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1.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคมและสร้างชาติ เป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีการก าหนดให้
ส่วนราชการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะสั้น 1 ปี และแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 4 ปี และเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลง นโยบายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามยุทธศาสตร์
ชาติที่ได้วางไว้  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้ด าเนินงานโครงการเพ่ือสนองนโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งในแต่ละปีมีการด าเนินโครงการ กิจกรรม 
ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ มีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบปัญหา ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไขปัญหา 
ท าให้ได้แนวทาง วิธีการใหม่ๆที่จะใช้ในการวางแผน พัฒนาการศึกษาต่อไป  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้วางแผน
ก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
การศึกษา 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขแนวทางการด าเนินงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  

2. เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม สามารถ
ตอบสนองเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินงานจะมีความคุ้มค่า คุ้มทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ 

3. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่มงาน งานหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่ม ว่าสามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่  

 

2. สภาพทั่วไปของโรงเรียน 
  ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อ : โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   
สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ช่องทางการสื่อสาร : โทรศัพท์  042579295, โทรสาร 042579520   
       เว็บไซต์ http://www.rnks.ac.th 
          เฟซบุค https://web.facebook.com/RnkSchool2020 
        ยูทิวป์ rnk school 
ที่อยู่ : 181 หมู่ที่ 13 ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม   
         รหัสไปรษณีย์  48170   
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สภาพปัญหาการจัดตั้ง 
 ก่อนที่จะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้นั้น  นักเรียนที่เรียนส าเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่  7  จาก
อ าเภอเรณูนคร  หากมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ อ าเภอ
ธาตุพนม  อ าเภอเมืองนครพนม หรือต่างจังหวัด ท าให้เกิดปัญหาในการเดินทางและ ทั้งการหาที่พักอาศัย  
ผู้ปกครองต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจ านวนมาก นายถนอม แสงสุริยจันทร์ หัวหน้ากิ่งอ าเภอเรณูนครในสมัย
นั้น พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน พ่อค้าคหบดี ได้ร่วมประชุมขอด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจ าอ าเภอเรณูนครขึ้นโดยได้ขอแบ่งที่ดินของโรงเรียนเรณูนคร (โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายสอน
ระดับ ป.5-7) ตั้งเป็นโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2515 
ประวัติการจัดตั้ง  
 พ.ศ.2515 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนเรณู
นครวิทยานุกูล” เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 137 
คน อาคารเรียนและห้องเรียนใช้ร่วมกับโรงเรียนเรณูนคร มีนายมัทราช  บัวบาน รักษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่  และปีเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 จ านวน 4 ห้องเรียน (อาคารหนุ่มเมืองเว 
ในปัจจุบัน) สร้างเสร็จ พ.ศ.2516 
 พ.ศ.2515 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิสุทธิ์  ภักดีศรี ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ 
 พ.ศ.2518 ยุบโรงเรียนเรณูนครรวมเข้ากับโรงเรียนเรณูวิทยาคาร ยกพ้ืนที่ทั้งหมดให้โรงเรียนเรณู
นครวิทยานุกูล  ตราบจนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ.2523 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
พื้นที่   
 พ้ืนที่ดั้งเดิมจ านวน 114 ไร่ 2 งาน 41.6 ตารางวา พ.ศ.2560 แบ่งพ้ืนที่ให้เทศบาลต าบลเรณูนคร 
ส าหรับจัดสร้างสนามกีฬาเมืองเวเสดียมจ านวน 26 ไร่ คงเหลือ 88 ไร่ 2 งาน 41.6 ตารางวา และที่ตั้งของ
โรงเรียนมีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับชุมชนหมู่ 3 บ้านโพนสาวเอ้ ต าบล 
  ทิศใต้ ติดกับชุมชนหมู่ 13 ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
  ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนหมู่ 9 ต าบลโพนทอง  อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
  ทิศตะวันตก ติดกับจรดกับชุมชนหมู่ 13 ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
เขตพ้ืนที่บริการประกอบด้วย เทศบาลต าบลเรณูนคร  ต าบลเรณู ต าบลโคกหินแฮ่ ต าบลโพนทอง ต าบล
หนองย่างชิ้น ต าบลเรณูใต้ และต าบลนางาม 
ปัจจุบันโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดท าการเรียนการสอน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่บริการ 
 

พื้นที่ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 
เทศบาลต าบลเรณูนคร 2,117 2,386 4,503 1,691 

ต าบลเรณู 2,402 2,374 4,776 1,688 
ต าบลโพนทอง 2,153 2,093 4,246 1,426 
ต าบลนางาม 4,447 4,502 8,949 2,689 

ต าบลโคกหินแฮ่ 3,600 3,566 7,166 1,991 
ต าบลหนองย่างชิ้น 2,208 2,158 4,366 1,333 

ต าบลเรณูใต้ 2,497 2,466 4,963 1,597 
รวม 19,424 19,545 38,969 12,415 

 
*ข้อมูลประชาการปี พ.ศ.2563 ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  
 
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน (พิกัด 17.056790040516212, 104.67787555270807) 
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สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
   
 
            
            
            
  
 
 
ชื่อภาษาไทย “โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล” อักษรย่อ ร.ณ. 
ชื่อภาษาอังกฤษ “Renunakhonwittayanukul School” อักษรย่อ RNK 
สีประจ าโรงเรียน 
“สีเหลือง – แดง” 
  สีเหลือง หมายถึง  ความรักในขนบธรรมเนียมประเพณีผู้ไทย 
  สีแดง หมายถึง  ความรัก ความจริงใจต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ปรัชญาโรงเรียน 
  “สุขา สงฺฆสฺส สามัคคี” ความสามัคคีน ามาซึ่งความสุข 
ค าขวัญโรงเรียน 
“มีมานะ มีวินัย ใฝ่สันติ” 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียน 
“ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านผู้ไทยเรณูนคร” 
ค่านิยมของโรงเรียน 
  “รักษ์ผู้ไทย จิตใจดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 
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3.  โครงสร้างการบริหารงาน 
 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
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4.  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 4.1 ข้อมูลนักเรียน 
ตารางที่ 1 ข้อมูลจ านวนนักเรียนชายและหญิงแยกตามระดับชั้นปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(คน) 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 191 198 389 
มัธยมศึกษาปีที่2 164 190 354 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 153 226 379 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 508 614 1122 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 111 204 315 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 114 206 320 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 100 184 284 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 325 594 919 

รวมนักเรียนทั้งสิ้น 833 1208 2041 
ที่มา :  กลุ่มวิชาการ  ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พ.ค. 64 
 

4.2  ข้อมูลบุคลากร 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจ านวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน(คน) 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 
3. คร ู 101 
4. พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 2 
5. ลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)  11 
6. ครูต่างชาติ 6 
7. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 
8. ครูธุรการ 1 
9. ลูกจ้างประจ า  3 
10. ลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 11 

 รวมทั้งสิ้น 140 
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล  ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 64 
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4.3 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลอาคารเรียน 
 

รายการ ชื่อแบบอาคาร ปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท) 
 
อาคารเรียน 

216ก 2520,2522 2,290,000 
216ล 2527 4,300,000 

216 ปรับปรุง 46 2550,2551 14,699,000 
108ล/30 2557 5,688,000 

ที่มา:กลุ่มบริหารทั่วไป  ข้อมูล ณ วันท่ี 7 พ.ค. 64 
 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลอาคารประกอบอ่ืนๆ 
 

   ที่มา:กลุ่มบรหิารทั่วไป  ข้อมลู ณ วันที่ 7 พ.ค. 64 

รายการ ชื่อแบบอาคาร ปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ(บาท) 
หอประชุม 100/27 2532 2,200,000 
โรงฝึกงาน ไม่มีแบบ หลังที่ 1 2519 280,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 2  2524 500,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 3 2528 780,000 
บ้านพักครู/ภารโรง ไม่มีแบบ หลังที่ 1 2515 50,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 2  2515 50,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 3 2517 50,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 5 2518 80,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 6 2518 80,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 7 2519 80,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 8  2520 70,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 9 2521 80,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 10 2524 191,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 11  2527 220,000 
ห้องน้ า ห้องส้วม  ไม่มีแบบ ห้องส้วม 5 2526 70,000 
  ไม่มีแบบ ห้องส้วม 6 2545 189,000 
 ไม่มีแบบ ห้องส้วม7 2557 1,100,000  
 ไม่มีแบบ ห้องส้วม8 2559 570,000 
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4.4 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
 1.ห้อง SEAR ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (HCEC) 
 2. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
 3. บ้านผู้ไทยเรณูนคร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 4. ศูนย์แนะแนวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 5. ศูนย์ภาษาเกาหลีประจ าภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 6. ห้องสมุด GIFTED 
 7. สนามกีฬาเมืองเวสเตเดียม 
 8. สวนพฤษศาสตร์ 
 9. สวนป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  
  
5.  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
5.1 ด้านผู้เรียน 

1. นักเรียนทีมรักษ์ผู้ไทยเรณูนคร ชนะเลิศการแข่งขัน Biogang Challenge  2017 ได้รับถ้วย
รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 
100,000 บาท 

2. นักเรียนระดับชั้น ม.ปลายได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการร้องเพลงคุณธรรม
ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  67  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

3. นายรัชพล  มูลเพ็ญ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ปี 2561 
4. เด็กหญิงจิรานุช  ดันงา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
5. เด็กหญิงจัสมิน  เฟลเทน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
6. นายณัฐดนัย  บุญก้อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” จาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 
7. ทีม หยังบุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ จัดโดย 

อพวช. ร่วมกับ Thai PBS พ.ศ.2563 
8. ทีม RENU LAKORN ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ การ

แข่งขันละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
9. นายธีวสุ  สุรพินิจ ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ค่ายดารา

ศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 
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10. นางสาวเมทิกา  วราทวีธ ารง ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ค่าย

เคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 
11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ฟุตซอล ประเภทหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา

แห่งชาติ ครั้งที่ 42 
12. นางสาวจัสมิน เฟลเทล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง

และดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10  ประจ าปี 2563 
13. เด็กชายปวรุตม์ ไชโย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเกม 180 IQ ระดับมัธยมศึกษา 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 

14. รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
เรื่อง เครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

15. รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมมดแดง ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อตะเกียบทานได้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

17. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง การศึกษา
วัสดุจากธรรมชาติที่มีผลต่อแผ่นชีทเมล็ดงอก ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

18. นางสาวณัฐพร  สิงห์คะ  และนางสาวสุดารัตน์  ค าวัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
(ภาษาไทยที่รัก) ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

 
5.2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ครูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. นายเดชา  แก้วเชื่อม ไดัรับรางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี จากกระทรวงศึกษาธิการ  
เมื่อ 16 มกราคม 2563 

2. นางระพีพร  พลเหี้ยมหาญ ไดัรับรางวัลครูดีเด่น STEM education จากสถาบันส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสวท.)  เมื่อ วันที่ 20  เมษายน 2561 
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3. นางระพีพร  พลเหี้ยมหาญ ไดัรับรางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี จากกระทรวงศึกษาธิการ  

เมื่อ 16 มกราคม 2561 
4. นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา เนื่องในงานวัน

ครู  
ปี 2564 

5. คณะครู  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จากส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  
จ านวน 17 คน ได้แก ่นางจิราวรรณ สุทธิเภท นางวรีพร บุพศริ  นางวาสนา ภาคนาม นางสาว
กมลชนก บุญทอง นางสาวจันทิมา มีลา นางสาวชุติมา พิศงาม  นางสาวณัฏฐณิชา สุธรรม  
นางสาวนิลดา กันกา  นางสาวปริศนา นิลมาตร นางสาวปัทมาวรรณ พรหมสนธิ  นางสาว
พรรณทิพย์ บัวชุม นางสาวพัชราพร เชื้อดวงผุย นางสาวพิชชาสินี จรรยาไพบูลย์ นางสาว
สัตตบุษย์ ตะวังทัน นายมโหฬาร ทะยานยุทธ นายวรวุฒิ ศรีมะโรง  และนายวิเชียร แก้วมณี
ชัย 

6. นางเกศินี  เชื้อเอ่ียมพันธุ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรม 
แนะแนว ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

 
5.3  ด้านสถานศึกษา 
      สถานศึกษาได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (OBECQA) )  ประจ าปี 2560 ตามโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

2. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้าน
การส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง พ.ศ.2561 

3. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้รับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”   ปีงบประมาณ 2562 
4. โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นต้นแบบในระดับพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

สถานศึกษาน าร่องการวิจัยและพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ภายใต้โครงการสี่ TFE ประจ าปี 2563 

5. โรงเรียนได้รับรางวัลรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
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โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้ศึกษาแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับ 
เพ่ือให้การด าเนินงานก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการพร้อมทั้งมีความเชื่อมโยง สอดคล้องเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษากับนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ดังนี้ 

1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 
3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564 
4. แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)  ฉบับทบทวน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมนครพนม 
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  

วิสัยทัศน์ 
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมาย 
1) คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ  

ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมาย 

1) ก าลังคนมีทักษะและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็น 
เลิศเฉพาะด้าน 

3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่ 
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา  
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตร 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

5) ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 
1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส าหรับคนทุกช่วงวัย  
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย 

1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

3)  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 

1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน  
และสามารถตรวจสอบได้              

2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนและพ้ืนที่ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  

4) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม  
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน  โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ  ที่จ าเป็นของ
โลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น "การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ .ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  

1. ด้านความปลอดภัย  
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่
ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

2.  ด้านโอกาส  
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย  

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี 

คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน  
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน  

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของ 

โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
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3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า  

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น ในแต ่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้านประสิทธิภาพ  
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ 

ขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ 

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท 
ของพ้ืนที ่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี 
ที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ 
สถานศึกษา ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ 
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564 

หลักการท างาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ 
ดังนี้ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ ตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ 

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการ ตามภารกิจ
ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน 
และประชาชน 
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S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียน มีวิธีคิด
และทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจ ในความเป็นไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) ได้แก่ 
สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา และในเชิง
การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อม
ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 
 
2. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้าง
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โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น
การผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา ร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ  

ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ได้
ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ 
ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา และปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น 
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3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง 

4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา และ
ตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย 

7) การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เท่า
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
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4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความเสมอภาค รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาเซียน
และจีนตอนใต”้ 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบการบริหารัดการตาหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ อาเซียนและจีนตอนใต้” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพ่ือตอบสนอง
ต่ออัตลักษณ์จังหวัด 

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาจังหวัดและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

อาเซียนและจีนตอนใต้ 
4. เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา การเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอ

ภาคต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคต 
2. มีครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
3. มีก าลังรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ

ประเทศ 
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. เกิดองค์ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างยั่งยืน 
6.  มีระบบบริหารจักการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 
 



ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 37 

 

 
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีคุณภาพคู่ 

คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีขีดความสามารถในการ 
แข่งขันระดับประเทศ  

2. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีโอกาสและเข้าถึงบริการทาง 
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามสมรรถนะและปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

4. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล จากการมีส่วนรวมของทุกภาค  
ส่วน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมีความเชื่อมโยงทุกระดับ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategy Issues)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ระดับประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ าและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตาม 

คุณลักษณะพึงประสงค ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก    

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
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เป้าประสงค์ (Goals)  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นเลิศทางวิชาการ  
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  

และเป็นมืออาชีพ  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง เป็นแหล่ง 

เรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด การ  

บริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทุกระดับ  

 

จุดเน้น  
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน (O-NET คุณลักษณะอันพึงประสงค์)  
2. ด้านทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะภาษา ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะ
อาชีพ) 3. ด้านสวัสดิภาพผู้เรียน  
4. ด้านหลักธรรมาภิบาล  
5. ด้านการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมและจิตอาสา  
6. ด้านการประกันคุณภาพ 
 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  
“บริการที่เป็นมิตร พิชิตด้วยรอยยิ้ม ครองทีมท างาน ปฏิบัติการด้วยคุณธรรม”  

ค่านิยมหลักองค์กร (Core Values Organization)  
F-U-N = เป็นสุข สนุกสนาน Forward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู้  

Unity = อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ 
Noble mind = พึงมีคุณธรรม น าจิตใจ 
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 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2564 - 2566) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา 2564     มีหน้าที่ในการน าผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อม
ภายในของโรงเรียน ทบทวนทิศทางขององค์กร ทบวนการน าแผนงานโครงการสู่การปฏิบัติ ปรับวิธีการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม โดยในเบื้องต้นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี”  ขึ้นเมื่อวันที่  5 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมดงหวายสายบ่อแก 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล และเนื่องจากสถานการณ์ระบาด ของโรคโควิด-19 จึงได้จัดท าแบบสอบถามการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาแบบออนไลน์ สรุปได้ดังนี้ 
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1. ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer  Behavior : C ) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
- โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
- ผู้ปกครองคาดหวังให้บุตรหลานได้เรียนในโรงเรียน
ที่ดี มีคุณภาพและสามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  สามารถสื่อสารได้หลายภาษา 
- ผู้ปกครองให้ความส าคัญต่อคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา
มากขึ้น 
กลุ่มคู่แข่ง 
- ภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษา
ท าให้มีโรงเรียนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
- โรงเรียนขนาดใหญใ่นตัวจังหวัดมีความพร้อมใน
การจัดการศึกษามากกว่าท าให้โรงเรียนพยายาม
ปรับตัว และพัฒนาอยู่เรื่อยๆ 

กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
-  ผู้ปกครองไม่มีเวลาเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมเปลี่ยนแปลงไป 
- กลุ่มผู้เรียนมีความหลากหลายและมีพ้ืนฐานความรู้
ที่แตกต่างกัน 
- ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่
มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนในเมืองท าให้ไม่มีโอกาสเลือก
รับนักเรียน 
- ผู้ปกครองและนักเรียนมีทางเลือกหลากหลาย 

 
 
กลุ่มคู่แข่ง 
- คุณภาพการจัดการศึกษาไม่เท่าเทียมกันเนื่องจาก
มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรและ
การจัดการ ท าให้นักเรียนที่เก่งๆไปเรียนโรงเรียนที่มี
ความพร้อมมากกว่า 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
องค์กรที่มีอิทธิพลต่อการท างาน 
- ชุมชน ท้องถิ่นให้การสนับสนุนทรัพยากรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- มีหน่วยงานประเมิน เช่น สมศ. สทศ. ท าให้
ผู้ปกครอง/ นักเรียน/ชุมชน เกิดความเชื่อมั่นต่อการ
จัดการศึกษา 
 

องค์กรที่มีอิทธิพลต่อการท างาน 
- มีนโยบายที่ให้โรงเรียนด าเนินโครงการที่ซ้ าซ้อน 
มากมาย เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวิถี
พุทธ โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- หน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือในการจัดกิจกร
กรรมต่างๆมากมาย 
- การประเมินเพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมี
มากเกินไปท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ครบ
ตามหลักสูตร 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  : P ) 
ระเบียบกฎหมายและนโยบาย 
- มีระเบียบกฎหมายที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา เช่น 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พรบ.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้การบริหาร
การศึกษามีประสิทธิภาพ 
- มีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ท าให้โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น 
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
- พ.รบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมที่ 2  พ.ศ.2544  เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วน
ช่วยในการจัดการศึกษา 
บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ 
- อปท./เอกชน/หน่วยงานภาครัฐ/ผู้ปกครอง /
ชุมชน ส่งเสริมการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น 
- ท้องถิ่น/ชุมชน/ผู้ปกครอง ให้งบประมาณ

ระเบียบกฎหมายและนโยบาย 
- นโยบายเร่งด่วนบางเรื่องส่งผลกระทบต่อ

เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานของครู 

- เกณฑ์การประเมินต่างๆที่เน้นเอกสารไม่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
แท้จริงและยั่งยืน 

- การก าหนดมาตรฐานการศึกษาทั้ง
ระดับชาติ  กระทรวง  กรม  เขตพ้ืนที่
การศึกษา  ตลอดจนมาตรฐานโรงเรียนเป็น
อุปสรรคในทางปฏิบัติ 

- การเมือง  กฎหมาย  มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย  ผู้ปกครองตามไม่ทัน 

 
 
บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ 

- อปท./เอกชน/หน่วยงานภาครัฐ/ผู้ปกครอง 
/ชุมชน บางแห่ง บางคน ขาดความเข้าใจ  
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สนับสนุนในการจัดการศึกษามากขึ้น 
- นักการเมืองท้องถิ่นส่วนหนึ่งเป็นศิษย์เก่าของ
โรงเรียน  ซึ่งมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนในการจัด
การศึกษา 

ไม่เห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรม
การศึกษา ท าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนา 

- อปท. มีงบประมาณจ ากัด  สนับสนุนได้ไม่
เต็มที่ 
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3. ด้านเศรษฐกิจ  (Economic  : E ) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

สภาวะเศรษฐกิจ 
-  ผู้ปกครองบางส่วนประกอบอาชีพเสริมท าให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
- ผู้ปกครองด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ท าให้เกิดความมั่นคงทางฐานะ
ทางการเงิน 

