐานที่
โรงเรียนกำหนด 

1. จัดทำคู่มือระบบงานทักษะการ
ดำรงชีวติของโรงเรียนจำนวน 1 เล่ม 
2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานทักษะดำรงชวีิต 1 ครั้ง / ปี
การศึกษา 
3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการงาน
ทักษะการดำรงชีวติ ให้กับบุคลากร
จำนวน 1 ครั้ง  
4. จัดกิจกรรมทักษะการดำรงชีวิต 8 
กิจกรรม ดังนี้  
  4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยตาม
แผนกิจกรรมทุกวัน  
  4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกายทุกวัน 

นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ทุกคน
ได้รับ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิด
ทักษะการดำรงชีวติอันเป็นทักษะ
ที่จำเป็นต่อการป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีวิถีการดำเนิน
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

๑. ร้อยละ....ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะการดำรงชีวิตตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสงเคราะห์ 
 
๒. ร้อยละ....ของนักเรียนมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะ ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 

ประเมินทักษะการ
ดำรงชีวติ 
 
 
 
 
การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะ 

แบบรายงานผลการ
ประเมินทักษะการ
ดำรงชีวติ 
 
 
แบบรายงานผลการ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และ
สมรรถนะ 

 นายนวพล คมบาง 
นางลภัสรดา อินทะ
รังษี  
ครูหอนอน 
ครูประจำชั้นป.1 - 
ม.6 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4.3 จัดกิจกรรมหลักโภชนาการทุกวัน 
  4.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น 
2 วัน/สัปดาห์ 
  4.5 จัดกิจกรรมหลักไตรรงค์ทุกวัน 
  4.6 จัดกิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้นำ
ทุกวัน 
  4.7 จัดกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ 2 
วัน/สัปดาห์ 
  4.8 จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมทุกวัน 
5. ประเมินผลกิจกรรมทักษะการ
ดำรงชีวติ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. จัดให้มีการประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงานทักษะการดำรงชีวติภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
7. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
จำนวน 1 ฉบับ 

5.งานส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้าน
สุขภาพที่ดี  มีร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง  
2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมวางแผนในฝ่ายงานจำนวน 1 
ครั้ง/ภาคเรียน 
2.จัดตั้งคณะกรรมการทำงานอนามัย
โรงเรียน 1ครั้ง/ปีการศึกษา 
3.คัดเลือกนักเรียนจิตอาสาเพ่ือ
ช่วยเหลืองานอนามัยโรงเรียนจำนวน 
15 คน 
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
นักเรียนเพ่ือนำไปสู้โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย 
4.1.จัดให้มีแนวทางการบริโภคอาหาร
ลด หวาน เค็ม มัน 
4.2.จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมทาง
กายภาพสูงดีสมส่วน 
5.จัดหาเวชภัณฑ์ยา 

-นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาทุกคน
ได้รับการให้บริการด้านสุขภา
อนามัยที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการ
อยู่โรงเรียนประจำพักนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ…..ของนักเรียนได้รับการ
ให้บริการด้านสุขภาอนามัยที่เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการอยู่โรงเรียน
ประจำพักนอน 
2.ร้อยละ.......ของนักเรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การสอบถามความพึง
พอใจ 
 
 
 
 
การประเมินสมรรถนะ 
และสุขภาวะนักเรียน
ตามเกณฑ์กรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 

-แบบสอบ 
ถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
แบบประเมินสมรรถนะ 
และสุขภาวะนักเรียน
ตามเกณฑ์กรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 

90,415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางฐิติมา               
สุริหาร 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.จัดหาเวชภัณฑ์ยาปีการศึกษาละ1
ครั้ง 
6.กิจกรรมอย.น้อย 
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
6.1.จัดให้มีการอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่
นักเรียนจิตอาสา อย.น้อย  1ครั้ง/ปี
การศึกษา 
6.2.ย้ายสิทธิการษาพยาบาลนักเรียน
เข้าเขตพ้ืนที ่
6.3.จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6.4.จัดให้กิจกรรมหมักเหาประจำเดือน 
6.5.จัดให้มีการตรวจดานทันตกรรม 
ภาคเรียนละ1ครั้ง 
6.6.จัดให้มีการตรวจวัดสายตานักเรียน
ปีการศึกษาละ1ครั้ง 
6.7.ให้บริการด้านสุขภาพและการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นตลอดปีการศึกษา 
-สรุปผลการดำเนินงาน 
7.จัดให้มีมาตรการระบาดและโรคตดิต่อ
ตามฤดูการ 
7.1.จัดให้มีการพ่นหมอกควันภาคเรียน
ละ1ครั้ง 
7.2.จัดให้มีการทำลายไข่ลุกน้ำยุงลาย
ภาคเรียนละ1ครั้ง 
7.3.จัดหาวัสดุอุปกณ์และสิ่งอำนวย
สะดวกในการดำเนินงานโรคระบาด 
7.4.สรุปผลการดำเนินงาน 
8.จัดให้มีการประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงานเพ่ือนำไปประปรุงแก้ไขและ
พัฒนา ปีการศึกษาละ1ครั้ง 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกันอุบัติเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับการคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ 

1.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียน
ได้รับทราบถึงวัตถุประสงคข์องงาน
ประกันอุบัติเหตุ 
2.ประชุมชี้แจงแจ้งกรมธรรม์ให้กับ
ผู้ปกครองได้รับทราบปีการศึกษาละ
หนึ่งครั้ง 
3.ประชุมวางแผนในการดำเนินการ 
4.ติดต่อบริษัทประกันภัยเพ่ือดำเนินการ
ซ้ือกรมธรรม์ 
5.จัดให้มีการประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงาน ปีการศึกษาละ1ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนได้รับความคุ้มครองเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ..... ของนักเรียนได้รับความ
คุ้มครองทางประกันอุบัติเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามความพึงพอใจ 
-เก็บข้อมูลการเบิก
ประกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถาม 
-แบบเก็บข้อมูลงาน
ประกันอุบัติเหตุ 
-แบบรายงานการ
ประกันอุบัติเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
นายภาคีนัญ ชัยก๋า 

6.งานบริหารงานดูแล
นักเรียนประจำ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และมีทักษะการดำรงชีวิต 
 

1. แต่งตัง้คณะดำเนินงานประจำปี
การศึกษา 2565 
1. จัดทำคู่มืองานบริหารงานดูแล
นักเรียนประจำ 1 ชุด 
(แบบออนไลน์) 
2. จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้คณะ
ครูทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. จัดอบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติการอยู่
โรงเรียนประจำเป็นระดับหอนอน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
3. จัดประเมินความสะอาดหอนอน 22 
หอนอน ทุกวัน โดยครูเวรประจำวัน 
4. จัดประเมินการวิ่งระเบียบแถว 22 
หอนอน ทุกวัน โดยครูเวรประจำวัน 

1. นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  
 
2. ครูหอนอนสามารถดูแล
นักเรียนประจำ ได้อย่างมี
ศักยภาพ ตามมาตรฐานการดูแล
นักเรียนประจำ 

1. ร้อยละ ....... ของนักเรียนโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัด
พะเยา 
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 
2. ร้อยละ.......ของนักเรียนที่มีทักษะ
การดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
 
3. ร้อยละ .... ของครูหอนอนมีผล
การประเมินมาตรฐานการดูแล

1. การประเมินความ
พึงพอใจ 
 
 
 
 
2. การประเมินทักษะ
การดำรงชีวิต 
 
 
 
3. การประเมิน
มาตรฐานการดูแล
นักเรียนประจำ  

1. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 
 
 
 
2. แบบประเมินทักษะ
ดำรงชีวติ 

 
 
 

3. แบบประเมิน
มาตรฐานการดูแล
นักเรียนประจำ  

 นางญาณินญา 
นายวินัย 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวประจำ
หอนอน 
จำนวน 22 หอนอน ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
6. จัดให้มีการประเมินกิจกรรมอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ประหยัดน้ำ – 
ไฟ) 
จำนวน 22 หอนอน เดือนละ 1 ครั้ง 
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูหอนอนเดือนละ 1 ครั้ง 
โดยคณะกรรมการที่ได้รับแตง่ตั้ง 
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครูหอนอนภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
9. จัดกิจกรรมรับ – ส่ง นักเรียนกลับ
บ้าน ตามมาตรการของทางโรงเรียน 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
10. จัดหาปัจจัยพ้ืนฐานให้นักเรียน ตาม
ขั้นตอนที่โรงเรียนกำหนด ภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 
11. จัดให้มีการประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงานบริหารงานดูแลนักเรียน
ประจำ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

นักเรียนประจำ ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด 
 

 
 

 

7.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมนักเรียนทุกคน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 1 เล่ม 
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้กับบุคลากรจำนวน 1 ครั้ง  
3. จัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
  3.1 รู้จักนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ทุกคน
ได้รับการคัดกรอง ส่งเสริม 
สนับสนุน และการแก้ไข โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ส่งผลให้นักเรียนสามารถสำเร็จ
การศึกษา รู้จักตนเอง แก้ไขปัญหา 
และเป็นพลเมืองที่ดีแก่สังคม 