 
 

งบประมาณ 
- มีงบประมาณจัดสรรให้โรงเรียนเพื่อจัด

การศึกษา 
 
 
 

 

สภาวะเศรษฐกิจ 
- สินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาสูงขึ้นไม่สอดคล้องกับ
รายได้ 
- ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และ
รับจ้าง  มีรายได้ไม่มั่นคง  บุตรอาศัยกับญาติพ่ีน้อง 
- ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร  ท า
ให้ผู้ปกครองมีรายได้ไม่ม่ันคง 
งบประมาณ 
- งบอุดหนุนการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
- การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามบริบทของ
โรงเรียน 
- ห้วงเวลาในการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural  : S ) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

- มีจ านวนโครงสร้างประชากรและลักษณะ
ประชากรที่ไม่ซับซ้อนเอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
- สภาพชุมชนมีการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้
ทันตามยุคสมัย ส่งผลต่อค่านิยมของผู้ปกครองที่ให้

- ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล ภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น 
และแหล่งเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ 
- ปัญหาการหย่าร่าง การแยกกันอยู่ การย้ายถิ่นฐาน
ของผู้ปกครอง ส่งผลให้ไม่สามารถดูแลและให้ความ
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ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
- ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่นที่
หลากหลาย ที่โรงเรียนสามารถน ามาใช้ในการจัด
การศึกษา 
- มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่โดดเด่น
และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ส่งผลให้ง่ายต่อการ
จัดการศึกษา 

 
 

อบอุ่นแก่บุตรหลานท าให้นักเรียนมีปัญหาด้าน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
- ค่านิยมการด ารงชีวิตของชุมชน ผู้ปกครอง 
นักเรียน เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเมือง ท าให้ต้อง
ดิ้นรน ขวนขวายมากขึ้น ส่งผลให้ครอบครัวขาด
ความอบอุ่น 
- ผู้ปกครองมีค่านิยมเลี้ยงบุตรหลานด้วยวัตถุนิยม   
- มีความยึดติดกับวัฒนธรรมของตนเองมากเกินไป  
มีความยึดติดกับค่านิยมวัฒนธรรมเดิมๆ  

 
  

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological  : T ) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

- มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ท าให้การ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ชุมชน 
ผู้ปกครอง นักเรียน มีหลายช่องทาง มีความ
รวดเร็วและท่ัวถึง 

- มีความหลากหลายของสื่อ โปรแกรมทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และสะดวกต่อการจัดการศึกษา 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลต่างๆ ท าให้ง่ายต่อ
การบริหารจัดการศึกษา 

- มี พรบ. คอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่ควบคุม
การใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม พรบ.ที่
ก าหนด 

- มีหน่วยงานเอกชนภายนอกท่ีเกี่ยวข้องในด้าน
เทคโนโลยี  มาให้ความรู้ในหน่วยงาน ชุมชน 
ผู้ปกครอง นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 

- ระบบการควบคุม/ป้องกันการเข้าถึงสื่อ 
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ขาดประสิทธิภาพส่งผล
ให้มีการน าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม 

- ไม่มีวินัยและขาดจิตส านึกท่ีดีในการใช้ ICT 
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

- การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ท าให้ไมม่ีความรู้ ขาดทักษะ  ใน
การใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียน ใน
การจัดหาเทคโนโลยี มาใช้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง บางครอบครัวไม่สามารถจัดซื้อ 
จัดหาได้ 

- สื่อ อุปกรณ์ ICT  มีราคาแพง  ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากในการจัดซื้อและ
บ ารุงรักษา 

- ขาดผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างจริงจัง 
- ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมการใช้งาน 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอายุมากและไม่เข้าถึง

เทคโนโลยี 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้หลัก 7 S  
 

1. ด้านบุคลากร (Staff  : S1 ) 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

 - โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ   
 

 - ความเข้าใจของบุคลากรต่อบทบาทหน้าที่  
   การท างานเป็นทีม 
- ความพร้อมในการท างานต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการของผู้น าองค์กร (Style  : S2 ) 
- มีภาวะผู้น า  คุณธรรม จริยธรรม  เป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการบริหาร 
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีการ
กระจายอ านาจ ตัดสินใจ ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพ
ที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
- ใช้รูปแบบบริหารจัดการที่เหมาะสมในการ
บริหารงาน 
- การคิดค้นระบบงานและเทคนิคการบริหารที่
เหมาะสม  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 

- มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารตามวาระค่อนข้างบ่อย  
ท าให้การสานต่อนโยบายไม่ต่อเนื่อง 
- ขวัญและก าลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา   

3. ด้านความรู้  ความสามารถ ทักษะ (Skill  : S3 ) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ ตามสมรรถนะหลัก  สมรรถนะ
ประจ าสายงาน  และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
- มีการพัฒนาตนเอง  พัฒนาวิชาชีพ  อย่างต่อเนื่อง 
- การมมีาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาสูง  
มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบสูง  
มีจิตสาธารณะ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถด้าน
การวิจัยและพัฒนา 

- ครูมีภาระงานมาก  ท างานให้หน่วยงานอื่นมาก
เกินไป   
- ครูมีการอบรมสัมมนา  การประเมินมากเกินไป 
- ครูขาดการปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  
จึงไม่เกิดการพัฒนา 
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- บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบและบริหารจัดการให้ส าเร็จ   
- มีภาวะผู้น าสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

4. ด้านโครงสร้าง  (Structure  : S4 ) 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

- มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  และ
สอดคล้องตามโครงสร้างส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ  และ
สายการบังคับบัญชา 
- มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- มีการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน 

- ภาระงานมีหลายหน้าที่ท าให้ขาดความชัดเจนใน 
   การปฏิบัติงาน  
- ครูไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที่  
- ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอ 

 

5. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy  : S5 ) 
- มีการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน  
โดยใช้หลักร่วมคิด ร่วมท า ของบุคลากรในโรงเรียน 
- มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ 
โครงการ/กิจกรรม ที่ครอบคลุมทุกภารกิจที่
สอดคล้องกับส่วนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- มีการน าแผนปฏิบัติการไปใช้ในการจัดการศึกษา
ทั้งในระดับกลุ่มงาน กลุ่มสาระ  การเรียนรู้ และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม โดยใช้ช่องทางและ
วิธีการที่หลากหลาย 

- แผนงานโครงการไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
- ไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

6. ด้านระบบในการด าเนินงานโครงสร้าง (System  : S6 ) 
- มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- มีแผนการปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 
- การท างานมีระบบและขั้นตอนอย่างชัดเจน 

- มีกิจกรรมที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ
ค่อนข้างมากเกินไป 
- ขาดการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลที่เข้มข้นและ
ต่อเนื่อง 
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- มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง 
- มีระบบการรายงานผลการเรียนที่ทันสมัย  ผู้เรียน
สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตนเอง 

 

7. ด้านค่านิยมรวมของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values  : S7 ) 
 - มีการสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็ง 
- บคุลากรมีความรักและความสามัคคีในความเป็นผู้
ไทยเรณูนคร 
- มีความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร 

- ครูปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มตามศักยภาพเนื่องจากขาด 
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

 
การให้คะแนนในแต่ละด้าน โดยให้สมาชิกวิเคราะห์จากข้อมูลสนับสนุนในแต่ละประเด็นแล้วกรอก

คะแนนเฉลี่ยจากมติสมาชิก โดยก าหนดคะแนนเต็ม ด้านละ   5  คะแนน  มีเกณฑ์ดังนี้ 
   

5  คะแนน   หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากที่สุด 
4  คะแนน   หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาก  
3  คะแนน   หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานปานกลาง 
2  คะแนน   หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อย 
1  คะแนน   หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อยที่สุด 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST 
 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก x คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer  
Behavior : C ) 

0.30 5 3 +1.5 -0.9 +0.6 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political 
and Legal  : P ) 

0.15 4 5 +0.6 -0.75 -0.15 

ด้านเศรษฐกิจ  (Economic  : E ) 0.20 3 4 +0.6 -0.8 -0.2 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-
cultural  : S ) 

0.25 5 5 +1.25 -1.25 +0 

ด้านเทคโนโลยี (Technological  : T) 0.10 4 3 +0.40 -0.3 +0.21 
 1.00      

สรุปปัจจัยภายนอก +4.35 -4.0  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +0.35 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 7S 

 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายใน 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก x คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านบุคลากร (Staff  : S1 ) 0.18 4 2 +0.72 -0.36 +0.36 
ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ

บริหารจัดการของผู้น าองค์กร (Style  
: S2 ) 

0.15 4 1 +0.60 -0.15 +0.45 

ด้านความรู้  ความสามารถ ทักษะ 
(Skill  : S3 ) 

0.22 4 2 +0.88 -0.44 +0.44 

ด้านโครงสร้าง  (Structure  : S4 ) 0.08 4 2 +0.32 -0.16 +0.16 
ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 (Strategy  : S5 ) 
0.11 4 2 +0.44 -0.22 +0.22 

ด้านระบบในการด าเนินงานโครงสร้าง 
(System  : S6 ) 

0.14 4 2 +0.56 -0.28 +0.28 

ด้านค่านิยมรวมของสมาชิกใน
หน่วยงาน (Shared Values : S7 ) 

0.12 4 2 +0.48 -0.24 +0.24 

 1.00   +4.00 -1.85  
สรุปปัจจัยภายใน    
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +2.15 
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T 

อุปสรรค 

W 
จุดอ่อน S 

จุดแข็ง 

o 

โอกาส 

 
การน าข้อมูลจากตารางมาสร้างกราฟ เพื่อประเมินสถานภาพสถานศึกษา 
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จากการสร้างกราฟสามารถแปรผลสถานภาพสถานศึกษาได้ดังนี้ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค ากลยุทธ์ที่จะน าไปใช้เขียนโครงการ   คือ กลยุทธ์สร้างความเติบโต   ได้แก่      
          -  พัฒนาคุณภาพ    - สร้างความเป็นเลิศ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพ   - ขยาย..... 
- สร้างรากฐาน    - สร้างเครือข่าย 
- สร้างศักยภาพ    - เพ่ิมศักยภาพ 
- สร้างความเข้มแข็ง         ฯลฯ 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพ 

O 

 

 

S                                        W   

                                  T 

 

                                              T 

 

T 

เอ้ือและแข็ง 

เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าสถานศึกษามีปัจจัยภายนอกโอกาสหรือพรอ้มให้การ

สนับสนุนและปัจจยัภายในมีความเข้มแข็ง กลยุทธ์ที่ใช้เป็นกลยุทธ์สร้างความ

เจริญเติบโต 
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 ตารางความสัมพันธ์  (MATRIX) 

 
ปัจจัยภายนอกเป็นแนวตั้ง เรียงตามอันดับความส าคัญ 
ปัจจัยภายในเป็นแนวนอน เรียงตามอันดับความส าคัญ 
 

       C 

       S 

       E 

       P 

S3 S1 S2 S6 S7 S5 S4  

       T 

        

 

CS3 CS1 CS2 CS6 CS7 CS5 CS4 

SS3 SS1 SS2 SS6 SS7 SS5 SS4 

ES3 ES1 ES2 ES6 ES7 ES5 ES4 

PS3 PS1 PS2 PS6 PS7 PS5 PS4 

TS3 TS1 TS2 TS6 TS7 TS5 TS4 
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โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โดยคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 ได้น าผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน เป็น
ข้อมูลในการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ รวมทั้งใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพมาตรฐานสากล  มีคุณธรรม  จริยธรรม     เป็นผู้น า
ด้านการสืบสานภูมิปัญญา  วัฒนธรรมผู้ไทย  ภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2566 

 

พันธกิจ (Mission)  
1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา เอกลักษณ์และวัฒนธรรมผู้ไทย 
6. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  
2. ครูมีหลักการท างานอย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 
    ในศตวรรษท่ี 21 สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานระดับประเทศ 
5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เป็นผู้น าด้านการสืบสานภูมิปัญญา  วัฒนธรรมผู้ไทย   
6. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ 
   ด าเนิน ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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กลยุทธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ข้อที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
          อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ข้อที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษให้เหมาะสมตามบริบท 
                   ของพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ข้อที่ 1  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร  
          การวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ข้อที่ 3  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ข้อที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด 
                    การศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

                              ในรปูแบบที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ 
                   เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ข้อที่ 1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ข้อที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

1.1.น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาหรือ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง 

1. ร้อยละ 85 ของครูมีการบูรณาการ“ศาสตร์พระราชา”มาใช้
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
2. ร้อยละ 90 ของครูปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมของคนไทย 12  ประการ 
2.2 เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12  ประการ 
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษให้เหมาะสมตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

3.1 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

6. ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียนเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษมี
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ ด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดผลและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 
1.2  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ภาษา 
1.3  พัฒนาระบบการวัดผล ประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  

1. ร้อยละ 90 ของครูน าหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 90 ของครูจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
3.ร้อยละ 80  ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 80  ของครูจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย 2 ภาษา 
5. ร้อยละ 85 ของครูมีระบบการวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 2.  พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อม
เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง(Active Learning)เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
2.6 สนับสนุนการผลิต การจัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

6. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
7.ร้อยละ 80 ของครูจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
8.จ านวนของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระฯอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 
9.ร้อยละ 85  ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) 
10. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 2.  พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้ 
 

2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ)ให้เต็ม
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

11. ร้อยละ 80 ของครูปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
12. ร้อยละ 85 ของครูผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
13. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ)ให้เต็มตาม
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
14. ร้อยละ 85 ของครูจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

3.  สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Program  for International Student Assessment) 

15. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA สูงขึ้น ร้อยละ 3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.  สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา
(Science Technology Engineering and Mathematic Education) 
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 

16. ร้อยละ 85 ของครูส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
17. ร้อยละ 85 ของครูที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา(STEM Education) มีนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท า
วิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา   

4.1 ส่งเสริมการท า วิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา 
4.2 ส่งเสริมการท า วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
แประเมินผล โดยเน้นให้มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 

18. ร้อยละ 90 ของผู้บริหารมีผลงานวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
19. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
วิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวัดผล 
ประเมินผล 
 

 



ส่วนที่ 4 ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล หน้า 58 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
 
 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเยนรู้
อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teacher and Educational 
Personnels Enhancement  Based on Mission and 
functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริง (Active learning) ฯลฯ 

1.ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การพัฒนาผ่านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่
ทันสมัย 
2. ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย  

2. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด แผนอัตราก าลัง การสรรหา 
การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน และการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3. ร้อยละ90 ของสถานศึกษามีแผนอัตราก าลังในการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งตรงตามความต้องการของกลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ 
4.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการประเมินและ
การพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. เพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1.1 ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

 2. ลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

2.1 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ 
เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน เป็นต้น 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
information technology : DLIT) 

4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง   
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ยุทธศาสตร์ที่    5  จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 
12. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

1. ร้อยละ 90 ของครูที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. ร้อยละ 85 ของครูมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
3. ร้อยละ 85 ของครูมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมี
มาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 

1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
2. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
4. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
5. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล 
6. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ คณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 



ส่วนที่ 4 ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล หน้า 62 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม   
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2. สร้างความ
เข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
(Area-base Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ 
“CLUSTERs)” เป็นต้น 
2.2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง 
2. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษามีแผนบูรณาการการจัดการศึกษา 
3. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษามีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
4. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 

3. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารชนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับ
ดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้า
ศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สงัคมให้
มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

2. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการประสานข้อมลูกับสถาบันหรือ

หน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผูเ้รียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 



ส่วนที่ 4 ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล หน้า 63 

 
ตารางความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด ของโรงเรียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ  และรองรับ
ประชาชนอาเซียนและก้าวสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่

ศึกษาหาความรู้  เรียนรูต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 
และเป็นเลิศทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัด 
1.จ านวนผู้เรยีนบ้านไกลได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจากการไดเ้ข้าพักในโรงเรียนท่ีมี
หอพักนอน  หรือการสนับสนุนการเดินทาง
จากบ้านถึงโรงเรยีน อย่างปลอดภยั 
2.จ านวนโรงเรยีนไดร้ับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
การพัฒนาทักษะชีวิตและการพัฒนาสภาพ
หอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดีอยา่งเหมาะสม 
3.จ านวนนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้ง
ด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
4.จ านวนผู้บริหาร ครูในสถานศึกษาท่ีดูแล
หอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มที่
ด้อยโอกาสกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างบไกล
ทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวสัดิการที่
เหมาะสมกับบริบท 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 
กลยุทธข์้อที่ 1  เสริมสร้างความมัน่คงของ
สถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
กลยุทธข์้อที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ 3. ผู้เรยีนทุกคนมีคณุภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ

นักเรียนเป็นคนดี มีคณุธรรม จริยธรรม มี
ผลงานระดับประเทศ 
  

1. ร้อยละ 85 ของครูมีการบูรณาการ
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
2. ร้อยละ 90 ของครูปลูกฝังและเสริมสร้าง
วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวธิี ต่อต้านการทุจรติคอรัปชัน่และยดึมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความรูค้วามเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตรแ์ละความ
เป็นพลเมือง 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูรและค่านิยมของคนไทย 12  
ประการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวชี้วัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 
ตัวชี้วัด ของโรงเรียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ  และรองรับ
ประชาชนอาเซียนและก้าวสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่

ศึกษาหาความรู้  เรียนรูต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 
และเป็นเลิศทางวิชาการ 

5. จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุม่ที่ด้อยโอกาส
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างบไกลทรุกันดาร ไดร้ับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคณุภาพ และเกิดจติส านึกรัก
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
6. การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผูเ้รียนกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนท่ี
ห่างไกล 
7.ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุม่ที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

 5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ 
6. ร้อยละ 80 ของครูในโรงเรียนเขต
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษมีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส 

ลดความเลื่อมล่ า ครอบคลุมผู้เรียน ปละการ
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะ
พึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 
ประการ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาอย่างครอบคลุม เสทอภาค เป็นคน 

ตัวช้ีวัด 
8.ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรยีน
เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมีหลักคดิที่
ถูกต้องรักในสถาบันหลักของชาติ และยดึมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขนั 
กลยุทธข์้อที ่1  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาผู้เรยีนอย่างมีคณุภาพ ด้วย
การปรับหลักสตูรการวัดผลและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

 

1. ร้อยละ 90 ของครูน าหลักสูตร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด ของโรงเรียน   

ดีและมีความสุขในสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส 

ลดความเลื่อมล่ า ครอบคลุมผู้เรียน ปละการ
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะ
พึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 
ประการ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาอย่างครอบคลุม เสทอภาค เป็นคน
ดีและมีความสุขในสังคม 

ทรงเป็นพระประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองดีของโลก มีความเปน็เลิศ
ทางด้านวิขาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและพื้นท่ี10.รอ้ยละของ
ผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
11.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีทัศนะคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
 

กลยุทธ์ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ข้อที่ 3  สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ข้อที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุน
การท าวิจัย และน าผลการวิจัยไป
ใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
เป้าประสงค์ที่ 2. ครูมีหลักการ
ท างานอย่างมืออาชีพตาม
มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 3. ผู้เรียนทุกคนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานสากล 
สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
 

2. ร้อยละ 90 ของครูจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
3.ร้อยละ 80  ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 80  ของครูจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา 
5. ร้อยละ 85 ของครูมีระบบการวัดผล
ประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

 



ส่วนที่ 4 ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล หน้า 66 

 

ตารางความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
ของโรงเรียน 

ตัวช้ีวัด ของโรงเรียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส
รางโอกาส ลดความเลื่อมล่ า 
ครอบคลมุผู้เรียน ปละการปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรมตามคุณลักษณะ
พึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 
12 ประการ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม 
เสทอภาค เป็นคนดีและมีความสุขใน
สังคม 

12.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสตูร จดั
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติมีคณุธรรม จริยธรรม 
13.ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเ้รียนให้มีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามก าหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ14.ร้อยละ
ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รบัการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปญัญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบดา้น 
15.ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขยีนได้ คิดเลขเป็น และ
วินัยรักการอ่าน 
16.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 

 7.ร้อยละ 80 ของครูจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 
8.จ านวนค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละกลุ่มสาระอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2 
 9.ร้อยละ 85  ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จาก
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active 
Learning) 
10. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
11. ร้อยละ 80 ของครูปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด ของโรงเรียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสราง
โอกาส ลดความเลื่อมล่ า ครอบคลมุ
ผู้เรยีน ปละการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมตามคณุลักษณะพึงประสงค์
และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างครอบคลมุ เสทอ
ภาค เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 