1. ร้อยละ....ของนักเรียนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้มีความสามารถ
ที่จะช่วยเหลือตนเองได้ 
1. ร้อยละ....ของนักเรียนมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะ 

การตรวจสอบข้อมูล
การเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
การประเมนิ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะ 

แบบตรวจสอบข้อมูล
การเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
แบบรายงานผลการ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และ
สมรรถนะ 

 นางลภัสรดา 
อินทะรังษ ี
นายยศวรรธ 
มากสุข 
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ที่/ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ 
การวัดประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3.2 การคัดกรองนักเรียน ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
  3.3 จัดกิจกรรมการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   3.4 จัดกิจกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   3.5 จัดกิจกรรมการส่งต่อ ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
4. จัดให้มีการประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
๕. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
จำนวน ๑ ฉบับ 

8.งานเสริมสร้าง
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ 

1. เพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
ด้วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้
สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด 

1. จัดทำคู่มืองานเสริมสร้างพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ 1 ชุด 
(แบบออนไลน์) 
2. จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้คณะ
ครูทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน ตาม
ระดับชั้น 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พ่ึงประสงค์ 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
4. จัดให้มีการประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ 
 

นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  
 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ได้สำเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด 
 
 

การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 
 
 
การบักทึกการเข้าเรียน 
ประจำวิชา  
 
รายงานการสำเร็จ
การศึกษา 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
 
 

แบบบักทึกการเข้า
เรียน 
ประจำวิชา  
 
แบบรายงานการสำเร็จ
การศึกษา 

 นางญาณินญา 

นายวินัย 
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4.2 รายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามกลยุทธ์ 
กลยุทธที่ 1 ด้านสิทธิและการขยายโอกาสทางการศึกษา 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัดผลประเมินผล 

งบประมาณ 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำ
จังหวัดหนองคาย
กิจกรรมที่ 1 
จัดทำวารสาร
ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 2 
จัดป้ายนิเทศนิเทศ
นำเสนอข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 3 
ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการในแต่ละ
อำเภอ 
 

1. เพื่อให้ครูสามารถจัดทำ
แผน ITP ของเด็กแต่ละ
บุคคลได้อย่างถูกต้อง 
 
2. เพื่อให้ครูสามารถ
จัดทำแผน IEP ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 
3. เพื่อให้ครูสามารถ
จัดทำแผน IIP ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 
4. เพื่อให้ครูมีความรู้
เกี่ยวกับแนวทางในการ
ดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.ครูและบุคลากร
จำนวน 40 คน 
2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครู 
จำนวน 4 ครั้ง (4 วัน) 
3. ITP ของนักเรียน 
14 คน 
4. IEP ของนักเรียน 14 
ฉบับ 
5. IIP ของนักเรียน 14 
ฉบับ 
 

ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทำแผนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน
พิการท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการจำเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล 
ประกอบด้วย แผน 
Individual 
Transition Plan (ITP) 
จัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
Individual 
Education Program 
IEP ท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน
และจัดทำแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล 
Individual 

การตรวจแผน ITP 
 
 
 
 
 
การตรวจแผน IEP 
 
 
 
 
 
การตรวจแผน IIP 
 
 
 
 
 

แบบตรวจสอบ
แผน ITP 

 
 
 
 

แบบตรวจสอบ
แผน IEP 

 
 
 
 

แบบตรวจสอบ
แผน IIP 

 
 
 
 

ร้อยละ……ของครู
ท่ีสามารถจัดทำ
แผน ITP ของเด็ก
แต่ละบุคคลได้
อย่างถูกต้อง 
 
ร้อยละ……ของครู
ท่ีสามารถจัดทำ
แผน IEP ของเด็ก
แต่ละบุคคลได้
อย่างถูกต้อง 
 
ร้อยละ……ของครู
ท่ีสามารถจัดทำ
แผน IIP ของเด็ก
แต่ละบุคคลได้
อย่างถูกต้อง 

 

2,000 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัดผลประเมินผล 

งบประมาณ 

Implementation 
Plan IIP ท่ีเช่ือมโยงกับ
แผน IEP รวมทั้งมี 
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การทดสอบความรู้ แบบทดสอบ
ความรู้ระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ร้อยละ…….ของ
ครูท่ีมีความรู้
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัดผลประเมินผล 

งบประมาณ 

โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการ
บริหารจัดการการ
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำ
จังหวัดหนองคาย  
จำนวน 4 ระบบ 
1. ระบบ
บริหารงานบุคคล 
2. ระบบ
บริหารงานแผนงาน
ฯ 
3. ระบบ
บริหารงานวิชาการ 
4. ระบบริหารงาน
ท่ัวไป 

เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การบริหารจัดการศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดหนองคาย 

1. บุคลากร 
จำนวน 60 คน  
2. จัดประชุมพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด
หนองคายมีการบริหาร
จัดการโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ทำให้มีการบริหาร
จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ร้อยละ....ของ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบ
บริหารงาน 4 กลุ่ม
งาน 

การประเมิน
ความพึงพอใจ
การใช้ระบบ
บริหารงาน 4 
กลุ่มงาน 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
การใช้ระบบ
บริหารงาน 4 
กลุ่มงาน 
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กลยุทธที่ 3 ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัดผลประเมินผล 

งบประมาณ 

โครงการศูนย์ฯ น่า
อยู่ คุณครูมีส่วน
ร่วม  
1. กิจกรรมศึกษาดู
งานในการพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ 
2. ประชุมร่วมกัน
จัดทำแผนการ
พัฒนาอาคาร
สถานท่ี 
สภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ 
3. กิจกรรมจิตอาสา
เพื่อดำเนินงานตาม
ภาระงาน 
    

1. เพื่อให้บุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานอาคาร
สถานท่ีมีประสบการณ์
และแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานท่ี สภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ 
 
 
2. เพื่อให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู ้
 

1. บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานอาคาร
สถานท่ีและแหล่ง
เรียนรู้ จำนวน 10 คน 
2. ดูงานสถานศึกษา
จำนวน 2 แห่ง 
(ศูนย์ฯ ร้อยเอ็ด และ
ศูนย์......) 
3. จัดทำสวนกระตุ้น
พัฒนาการ จำนวน ..... 
จุด 

บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
งานอาคารสถานท่ีมี
ประสบการณ์และ
แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
อาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ และนำมา
พัฒนาให้เหมาะสมกับ
สภาพความต้องการ
จำเป็น ของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดหนองคายโดย
บุคลากรอื่น ๆ มีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน
เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน 

การประเมินความพึง
พอใจต่อโครงการ
ศูนย์ฯ น่าอยู่ คุณครู
มีส่วนร่วม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
ศูนย์ฯ น่าอยู่ 
คุณครูมีส่วน
ร่วม 

ร้อยละ ..... ของ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการศูนย์ฯ 
น่าอยู่ คุณครูมี
ส่วนร่วม 
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กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัดผลประเมินผล 

งบประมาณ 

โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่
ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 
 
 กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาครูเพื่อให้มี
ความรู้และสามารถ
จัดทำส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
  
กิจกรรมที่ 2 

 
 
 
 
 
1. เพื่อให้ครูมีความรู้และ
สามารถจัดทำส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
 
 

1. บุคลากรจำนวน 32 
คน 
 
2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำส่ือ 
นวัตกรรมเทคนโนโลยี 
จำนวน.1 ครั้ง จำนวน
1 วัน 
 
3. ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี จำนวน 32 
รายการ 

ครูมีความรู้และ
สามารถจัดทำส่ือ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน
แต่ละบุคคล และได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ด้านส่ือ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทำให้มีขวัญ
และกำลังใจในการ

การตรวจสอบผลงาน แบบตรวจสอบ
ผลงาน 

ร้อยละ100 ของ
ครูท่ีสามารถทำ
ส่ือ เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัดผลประเมินผล 

งบประมาณ 

จัดให้มีการประกวด
ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
 

2. ให้มีได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติด้านส่ือ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี 

 
4. จัดกิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติปีละ 1 
ครั้ง  

พัฒนาคุณภาพของงาน
ต่อไป 

 
 
 

กลยุทธที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัดผลประเมินผล 

งบประมาณ 

โครงการพัฒนาครู
สู่การพัฒนา
นักเรียน 
 
กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผน ITP ของเด็ก
แต่ละบุคคล 
 

 
 
 
 
1. เพื่อให้ครูสามารถจัดทำ
แผน ITP ของเด็กแต่ละ
บุคคลได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 

1.ครูและบุคลากร
จำนวน 40 คน 
2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครู 
จำนวน 4 ครั้ง (4 วัน) 
3. ITP ของนักเรียน 
14 คน 
4. IEP ของนักเรียน 14 
ฉบับ 

ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทำแผนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน
พิการท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการจำเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล 
ประกอบด้วย แผน 
Individual 
Transition Plan (ITP) 
จัดทำแผนการจัด

การตรวจแผน ITP 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจแผน IEP 
 

แบบตรวจสอบ
แผน ITP 

 
 
 
 
 
 

แบบตรวจสอบ
แผน IEP 

ร้อยละ……ของครู
ท่ีสามารถจัดทำ
แผน ITP ของเด็ก
แต่ละบุคคลได้
อย่างถูกต้อง 
 
 
 
ร้อยละ……ของครู
ท่ีสามารถจัดทำ

1,000 
 



131 
 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการ
วัดผลประเมินผล 

งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 2
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดทำแผน IEP  
 
กิจกรรมที่ 3
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดทำแผน IIP 
 
กิจกรรมที่ 4 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางในการ
ดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2. เพื่อให้ครูสามารถ
จัดทำแผน IEP ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 
3. เพื่อให้ครูสามารถ
จัดทำแผน IIP ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
4. เพื่อให้ครูมีความรู้
เกี่ยวกับแนวทางในการ
ดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

5. IIP ของนักเรียน 14 
ฉบับ 
 

การศึกษาเฉพาะบุคคล 
Individual 
Education Program 
IEP ท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน
และจัดทำแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล 
Individual 
Implementation 
Plan IIP ท่ีเช่ือมโยงกับ
แผน IEP รวมทั้งมี 
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
การตรวจแผน IIP 
 
 
 
 
 
การทดสอบความรู้ 

 
 
 
 
 

แบบตรวจสอบ
แผน IIP 

 
 
 
 

แบบทดสอบ
ความรู้ระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

แผน IEP ของเด็ก
แต่ละบุคคลได้
อย่างถูกต้อง 
 
 
ร้อยละ……ของครู
ท่ีสามารถจัดทำ
แผน IIP ของเด็ก
แต่ละบุคคลได้
อย่างถูกต้อง 

 
ร้อยละ…….ของ
ครูท่ีมีความรู้
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
4.3 รวมค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2565 
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(ใช้ตารางนี้)  
กลุ่มงาน                 ปริมาณ ประเภทเงิน 

    จำนวนงาน จำนวนโครงการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอื่นๆ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ      
กลุ่มบริหารงานบุคคล      
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ      
กลุ่มบริหารงานทั่วไป      
                                  รวม      

 
 
 

รายละเอียด งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอื่นๆ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งาน 12 งาน 72,846 - - 
โครงการ 2 โครงการ 3,000 - - 
รวม 12 งาน 2 โครงการ 75,846 - - 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งาน 7 งาน 8,720 - - 
โครงการ 2 โครงการ - - - 
รวม 7 งาน 2 โครงการ 8,720   
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กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
งาน 7 งาน 15,840 - - 
โครงการ 1 โครงการ - - - 
รวม 7 งาน 1 โครงการ 15,840 - - 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
งาน 14 งาน 315,735 - - 
โครงการ 1 โครงการ 2,180 - - 
รวม 14 งาน 1 โครงการ 317,915 - - 

 



ส่วนท่ี 5 
รายละเอียดงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2565 

 

5.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา มีรายละเอียดงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแยกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้ 
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ท่ี งาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
กลยุทธ์ 
สพฐ 

กลยุทธ์ 
สศศ. 

กลยุทธ์
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ รวมทัง้สิ้น 

1 
งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ข้อท่ี 6  ข้อท่ี 2  มาตรฐานที่ 2 
 

149,042 
 

149,042 

2 งานวัดผลและประเมินผลระดับประถมศึกษา ข้อท่ี 6  ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 2  3,330  3,330 
3 งานทะเบียน ข้อท่ี 6  ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 2  1,150  1,150 
4 งานจัดการเรียนรวมระดับประถมศึกษา ข้อท่ี 6  ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 2  3,000  3,000 
5 งานพัฒนาส่ือ และแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ข้อท่ี 6  ข้อท่ี 2  มาตรฐานที่ 2   70,230  70,230 
6 งานสำนักงานกลุ่มงานประถมศึกษา ข้อท่ี 6  ข้อท่ี 4  มาตรฐานที่ 2  54,705  54,705 
7 งานแผนงานกลุ่มงานประถมศึกษา ข้อท่ี 6  ข้อท่ี 5 มาตรฐานที่ 2  60,000  60,000 
8 งานห้องเรียนสีขาวระดับประถมศึกษา ข้อท่ี 6  ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 3  11,000  11,000 
9 งานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ข้อท่ี 6  ข้อท่ี 3 มาตรฐานที่ 2  -  - 

รวม 352,457 - 352,457 
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ท่ี งาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
กลยุทธ์ 
สพฐ 

กลยุทธ์ 
สศศ. 