17.ร้อยละของผู้เรียนท่ีผา่นการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการรูเ้รื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
18.ร้อยละของผู้เรียนท่ีผา่นการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการรูเ้รื่องคณิตศาสตร์(Mathematical  Literacy ) 
19.ร้อยละของผู้เรียนท่ีผา่นการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy ) 
20.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสาร
ภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
21.ร้อยละจองผูเ้รียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
22. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ และทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
23. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
 ( O-NET ) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
 

 12. ร้อยละ 85 ของครูผลิต จดัหาและใช้สื่อ
การเรยีนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
13. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ี
ความสามารถพิเศษ)ให้เต็มตามศกัยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 
14. ร้อยละ 85 ของครูจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
15. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA สูงขึ้น ร้อยละ 
3 

16. ร้อยละ 85 ของครูส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีนสู่ความเป็นเลศิในด้าน
ต่างๆ 

 

 



ส่วนที่ 4 ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล หน้า 68 

 
ตารางความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมและโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
ของโรงเรียน 

ตัวช้ีวัด ของโรงเรียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสราง

โอกาส ลดความเลื่อมล่ า ครอบคลมุ
ผู้เรยีน ปละการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมตามคณุลักษณะพึงประสงค์
และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนได้รับโอกาส

ทางการศึกษาอย่างครอบคลมุ เสทอ
ภาค เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 

24.ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นมี
สมรรถนะการเรยีนรู้ เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน
ขึ้นไป (ระดับ 2 ) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
25.ร้อยละ  80 ของผู้เรียนทั้งหมดไดร้ับการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปญัหา ตามแนวทางการประเมิน PISA 
26.ร้อยละของสถานศึกษาจดัการเรียนรู้ที่ใหผู้้เรยีนได้
เรียนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Leaning) 
27.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ในลักษณะของ STEM ศึกษา 
28.ร้อยละของสถานศึกษาที่การจดัการเรียนตาม
กระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน  
(IS:Independent Study ) 
 29.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่  3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ30.ร้อยละของผู้เรียนมี ID Plan 

 17. ร้อยละ 85 ของครูที่จัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
18. ร้อยละ 90 ของผู้บริหารมี
ผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
19. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวัดผล 
ประเมินผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด ของโรงเรียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสราง

โอกาส ลดความเลื่อมล่ า ครอบคลมุ
ผู้เรยีน ปละการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมตามคณุลักษณะพึงประสงค์
และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนได้รับโอกาส

ทางการศึกษาอย่างครอบคลมุ เสมอ
ภาค เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 

และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
31.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนดั 
32.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมสีุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
33.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมรีะบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในสถานศึกษา 
34.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษมี
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต่ละ
ระดับ 
35.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจติสาธารณะ 
36. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการส่งเสรมิให้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการ
เข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธข์้อที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
กลยุทธข์้อที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาค
บังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบรกิารทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดร้ับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบส่งเสรมิความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสรา้งภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เตม็ตาม
ศักยภาพ 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีในการจดัการศึกษาอย่างท่ัวถึง   
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด ของโรงเรียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเปน็ครู

และเป็นมืออาชีพประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเปน็ครู
และเป็นมืออาชีพ 

37.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนรูผ้่าน Digital Platform 
38. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรยีนรู้เพื่อให้
พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

ตัวช้ีวัด 
39.สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ป ี
40.สถานศึกษามีกรอบกรอบสมรรถนะครูทีส่อดคล้อง
กับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที ่
41.สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสมและ
พอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
42.ผู้บริหาร  ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏบิัติงานครบตรม
ความจ าเป็นในการจัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธาภาพ 
43.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผลอยา่งมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเ้รยีนแต่ละบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธข์้อที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
กลยุทธข์้อที่ 2 พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป้าประสงค์ที่ 2. ครูมีหลักการท างาน
อย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 

1.ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่
ทันสมัย 
2. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีแผน
อัตราก าลังในการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งตรงตามความต้องการของกลุ่ม
งาน/กลุ่มสาระฯ 
4.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ
การประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด ของโรงเรียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรางโอกาส 

ลดความเลื่อมล่ า ครอบคลุมผู้เรียน ปละการ
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะ
พึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 
ประการ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคน
ดีและมีความสุขในสังคม 

44. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมี
ระบบฐานข้อมลูผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา 
เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
45. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดทีพ่ัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ Digital technology 

46. ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์
ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน 

47. ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารบัการศึกษาใน
ระดับการศึกษา 
48. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
49. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิที่
มีประสิทธิภาพ 
50. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมรีะบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถ น ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

5. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
ของโรงเรียน 

ตัวช้ีวัด ของโรงเรียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ลด
ความเลื่อมล่ า ครอบคลมุผู้เรียน ปละการ
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะ
พึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 
ประการ 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคน
ดีและมีความสุขในสังคม 

51. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาท่ีก าหนด 
52. ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ
เพื่อสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม53.ผู้เรียนทุก
คนได้รบัการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ 
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
54. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สามารถเช่ือมต่อกับโครงข่าย 
55. สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความ

เป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้
หลักธรรมมาภิบาลและการมสี่วนร่วม 

 

ตัวช้ีวัด 
56. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
22 มีผลการด าเนินงาน KRS ผ่านเกณฑ์ ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 

1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 
ของโรงเรียน 

ตัวช้ีวัด ของโรงเรียน   

เป้าประสงค์ที่ 4 ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามีคณุภาพมาตรฐานท่ีก าหนด 
สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่
ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความ

เป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้
หลักธรรมมาภิบาลและการมสี่วนร่วม 

เป้าประสงค์ที่ 4 ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามีคณุภาพมาตรฐานท่ีก าหนด 
สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่
ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

57. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 มีผลการด าเนินงาน ARS ผ่านเกณฑ์ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการก าหนด 
58.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
นครพนม ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
59.  ร้อยละสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
ภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
60.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต  22 ผ่านการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA : Interrity & Transparency 
Assessment ) 
 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
4. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
5. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
6. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษามีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด ของโรงเรียน   

มาตรฐานการศึกษา เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่
ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความ
เป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้
หลักธรรมมาภิบาลและการมสี่วนร่วม 

เป้าประสงค์ที่ 4 ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามีคณุภาพมาตรฐานท่ีก าหนด 
สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่
ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

61. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึง
การด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
62.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการ 
พัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development : EESD) 
63. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development ) 
64. ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 
65. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมรีูปแบบและ
แนวทางในการบริหารจดัการของสถานศึกษาให้
เกิดคุณภาพ 

 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม 
กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้บริหารใช้
หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ 
 

1. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็ง 
2. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษามีแผน
บูรณาการการจัดการศึกษา 
3. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษามี
เครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป 
4. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการ
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดของโรงเรียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความ

เป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้
หลักธรรมมาภิบาลและการมสี่วนร่วม 

เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเขม้แข็ง 

67.จ านวนของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีรูปแบบ
และแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เกดิคณุภาพ 
68. ร้อยละของสถานศึกษามีคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่
ระดับสากล 
69. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
70.ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเยนขนาดเล็ก
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
71. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจดั
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
72. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผูเ้รียน
รายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่างๆ 
น าไปสู่การวิเคราะหเ์พื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง 
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
6. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการ
ประสานข้อมูลกับสถาบันหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
สพม.นครพนม 

ตัวช้ีวัด สพม.นครพนม 
ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 

ของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดของโรงเรียน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความ

เป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้
หลักธรรมมาภิบาลและการมสี่วนร่วม 

เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเขม้แข็ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ข้อที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ที่ 5. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน เป็นผู้น าด้านการสืบสาน
ภูมิปัญญา  วัฒนธรรมผู้ไทย   
เป้าประสงค์ที่ 6. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนิน 
 ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

1. ร้อยละ 90 ของครูที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 90 ของครูมีหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละ 90 ของครูมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 
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 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม คาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในปีการศึกษา 2564 ตามจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
1.  เงินอุดหนุนรายหัว   

ระดับชั้น นักเรียน(คน) คนละ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ม.1 387 3,500 1,354,500  
ม.2 354 3,500 1,239,000  
ม.3 379 3,500 1,326,500  

จ านวนเงิน ม.ต้น 1,120 คน ยอดรวม (บาท) 3,920,000  
ม.4 311 3,800 1,181,800  
ม.5 320 3,800 1,216,000  
ม.6 284 3,800 1,079,200  

จ านวนเงิน ม.ปลาย 915 คน ยอดรวม (บาท) 3,477,000  
รวม  2,035 คน  รวมทั้งหมด (บาท) 7,397,000  

 
         1.1 จัดสรรค่าสาธารณูปโภค   ถั่วจ่ายเฉลี่ย 

-  ค่าไฟฟ้า   เดือนละ 120,000  บาท             จ านวน  6  เดือน 
-  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   เดือนละ  35,000  บาท  จ านวน  6  เดือน 
-  ค่าโทรศัพท์   เดือนละ   2,000   บาท    จ านวน  6  เดือน 
-  ค่าน้ าประปา    เดือนละ     600  บาท  จ านวน  6  เดือน 

รวมเป็นเงิน    จ านวน  945,600 บาท (-เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)   
          

1.2  จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ส านักงาน   
 -  ครูอัตราจ้าง  เดือนละ  69,560  บาท  จ านวน  8  เดือน 
 -  เจ้าหน้าที่ส านักงาน เดือนละ   55,710  บาท  จ านวน  12  เดือน 
 - สมทบประกันสังคม 5 % ครูอัตราจ้าง เดือนละ 3,479 บาท จ านวน  8  เดือน 

- สมทบประกันสังคม 5 % ครูอัตราจ้าง เดือนละ 2,746  บาท จ านวน  12  เดือน 
รวมเป็นเงิน จ านวน 1,285,784 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทบาทถ้วน-)   

1.3 งบพัฒนาบุคลากร  ครูและบุคลากรไปราชการ ตลอดปีการศึกษา  500,000  บาท    
(-ห้าแสนบาทถ้วน-)    
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1.4 ยอดคงเหลือเพื่อจัดสรรสุทธิ จ านวน  4,755,255 บาท  (-สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสอง

ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน-)  จัดสรรให้กลุ่มบริหารงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ กลุ่มบริหารงาน ยอดจัดสรร 
 (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 วิชาการ 2,859,153   60 
2 งบประมาณ  238,263 5 
3 บุคคล  476,526 10 
4 บริหารทั่วไป  714,788 15 
5 บริหาร(ส ารองจ่าย)  476,526 10 

รวมทั้งหมด 4,755,255   100 
 

   2.  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนนักเรียน
(คน) 

ยอดจัดสรร 
(ต่อคน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ม.1 387 880 340,560  
ม.2 354 880 311,520  
ม.3 379 880 333,520  

จ านวนเงิน ม.ต้น (บาท) 985,600  
ม.4 311 950 295,450  
ม.5 320 950 304,000  
ม.6 284 950 269,800  

จ านวนเงิน ม.ปลาย (บาท) 869,250  
รวมทั้งสิ้น 1,854,850  

 

      2.1  ค่าอินเตอร์เน็ต    เดือนละ 20,785  บาท  จ านวน 12  เดือน  รวมเป็นเงิน  249,420  บาท 
                 คงเหลือเพ่ือจัดสรรตามกิจกรรม (1,854,850 – 249,420)    เป็นเงิน 1,605,430  บาท  
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 2.2  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 1,605,430  บาท  ดังนี้ 

ล าดับที่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนเงิน(บาท) คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมวิชาการ 963,285 60  
2 กิจกรรมคุณธรรม/ลส./ยว./นศท. 160,543 10  
3 กิจกรรมทัศนศึกษา 240,815 15  
4 กิจกรรมบริการ ICT 240,815 15  
 รวมทั้งหมด 1,605,430   100  

  

 3. เงินบ ารุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ  

ห้องเรียน นักเรียน (คน) ค่าเทอม / ปี  รวมเงิน  หัก ใช้จ่ายใน รร. 40% 

Gifted ม.ต้น 211         10,000      2,110,000                844,000  

Gifted ม.ปลาย 88         10,000        880,000                352,000  

EIS ม.ต้น 213           4,000        852,000                340,800  

EIS ม.ปลาย 139           4,000        556,000                222,400  

EIS Korea 81           5,000        405,000                162,000  

Pre Angel 25         15,000        375,000                150,000  

PD 55           5,000        275,000                110,000  

PC 20           5,000        100,000                 40,000  

รวม นร. 832 รวมเงิน      5,553,000                 2,221,200  
 

หัก  ประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
ค่าไฟฟ้า     เดือนละ 120,000 บาท จ่าย 6 เดือน  รวมเป็นเงิน  720,000  บาท 
ค่าน้ าประปา  เดือนละ 600 บาทจ่าย 6 เดือน รวมเป็นเงิน    3,600 บาท 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เดือนละ 35,000 บาทจ่าย 6 เดือน  รวมเป็นเงิน 210,000 บาท 
สมทบ ปกส.นายจ้าง 5% ลูกจ้างบริการเดือนละ 4,338 บาท  จ่าย 9 เดือน 
ค่าโทรศัพท์ / แฟ๊กซ์  เดือนละ 2,000 บาทจ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 24,000  บาท 
ค่าจ้างครูพิเศษ (สายสอน)  เดือนละ 69,560 บาท จ่าย 3 เดือน รวมเป็นเงิน 208,680 บาท 
ค่าจ้างลูกจ้างบริการ เดือนละ 86,710 บาท จ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,040,520 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย  2,198,292  บาท 
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ห้องเรียน นักเรียน (คน) ค่าเทอม / ป ี รวมเงิน หักค่าจ้างคร ู หักค่า ปกส. หักค่า VISA คงเหลือ 

MEP 58 25,000 1,450,000 1,245,640 350 20,000 184,010 

E2 1,145 800 /1000 1,272,600 789,250 150 20,000 463,200 

รวม 1,203   2,722,600 2,034,890 5,500 40,000 647,210 
 
 

จัดสรรตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

รหัสที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 

ว 01 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร ์     20,000      20,000      นางนิษฐ์วด ี

ว 02 
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างเสรมินิสัยรัก
การอ่าน        97,000  

 97,000      
นางสาวอรุณณ ี

ว 03 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ PLC        20,000   20,000      นางสาวพชรวรรณ 
ว 04 งานทะเบียนนักเรยีน        30,000   30,000      นายพัชฎา 
ว 05 งานประกันคุณภาพสถานศึกษา          8,000   8,000      นางระพีพร 
ว 06 งานรับนักเรียนและส ามะโนผูเ้รียน        10,000   10,000      นางสาวเนตรชนก 

ว 07 งานพัฒนาระบบวางแผนงานด้านวิชาการ 
     210,000  

     
210,000  

    
นางศิริขวัญ 

ว 08 งานวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน 
     540,873  

     
540,873  

    
นางศิริขวัญ 

ว 09 งานพัฒนาและส่งเสรมิแหล่งเรียนรู้          1,500   1,500      นางทิพย์วรรณ 
ว 10 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี      180,000   180,000      นางนิษฐ์วด ี
ว 11 งานศูนย์วิชาการ ICT        20,000   20,000      นางนิษฐ์วด ี
ว 12 งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู ้        20,000   20,000      นางสาวพชรวรรณ 

ว 13 
แข่งขันวิชาการและงานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน    100,000    

 
100,000    นายแมนชัย 

ว 14 พัฒนาระบบบริหารจดัการงานวิชาการ 
     275,000  

     
275,000  

    
นายแมนชัย 

ว 15 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน      107,800  

      
นางอัมภวรรณ ์

1 กิจกรรมรักษาดินแดน     10,000   นายพัชฎา 
2 กิจกรรมลูกเสือ     20,000   นายวรธน 
3 กิจกรรมยุวกาชาด     20,000   นางชัชฎาภรณ ์
4 ชุมนุมนักประดิษฐ ์       9,800    นายพัชฎา 
5 ชุมนุมนาฎศลิป์พ้ืนบ้าน       8,000    นางสุญาณ ี
6 ค่ายอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น     20,000    นางสาวดวงใจ 
7 ค่ายภาวะผู้น า     20,000    นางสาวณัฐณิชา 
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รหัสที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
ว 16 พัฒนางานแนะแนวการศึกษา      38,000        นางสาวนิลดา 

1 เตรียมความพร้อมสูม่หาวิทยาลัย     20,000   นางเกศินี 
2 การแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ        6,000    นางเกศินี 
3 การอบรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)        2,000    นางสาวนิลดา 

ว 17 ส่งเสริมสนับสนนุการจัดกจิกรรมแนะ
แนวการศึกษา 

     
112,000  

        

1 เสรมิสร้างศักยภาพงานแนะแนวและ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

   25,000      นางสาวศิริมา 

2 การส่งเสริมสุดยอดคนเก่ง    25,000      นางสาวเนตรชนก 
3 การพัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว    25,000      นางสาวกมลชนก 
4 การเตรียมการประเมินเพื่อรับรางวัล

นักเรียนพระราชทาน 
   7,000      นางสาว

อาภากร 
 จัดสถานท่ีเตรียมประเมินกรณไีด้เป็น

ตัวแทนแข่งขัน 
 30,000           งบบริหาร 10 %  

ว 18 พัฒนาและเสริมความเข้มแข็งศูนย์
ภาษาเกาหล ี

30,000 30,000   นางสาวปุณยนุช 

ว 19 ค่ายอบรมเทคนิคการถ่ายท ารายการ
กับรายการโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

25,200 25,200          นางสาวดวงใจ 

ว 20 พัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย
และแหล่งเรียนรู ้

150,000 150,000   นายวิเชียร 

ว 21 ห้องเรียนPre-Cadet 110,000  50,000 60,000 นายมโหฬาร 
ว 22 ห้องเรียนพิเศษ-EIS-เกาหลี 231,000   231,000 นางจิตตรา 
ว 23 ห้องเรียน pD 310,000  160,000 150,000 นางสาวพิชญา 
ว 24 ห้องเรียนพิเศษ-gifted-ม.ต้น 1,218,000   1,218,000 นางเกตุวดี 
ว 25 ห้องเรียนพิเศษ-gifted-ม.ปลาย 540,000   540,000 นางเกศินี 
ว 26 ห้องเรียนพิเศษEIS 853,200   853,200 นางสาวพรรณทิพย ์

ว 27 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

188,580 188,580   นางชเนรินทร์ 
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รหัสที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
ว 28 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 40,000 40,000   นางไอรดา 
ว 29 การออกแบบและการเขียน

โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
50,000 50,000   นายวิเชียร 

แก้วมณีชัย 
ว 30 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

30,000  30,000  นางพรรณนิภา 

ว 31 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

20,000  20,000  นางระพีพร 

ว 32 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     

1 กิจกรรมค่ายธรณีวิทยาและดารา
ศาสตร์ 

55,000  55,000  นางไฝค า 

2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

50,000  50,000  นางเกตวดี 

ว 33 อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(สวนพฤกษศาสตร์) 

20,000 20,000   นางระพีพร 

ว 34 พัฒนาทักษะความเป็นอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

100,000 60,000 40,000  นายณรงค์ชัย 

ว 35 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (Olympic   
Goal) 

20,000  20,000  นายจุลศักดิ์ 

ว 36 คัดเลือกนักเรียนที่มีศกัยภาพด้าน
คณิตศาสตร์เพ่ือเข้าห้องเรียนพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์ 

48,000 48,000   นายกฤษดา 

ว 37 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

130,000 130,000   น.ส.พรรณทิพย์ 
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รหัส
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
ว 38 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 12,000    นางทิพย์วรรณ 

1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา   2,000   
2 กิจกรรมวันแม่   5,000   
3 กิจกรรมวันเข้าพรรษา   5,000   

ว 39 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

68,000    นางทิพย์วรรณ 

1 กิจกรรมการผลิตสื่อและนวัตกรรม  40,000    
2 กิจกรรม ประกวดสวดมนต์หมู่ท านอง

สรภัญญะ 
 3,000    

3 กิจกรรมตอบปัญหา  5,000    
4 กิจกรรมค่าย “เรณูละคร” เรียน เล่น 

เน้นละคร 
 20,000    

ว 40 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
จังหวัดระยอง ชลบุรี และพัทยา 

40,000    นางชัชฏาภรณ ์

ว 41 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 40,000    นางเด่นอุดร 
1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ   20,000   
2 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม   10,000   
3 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ

เกียรติ 
  10,000   

ว 42 พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

130,000    นายชลนที 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระ  70,000    
2 กิจกรรมกีฬาภายใน  100,000    
3 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้าน

กีฬา 
 40,000    

4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักกีฬาเพ่ือ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

 20,000    
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รหัสที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
ว 43 พัฒนาการเรียนและฝึกปฏิบตัิการงานอาชีพ 80,000 80,000   นางสาวเบญจพร 
ว 44 วันงานอาชีพ 20,000  20,000  นางสาวเบญจพร 
ว 45 ห้องเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ (PIM) 
60,000 20,000 40,000  นางสาวปนัดดา 

ว 46 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

250,000    นางจิตตรา 

1 กิจกรรมจดัหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ ์  92,200    
2 กิจกรรมการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ

โครงงาน English Project Work 
  5,000   

3 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ   20,000   
4 กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ (English 

Camp) 
  20,000   

5 กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น 

  10,000   

6 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

  20,000   

7 กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาส าหรับครูผูส้อน 

 35,000    

8 กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างความเขม็แข็ง
ศูนย์ HCEC 

 10,000    

9 กิจกรรมพัฒนาห้อง SEARs สู่ ASEAN  10,000    
10 กิจกรรม Crossword Training Camp  2,800 10,000   
11 กิจกรรมเกมต่ออักษรอังกฤษ 

“Crossword Game” 
  15,000   

ว 47  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาท่ี 2 

278,788    นางวัลภา 

1 เตรียมความพร้อมการเรียน
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง ม.1 

   10,000  

2 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน    20,000  
3 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหล ี    20,000  
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รหัสที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
4 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน่    20,000  
5 พัฒนาการเรียนการสอนเวียดนาม    20,000  
6 เวทีศักยภาพผูเ้รียน(มหกรรมภาษาที่ 2)    20,000  
7 มหกรรมภาษาต่างประเทศท่ีสอง    168,788  

ว 48 พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

105,000     

1 พัฒนาส านักงานและผลติสื่อ นวัตกรรม
ภาษาไทย 

 20,000    

2 กิจกรรมวันสุนทรภู ่  30,000    
3 กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน  5,000    
4 กิจกรรม ค าคมต่ออักษรไทย  10,000    
5 กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทาง

ภาษาไทย 
 20,000    

6 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 

 20,000    

ว 49 การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

130,000    ดร.นิพินธุ์ 

1 จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

 8,500    

2 จัดแสดงผลงานนักเรียนดา้นศิลปะ- ดนตรี
และนาฏศิลป ์

 10,000    

3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ (ดนตรี) 

 10,000    

4 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ (นาฏศิลป์) 

 10,000    

5 พัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนนาฏศิลป ์  15,000    
6 ปรับปรุงห้องเรียนนาฏศลิป ์  20,000    
7 เตรียมความพร้อมวงดนตรีพื้นบา้น ในการ

แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน 
 26,500    



ส่วนที่ 5 แผนงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรยีนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 87 

 

 

 
 
 
 

รหัสที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
8 จัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องดนตรีวง 

โยธวาทิต 
 20,000    

9 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนวิชา 
ทัศนศิลป ์

 10,000    

ว 50 น าเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

40,000  40,000  นางพรรณนิภา 

ว 51 ห้องเรียนพิเศษโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ Mini English Program 
(MEP) 

484,010    นางกรรณิกา 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ/์สื่อ/ครภุัณฑ์และ
ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนใหเ้ป็น
ห้องเรียนมาตรฐาน 

    
100,200 

 

2 EP/MEP OPEN HOUSE    10,000  
3 ทัศนศึกษาห้องเรียน MEP    150,000  
4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ห้องเรียนพิเศษ MEP 

(Mini English Program (MEP) 
   50,000  

5 ค่ายภาษาอังกฤษ (MEP English 
Camp) 

   20,000  

6 อบรมครสูอนภาษาอังกฤษห้องเรยีน
MEP และเทคนิคการท าข้อสอบ TOFEL 
ITP 

   30,000  

7 วัน Halloween    20,000  
8 ห้องสมุด MEP    53,810  
9 แนะแนวศึกษาต่อ    15,000  

10 Gallery Walking    25,000  
11 ทุนการศึกษา Glow to show    10,000  
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

รหัส งาน/โครงการ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
ห้องเรียน

พิเศษ 

ง 01 ส่งเสริมระบบงานแผนงาน     25,263     ครูชเนรินทร์ ศรีหาเศษ 

ง 02 งานการเงินและบัญชี (110,000)    ครูเบญจพร  แก้วมณีชัย 

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
การเงินและบัญชี 

60,000    ครูเบญจพร  แก้วมณีชัย 

2 ศึกษาดูงาน 50,000    ครูเบญจพร  แก้วมณีชัย 

ง 03 งานพัสดุ 103,000    ครูอภิศักดิ์  อินทร์ตา 

 โปรแกรมบริหารบประมาณ 50,000 งบบริหาร 10 % ครูอภิศักดิ์  อินทร์ตา 
ง 04 ค่าสาธารณูปโภค 1,699,200 งบก่อนจัดสรร ครูอภิศักดิ์  อินทร์ตา 

 
 
 

รหัสที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
ว 52 ห้องเรียนพิเศษธุรกิจการบินและภาษา 

(Pre Angel) 
252,000    นางสาวชมพูนุท 

1 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ Pre 
Angle 

   100,000  

2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ    25,000  
3 กิจกรรมว่ายน้ า    7,000  
4 กิจกรรมสอบ TOEFL ITP    30,000  
5 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ    50,000  
6 กิจกรรมห้องสมุด Pre Angle    20,000  
7 กิจกรรมScholarship    10,000  

ว 53 แลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก 134,297 งบนอก นางกรรณิกา 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

รหัส งาน/โครงการ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
ห้องเรียน

พิเศษ 

บ 01 งานกิจการนักเรียน      (205,000)    ครูธีระพงษ ์ บุตรด ี

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ านักงานกิจการนักเรียน 55,000    ครูมาลินี จอมค าสิงห์ 

2 ความปลอดภัยในบรเิวณโรงเรยีน 
(กล้องวงจรปิด) 

10,000     
ครูวิเชียร แก้วมณีชัย 

3 ปฐมนิเทศ 10,000    ครูธีระพงษ์  บุตรด ี
4 ค่ายปรับพฤติกรรมฯ ภาคเรียนที่ 1 10,000    ครูธีระพงษ์  บุตรด ี
5  ธนาคารความด ี 15,000    ครูวีรวัฒน์ บุปผาชื่น 
6 ไหว้คร ู 15,000    ครูธีระพงษ์  บุตรด ี
7 รักษาระเบียบวินัยนักเรียน 15,000    ครูนราดล ยตะโคตร 
8 อาสาจราจร 25,000    ครูวิศวะ  นันชนะ 
9 มอบใบประกาศนียบตัร 5,000    ครูธีระพงษ์  บุตรด ี
10 ปัจฉิมนิเทศ 20,000    ครูธีระพงษ์  บุตรด ี
11 ค่ายปรับพฤติกรรมฯ ภาคเรียนที่ 2 15,000    ครูนราดล ยตะโคตร 
12 ก่อนจบพบพระ 5,000    ครูธีระพงษ์  บุตรด ี
13 พัฒนาระบบ Noty School 5,000    ครูมาลินี จอมค าสิงห์ 

บ 02 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (90,000)    ครูชลาลยั ศรรีัตน ์

1 เยี่ยมบ้านนักเรียน 66,000    ครูชลาลยั ศรรีัตน ์
2 ประชุมผู้ปกครอง 15,000    ครูอาภากร  ตรีศร ี
3 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 9,000    ครูชลาลยั ศรรีัตน ์

บ 03 งานวางแผนอัตราก าลัง 42,000    ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 04 สถานศึกษาสขีาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข  

(34,526)    ครูบัญชา เชียรรัมย ์

1 วันงดสูบบุหรี่โลก 3,526    ครูบัญชา เชียรรัมย ์

2 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 5,000    ครูบัญชา เชียรรัมย ์

3 ห้องเรียนสีขาว 6,000    ครูบัญชา เชียรรัมย ์

4 ใครติดยายกมือขึ้น 5,000    ครูบัญชา เชียรรัมย ์

5 ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  
(กีฬาต้านยาเสพติด) 

15,000    ครูบัญชา เชียรรัมย ์
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รหัส งาน/โครงการ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
ห้องเรียน

พิเศษ 

บ 05 พัฒนาบุคลากรและการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ 

10,000    ครูพชรวรรณ 
มีหนองหว้า 

บ 06 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 

65,000    ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 07 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 10,000    ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 08 บริหารงานธุรการ  สารบรรณ  50,000    ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 09 ประชาสัมพันธ์ 20,000    ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 10 ประกันภัยกลุ่มนักเรียน  เก็บจากผู้เรียน ครูมาลิน ีจอมค าสิงห์ 

บ 11 โรงเรียนสุจริต  ไม่ใช้งบประมาณ ครูวีรวัฒน์ บุปผาชื่น 

บ 12 อบรมครูยุคดิจิทัล 150,000 งบบริหาร 10 % ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 13 จ้างลูกจ้างช่ัวคราว(ครูผู้สอน) 2,458,200 งบก่อนจัดสรร ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 14 จ้างครูภาษาที่ 2 993,813         งบก่อนจัดสรร ครูจิตตรา  สอนดา 

บ 15 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 500,000 งบก่อนจัดสรร ครูภัคเพยีรรตัน ์
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

รหัส งาน/โครงการ ประเภทเงิน 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
บกศ. 

ท 01 บริหารและพัฒนาองค์กร 20,000    ครูถนอม  ค าจันทร ์

ท 02  จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว     1,053,890 ครูถนอม  ค าจันทร ์

ท 03  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

20,000    ครูถนอม  ค าจันทร ์

ท 04   มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 

82,500    ครูวรธน  
เอกทินวัฒน ์

ท 05 ประกันภัย  บ ารุงซ่อมแซม   และ
น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 

100,000      
ครูถนอม  ค าจันทร ์

ท 06 งานอนามัยโรงเรียนและโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

35,000    ครูพิชญธิดา  
สารทอง 

ท 07 ปรับปรุงโรงอาหาร   40,000  ครูวารณุี วังกะธาต ุ

ท 08 ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม   งบเพ่ิม ซ่อมแซม 
ปรับปรุงอาคารสถานที่ (งบบริหาร)  

352,288 
 

100,000 

 1,425,000  
ครูถนอม  ค าจันทร ์

ท 09 ค่าเช่าและซ่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต 20,000 190,000   ครูวิเชียร  
แก้วมณีชัย 

ท 10 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย (Zero Waste school) 

 30,000   
ครูเนตรนภา  ช่ืนตา 

ท 11 สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร  220,000   ครูสุญาณ ี

ท 12  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 15,000 10,000   ครูปรญิญา ลหีา 

ท 13 
 

TO BE NUMBER ONE 20,000 26,990   
ครูอัญชล ีเจริญวงค ์

ท 14 สภานักเรียน  55,000   ครูณัฐนิชา ศิรินมุาศ 
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 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม คาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในปีการศึกษา 2564 ตามจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
1.  เงินอุดหนุนรายหัว   

ระดับชั้น นักเรียน(คน) คนละ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ม.1 387 3,500 1,354,500  
ม.2 354 3,500 1,239,000  
ม.3 379 3,500 1,326,500  

จ านวนเงิน ม.ต้น 1,120 คน ยอดรวม (บาท) 3,920,000  
ม.4 311 3,800 1,181,800  
ม.5 320 3,800 1,216,000  
ม.6 284 3,800 1,079,200  

จ านวนเงิน ม.ปลาย 915 คน ยอดรวม (บาท) 3,477,000  
รวม  2,035 คน  รวมทั้งหมด (บาท) 7,397,000  

 
         1.1 จัดสรรค่าสาธารณูปโภค   ถั่วจ่ายเฉลี่ย 

-  ค่าไฟฟ้า   เดือนละ 120,000  บาท             จ านวน  6  เดือน 
-  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   เดือนละ  35,000  บาท  จ านวน  6  เดือน 
-  ค่าโทรศัพท์   เดือนละ   2,000   บาท    จ านวน  6  เดือน 
-  ค่าน้ าประปา    เดือนละ     600  บาท  จ านวน  6  เดือน 

รวมเป็นเงิน    จ านวน  945,600 บาท (-เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)   
          

1.2  จ้างครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ส านักงาน   
 -  ครูอัตราจ้าง  เดือนละ  69,560  บาท  จ านวน  8  เดือน 
 -  เจ้าหน้าที่ส านักงาน เดือนละ   55,710  บาท  จ านวน  12  เดือน 
 - สมทบประกันสังคม 5 % ครูอัตราจ้าง เดือนละ 3,479 บาท จ านวน  8  เดือน 

- สมทบประกันสังคม 5 % ครูอัตราจ้าง เดือนละ 2,746  บาท จ านวน  12  เดือน 
รวมเป็นเงิน จ านวน 1,285,784 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทบาทถ้วน-)   

1.3 งบพัฒนาบุคลากร  ครูและบุคลากรไปราชการ ตลอดปีการศึกษา  500,000  บาท    
(-ห้าแสนบาทถ้วน-)    
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1.4 ยอดคงเหลือเพื่อจัดสรรสุทธิ จ านวน  4,755,255 บาท  (-สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสอง

ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน-)  จัดสรรให้กลุ่มบริหารงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ กลุ่มบริหารงาน ยอดจัดสรร 
 (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 วิชาการ 2,859,153   60 
2 งบประมาณ  238,263 5 
3 บุคคล  476,526 10 
4 บริหารทั่วไป  714,788 15 
5 บริหาร(ส ารองจ่าย)  476,526 10 

รวมทั้งหมด 4,755,255   100 
 

   2.  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนนักเรียน
(คน) 

ยอดจัดสรร 
(ต่อคน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ม.1 387 880 340,560  
ม.2 354 880 311,520  
ม.3 379 880 333,520  

จ านวนเงิน ม.ต้น (บาท) 985,600  
ม.4 311 950 295,450  
ม.5 320 950 304,000  
ม.6 284 950 269,800  

จ านวนเงิน ม.ปลาย (บาท) 869,250  
รวมทั้งสิ้น 1,854,850  

 

      2.1  ค่าอินเตอร์เน็ต    เดือนละ 20,785  บาท  จ านวน 12  เดือน  รวมเป็นเงิน  249,420  บาท 
                 คงเหลือเพ่ือจัดสรรตามกิจกรรม (1,854,850 – 249,420)    เป็นเงิน 1,605,430  บาท  
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 2.2  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 1,605,430  บาท  ดังนี้ 

ล าดับที่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนเงิน(บาท) คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1 กิจกรรมวิชาการ 963,285 60  
2 กิจกรรมคุณธรรม/ลส./ยว./นศท. 160,543 10  
3 กิจกรรมทัศนศึกษา 240,815 15  
4 กิจกรรมบริการ ICT 240,815 15  
 รวมทั้งหมด 1,605,430   100  

  

 3. เงินบ ารุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ  

ห้องเรียน นักเรียน (คน) ค่าเทอม / ปี  รวมเงิน  หัก ใช้จ่ายใน รร. 40% 

Gifted ม.ต้น 211         10,000      2,110,000                844,000  

Gifted ม.ปลาย 88         10,000        880,000                352,000  

EIS ม.ต้น 213           4,000        852,000                340,800  

EIS ม.ปลาย 139           4,000        556,000                222,400  

EIS Korea 81           5,000        405,000                162,000  

Pre Angel 25         15,000        375,000                150,000  

PD 55           5,000        275,000                110,000  

PC 20           5,000        100,000                 40,000  

รวม นร. 832 รวมเงิน      5,553,000                 2,221,200  
 

หัก  ประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
ค่าไฟฟ้า     เดือนละ 120,000 บาท จ่าย 6 เดือน  รวมเป็นเงิน  720,000  บาท 
ค่าน้ าประปา  เดือนละ 600 บาทจ่าย 6 เดือน รวมเป็นเงิน    3,600 บาท 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เดือนละ 35,000 บาทจ่าย 6 เดือน  รวมเป็นเงิน 210,000 บาท 
สมทบ ปกส.นายจ้าง 5% ลูกจ้างบริการเดือนละ 4,338 บาท  จ่าย 9 เดือน 
ค่าโทรศัพท์ / แฟ๊กซ์  เดือนละ 2,000 บาทจ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 24,000  บาท 
ค่าจ้างครูพิเศษ (สายสอน)  เดือนละ 69,560 บาท จ่าย 3 เดือน รวมเป็นเงิน 208,680 บาท 
ค่าจ้างลูกจ้างบริการ เดือนละ 86,710 บาท จ่าย 12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,040,520 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย  2,198,292  บาท 
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ห้องเรียน นักเรียน (คน) ค่าเทอม / ป ี รวมเงิน หักค่าจ้างคร ู หักค่า ปกส. หักค่า VISA คงเหลือ 

MEP 58 25,000 1,450,000 1,245,640 350 20,000 184,010 

E2 1,145 800 /1000 1,272,600 789,250 150 20,000 463,200 

รวม 1,203   2,722,600 2,034,890 5,500 40,000 647,210 
 
 

จัดสรรตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
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กลุ่มบริหารวิชาการ 

รหัสที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 

ว 01 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร ์     20,000      20,000      นางนิษฐ์วด ี

ว 02 
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างเสรมินิสัยรัก
การอ่าน        97,000  

 97,000      
นางสาวอรุณณ ี

ว 03 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ PLC        20,000   20,000      นางสาวพชรวรรณ 
ว 04 งานทะเบียนนักเรยีน        30,000   30,000      นายพัชฎา 
ว 05 งานประกันคุณภาพสถานศึกษา          8,000   8,000      นางระพีพร 
ว 06 งานรับนักเรียนและส ามะโนผูเ้รียน        10,000   10,000      นางสาวเนตรชนก 

ว 07 งานพัฒนาระบบวางแผนงานด้านวิชาการ 
     210,000  

     
210,000  

    
นางศิริขวัญ 

ว 08 งานวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน 
     540,873  

     
540,873  

    
นางศิริขวัญ 

ว 09 งานพัฒนาและส่งเสรมิแหล่งเรียนรู้          1,500   1,500      นางทิพย์วรรณ 
ว 10 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี      180,000   180,000      นางนิษฐ์วด ี
ว 11 งานศูนย์วิชาการ ICT        20,000   20,000      นางนิษฐ์วด ี
ว 12 งานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู ้        20,000   20,000      นางสาวพชรวรรณ 

ว 13 
แข่งขันวิชาการและงานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน    100,000    

 
100,000    นายแมนชัย 

ว 14 พัฒนาระบบบริหารจดัการงานวิชาการ 
     275,000  

     
275,000  

    
นายแมนชัย 

ว 15 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน      107,800  

      
นางอัมภวรรณ ์

1 กิจกรรมรักษาดินแดน     10,000   นายพัชฎา 
2 กิจกรรมลูกเสือ     20,000   นายวรธน 
3 กิจกรรมยุวกาชาด     20,000   นางชัชฎาภรณ ์
4 ชุมนุมนักประดิษฐ ์       9,800    นายพัชฎา 
5 ชุมนุมนาฎศลิป์พ้ืนบ้าน       8,000    นางสุญาณ ี
6 ค่ายอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น     20,000    นางสาวดวงใจ 
7 ค่ายภาวะผู้น า     20,000    นางสาวณัฐณิชา 
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รหัสที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
ว 16 พัฒนางานแนะแนวการศึกษา      38,000        นางสาวนิลดา 

1 เตรียมความพร้อมสูม่หาวิทยาลัย     20,000   นางเกศินี 
2 การแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ        6,000    นางเกศินี 
3 การอบรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)        2,000    นางสาวนิลดา 

ว 17 ส่งเสริมสนับสนนุการจัดกจิกรรมแนะ
แนวการศึกษา 

     
112,000  

        

1 เสรมิสร้างศักยภาพงานแนะแนวและ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

   25,000      นางสาวศิริมา 

2 การส่งเสริมสุดยอดคนเก่ง    25,000      นางสาวเนตรชนก 
3 การพัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว    25,000      นางสาวกมลชนก 
4 การเตรียมการประเมินเพื่อรับรางวัล

นักเรียนพระราชทาน 
   7,000      นางสาว

อาภากร 
 จัดสถานท่ีเตรียมประเมินกรณไีด้เป็น

ตัวแทนแข่งขัน 
 30,000           งบบริหาร 10 %  

ว 18 พัฒนาและเสริมความเข้มแข็งศูนย์
ภาษาเกาหล ี

30,000 30,000   นางสาวปุณยนุช 

ว 19 ค่ายอบรมเทคนิคการถ่ายท ารายการ
กับรายการโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

25,200 25,200          นางสาวดวงใจ 

ว 20 พัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย
และแหล่งเรียนรู ้

150,000 150,000   นายวิเชียร 

ว 21 ห้องเรียนPre-Cadet 110,000  50,000 60,000 นายมโหฬาร 
ว 22 ห้องเรียนพิเศษ-EIS-เกาหลี 231,000   231,000 นางจิตตรา 
ว 23 ห้องเรียน pD 310,000  160,000 150,000 นางสาวพิชญา 
ว 24 ห้องเรียนพิเศษ-gifted-ม.ต้น 1,218,000   1,218,000 นางเกตุวดี 
ว 25 ห้องเรียนพิเศษ-gifted-ม.ปลาย 540,000   540,000 นางเกศินี 
ว 26 ห้องเรียนพิเศษEIS 853,200   853,200 นางสาวพรรณทิพย ์

ว 27 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

188,580 188,580   นางชเนรินทร์ 
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รหัสที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
ว 28 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 40,000 40,000   นางไอรดา 
ว 29 การออกแบบและการเขียน

โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
50,000 50,000   นายวิเชียร 

แก้วมณีชัย 
ว 30 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

30,000  30,000  นางพรรณนิภา 

ว 31 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

20,000  20,000  นางระพีพร 

ว 32 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     

1 กิจกรรมค่ายธรณีวิทยาและดารา
ศาสตร์ 

55,000  55,000  นางไฝค า 

2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

50,000  50,000  นางเกตวดี 

ว 33 อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(สวนพฤกษศาสตร์) 

20,000 20,000   นางระพีพร 

ว 34 พัฒนาทักษะความเป็นอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

100,000 60,000 40,000  นายณรงค์ชัย 

ว 35 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (Olympic   
Goal) 

20,000  20,000  นายจุลศักดิ์ 

ว 36 คัดเลือกนักเรียนที่มีศกัยภาพด้าน
คณิตศาสตร์เพ่ือเข้าห้องเรียนพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์ 

48,000 48,000   นายกฤษดา 

ว 37 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

130,000 130,000   น.ส.พรรณทิพย์ 
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รหัส
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
ว 38 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 12,000    นางทิพย์วรรณ 

1 กิจกรรมวันวิสาขบูชา   2,000   
2 กิจกรรมวันแม่   5,000   
3 กิจกรรมวันเข้าพรรษา   5,000   

ว 39 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

68,000    นางทิพย์วรรณ 

1 กิจกรรมการผลิตสื่อและนวัตกรรม  40,000    
2 กิจกรรม ประกวดสวดมนต์หมู่ท านอง

สรภัญญะ 
 3,000    

3 กิจกรรมตอบปัญหา  5,000    
4 กิจกรรมค่าย “เรณูละคร” เรียน เล่น 

เน้นละคร 
 20,000    

ว 40 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
จังหวัดระยอง ชลบุรี และพัทยา 

40,000    นางชัชฏาภรณ ์

ว 41 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 40,000    นางเด่นอุดร 
1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ   20,000   
2 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม   10,000   
3 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ

เกียรติ 
  10,000   

ว 42 พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

130,000    นายชลนที 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระ  70,000    
2 กิจกรรมกีฬาภายใน  100,000    
3 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้าน

กีฬา 
 40,000    

4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักกีฬาเพ่ือ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

 20,000    
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รหัสที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
ว 43 พัฒนาการเรียนและฝึกปฏิบตัิการงานอาชีพ 80,000 80,000   นางสาวเบญจพร 
ว 44 วันงานอาชีพ 20,000  20,000  นางสาวเบญจพร 
ว 45 ห้องเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ (PIM) 
60,000 20,000 40,000  นางสาวปนัดดา 

ว 46 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

250,000    นางจิตตรา 

1 กิจกรรมจดัหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ ์  92,200    
2 กิจกรรมการจัดการเรียนรูรู้ปแบบ

โครงงาน English Project Work 
  5,000   

3 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ   20,000   
4 กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ (English 

Camp) 
  20,000   

5 กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น 

  10,000   

6 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

  20,000   

7 กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาส าหรับครูผูส้อน 

 35,000    

8 กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างความเขม็แข็ง
ศูนย์ HCEC 

 10,000    

9 กิจกรรมพัฒนาห้อง SEARs สู่ ASEAN  10,000    
10 กิจกรรม Crossword Training Camp  2,800 10,000   
11 กิจกรรมเกมต่ออักษรอังกฤษ 

“Crossword Game” 
  15,000   

ว 47  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาท่ี 2 

278,788    นางวัลภา 

1 เตรียมความพร้อมการเรียน
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง ม.1 

   10,000  

2 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน    20,000  
3 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหล ี    20,000  
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รหัสที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
4 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน่    20,000  
5 พัฒนาการเรียนการสอนเวียดนาม    20,000  
6 เวทีศักยภาพผูเ้รียน(มหกรรมภาษาที่ 2)    20,000  
7 มหกรรมภาษาต่างประเทศท่ีสอง    168,788  

ว 48 พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

105,000     

1 พัฒนาส านักงานและผลติสื่อ นวัตกรรม
ภาษาไทย 

 20,000    

2 กิจกรรมวันสุนทรภู ่  30,000    
3 กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน  5,000    
4 กิจกรรม ค าคมต่ออักษรไทย  10,000    
5 กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทาง

ภาษาไทย 
 20,000    

6 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 

 20,000    

ว 49 การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

130,000    ดร.นิพินธุ์ 

1 จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

 8,500    

2 จัดแสดงผลงานนักเรียนดา้นศิลปะ- ดนตรี
และนาฏศิลป ์

 10,000    

3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ (ดนตรี) 

 10,000    

4 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ (นาฏศิลป์) 

 10,000    

5 พัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนนาฏศิลป ์  15,000    
6 ปรับปรุงห้องเรียนนาฏศลิป ์  20,000    
7 เตรียมความพร้อมวงดนตรีพื้นบา้น ในการ

แข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน 
 26,500    
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รหัสที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
8 จัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องดนตรีวง 

โยธวาทิต 
 20,000    

9 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนวิชา 
ทัศนศิลป ์

 10,000    

ว 50 น าเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

40,000  40,000  นางพรรณนิภา 

ว 51 ห้องเรียนพิเศษโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ Mini English Program 
(MEP) 

484,010    นางกรรณิกา 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ/์สื่อ/ครภุัณฑ์และ
ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนใหเ้ป็น
ห้องเรียนมาตรฐาน 

    
100,200 

 

2 EP/MEP OPEN HOUSE    10,000  
3 ทัศนศึกษาห้องเรียน MEP    150,000  
4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ห้องเรียนพิเศษ MEP 

(Mini English Program (MEP) 
   50,000  

5 ค่ายภาษาอังกฤษ (MEP English 
Camp) 

   20,000  

6 อบรมครสูอนภาษาอังกฤษห้องเรยีน
MEP และเทคนิคการท าข้อสอบ TOFEL 
ITP 

   30,000  

7 วัน Halloween    20,000  
8 ห้องสมุด MEP    53,810  
9 แนะแนวศึกษาต่อ    15,000  

10 Gallery Walking    25,000  
11 ทุนการศึกษา Glow to show    10,000  
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

รหัส งาน/โครงการ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
ห้องเรียน

พิเศษ 

ง 01 ส่งเสริมระบบงานแผนงาน     25,263     ครูชเนรินทร์ ศรีหาเศษ 

ง 02 งานการเงินและบัญชี (110,000)    ครูเบญจพร  แก้วมณีชัย 

1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
การเงินและบัญชี 

60,000    ครูเบญจพร  แก้วมณีชัย 

2 ศึกษาดูงาน 50,000    ครูเบญจพร  แก้วมณีชัย 

ง 03 งานพัสดุ 103,000    ครูอภิศักดิ์  อินทร์ตา 

 โปรแกรมบริหารบประมาณ 50,000 งบบริหาร 10 % ครูอภิศักดิ์  อินทร์ตา 
ง 04 ค่าสาธารณูปโภค 1,699,200 งบก่อนจัดสรร ครูอภิศักดิ์  อินทร์ตา 

 
 
 

รหัสที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน  พัฒนาฯ บกศ. 
ว 52 ห้องเรียนพิเศษธุรกิจการบินและภาษา 

(Pre Angel) 
252,000    นางสาวชมพูนุท 

1 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ Pre 
Angle 

   100,000  

2 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ    25,000  
3 กิจกรรมว่ายน้ า    7,000  
4 กิจกรรมสอบ TOEFL ITP    30,000  
5 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ    50,000  
6 กิจกรรมห้องสมุด Pre Angle    20,000  
7 กิจกรรมScholarship    10,000  

ว 53 แลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก 134,297 งบนอก นางกรรณิกา 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

รหัส งาน/โครงการ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
ห้องเรียน

พิเศษ 

บ 01 งานกิจการนักเรียน      (205,000)    ครูธีระพงษ ์ บุตรด ี

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ านักงานกิจการนักเรียน 55,000    ครูมาลินี จอมค าสิงห์ 

2 ความปลอดภัยในบรเิวณโรงเรยีน 
(กล้องวงจรปิด) 

10,000     
ครูวิเชียร แก้วมณีชัย 

3 ปฐมนิเทศ 10,000    ครูธีระพงษ์  บุตรด ี
4 ค่ายปรับพฤติกรรมฯ ภาคเรียนที่ 1 10,000    ครูธีระพงษ์  บุตรด ี
5  ธนาคารความด ี 15,000    ครูวีรวัฒน์ บุปผาชื่น 
6 ไหว้คร ู 15,000    ครูธีระพงษ์  บุตรด ี
7 รักษาระเบียบวินัยนักเรียน 15,000    ครูนราดล ยตะโคตร 
8 อาสาจราจร 25,000    ครูวิศวะ  นันชนะ 
9 มอบใบประกาศนียบตัร 5,000    ครูธีระพงษ์  บุตรด ี
10 ปัจฉิมนิเทศ 20,000    ครูธีระพงษ์  บุตรด ี
11 ค่ายปรับพฤติกรรมฯ ภาคเรียนที่ 2 15,000    ครูนราดล ยตะโคตร 
12 ก่อนจบพบพระ 5,000    ครูธีระพงษ์  บุตรด ี
13 พัฒนาระบบ Noty School 5,000    ครูมาลินี จอมค าสิงห์ 

บ 02 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (90,000)    ครูชลาลยั ศรรีัตน ์

1 เยี่ยมบ้านนักเรียน 66,000    ครูชลาลยั ศรรีัตน ์
2 ประชุมผู้ปกครอง 15,000    ครูอาภากร  ตรีศร ี
3 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 9,000    ครูชลาลยั ศรรีัตน ์

บ 03 งานวางแผนอัตราก าลัง 42,000    ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 04 สถานศึกษาสขีาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข  

(34,526)    ครูบัญชา เชียรรัมย ์

1 วันงดสูบบุหรี่โลก 3,526    ครูบัญชา เชียรรัมย ์

2 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 5,000    ครูบัญชา เชียรรัมย ์

3 ห้องเรียนสีขาว 6,000    ครูบัญชา เชียรรัมย ์

4 ใครติดยายกมือขึ้น 5,000    ครูบัญชา เชียรรัมย ์

5 ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  
(กีฬาต้านยาเสพติด) 

15,000    ครูบัญชา เชียรรัมย ์



ส่วนที่ 5 แผนงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรยีนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 90 

 

 
 

รหัส งาน/โครงการ แหล่งงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
ห้องเรียน

พิเศษ 

บ 05 พัฒนาบุคลากรและการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ 

10,000    ครูพชรวรรณ 
มีหนองหว้า 

บ 06 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 

65,000    ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 07 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 10,000    ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 08 บริหารงานธุรการ  สารบรรณ  50,000    ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 09 ประชาสัมพันธ์ 20,000    ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 10 ประกันภัยกลุ่มนักเรียน  เก็บจากผู้เรียน ครูมาลิน ีจอมค าสิงห์ 

บ 11 โรงเรียนสุจริต  ไม่ใช้งบประมาณ ครูวีรวัฒน์ บุปผาชื่น 

บ 12 อบรมครูยุคดิจิทัล 150,000 งบบริหาร 10 % ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 13 จ้างลูกจ้างช่ัวคราว(ครูผู้สอน) 2,458,200 งบก่อนจัดสรร ครูกรรณิกา คณานันท์ 

บ 14 จ้างครูภาษาที่ 2 993,813         งบก่อนจัดสรร ครูจิตตรา  สอนดา 

บ 15 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 500,000 งบก่อนจัดสรร ครูภัคเพยีรรตัน ์
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

รหัส งาน/โครงการ ประเภทเงิน 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา 
บกศ. 

ท 01 บริหารและพัฒนาองค์กร 20,000    ครูถนอม  ค าจันทร ์

ท 02  จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว     1,053,890 ครูถนอม  ค าจันทร ์

ท 03  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

20,000    ครูถนอม  ค าจันทร ์

ท 04   มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 

82,500    ครูวรธน  
เอกทินวัฒน ์

ท 05 ประกันภัย  บ ารุงซ่อมแซม   และ
น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 

100,000      
ครูถนอม  ค าจันทร ์

ท 06 งานอนามัยโรงเรียนและโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

35,000    ครูพิชญธิดา  
สารทอง 

ท 07 ปรับปรุงโรงอาหาร   40,000  ครูวารณุี วังกะธาต ุ

ท 08 ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม   งบเพ่ิม ซ่อมแซม 
ปรับปรุงอาคารสถานที่ (งบบริหาร)  

352,288 
 

100,000 

 1,425,000  
ครูถนอม  ค าจันทร ์

ท 09 ค่าเช่าและซ่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต 20,000 190,000   ครูวิเชียร  
แก้วมณีชัย 

ท 10 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย (Zero Waste school) 

 30,000   
ครูเนตรนภา  ช่ืนตา 

ท 11 สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร  220,000   ครูสุญาณ ี

ท 12  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 15,000 10,000   ครูปรญิญา ลหีา 

ท 13 
 

TO BE NUMBER ONE 20,000 26,990   
ครูอัญชล ีเจริญวงค ์

ท 14 สภานักเรียน  55,000   ครูณัฐนิชา ศิรินมุาศ 
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เพ่ือให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จึงได้ก าหนด

แผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามรายละเอียดดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑติ 
 

วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์อื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
       2. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพเอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2  
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 
ผลลัพธ์ของโครงการ 
1. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทีม่ีสภาพแวดล้อมทางกายภาพเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัว
ทั่วไป 1. ประชุมวางแผน เขียนและเสนอโครงการ 

2. ด าเนินการตามแผน จดัซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์ ห้อง 326 
3. ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ประเมินผลเทียบกับ
เปูาหมาย   
4. วิเคราะหผ์ลส าเร็จ เขียนรายงาน เสนอผู้บริหาร ขยาย
ผล ปรับปรุงพัฒนา 

1 
1   
 
1 
 
1 

ครั้ง  
ครั้ง 
 
ครั้ง 
  
ครั้ง 

 
มิ.ย.64 - 
มี.ค.65 
มี.ค.65 
 
มี.ค.65 

 
 
 

 
 
 

 
20,000 

 

รวมงบประมาณ   20,000  20,000 
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โครงการ  
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างเสรมิ
นิสัยรักการอ่าน 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวอรุณี   มีพรหม 
 และคณะกรรมการห้องสมดุ 

วัตถุประสงค์ 
1.  นักเรียนเห็นความส าคญัของการอ่าน และมีนิสัยรักการ
อ่านการค้นคว้า 
2.  ห้องสมุดมีหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ใหม่และทันสมัยเพิ่มขึ้น 
3.  ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคอย่าง
เพียงพอมีความคล่องตัว  วัสดุสารนิเทศ    ต่างๆ อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได ้
4. มีข้อมูลและสถิติงานบริการห้องสมุดถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบันทุกเดือน 
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมยัและมบีรรยากาศแห่งการ
เรียนรู ้
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1,2,3,4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและเพียงพอ ต่อความต้องการของ
นักเรียน 
2.  การปฏบิัติงานห้องสมดุคล่องตัวและรวดเร็ว 
3. วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงานดา้นเทคนิคอย่างเพียงพอมีความคลอ่งตัว วัสดุ
สารนิเทศต่างๆ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได ้
4. มีการจัดเก็บข้อมูลและสถิติระบบบริการห้องสมุดอย่างเป็นปจัจบุันและรวดเร็ว 
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมยั บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ต่อการอ่านและ
การศึกษาค้นคว้า 
6. นักเรียนเห็นความส าคญัของการอ่าน และมีนสิัยรักการอ่านการคน้คว้า 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (ต่อ ) 
 

 
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัว
ทั่วไป 1.  การวางแผนและเตรยีมการ 

2. ด าเนินโครงการ 
- จ้างเหมากั้นห้อง กระจกอลมูิเนยีม 
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   
- กิจกรรมสปัดาห์ห้องสมุดและสัปดาห์ส่งเสรมิการอ่าน  
- จัดซื้อหนังสือ 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑส์ านักงาน 
3.  ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ประเมินผลเทียบกับ
เปูาหมาย   
4.  วิเคราะห์ผลส าเรจ็ เขียนรายงาน เสนอผู้บริหาร ขยาย
ผล ปรับปรุงพัฒนา 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 

 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
 

ครั้ง 

มี.ค. 64 
 
พ.ค.64 - 
ธ.ค.64 
 
 
มี.ค. 65 
 
 
มี.ค. 65 

 
 
 

 
 

50,000 
- 

7,000 
- 
- 

 
 
- 

15,000 
- 

20,810 
4,190 

 

รวมงบประมาณ  57,000    40,000  97,000    
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนาบุคคลากร โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ 
“ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC)  สู่สถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับคร ู
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวพชรวรรณ  มีหนองหว้า 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ครูมีความรูเ้กี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและ
พัฒนานักเรียน 
2. เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า 
รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อใหค้รูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และสามารถน าไปใช้
ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ในทุกระดับ 
4. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
5. เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยใีนการจัดการเรียนการสอน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  

ครูมีความรู้เกี่ยวกับ“ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
(PLC) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบตา่งๆเพื่อ
พัฒนาตนเอง  น าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรยีนการ
สอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสู้งขึ้น  

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 
2. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC 
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
3. ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ประเมินผลเทียบกับ
เปูาหมาย ประเมินผลและรายงานผลเพื่อพัฒนา  
4. วิเคราะหผ์ลส าเร็จ เขียนรายงาน เสนอผู้บริหาร ขยาย
ผล ปรับปรุงพัฒนา  

1 
1/1 

 
1 

 
1 

ครั้ง 
ครั้ง/
สัปดาห ์
ครั้ง 
 
ครั้ง 

มี.ค. 64 
พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 
มี.ค. 65 
 
มี.ค. 65 

 
10,400 

 
9,600 

-  

รวมงบประมาณ 10,400 9,600 -  20,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
งานทะเบียนนักเรยีน 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายพัชฎา  เช้ือสิงห ์
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้งานทะเบียนมีระบบ มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได ้         
2. เพื่อให้การบริการสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
มีงานทะเบียนนักเรียนสามารถใหบ้ริการข้อมลูทางทะเบียน เอกสารหลักฐาน และแบบ 
ปพ. ต่าง ๆ แก่นักเรียนทุกคน รวมทั้งอ านวยความสะดวก แก่ผู้ที่ตอ้งการข้อมูล  ได้อย่าง
เต็มที่ พอเพียง และมปีระสิทธิภาพ 
 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทัว่ไป 
1. จัดประชุมเพื่อจดัท า 
2. กรอกและตรวจสอบข้อมลูพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล 
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 
3. จัดท าและแจกเอกสารการจบหลักสูตร 
4. รายงานผลโครงการ 

1 
ตลอดป ี

 
1 
1 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 
ครั้ง 

เม.ย.64 
พ.ค.64 -มี.ค.65 
 
มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

 
 

  
30,000 

 

รวมงบประมาณ   30,000  30,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางระพีพร  พลเหี้ยมหาญ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหโ้รงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการของชุมชนและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรยีนทั้ง  3  มาตรฐาน และ
ผ่านการรับรองคุณภาพ จากหน่วยงานต้นสังกัด
และมีคณุภาพเทียบเคยีงมาตรฐานสากล  
  

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 1-6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,2,3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพตรงตาม
ความต้องการของชุมชนและมาตรฐานการศึกษา  มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดเอาไว้  มีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
( SAR)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. การวางแผนและเตรียมการ  
2. ด าเนินโครงการ 
    - จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์   ครุภณัฑ์                    
    - ด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 
    - รายงานผลการประกันคณุภาพการศึกษาข้อมูล 
3. ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน 
4. วิเคราะหผ์ลส าเร็จ เขียนรายงาน  

1 
ตลอดป ี

 
 
 
1 
1 

ครั้ง 
 
 
 
 

ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค. 64 
พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 
 
 
มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

   
8,000 

 

รวมงบประมาณ   8,000  8,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
รับนักเรียนและส ามะโนผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวเนตรชนก มนรุาช 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนได้เขา้รับการศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่องในสถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดไว ้
2. ได้นักเรียนที่มคีุณสมบตัิและจ านวนตามที่โรงเรียน
ต้องการ         

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
โรงเรียนสามารถได้นักเรียนท่ีมีคณุสมบัติตามระเบียบการรับสมัครและปฏิบตัิตามที่ระเบียบ
ก าหนดไว้มาสมคัรเข้าเรียนต่อได้ตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ประชุมปรึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการงานรับนกัเรียนเพื่อ วางแผนการ
รับนักเรียนตามจ านวนที่ก าหนด 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนหน้าท่ีตา่งๆ 
ตามปฏิทินการรับนักเรียนท่ี สพฐ. ก าหนดไว้และประชุม
คณะกรรมการในค าสั่ง 
- จัดท าประกาศระเบยีบการรับสมัครนักเรียนใหม่และ
จัดส่งไปยังโรงเรียน  ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 
3.ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานรายงาน 