กลยุทธ์
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทัง้สิ้น 

1 
งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา                 
กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2  มาตรฐานที่ 2 
 

  1,205,132 
 

  1,205,132 

2 งานหลักสูตร ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 2  -  - 
3 งานวัดผลประเมินผล ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 2  10,237  10,237 
4 งานจัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 2  -  - 
5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2  มาตรฐานที่ 2   -  - 
6 งานเครือข่ายการศึกษา ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4  มาตรฐานที่ 2  -  - 
7 งานนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 5 มาตรฐานที่ 2  -  - 

8 งานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 3  -  - 

1 งานทะเบียนนักเรียน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 2  14,430  14,430 

2 งานพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 3  -  - 

3 
งานนวัตกรรม เทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์เพื่อ
การศึกษา 

ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 3 
 

308,510 
 

308,510 

4 งานโครงการเนื่องด้วยงานพระราชดำริ ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 3  23,220  23,220 

5 งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 มาตรฐานที่ 2  82,384  82,384 

6 งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 5 มาตรฐานที่ 2  60,000  60,000 

7 งานห้องเรียนสีขาว ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 3  32,762  32,762 
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ท่ี งาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
กลยุทธ์ 
สพฐ 

กลยุทธ์ 
สศศ. 

กลยุทธ์
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทัง้สิ้น 

8 
งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 2 
 

94,500 
 

94,500 

9 งานส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 3    1,300,546    1,300,546 

10 งานนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 2 มาตรฐานที่ 2  -  - 

รวม 3,133,521 - 3,133,521 
รวมทั้งหมด 3,485,978 - 3,485,978 
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2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ท่ี ชื่องาน 

ความเชื่อมโยง งบประมาณที่ใช้ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

กลยุทธ์ 
สพฐ 

กลยุทธ์ 
สศศ. 

กลยุทธ์
สถานศึกษา 

มาตรฐาน
สถานศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

กลุ่มงานบุคคล 
1 งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง งาน

สรรหา บรรจุแต่งต้ัง และโอนย้าย 
ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 792,000 - - - 792,000 

2 งานวินัยและการรักษาวนิัย งานออกจากราชการ ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 - - - - - 

3 งานประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนข้ันเงินเดือน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 7,200 16,050 750 - 24,000 
4 งานพัฒนาวิชาชีพ ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 25,200 12,750 22,800 - 58,950 

5 งานนิเทศ ติดตาม ประเมนิผลและรายงานผล ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 1,5 มาตรฐานท่ี 2 - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 824,400 28,800 23,550 - 876,750 

กลุ่มอำนวยการ 

1 งานสารบรรณโรงเรียน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 5 มาตรฐานท่ี 2 - - 60,165 - 60,165 
2 งานแผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคล ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 5 มาตรฐานท่ี 2 - - - - - 
3 งานทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 5 มาตรฐานท่ี 2 - - 5,000 - 5,000 
4 งานคณะกรรมการสถานศึกษา ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 5 มาตรฐานท่ี 2 - 2,900 3,600 - 6,500 
5 งานบริการ กองทุนสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญ

กำลังใจครูและบุคลากร 
ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 5 มาตรฐานท่ี 2 - 3,000 - 163,000 166,000 

6 งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 1,5 มาตรฐานท่ี 2 - - - - - 
รวมทั้งสิ้น  5,900 68,765 163,000 237,665 
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3. กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

ท่ี ชื่องาน 
ความเชื่อมโยง งบประมาณที่ใช้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ กลยุทธ์ สพฐ กลยุทธ์ สศศ. กลยุทธ์สถานศึกษา ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

1 งานนโยบายและแผน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5  มาตรฐานท่ี 2   67,795  67,795 

2 
งานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5  มาตรฐานท่ี 2   26,400  26,400 

3 งานควบคุมภายใน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5  มาตรฐานท่ี 2   1,000  1,000 
4 งานสารสนเทศโรงเรียน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5  มาตรฐานท่ี 2   5,000  5,000 

5 งานสำนักงาน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5  มาตรฐานท่ี 2    3,060  3,060 
6 งานบริหารการเงิน  ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5  มาตรฐานท่ี 2   37,000  37,000 

7 งานบัญช ี ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 มาตรฐานท่ี 2   8,000  8,000 

8 งานพัสดุและสินทรัพย์ ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 มาตรฐานท่ี 2   646,500  646,500 

9 งานธนาคารโรงเรียน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 6 มาตรฐานท่ี 2   6,600  6,600 

10 งานสหกรณ์โรงเรียน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 มาตรฐานท่ี 2   -   

รวม   801,355  801,355 
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4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ท่ี ชื่องาน 
ความเชื่อมโยง งบประมาณที่ใช ้

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

กลยุทธ์ สพฐ 
กลยุทธ์  
สศศ. 

กลยุทธ์
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

1 งานโภชนาการ ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 3 , 5 ข้อท่ี 1 27,432,000 - - - 27,432,000 
2 งานเทคโนโลยีดิจิทัลและ

โสตทัศนูปกรณ์ 
ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 5 ข้อท่ี 2 10,000 - 90,000 - 

100,000.00  

3 งานชุมชนสัมพันธ ์ ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 10,000 - - - 10,000 
4 งานบริการต้อนรับ ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 3 3,600 12,800 26,574 - 42,974 

5 งานสำนักงาน ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 5 ข้อท่ี 2 - - 14,000 - 14,000 

6 งานแผนงาน ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 5 ข้อท่ี 2 - - - - ไม่ใช้งบ 

7 งานอาคารสถานท่ี ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 2 - - 8,050,000 - 8,050,000 

8 งานระบบสาธารณูปโภค ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 2 - - 1,250,000 - 1,250,000 

9 งานปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 2 230,000 30,000 1,040,000 - 1,300,000 

10 ยานพาหนะ ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 2 530,000  - - 530,000 

11 พนักงานบริการและลูกจ้าง ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 2 - - - - ไม่ใช้งบ 
12 งานกิจกรรมโรงเรียน ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 2 - - 70,870 - 70,870 

รวม 28,215,600 42,800 10,541,444   38,799,844  
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4. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

ท่ี ชื่องาน 
ความเชื่อมโยง งบประมาณที่ใช ้

ยุทธศาสตร์ชาติ กลยุทธ์ สพฐ กลยุทธ์ สศศ. กลยุทธ์สถานศึกษา ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

1 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3  มาตรฐานท่ี 2   143,955  143,955 

2 งานสำนักงาน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 5  มาตรฐานท่ี 2   30,000  30,000 

3 งานแผนงาน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 5  มาตรฐานท่ี 2   -  - 

4 งานทักษะการดำรงชีวิต ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 มาตรฐานท่ี 2   -  - 

5 งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3  มาตรฐานท่ี 2    90,415  90,415 

6 
งานบริหารงานดูแลนักเรียน
ประจำ 

ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3  มาตรฐานท่ี 2   1,106,660  1,106,660 

7 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 มาตรฐานท่ี 2   59,300  59,300 

8 
งานเสริมสร้างพฤติกรรมอันพงึ
ประสงค์ 

ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 มาตรฐานท่ี 2   350,900  350,900 

รวม   1,781,230  1,781,230 
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5.2 รายละเอียดโครงการตามกลยุทธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี ้
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร 
 

ท่ี งาน/โครงการ 
สนอง

ยุทธศาสตร์
ของ สพฐ. 

สนองกลยุทธ์/
จุดเน้นของ  

สศศ. 

สนองกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทัง้สิ้น 

1 พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือความมี
วินัย 

กลยุทธ์ที่ 3 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 18,850  18,850 นางนฤมล  บุญตัน 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี งาน/โครงการ 
สนอง

ยุทธศาสตร์
ของ สพฐ. 

สนองกลยุทธ์/
จุดเน้นของ  

สศศ. 

สนองกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทัง้สิ้น 

1 โครงการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้ STEM 
Education เพ่ือสร้างนวัตกร 

กลยุทธ์ที ่6 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 2 มาตรฐานท่ี1, 3 31,040  31,040 นางจิรนันท์ ต่อมหล้า 
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  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ท่ี งาน/โครงการ 
สนอง

ยุทธศาสตร์
ของ สพฐ. 

สนองกลยุทธ์/
จุดเน้นของ  

สศศ. 

สนองกล
ยุทธ์ของ
โรงเรียน 

สนอง
มาตรฐานของ

โรงเรียน 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทัง้สิ้น 

1 โครงการ พัฒนารูปแบบระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 มาตรฐานท่ี 1 8,500  8,500 นางญานนิญา ฝ้ันพรม 

2 โครงการทักษะอาชีพ เพ่ิมมูลค่า
สินค้าพัฒนาชุมชน 

ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 มาตรฐานท่ี 1 2,800  2,800 นางพิมลพันธ์ ปันแปง 

2 โครงการสง่เสริมนิสัยรักการอ่าน
โดยใช้ห้องสมุดเป็นฐาน 

ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 มาตรฐานท่ี 1 50,000  50,000  

 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 

ท่ี งาน/โครงการ 
สนอง

ยุทธศาสตร์
ของ สพฐ. 