1 
2 
 
4 
 
 
2 
 
1 

ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 

มี.ค.64   
ธ.ค.64–เม.ย. 65 
 
ก.พ.65,เม.ย.65 
 
 
ก.พ.65,เม.ย.65 
 
มี.ค.65 

 
 

  
10,000 

 

รวมงบประมาณ   10,000  10,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 100 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
งานส านักงานแผนงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางศิริขวัญ  สมนึก 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏริูปการศึกษาได้ 
2. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการเรยีนการสอนได ้
3. การบริหารจัดการกลุ่มบริหารวชิาการ เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
4. มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
5. มีระเบียบเกี่ยวกับงานวิชาการเป็นแนวทางปฏิบัติงานวิชาการ 
6. มีสารสนเทศท่ีเป็นข้อมลูในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. การบริหารงานกลุม่วิชาการเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ
แก่ผู้มาตดิต่อขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวก รวดเร็ว 
2. ครูผู้ปฏิบตัิการสอนสามารถปฏบิัติหน้าที่ไดเ้ตม็ตามศักยภาพ 
3. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า  

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ขั้น วางแผน ส ารวจความต้องการวัสด ุ
2. ขั้นด าเนินการ  จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ในการ
ด าเนินงาน 
3. ขั้นประเมินผล  ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
4. . วิเคราะหผ์ลส าเร็จ เขียนรายงาน เสนอผู้บริหาร ขยาย
ผล ปรับปรุงพัฒนา 

1 
 
4 
 
1 
 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 

พ.ค.64 
 
พ.ค.64 - 
มี.ค.65 
มี.ค.65 
มี.ค.65 

 
 

 
 
 
 
20,000 

 
 
 
 
190,000 

 

รวมงบประมาณ  20,000 190,000  210,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 101 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
งานวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ 
นางศิริขวัญ   สมนึก 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนและการวดัผล
ประเมินผลสอดคล้องกับกลุ่มสาระและเหมาะสมกับ
ผู้เรยีนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการวดัผลประเมินผลเพียงพอและ
เหมาะสม 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1,3 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
สามารถบริการครผูู้สอนดา้นวัสดอุุปกรณ์สิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนและ
เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ขั้นเตรียมการ  ศึกษาวิเคราะหข์ั้นตอน วิธีการ
ด าเนินงาน    ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน  ส ารวจ
วัสดุ อุปกรณ์   ในการด าเนินงาน 
2. ขั้นด าเนินการ   จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์  
3. ขั้นประเมินผล  ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
4. วิเคราะหผ์ลส าเร็จ เขียนรายงาน เสนอผู้บริหาร ขยาย
ผล ปรับปรุงพัฒนา 

1 
 
 
4 
 
1 
 
1 

ครั้ง 
 
 
ครั้ง 
 
ครั้ง 
 
ครั้ง 

พ.ค.64 
 
 
พ.ค.64 - 
มี.ค.65 
มี.ค.65 
 
มี.ค.65 

 
 
 
 
 

  
 
 
540,873 

 

รวมงบประมาณ   540,873  540,873 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 102 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนาและส่งเสรมิแหล่งเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบ 
นางทิพย์วรรณ    พรหมประโคน 

วัตถุประสงค์ 
1. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลมีแหล่งเรียนรู้ที่ที่มี
ประสิทธิภาพให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู ้
2. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกีย่วข้อง 
3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ท่ีเพยีงพอ
และหลากหลาย ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งน้อย 8 แหล่งเรียนรู้ 
2.  นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้และไดร้ับประสบการณต์รงจากแหล่งเรียนรู้และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 

 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ขั้นเตรียมการ  ประชุมคณะกรรมการเสนอโครงการ 
จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝาุยบริหาร 
2.ขั้นด าเนินการ จัดหาแหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
3. ขั้นประเมินผล สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
4. ขัน้ปรับปรุง/พัฒนา น าผลจากการสรุปผลการ 

1 
 
8 
1 
1 
 

ครั้ง 
 
แหล่ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

พ.ค.64 
 
พ.ค.64-มี.ค.65 
มี.ค.65 
มี.ค.65 
 

 
 
 
 
 

 
 
600 

 
 
900 

 

รวมงบประมาณ  600 900  1,500 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 103 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ 
นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑติ และคณะ   

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิให้ครผูลติ พัฒนาสือ่และนวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 
3. มีสื่อและนวตักรรมการเรียนการสอนที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 
 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
ครูทุกคนมีสื่อ  นวัตกรรมการสอน และเทคโนโลยเีพื่อใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน   

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1.  การวางแผนและเตรยีมการ  
2. ด าเนินโครงการ  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ ์
3.ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน   
4. วิเคราะหผ์ลส าเร็จ เขียนรายงานเสนอผู้บริหาร  

1 
2 
1 
1 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.64 
เม.ย.64-มิ.ย.64 
มี.ค.65 
มี.ค.65 

 
 
 
 

 
 
8,200 

 
 
171,800 

 

รวมงบประมาณ  8,200 171,800  180,000 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 104 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนาศูนย์วิชาการ ICT ผู้รับผิดชอบ 
นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑติ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อดูแล บ ารุงวัสดุ ครุภณัฑ์ หอ้งปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนมีการพัฒนาทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร ์
3. วัสดุ ครุภณัฑ์ ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดย
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร ์

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. วัสดุ ครุภณัฑ์ ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางคอมพิวเตอร ์
 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. การวางแผนและเตรียมการ  เขียนและเสนอโครงการ
เพื่ออนุมัติ  
2. ด าเนินโครงการ  ด าเนนิการจัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ ์
 3. ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน  
4. วิเคราะหผ์ลส าเร็จ เขียนรายงานเสนอผู้บริหาร  

1 
 
2 
1 
1 

ครั้ง 
 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 
พ.ค.64-ก.ย.65 
มี.ค.65 
มี.ค.65 

 
 
 
 
 

  
 
20,000 

 

รวมงบประมาณ   20,000  20,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 105 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวพชรวรรณ  มีหนองหว้า 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิให้ครสูร้างและพัฒนา นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่2, 3 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3,6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับการจัดการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
2. ครูใช้สื่อการสอนในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. การวางแผนและเตรียมการ 
2. ด าเนินโครงการ จัดท าเอกสารให้ความรู ้นวัตกรรมครู 
ติดตามรายงานการจัดท านวัตกรรม  ประเมินนวัติกรรม  
น าเสนอนวัติกรรมที่เป็น Best Practice 
3. ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน  
4. วิเคราะหผ์ลส าเร็จ เขียนรายงาน  

1/1 
ตลอดป ี
 
 
1 
1 

ครั้ง 
 
 
 
ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.64 
พ.ค.64- มี.ค.65 
 
 
มี.ค.65 
มี.ค.65 

 
 

 
 
 
 
 

 
20,000 

 

รวมงบประมาณ   20,000  20,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 106 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
 

โครงการ  
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายแมนชัย    สมนึก 

วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนสามารถสร้างเกียรติประวัติและสร้าง
ช่ือเสียงให้โรงเรยีน 

2. เพื่อเผยแพร่เกยีรติประวตัินักเรยีน 

3. เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบเข้า
สถาบันอุดมศึกษา 

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนมคีวามกระตือรือร้น ตอ่การแสวงหาความรู้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 
2. นักเรียนสามารถสร้างเกียรติประวัติของตนเองและโรงเรยีน 

3. มีเอกสารเป็นรูปเล่มเกี่ยวกับการสรา้งเกียรติประวตัิของนักเรียนและเผยแพรสู่่ผู้ปกครองและชุมชน  
 
 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ขั้นเตรียมการ  ประชุมปรึกษาหารือ 
2.  ขั้นด าเนินการ  ด าเนินฝึกซ้อม  เข้าร่วมแข่งขัน 
3. ขั้นประมวลผล  สรุปรายงานไวเ้ป็นรูปเล่ม 
- ประกาศผลหน้าเสาธง เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียน 
- เผยแพร่เกยีรติประวัติ ผลงานด้านวิชาการของนักเรียน 
4. เขียนรายงาน เสนอผู้บริหาร ขยายผล ปรับปรุงพัฒนา 

1 
 
2 
1 
 
1 

ครั้ง 
 
ครั้ง 
ครั้ง 
 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 
พ.ค.64-ธ.ค. 64 
มี.ค. 65 
 
มี.ค. 65 
 

 
 

 
 
60,000 

 
 
40,000 

 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ  60,000 40,000  100,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 107 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนาระบบบริหารจดัการงาน
วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายแมนชัย   สมนึก 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏริูปการศึกษาได้ 
2. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการเรยีนการสอนได้ 
3. การบริหารจัดการกลุ่มบริหารวชิาการ เป็นไปอย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
4. มีโปรแกรมระบบบริหารโรงเรียนท่ีจ าเป็นต้องใช้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
5. มีระบบบรหิารงานวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. มีสารสนเทศท่ีเป็นข้อมลูในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่ 1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. การบริหารงานกลุม่วิชาการเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ
แก่ผู้มาตดิต่อขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวก รวดเร็ว 
2. ครูผู้ปฏิบตัิการสอนสามารถปฏบิัติหน้าที่ไดเ้ตม็ตามศักยภาพ 
3. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า  
 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ขั้นเตรียมการ    
2. ขั้นด าเนินการ   จัดซื้อ จัดหา โปรแกรมส าเร็จรูป   
3. ขั้นประเมินผล  ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
4. วิเคราะหผ์ลส าเร็จ เขียนรายงาน  

1 
ตลอดป ี

1 
 
1 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

เม.ย. 64 
 
พ.ค.64-มี.ค.65 
 
มี.ค.65 
 

 
 
 
 

 
 
275,000 

 
 
 
 
 

 

 

รวมงบประมาณ  275,000   275,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 108 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางอัมภวรรณ์  อักษรศักดิ์  และคณะ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้านท้ังร่างกาย  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
2. เพื่อฝึกภาวะผู้น าให้แก่นักเรยีนกล้าคิด  กล้าท า และ กลา้
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
ส่วนรวม  และเห็นคณุค่าของ    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยูร่่วมกับ
คนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1,2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 3,4 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2,3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.  นักศึกษาวิชาทหารได้รับการฝกึตามหลักสูตรของกองทัพบกท้ังภาคปกติ
และภาคสนาม   มีระเบยีบวินัย มสีมรรถนะและศักยภาพ 
ตระหนักถึงภารกิจในการรับผดิชอบต่อสังคมและการเป็นก าลังส ารองของชาติ 
2. ลูกเสือทุกคนเป็นผู้ปฏิบตัิตนตาม ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 
3. ยุวกาชาดทุกคนเป็นผู้ปฏบิัติตนตาม ค าปฏญิาณตนของยุวกาชาด 
4. ผู้เรียนสร้างสิ่งประดิษฐไ์ดด้้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 90 
5. นักเรียนมีความรัก หวงแหน และมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ 
และเผยแพร่ศลิปะด้านนาฏศิลป์พืน้บ้าน   
6.  นักเรียนสามารถผลิตภาพยนตร์สั้นได้ ได้เรยีนรู้การท างานเป็นทีมและผลติ
สื่อสรา้งสรรค ์
7. นักเรียนมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตย 
สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
8. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภานักเรยีน ตระหนักถึงการอยูร่่วมกัน
อย่างมีความสุข โดยเคารพกฎระเบียบวินัย และมีส่วนร่วมในการพฒันา
โรงเรียนอย่างสรา้งสรรค ์



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 109 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ( ต่อ ) 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 1. ขั้นเตรียมการ ประชุมวางแผนบุคลากรที่เกีย่วข้อง 

2. ด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมระบบพัฒนาผู้เรยีน 
- กิจกรรมรักษาดินแดน 
- กิจกรรมลูกเสือ 
- กิจกรรมยุวกาชาด 
- ชุมนุมนักประดิษฐ ์
- ชุมนุมนาฏศลิป์พ้ืนบ้าน 
- ค่ายอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้น ประจ าปี 2564 
-     ค่ายภาวะผู้น า  

3.  ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ประเมินผล
เทียบกับเปูาหมาย   
4. วิเคราะห์ผลส าเร็จ เขียนรายงาน เสนอผู้บริหาร 
ขยายผล ปรับปรุงพัฒนา 

1 
 

ตลอดป ี
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

เม.ย.64 
 
พ.ค.64- 
มี.ค.65 
 
 
 
 
 
มี.ค.65 
 
มี.ค.65 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
20,000 
20,000 
- 
8,000 
20,000 
 
20,000  
 

 
 
10,000  
- 
- 
9,800 
- 
- 
 
- 
 

 

รวมงบประมาณ  88,000 19,800  107,800 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนางานแนะแนวการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธุ ์
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  GAT, PAT ของ
นักเรียนในปีต่อไปให้สูงขึ้น  
2. เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาดา้นผู้เรยีนในเรื่องผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลักสตูร 
3. นักเรียนม.3 และ ม.6 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4. นักเรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพ ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรูด้้วย
ตนเองและได้รบัประสบการณต์รงและเกดิความคดิ ความ
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตดัสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
5. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษา รู้จักกระบวนการการใหค้ าปรึกษาและสามารถให้
ค าปรึกษาแก่เพื่อนนักเรยีนได้ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ คดิเป็น 
ท าเป็นและแกไ้ขปัญหาเป็น แก้ไขปัญหาที่ขัดขวางและเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  และสามารถน าความรูไ้ป
ใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนด้วยการให้ค าปรึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 2,3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มี
คะแนนผลการสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 4  
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  ได้รับการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
อย่างเป็นระบบ เกดิความคดิสร้างสรรค์ กล้าคดิกล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้
ถูกต้องเหมาะสม 
4. แกนน านักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา YC สามารถให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่
ตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
5. มีเครือข่ายภาคนักเรยีนที่ช่วยสง่เสริมให้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนมีความเขม้แข็งและก้าวย่างอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ( ต่อ ) 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 1. ขั้นเตรียมการ  ประชุมวางแผนการท างาน 

2.  ขั้นด าเนินการ ด าเนินการตามกิจกรรมดังนี้       
- เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลยั 
- แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ 
- การอบรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา YC : (Youth 
Counselor) 
3. ขั้นประเมินผล  สังเกตและประเมินจากกิจกรรม  
ปรับปรุงและด าเนินกจิกรรมระยะต่อไป 
4. ขั้นปรับปรุง/พัฒนา น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุง
กิจกรรม น ากิจกรรมท่ีปรับปรุงแลว้ใช้เป็นต้นแบบของ
โครงการต่อไป 

1 
 
2 
1 
1 
 
1 
 
1 

ครั้ง 
 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
 
ครั้ง 
 
ครั้ง 
 

เม.ย.64 
 
ต.ค.64 - 
มี.ค.65 
 
 
มี.ค.65 
 
มี.ค.65 

 
 

20,000 
- 

3,600 

 
 
- 

6,000 
6,500 

 
 
 
 

 
 
- 
- 

1,900 
 

 

รวมงบประมาณ 23,600 12,500 1,900  38,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนิลดา  กันกา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับประสบการณ์ที่หลากหลาย 
เกิดความรู้ ความช านาญด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นักเรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองเห็นช่องทางในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านยิม
ที่ดีในการด ารงชีวิต สร้างเสริมศลีธรรม จริยธรรมมี
จิตส านึกและท าประโยชน์เพื่อสังคมและ
ประเทศชาต ิ
4. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับบริการ 5  บริการ คือ 
บริการการศึกษาและข้อมูล  บริการสารสนเทศ    
บริการให้ค าปรึกษา  บริการช่วยเหลือนักเรยีนผู้
ประสบปัญหา  และบริการตดิตามผลและ
ประเมินผล 
5. เพื่อจัดให้มีทุนการศึกษาส าหรบันักเรียนเรียนดี  
ฐานะยากจน และมอบเกียรติบตัรเชิดชูคนดี  
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่ 5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6  
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2,3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนผู้ประสบปัญหาไดร้ับการดูแลช่วยเหลือไดต้ามความต้องการและความจ าเป็น  
2.ครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม ตลอดจนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. นักเรียนได้ใช้บริการขอค าปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและเต็มที่จากการ
ให้บริการที่หลากหลาย 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีก าลังใจในการเรียน  
5.  มีทุนการศึกษาหรือรางวัลส าหรับนักเรียนเรียนดี  และมอบเกียรติบัตรและเหรียญเชิดชู สดุ
ยอดคนเก่ง ที่มีผลการเรียนระดับ 3.80  ขึ้นไป 
6. นักเรียนมีก าลังใจและแรงจูงใจเมื่อไดร้ับรางวลั ส าหรับนักเรยีนทีส่อบแข่งขันในระดับ 
โอลิมปิกวิชาการในระดับต่างๆ   
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความพร้อมในการเตรียมรับการประเมินเพื่อ
รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน สรา้งช่ือเสียงให้กับโรงเรยีนเรณูนครวิทยานุกูล  
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. วางแผนและเตรียมการ 
2. ด าเนินโครงการ   ตามกิจกรรมดังนี ้
- กิจกรรมเสรมิสร้างศักยภาพงานแนะแนวและระดม  
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- กิจกรรมการส่งเสริมสุดยอดคนเก่ง 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว 
- กิจรรมเตรียมการประเมินเพื่อรบัรางวัลนักเรยีน
พระราชทาน 
3. ขั้นประเมินผล  สังเกตและประเมินจากกิจกรรม  
ปรับปรุงและด าเนินกจิกรรมระยะต่อไป 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการและแนวทางใน
การพัฒนา 
 

1 
 
1 
 
1 
1 
2 
 
1 
 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
คร้ัง 

มี.ค.64 
มิ.ย.64 - 
มี.ค.65 

 
มิ.ย. 64 
ก.ค. 64 

ต.ค. 64 - 
มี.ค.65 
มี.ค.65 

 
มี.ค.65 

 

 
 

 

 
 
- 
 

22,500 
5,000 

- 

 
 

25,000 
 

2,500 
20,000 
7,000 

 

รวมงบประมาณ  27,500 54,500  82,000 
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โครงการ  
พัฒนาและเสริมความเขม้แข็งศูนย์ภาษา
เกาหล ี
ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวปุณยนุช  ชูเสน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ศูนย์ภาษาเกาหลีโรงเรียนเรณนูครวิทยานุกูลเป็นแหล่งเรียนรูภ้าษาเกาหลีที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับครผููส้อนภาษาเกาหลี  นักเรยีนและผูส้นใจทั่วไป 
2. นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลมีความรู้  ความสามารถด้านภาษาเกาหลี
และ  มีเจตคติที่ดตี่อการเรียนภาษาเกาหล ี
3. ครูสอนภาษาเกาหลโีรงเรียนสังกัดเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 
ภาษาเกาหลีโรงเรียนเรณูนครที่ใหบ้ริการจ านวน 7 จังหวัด คือ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
 หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี และชัยภูมิ มีความรู ้ความสามารถความ 
สามารถด้านภาษาเกาหลีและการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหล ี

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2,3,4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,3,4 
กลยทุธ์โรงเรียน             ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. ศูนย์เกาหลีศึกษา โรงเรยีนเรณนูครวิทยานุกูลมีแหล่งเรียนรูภ้าษา
เกาหลีที่ม ี
มาตรฐานเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า การอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน 
 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ประชุมปรึกษาหารือ ร่างแผน/โครงการ 
2.. ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้
-  จัดซื้อสื่อ อุปกรณ ์ซ่อมแซมสื่อ multi media ที่ช ารุด 
3. ขั้นประเมินผล  สังเกตและประเมินจากกิจกรรม  
ปรับปรุงและด าเนินกจิกรรมระยะต่อไป 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

1 
2 
 
1 
 
1 

ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 

มี.ค.64 
เม.ย.64-ก.ย.64 
 
มี.ค.65 
 
มี.ค.65 
 

 
 
 

 
3,000 

 

 
27,000 

 

 

รวมงบประมาณ  3,000 27,000  30,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 115 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
ค่ายอบรมเทคนิคการถ่ายท ารายการกับ
สถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส ประจ าปี 
2564 
ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถผลติรายการในรูปแบบของ
ตนเองได ้
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสังคม
ศึกษากับการผลิตรายการ 
 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่  4 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลสามารถผลิตรายการในรูปแบบของตนเองได ้
2. นักเรียนมีทักษะในการท างาน เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ท างาน
อย่างมีความสุข ภมูิใจในผลงานของตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรูส้ึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ขั้นเตรียมการ  
2.  ขั้นด าเนินการ  เตรยีมค่ายอบรมเทคนิคการถ่ายท า
รายการกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
- จัดกิจกรรมค่ายอบรมการผลติภาพยนตรส์ั้น 
3. ขั้นประเมินผล  สังเกตและประเมินจากกิจกรรม  
ปรับปรุงและด าเนินกจิกรรมระยะต่อไป 
4.  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

1 
 

ตลอดป ี
 
1 
 
1 

ครั้ง 
 
 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 

พ.ค.64 
 
พ.ค.64–มี.ค.65 
 
มี.ค.65 
 
มี.ค.65 

   
 

25,200 

 
 
 

 

รวมงบประมาณ  25,200   25,200 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 116 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดยีและแหล่ง
เรียนรูภ้ายในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
ผู้รับผิดชอบ 
นายวิเชียร  แก้วมณีชัย   
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครู และบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ระบบมัลตมิีเดยี 
และสื่อการเรียนการสอน พร้อมใช้งาน  
2. เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรยีนได้ใช้ระบบ
มัลตมิีเดยีที่มีประสิทธิภาพและทนัสมัยมากยิ่งข้ึน 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่  6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1ห้องประชุมดงหวายสายบ่อแก ห้องโสตทัศนูปกรณ์ มีอุปกรณ์ที ่
พร้อมใช้งานในการจัดการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน ์

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ขั้นเตรียมการ  ประชุมคณะท างานและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2. ด าเนินการ  จัดซื้ออุปกรณร์ะบบมัลตมิีเดยี พร้อม
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์เพื่อใช้ในห้องประชุมดงหวายสาย
บ่อแก,ห้องโสตทัศนศึกษา   ติดตั้งระบบมลัติมเีดีย พร้อม
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์  ห้องประชุมดงหวายสายบ่อแก,
ห้องโสตทัศนศึกษา 
3. ขั้นประเมินผล  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

1 
 

ตลอดป ี
 
 
 
 
1 

ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

ครั้ง 

พ.ค.63 
 

พ.ค.64 - 
มี.ค.65 

 
 
 

มี.ค.65 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
150,000 
 
 
 
 

 

รวมงบประมาณ   150,000  150,000 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 117 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนานักเรียนห้องเรยีนพิเศษเพือ่เตรียม
สอบเข้าเตรียมทหาร (Pre Cadet) 
ผู้รับผิดชอบ 
นายมโหฬาร ทะยานยุทธ   
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนเตรียมเข้าศึกษาต่อโรงเรยีนเตรียมทหาร โดยเน้น
กลุ่มวิชาซึ่งจะเป็น พืน้ฐานความรูใ้นการศึกษาต่อ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ในโรงเรยีนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียน
นายร้อยต ารวจและสถาบนัระดับอุดมศึกษาท่ัวไปได ้
2. เพื่อส่งเสรมิสมรรถภาพและลักษณะผู้น าทาง ทหาร  ต ารวจ 
เน้นการผสมผสานระหว่างความรูก้ับการปฏิบัติใหเ้หมาะสมกับ
ภารกิจหน้าท่ีสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่  2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อท่ี  3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2,3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. มีสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
2. นักเรียนได้พัฒนาท้ังด้านวิชาการและด้านสรรมภาพร่างกาย เกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น มศีักยภาพ ความพร้อม ในการแข่งขันคัดเลือกเข้า
โรงเรียนเตรียมทหาร 
3. มีห้องเรียนที่มีคณุภาพได้มาตรฐาน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  
เงินรายได้
สถานศึกษา/เงิน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

1. ข้ันเตรียมการ  ประชุมคณะครผูู้รับผิดชอบโครงการ 
2. ข้ันด าเนินการ  - จัดกิจกรรม“เตรียมนายร้อยโขกฝา” 
 - กิจกรรมศึกษาดูงาน 
3. ขั้นประเมินผล  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

1 
 

ตลอดป ี
1 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 

มี.ค.64 
 
พ.ค.64–มี.ค. 65 
มี.ค.  65 

 
 
 

 
 

98,560 
 

 

 
 
11,440 
 

 

รวมงบประมาณ  98,560 11,440  110,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 118 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
ห้องเรียนพิเศษ EIS ภาษาเกาหล ี
ผู้รับผิดชอบ 
นางจิตตรา สอนดา พร้อมคณะ 

วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแผนการเรยีน
วิทย์-คณิต ภาษาเกาหล ี
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีของนักเรียนท้ัง 
4 ทักษะ 
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนของครู 
4. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนให้
เพียงพอ 
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่
เรียนในแผนวิทย-์คณิต   ภาษาเกาหลี ที่สูงข้ึน 
6. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางภาษา
เกาหล ี
7. ครูไดร้ับการพัฒนาความสามารถ มีประสิทธิภาพในการสอนและ
การท างาน 
8. ครูและนักเรียน มสีื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีมีคณุภาพและเพยีงพอ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่  1,2,3 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่  3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาเกาหล ี 
สามารถใช้ภาษาเกาหลีสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับด ีสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะภาษาเกาหลีในระดับนานาชาติได ้
3. ผู้เรียน มีความรูด้้านค าศัพท์ภาษาเกาหลีเพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ทางด้านสังคม และวัฒนธรรมภาษาเกาหล ี 
5. นักเรียนได้รับประสบการณ์ มีความรู้ ทางภาษาเกาหลี สังคมเกาหลี และ
วัฒนธรรมเกาหลี เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในสังคมต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 119 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ( ต่อ ) 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  
เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. ขั้นเตรียมการ  ประชุมคณะท างานและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2.  ขั้นจดักิจกรรม  
- พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหล ี
 - แข่งขันท่องค าศัพท์ภาษาเกาหล ี
- Korean Champion 
- สอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK 
- สอนเสรมิวันเสาร ์
  - Korean Trip 
3. ขั้นประเมินผล  สังเกตและประเมินจากกิจกรรม  
ปรับปรุงและด าเนินกจิกรรมระยะต่อไป 
4.  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการและแนวทางในการ
พัฒนา 
 

1 
 
 

1/1 
1/1 
4/1 

77/900 
77/300 

1 
1 
 
1 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
คน 
คน 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

พ.ค.64 
 
 

มิ.ย. 64- มี.ค. 
65 
 
 
 
 

มี.ค.65 
 

มี.ค.65 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

  
 

 
- 
- 

4,500 
69,300 
60,050 
12,150 

 
 
 

80,000 
5,000 

- 
- 

 

รวมงบประมาณ  146,000 85,000  231,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ พัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ
เพื่อเตรียมสอบเขา้คณะแพทยศาสตร์ 
(pre Doctor) 
ผู้รับผิดชอบ  
นางสาวพิชญา  โกพลรตัน์  
นายแมนชัย สมนึก  
 และนายปริวรรต  มีหนองหว้า 
 
 
  
  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝุเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะกระบวนการคิดผ่านทางสื่อท่ีทันสมยั 
3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองตามความถนัดอยา่ง
เต็มที ่
4. เพื่อให้ได้วัสด/ุอุปกรณ์ที่ทันสมยั ที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน
ให้เพียงพอ 
5. เพื่อให้ได้พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนของคร ู
6. เพื่อให้ได้พัฒนาสมรรถนะของครู และนักเรียนใหม้ีมาตรฐาน 
7. เพื่อให้ได้พัฒนาปรับปรุงห้องเรยีนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  2,4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่  3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. มีสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
2. นักเรียนได้ฝึกการใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการแสวงหาความรู้ตามความ
ต้องการของตนเองได้เรียนรูต้ามความถนัดและตามศักยภาพเกดิแรงจูงใจใน
การเรยีนรู้มากยิ่งข้ึน มีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่องมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
3. มีห้องเรียนที่มีคณุภาพได้มาตรฐาน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน  

เงินรายได้
สถานศึกษา /  
เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินการตามกิจกรรม 
 - จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ทันสมัย 
 - จัดกิจกรรม “สอนเสริมนักเรียนพัฒนาอย่างเข้มสู่
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โขกฝา)” 
 - จัดกิจกรรม “สานฝันฉันอยากเป็นหมอ”และ   ฝึก 

1 
 
3 

ครู 8 
นร  56 
ครู 8 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
คน 
คน 
คน 

เม.ย.64 
 
 
ตลอดป ี
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
- 

23,000 
 

90,000 

 
 

150,000 
47,000 

 
- 
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน 
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อย่างเข้ม ณ คณะ-
แพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัชั้นน า
ของประเทศ” 
 3. ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล 
 4. ปรับปรุงและพัฒนา วิเคราะหจ์ุดเด่น จดุด้อย น าไปเป็น
ข้อมูลในการด าเนินการในปีถัดไป 

นร  56 
 
 
1 
1 

คน 
 
 
ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.65 
มี.ค.65 

     
เงินรายได้
สถานศึกษา /  
เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

รวมงบประมาณ  113,000 197,000  310,000 
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โครงการ  
 พัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษ GIFTED 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวจ าลอง  ศรีมงคณุ  
นางพรรณนภิา  เช้ือสิงห์   
นางเกตุวดี ยะสะกะ  และคณะ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนานักเรียนอย่างเข้มสู่การศกึษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ให้มีความรู้และทักษะกระบวนการตามแผนการเรียนที่
นักเรียนมีความถนัดและมีความสนใจ 
 2. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ตามความถนดัอย่างเตม็ที่และมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 
 3. นักเรียนมีความรู้  ไดฝ้ึกทักษะกระบวนการ และมเีจตคติที่ดี
ต่อการเรียน และเอาใจใส่ในการเรียนเกิดพฤติกรรมในการรักซึ่ง
การเรยีนรู้ ใฝฝุึกฝนตนเองอยู่เสมอ 
4. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ/อุปกรณท์ี่ทันสมัย ท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้เพียงพอ 
 5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของคร ู
 6. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียนให้มีมาตรฐาน 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่  2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่  3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,4,5 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. มีสื่อ/อุปกรณ์ส าหรับการเรยีนรู้  แบบฝึกทักษะ ข้อสอบ แบบทดสอบ ท่ีมี
คุณภาพและเพยีงพอ 
2. นักเรียนได้ฝึกการใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการแสวงหาความรู้ตามความ
ต้องการของตนเองได้เรียนรูต้ามความถนัดและตามศักยภาพเกดิแรงจูงใจใน
การเรยีนรู้มากยิ่งข้ึน มีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่องมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปและพัฒนากระบวนการ
คิดผ่านการจัด การเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ( ต่อ ) 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  
เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  ด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณท์ี่ทันสมัย  
 กิจกรรมที ่2 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร ์ส าหรับ
นักเรียนช้ัน ม.2-ม.3 
กิจกรรมที ่3“อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหุ่นยนต์” จาก 
ทีมวิทยากรผูม้ีความช านาญการดา้น  
กิจกรรมที ่4  
4.1 “สอบ STEM ทุกสัปดาห์  
4.2 สอบ TEDET วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  จัด
โดย สสวท. 
กิจกรรมที่ 5  พัฒนาอย่างเข้มสู่การศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย” สอนเสรมิวันเสาร ์
กิจกรรมที่ 6  จัดกิจกรรมท า LAB นอกสถานท่ี 
การท า Lab วิทยาศาสตร์ , การผลิตสื่อคณิตศาสตร์ ”   
กิจกรรมที่ 7 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
      3. ประเมินผลและสรุปรายงาน  

1 
 
4 
1 
 
1 
 
 

36 
1/203 

 
36 
 
2 
 
1 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
 

ครั้ง 
ครั้ง/คน 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 
ตลอดป ี
 
 
 

  
 
- 

39,725 
 

84,800 
 

48,450 
 
 

180,000 
 

104,090 
 

371,280 
 

 
 

389,655 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 

รวมงบประมาณ  828,345 389,655        1,218,000    
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

โครงการ  
 พัฒนานักเรียนห้องเรียนพเิศษคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (GIFTED) ม.ปลาย 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธุ ์

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ/อุปกรณท์ี่ทันสมัย ท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
2. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกการใช้ภาษาผ่านทางสื่อท่ี
ทันสมัย 
3. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู้มากยิ่งข้ึน 
5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอน
ของครู 
6. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครู และนักเรียนให้มี
มาตรฐาน 
7. เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียน
การสอน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่  2,4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่  3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. มีสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ   
2. นักเรียนได้ฝึกการใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการแสวงหาความรู้ตามความต้องการ
ของตนเอง มีความรู้ตามความถนดัและตามศักยภาพของตนเอง 
3. นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู้มากยิ่งขึ้น  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ดีขึ้นไป  มีห้องเรยีนที่มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
4. ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
5. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษ 
GIFTED ในระดับมากข้ึนไป 
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  
เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  ด าเนินกิจกรรม 

- จัดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 
- จัดทัศนศึกษานอกโรงเรยีน 

- จัดกิจกรรมสอนเสริมนักเรียน(โขกฝา  STEM ) 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/สื่อ/ครุภณัฑ ์  
- ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน 

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรยีนห้องพิเศษ Gifted 

- กิจกรรมส่งเสรมิสุดยอด Gifted 

- กิจกรรมท าบุญไหว้พระ 9 วัด 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน  

1 
 
1 
 
1 
36 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
สัปดาห ์

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 
ม.ค. 2565 
 

ธ.ค. 2564 
ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
มี.ค. 65 

  
 

95,000 
 

170,000 
75,000 

- 
5,000 
5,000 
30,000 
25,000 
30,000 

 

 
 
- 
 
- 
- 

105,000 
- 
- 
- 
- 
- 

 

รวมงบประมาณ  435,000 105,000  540,000 

 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 126 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียน EIS 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม  
นางสาวณัฐณิชา  ศิรินุมาศ   
และครูทีร่ับผดิชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษใช้ต าราภาษาอังกฤษ สอนโดยครไูทย 
2. เพื่อพัฒนาขดีความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์    
3. เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลเมืองของชาติ พลเมืองอาเซียน และ
พลเมืองโลกด้วยการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
4. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณต์รงและให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคญั ของแหลง่เรียนรู ้
5. เพื่อให้นักเรียนไดเ้พิ่มศักยภาพในด้านวิชาการ และมีความพร้อม
ก่อนศึกษาต่อในระดับ  มหาวิทยาลัย 
 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่  1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่  2 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
การสอนและการใช้ภาษาอังกฤษมคีวามเชื่อมั่นและสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ได้มากข้ึน 
3. นักเรียนและครูจดัท าสื่อประเภทต่างตามหลักสตูรได้ 
4. ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาบรูณาการกับกระบวนการท างานจนเกิดผล
งานท่ีเกิดจากความสนใจของผู้เรยีน 
5. ผลผลิตของนักเรยีนเน้นไปตามวิสัยทัศน์  จัดการศึกษาที่พัฒนาองค์รวม
ของผูเ้รียนเป็นคนดี  มีปัญญา  ก้าวมั่นทันโลก อยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพอใจและให้การยอมรับการจดัการเรยีน
การสอนห้องเรยีน EIS ของโรงเรียน 

 
 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 127 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (ต่อ ) 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  
รายได้สถานศึกษา 1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2.  ด าเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมที ่1 จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณห์้องเรียน EIS  
 กิจกรรมที ่2 จัดกิจกรรม “ปรับปรุงห้องเรียน EIS” 
 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์”  จ านวน 50 คน     
กิจกรรมที ่4 จัดกิจกรรม “จดัซื้อสื่อดิจิทัล & โปรแกรม
สร้างโจทยค์ณติศาสตร์อัตโนมตัิ ม.ต้น และ ม.ปลาย ”     
 กิจกรรมที ่5 จัดกิจกรรม  “เตรียมความพร้อมสู่
มหาวิทยาลยั” 
 กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรม “ส่งเสรมิและพัฒนาการเรยีนรู ้
นักเรียนห้องเรยีน EIS (จัดสอนเพิม่เติมวันเสาร์ )”     
กิจกรรมที่ 7 จัดกิจกรรม “ค่ายสานสายสมัพันธ์ EIS”  
กิจกรรมที่ 8 จัดกิจกรรม “EIS Trip” 
      3. ประเมินผลและสรุปรายงาน  
 

1 
 
4 
1 
1 
 
4 
 
1 
 

36 
 
1 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

 

มี.ค.64 
 
ตลอดป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี.ค.65 

  
 

- 
- 

15,000 
 

15,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

60,000 
25,140 

 
 

89,990 
530,070 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 

 

รวมงบประมาณ  215,140 620,060  835,200 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 128 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564  กลุม่บริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ 

 นางชเนรินทร์ ศรีหาเศษ และคณะครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้มีสื่อ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและ
เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสามารถน าความรู้ที่เรียนไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่  2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่  4 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อท่ี 2  
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4  
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.   มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์   ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอในการจดัการเรียนการสอน 
2.  ครูทุกคนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาที่สอน 
3.   นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้น    

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  
เงินอุดหนุนรายหัว
ทั่วไป 
 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  จัดกิจกรรม  
 2.1 ผลติสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู ้ เสนอขอซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ เทคโนโลย ี ด าเนินการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมการ
เรียนรู้  ทดลองใช้สื่อนวัตกรรม 
 2.2 จัดหาสื่อ วัสดสุ านักงาน อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์   
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน  

1 
 

ตลอดป ี
 
 
4 
1 

ครั้ง 
 

 
 
 

ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 
ตลอดป ี
 
 
  
มี.ค.64 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 

  
 

188,580 
 
 
 

 

 

รวมงบประมาณ   188,580  188,580 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 129 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564  กลุม่บริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
ผู้รับผิดชอบ 
 นางชเนรินทร์  ศรีหาเศษ และครกูลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรยีนไปสอบคดัเลือกเพื่อเข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในระดับจังหวัด  ระดับเขต  
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่  2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่  3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4  
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในรายวิชาวิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมสามารถน าผลงานเข้าประกวดในระดบัต่างๆ ได้ 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  
 
เงินบ ารุงการศึกษา 
 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  จัดกิจกรรม  
    2.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
    2.2 รับสมัครนักเรยีน 
    2.3 จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์รอบคัดเลือก 
    2.4  จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์รอบชิงชนะเลศิ 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน  

1 
 
1 

นักเรียน 
400 

 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
คน 
คน 
 

ครั้ง 
 

ก.ค.64 
 
ส.ค. 64 
 
 
 
มี.ค.65 

 
 
 

 

 
 
 
 

31,000 

 
 

9,000 

 

รวมงบประมาณ  31,000 9,000  40,000 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 130 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์  
ผู้รับผิดชอบ 
 นายวิเชียร  แก้วมณีชัย 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การประดิษฐ์
และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ให้กับ
นักเรียน และสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเสริมสร้างเทคนิคการเรียนรู้ด้วย
หุ่นยนต์และเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ระหว่างนักเรียน 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่  1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่  6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่  6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3  
ผลลัพธ์ของโครงการ  
นักเรียนสามรถรู้จักการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยการใช้หุ่นยนต์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนรายหัว
ทั่วไป 1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2.  จัดกิจกรรม  
    - จัดซื้อวัสดฝุึก  
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
ตลอดป ี

 
1 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 

มี.ค.64 
ตลอดปี  
 
มี.ค.65 

  
 
 
 

  
50,000 

 
 

 

รวมงบประมาณ   50,000  50,000 

 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  

ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ผู้รับผิดชอบ 

 นางพรรณนิภา เชื้อสิงห์   
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์  ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด 
ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไปสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัด  
ระดับเขต  ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่  2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่  3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2  
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนที่เข้าโครงการและสอบผ่านเพื่อและจัดท าโครงงานและ
สามารถน าผลงานประกวดในระดับต่างๆได้ 
 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  
 
เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  จัดกิจกรรม  
    2.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
    2.2 รับสมัครนักเรยีนและหัวข้อ 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน  

1 
 

นักเรียน 
50/10 

1 

ครั้ง 
 

คน 
คน/โครงงาน 

ครั้ง 

มี.ค.64 
 
พ.ค.64 –ธ.ค. 64 
 
มี.ค. 65 

  
   

     
 
 

 
 

15,000 

 
 

15,000 

 

รวมงบประมาณ  15,000 15,000  30,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564  กลุม่บริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางระพีพร  พลเหี้ยมหาญ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์  ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด 
ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร ์
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรยีนไปสอบคดัเลือกเพื่อ
เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัด  
ระดับเขต  ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนท่ีเข้าโครงการและสอบผ่านเพื่อและจัดท าโครงงานและสามารถน าผลงาน
ประกวดในระดับตา่งๆได ้

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
 1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2.  จัดกิจกรรม  
    2.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
    2.2 รับสมัครนักเรยีนและหัวข้อ 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 
 

1 
 

50/10 
 
1 

ครั้ง 
 

คน/ 
โครงงาน 

ครั้ง 

มี.ค. 64 
พ.ค.64 –  
ธ.ค. 64 
 
มี.ค. 65 

  
 

 
20,000 
 
 

 

รวมงบประมาณ   20,000  20,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผู้รับผิดชอบ 
 นางไฝค า  เผือดผุด และ  
 นางเกตุวดี  ยะสะกะ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาดาราศาสตร์มากขึ้น 
2. นักเรียนได้รับแรงกระตุ้นให้มีความสนใจต่อวิชาดาราศาสตร์รวมถึงได้รับแรง
บันดาลใจให้สนใจในกระบวนการต่างๆทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
3. นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ เอกภพ จักรวาล  กาแล็กซี และดวงดาว
ต่างๆมากข้ึน มีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ 
4. นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียน น าความรู้ไปใช้ในประสบการณ์จริง ท้องฟูาจริง 
ได้อย่างมีความสุข 
5. นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6. นักเรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา 
7. นักเรียนเห็นและสามารถเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (ต่อ ) 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหลง่งบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 1.ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2.จัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน   
3.ประเมินผลและสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