สนองกลยุทธ์/
จุดเน้นของ  

สศศ. 

สนองกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทัง้สิ้น 

1 โครงการ ร่วมด้วย ช่วยกัน ร่วมใจ
ลดใช้พลังงาน 

ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 4 มาตรฐานท่ี 2 10,800  10,800 นายวีรานันท์  ธนันฐิติวัชร์ 

2 สถานศึกษาปลอดขยะ zero 
waste 

ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 4 มาตรฐานท่ี 3 
300,000 

 
300,000 

 

3 งานพลังงานและส่ิงแวดล้อม ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 4 มาตรฐานท่ี 2 300,000  300,000  
4 สถานศึกษาปลอดภัย ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 4 มาตรฐานท่ี 2 415,000  415,000  
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กลยุทธ์ที ่5 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

ท่ี งาน/โครงการ 
สนอง

ยุทธศาสตร์
ของ สพฐ. 

สนองกลยุทธ์/
จุดเน้นของ  

สศศ. 

สนองกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทัง้สิ้น 

1 โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน 

ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 มาตรฐานท่ี 2 5,000  5,000 นายวีรพนธ์ พลเมฆ 

2 พัฒนาระบบสารสนเทศฝ่าย
กิจการนักเรียน 

ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 มาตรฐานท่ี 2 -  ไม่ใช้
งบประมาณ 

1. นางสาวพัชญา  ผัดหน้า  
2. นายณัฏฐชัย  มาตา 

 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากระบวนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ท่ี งาน/โครงการ 
สนอง

ยุทธศาสตร์
ของ สพฐ. 

สนองกลยุทธ์/
จุดเน้นของ  

สศศ. 

สนองกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

สนองมาตรฐาน
ของโรงเรียน 

แหล่งของเงิน/งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมทัง้สิ้น 

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
แนวพระราชดำร ิ

ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 6 มาตรฐานท่ี 
1,2,3 

917,700  917,700  

 
 



๙๒ 

 

ส่วนท่ี 6 
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 

 

 เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์    
ได้กำหนดวิธีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้  
 

 การกำกับ 
 1. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำกับขั้นตอน วิธีการ เวลา และผลการดำเนินงาน       
ตามแผนกลยุทธ์ 

2. จัดให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการ รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อทราบความก้าวหน้า      
และปัญหาอุปสรรคของงาน 

 

 การติดตาม ตรวจสอบ 
1. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา                    

มีลักษณะเป็นการประเมินตนเอง เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน                  
การจัดองค์กร การจัดหาบุคลากร การนำไปปฏิบัติ การควบคุมงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตาม
และประเมินผล เพื่อนำขอ้มูลมาปรับปรุงพัฒนางาน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

     1.1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดให้มีการติดตาม         
3 ระดับ คือ 

     1.1.1 ระดับผู้ปฏิบัติ ให้มีการรายงานความก้าวหน้าตามไตรมาส และสรุปงาน                  
เมื่อส้ินสุดโครงการ 
       1.1.2 ระดับหัวหน้าฝ่าย ให้มีการติดตามตรวจสอบการการปฏิบัติงานอย่างน้อย           
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และรายงานความก้าวหน้า 
       1.1.3 ระดับผู้บริหาร ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      1.2 การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีการตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ 
       1.2.1 ครั้งท่ี 1 ระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม โดยบุคลากรภายใน 
       1.2.2 ครั้งท่ี 2 ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
ร่วมด้วย 

2. การติดตามตรวจสอบจากภายนอก โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา                         
จะได้รับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง                          
เพื่อเป็น  การประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาตามท่ี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา                         
กำหนดไว้ และรอรับการประเมินจากองค์กรภายนอก (สมศ.) 



๙๓ 

 

การประเมิน และรายงาน 
 1. ผู้รับผิดชอบงาน โครงการท่ีกำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ 
จังหวัดพะเยาจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานทุกส้ินโครงการ 
 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาจัดทำรายงานประจำปี เพื่อรายงานภาพรวม           
การดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั้งผลสำเร็จ อุปสรรค ปัญหา และส่ิงท่ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัด
พะเยา จะดำเนินการในปีต่อไป 
 3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาจัดทำสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนกลยุทธ์ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 



 