1 
 

5/100 
4/88 

1 

ครั้ง 
 

ครู/
นักเรียน 

ครั้ง 

มี.ค. 64 
 
พ.ค.64- 
มี.ค.65 
มี.ค. 65 

  
 
55,000 
50,000 

 
 
- 
- 
 

 

รวมงบประมาณ  105,000   105,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี(สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน) 
ผู้รับผิดชอบ 
นางระพีพร  พลเหี้ยมหาญ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาตภิูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  เพื่อปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและห้องพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน  
3. โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมท่ีดี มบีรรยากาศที่เอื้อต่อการจดักิจกรรม
การเรยีนรู ้
4.  คณะครู นักเรียน และชุมชน มีสถานท่ีเพียงพอในการจัดกจิกรรม
ต่างๆ พร้อมทั้งใช้จัด    กิจกรรมการเรยีนรู้   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในห้องเรียน และนอกห้องเรยีน เรียนอย่างมีความสุข 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที ่4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
นักเรียนมีความรูเ้รื่องรวบรวมภูมปิัญญาท้องถิ่นและความหลาก
หลากทางชีวภาพในท้องถิ่นและสามารถสร้างนวัตกรรมโดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของพืชใน
ท้องถิ่น สามารถพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  เงินอุดหนุนรายหัว
ทั่วไป 1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2. ด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรม -  โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (สวนพฤกษศาสตร์)  
3.ประเมินและรายงานผล   

1 
 

ตลอดป ี
 
 
1 

ครั้ง 
 
 
 
 

ครั้ง 

เม.ย.64 
 
ตลอดป ี
 
 
มี.ค.65 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
20,000 

 

 

รวมงบประมาณ   20,000  20,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
พัฒนาทักษะความเป็นอัจฉรยิภาพทาง
คณิตศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบ 
 นายณรงค์ชัย   ธงยศ   
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาคณติศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                              
2.เพื่อจัดซื้อ จัดหาวสัดุ/อุปกรณ์ทีท่ันสมัย ที่ใช้ในการท า
กิจกรรมให้พัฒนาและส่งเสริม 
คณิตศาสตร์สู่การแข่งขันระดับชาติ           
3.เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัด                              
4.ได้ระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาคณติศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย                                  
5.ได้วัสดุ/อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ใช้ในการท ากิจกรรมพัฒนา
และส่งเสรมิคณิตศาสตร์สู่การแข่งขันระดับชาติ                   
6. ได้นักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
ความถนดั 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2,3.4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,3,4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสนใจและมีพัฒนาการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณติ) เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90   
2. นักเรียนท้ังระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1-2 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ของนักเรียนตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อย
ละ 80 
3. นักเรียนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีความสนใจและมีพัฒนาการการ
แข่งขันเอแม็ทและซูโดกุเพิ่มมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 80   
4. นักเรียนมีทักษะในการคดิค านวณคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์  คิดแก้ปัญหา 
มีความสามารถในการให้เหตผุล   และเขียนสื่อความหมายได้ถูกต้องตามหลักการสื่อสาร  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  มีเจตคติที่ดตี่อการเรยีน
คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 90   
5. มีสื่อ/อุปกรณ์การจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีคณุภาพและเพียงพอ 
6. นักเรียนสามารถท าโครงงานคณิตศาสตร์ตามความสนใจของนักเรียนได้7. นักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการไดร้ับการพัฒนาสง่เสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความถนดัใน
ด้านคณติศาสตร์คดิเป็นร้อยละ 85 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (ต่อ ) 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัว
ทั่วไป/ เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินกิจกรรม 
  - กิจกรรมการแข่งขันเวทคณติ 
   - การยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5     
 - กิจกรรมการแข่งขันและอบรมบริดจ์ มินิบริดจ ์
  - กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันเอแมทเกม
และซูโดกุ   
 - กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
 - กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคณติศาสตรส์ู่การแข่งขัน
ระดับชาต ิ
 - กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1     
 3.ประเมินและรายงานผล 

1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 

ครั้ง 
 
ครั้ง 
ครั้ง 
 
ครั้ง 
ครั้ง 
 
ครั้ง 
ครั้ง 

มึ.ค.64 
 
มิ.ย. 64 – 
ก.พ. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี.ค 65 

  
 

10,000 
- 
 

10,000 
15,000 

 
10,000 
5,000 

 
24,500 

 
 
- 

10,000 
 
- 

5,000 
 

5,000 
- 
 

5,500 

 

รวมงบประมาณ  74,500 25,500  100,000 
 

 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีOlympic   Goal 
ผู้รับผิดชอบ 
นายจุลศักดิ์  ก๊อกพิมพ์    
นายกฤษดา  ค าหาญ 

วัตถุประสงค์ 
       1.เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด 
      2.เพื่อเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนไปสอบคดัเลือก
เพื่อเข้าร่วมโครงการ สอวน. 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่  3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลที่ร่วมโครงการสอบผ่านเพื่อเข้าค่าย สอวน.  
ร้อยละ 5 

 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2. ด าเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม ตา่ง ๆ ดังนี้ 
    2.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
    2.2 รับสมัครนักเรยีน 
    2.3 จัดกิจกรรมติว          
3. ประเมินผลและสรุปรายงานใหผู้้บริหารทราบ 

1 
 

100 
 
 
1 

ครั้ง 
 
นักเรียน 
 
 

ครั้ง 

มี.ค.64 
 

มิ.ย. 64-  
ส.ค. 64 

 
มี.ค.65 

  
 
18,000 

 
 
2,000 
 

 

รวมงบประมาณ  18,000 2,000  20,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
 

โครงการ  
คัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพดา้น
คณิตศาสตร์เพื่อเข้าห้องเรียนพิเศษด้าน
คณิตศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบ 
 นายจุลศักดิ์  ก๊อกพิมพ์    
นายกฤษดา  ค าหาญ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพื่อคัดเลือกนักเรียนท่ีจะเข้าเรียนห้องพิเศษด้าน
คณิตศาสตร ์
2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
คณิตศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาคณุธรรมและจรยิธรรม 
3. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้พัฒนาทักษะและ
ความสามารถทางด้านวิชาการอยา่งเต็มศักยภาพและเป็น
การสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในวิชา
คณิตศาสตร ์

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่ 4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 4,6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. ได้นักเรยีนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ
(Gifted)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรยีนเรณูนครวิทยานุกูล   
2. นักเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ 
และรับการพัฒนาต่อยอดต่อไป 

 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนรายหัว
ทั่วไป 1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ด าเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม ตา่ง ๆ ดังนี้ 
    2.1 ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีบริการ 
    2.2 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
  - สอบครั้งท่ี 1 สนามสอบ: โรงเรยีนในเขตบริการ 
  - สอบครั้งท่ี 2 สนามสอบ: โรงเรยีนในเขตบริการ 
  - สอบครั้งท่ี 3 สนามสอบ : โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
3. ประเมินผลและสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

1 
 
1 

โรงเรียนใน
พื้นที่

บริการ 
 
1 

ครั้ง 
 
ครั้ง 
3/ครั้ง 
 
 
 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 
ก.ค.64 
มี.ค.65 
 
 
 
มี.ค.65 

 
 
 

 
 
24,250 

 
 
23,750 
 

 

รวมงบประมาณ  24,250 23,750  48,000   



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนาประสิทธิภาพการจดัการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระคณติศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวพรรณทิพย์   บัวชุม และครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนเกิดความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้นท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย  มีทักษะการ
คิดค านวณ  คิดวิเคราะห ์  คิด สังเคราะห ์ คิดแก้ปัญหาเป็น  อัน
จะส่งผลถึงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ความสามารถดา้นคณติศาสตร์แขง่ขันเป็นเวทีให้นักเรียนได้มี
โอกาสแสดงผลงาน 
2.เพื่อให้ครูผู้สอนคณติศาสตร์เห็นความส าคญัการใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad และน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
3.เพื่อจัดซื้อ วัสดุ  อุปกรณ์ และพฒันาครูให้มีผลงานผลิตสื่อให้
เป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีน
การสอน 
4.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาและน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
5. .เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนเกิดความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้นท้ังระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้มี
ทักษะการคิดค านวณคิดวเิคราะหค์ิดสังเคราะห์คดิ  แก้ปัญหาเป็น 
ได้เข้าร่วมทดสอบความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ นักเรียน
ได้แสดงออก พร้อมทั้งได้มโีอกาสเผยแพรผ่ลงานของตนเอง อันจะ

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2,3,4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,3,4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.  ครผูู้สอนคณิตศาสตร์และนักเรียนที่สนใจในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
จ านวน  50  คน มีความรู้ความเขา้ใจในหลักสูตรและมีความก้าวหนา้ทางด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น และมีผลงานสร้างสรรค์บน Sketchpad ที่
แสดงถึงการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เข้าร่วมประกวด ทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 
3.  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเป็นรูปแบบมาตรฐานเป็น
เยี่ยงอย่างได ้ 
4.  ครูจะเปลีย่นรูปแบบกระบวนการเรยีนการสอนจากการเป็นผู้ถา่ยทอด
ความรู้เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรยีนรู้ด้วยการปฏิบัตดิ้วย
วิธีการที่หลากหลาย  
5.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์สูงขึ้น  
6. ครูและนักเรียนมสีื่อประกอบการเรยีนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนให้สูงขึ้น     
6. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม “The 
Geometer’s Sketchpad และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ              
7. ได้วัสดุ อุปกรณ์ และครูมีผลงานและผลิตสื่อที่มีคุณภาพและ
นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยมีการใช้สื่อท่ีแปลกใหม่   

เป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  
7. นักเรียนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีความสนใจและมี
พัฒนาการคิดเลขเร็วเพิ่มมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านทักษะการ
คิดค านวณคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหามากขึ้น  ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระการเรียนรูค้ณติศาสตรข์องนักเรียนตั้งแต่ระดับ  2  ขึ้นไป   
คิดเป็นร้อยละ 90 
8. มีสื่อ/อุปกรณ์การจดัท าโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีคณุภาพและเพียงพอ 
นักเรียนสามารถท าโครงงานคณิตศาสตร์ตามความสนใจของนักเรียนได ้ ครูและ
นักเรียนสามารถใช้สื่ออุปกรณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการท าโครงงาน
คณิตศาสตร ์
9. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รบัการพัฒนาส่งเสริมความรู้และพฒันา
ศักยภาพตามความถนัดในด้านคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 85 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (ต่อ ) 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
 1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2.ขั้นด าเนินการ ตามกิจกรรมดังนี้  
   - การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP 
   - คณิตศาสตร์นานาชาต ิ
   - พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
   - ส่งเสริมและพัฒนาการแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็ว 
นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
    - โครงงานคณิตศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา  
    - ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
3. ประเมินผลและสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 

1 
 

ตลอดป ี
 
1 

ตลอดป ี
 
1 
 
4 
1 
1 

ครั้ง 
 
ตลอดป ี
 
ครั้ง  
ตลอดป ี
 
ครั้ง 
 
โครงงาน 
ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 
มิ.ย. 64 
มี.ค. 65 
ตลอดป ี
ตลอดป ี
 
 
 
มิ.ย. 64 - 
ม.ค. 65 
มี.ค. 64 

  
 

10,000 
 

6,300 
- 
 

19,000 
 

20,000 
3,000 

 
 
- 
 

3,700 
50,000 

 
1,000 

 
10,000 
7,000 

 

รวมงบประมาณ     130,000 
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โครงการ  

ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบ 

 นางทิพย์วรรณ  พรหมประโคน, 
นางเนตรนภา ชื่นตา, 
 นางสาวเนตรชนก สารทอง, 

วัตถุประสงค์ 

1.  ครูและนักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สามารถพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.  ครูและนักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลได้เห็นคุณค่าและ
ตระหนักถึงความส าคัญ ของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อ
สังคมไทย 
3.  ครูและนักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีถูกต้องใน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
4.  ครูและนักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดี เป็นพลเมืองที่ดีตอบ
แทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่บุพการีผู้ให้ก าเนิดและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. เพื่อให้ครูและนักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   สามารถ
พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
6.  เพ่ือให้ครูและนักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้เห็น

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 4 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2,3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  

1.  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สามารถพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2.  นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลทุกคนได้เห็น
คุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญ ของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย 
3.  ครูและนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน
ที่ดีถูกต้องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
4.  ครูและนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี เป็น
พลเมืองที่ดีตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่บุพการี
ผู้ให้ก าเนิดและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
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คุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญ  ของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย 
7.  เพ่ือให้ครูและนักเรียน ได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
ถูกต้องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
8. เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี
ตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่บุพการีผู้ให้ก าเนิดและแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2.ขั้นด าเนินการ ตามกิจกรรมดังนี้  

-กิจกรรมวันเข้าพรรษา  
      -กิจกรรมวันแม่   
      -กิจกรรมวันมาฆบูชา 

3. ประเมินผลและสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

1 
 
1 
1 
1 
1 

ครั้ง 
 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
 

พ.ค. 64 
 
ก.ค. 64 – 
มี.ค. 65 
 
มี.ค. 65 

  
 
11,500 

 
 
500 

 

รวมงบประมาณ  15,000 500  12,000 
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โครงการ  
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบ  นางทิพย์วรรณ  พรหมประโคน 
และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   

วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสื่อและนวัตกรรมขึ้น 
ใช้เอง 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะวิชาการ 
3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
 มีจิตอาสา 
4.  เพื่อให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 4,6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,2 
ผลลัพธ์ของโครงการ 
1. ครูมีสื่อและนวัตกรรมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการ 
3. นักเรียนมีคณุธรรม  จริยธรรม  มีจิตอาสา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตามหลักสูตร 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน อุดหนุนรายหัว

ทั่วไป 1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  จัดกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 1 การผลิตสื่อและนวัตกรรม 
กิจกรรมที่ 2 ประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
กิจกรรมที่ 3 ตอบปัญหา 

1 
 
1 
1 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
 
พ.ค.- ธ.ค.64 
ก.ค.- ก.ย.64
พ.ค.- มี.ค.65 

 
 
 

 
 
 

3,000 
5,000 

 
 

40,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (ต่อ ) 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน อุดหนุนรายหัว

ทั่วไป กิจกรรมที่ 4 ค่าย “เรณูละคร” เรียน เล่น  
เน้นละคร ประจ าปี 2564 
3. ประเมินผลและสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

1 
 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 

พ.ค.- ต.ค.64 

 
มี.ค.65 

 
 

20,000 
 
 
 

  

รวมงบประมาณ  28,000 40,000  68,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา จังหวัดระยอง 
พัทยา และชลบุรี 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางชัชฎาภรณ์  วโิย และคณะ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความต้องการของนักเรียนจากแหล่งเรียนรู ้
2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรยีนรูอ้ย่างมีความสุขจาก
ประสบการณ์และสถานท่ีจริงฝึกการปฏิบัติและเกิดการใฝุรู้  ใฝุ
เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
3.  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สาระความรู้ดา้น
ต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม 
4.  เพื่อปลูกจิตส านึกในการเป็นพทุธศาสนิกชนท่ีดี  และมเีจตนค
ติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา และการศึกษานอกสถานท่ี 
5.  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการเรียนรู้แกเ่ด็กด้วย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
6.  เพื่อให้นักเรียนได้น าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่ 4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 4,6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 

ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.  นักเรียนไดร้ับความรู้ ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ 
2.  นักเรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างมคีวามสุขจากประสบการณ์และสถานท่ีจริง  ฝึก
การปฏิบัติและเกิดการใฝุรู้  ใฝเุรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
3.  นักเรียนไดร้ับสาระความรูด้้านต่างๆ  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิม 
ที่ดีงาม 
4.  นักเรียนมีจิตส านึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  และมีเจตนคติที่ดีต่อ
พระพุทธศาสนา  และการศึกษานอกสถานท่ี 
5.  สนองนโยบายของรัฐบาลในดา้นการเรยีนรู้แก่เด็กด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
6.  นักเรียนได้น าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 
 
 

 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (ต่อ ) 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน    1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2.  จัดกิจกรรมเดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานที่
ก าหนด 
3. ประเมินผลและสรุปรายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ  

1 
200/3 

 
1 

ครั้ง 
คน/วัน 

 
ครั้ง 

พ.ค.64 
ก.พ.65 

 
มี.ค.65 

  
40,000 

  

รวมงบประมาณ  40,000   40,000 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ผู้รับผิดชอบ 
  นางเด่นอุดร  กัตติยบุตร  
   พร้อมคณะ      

วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
3. เพ่ือให้นักเรียนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี 
4. เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีเจตนคติที่ดีต่อ
พระพุทธศาสนา 
5. เพ่ือให้นักเรียนได้น าหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
6. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ต่อกระบวนการและทักษะ
การท างาน 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1,2,3 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 4 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน             ขอ้ที่ 2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนจะมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนจะมีจิตส านึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอยู่ในกรอบศีลธรรม 
อันดีงาม 
3. นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในวิถีชีวิตประจ าวันได้ 
4.นักเรียนจะมีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการโครงงานคุณธรรม 
5. นักเรียนเรียนรู้ระบบการท างานมีทักษะการท างานผ่านกระบวน 
การเรียนรู้แบบโครงงาน 
6. นักเรียนมีภาวะผู้น าสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในวิถีชีวิตประจ าวันได้ 
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน เงินกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน  
1. ประชุมปรึกษาหารือ 
2. ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
      - กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ   
      - กิจกรรมโรงเรียนคณุธรรม 
      - กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
3. สรุปผลและรายงานผล 

1/1 
 
 

240/2 
350/10 
350/10 

 
1 

ครั้ง/วัน 
 
 

คน/วัน 
คน/วัน 
คน/

โครงงาน 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 
 

พ.ค.- ก.ย.64 
พ.ค.- ก.ย.64 
พ.ค.- มี.ค.65 

 
ม.ีค.65 

 
 
 

 
 
 

15,000 
10,000 
10,000 

 
 
 

5,000 

 

รวมงบประมาณ  35,000 5,000  40,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
นายชลนธี  บัวชุม และคณะ 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพลานามัยให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะทางด้านกีฬา  สุขภาพท้ังกายและ ใจ  ปลอด
จากสารเสพตดิ  วางตัวต่อเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม   
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา 
3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ึนมาโลดแล่นบน
เส้นทางกีฬาสู่อาชีพ 
4.เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนเรณนูครวิทยานุกูลสู่ความเป็นเลิศ
และมีชื่อเสียง 
5.เพื่อปรับระดับ บ ารุงดิน ปลูกหญ้า ให้ไดต้ามมาตรฐานสนาม
ฟุตบอล 
6.เพื่อใช้สนามฟุตบอลในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนและ
เป็นสถานท่ีการจดักิจกรรมของโรงเรียน 

 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ มีสุขภาพ
ดี มีทักษะทางด้านกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
2.นักกีฬามีความพร้อม มคีวามสมบูรณ์ในด้านร่างกาย และทักษะอยู่เสมอ  
มีระเบยีบ วินัย ความคุ้นเคยกับเพือ่นร่วมทีม รู้จักการเข้าสังคม เพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมต่อไป 
3.ได้พัฒนากีฬาสูค่วามเป็นเลิศและนักกีฬาสามารถ สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่โรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกลู 
4.เพื่อให้นักเรียนมสีนามที่ได้มาตรฐานในการใช้ท ากิจกรรมตา่งๆ 
ท าให้นักเรียนมคีวามปลอดภัยในการเล่นกีฬาและการเรียนการสอน 
5.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมสีุขภาพรา่งกายที่แข็งแรง
และร่าเริงแจ่มใส 

 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน อุดหนุนรายหัว
ทั่วไป/ 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1.ประชุมเพ่ือวางแผนและจัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นด าเนินการ 
   - กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระ 
   - กิจกรรมที่ 2 กีฬาภายใน 
   - กิจกรรที่  3 พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
   - กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมนักกีฬา  
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจ าปีการศึกษา 
2564 
3. ตรวจสอบ ประเมินและสรุปผลรายงาน 

1/1 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 

ครั้ง/วัน 
 

ตลอดปี 
ครั้ง 

ตลอดปี 
ครั้ง 

 
 

ครัง้ 

พ.ค.64 
 

เม.ย.- ก.ย.64 
พ.ย.64 

พ.ค.64 - มี.ค.65 
 

พ.ค.64 - มี.ค.65 

 
 

มี.ค.65 

  
 
 
 
 

20,000 
 

 

 
 

70,000 
100,000 
40,000 

 
 
 
 

 

รวมงบประมาณ  20,000 210,000  230,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
พัฒนาการเรียนและฝึกปฏิบัติการงาน
อาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวปนัดดา  โชติจ าลอง และคณะครู
ในกลุ่มสาระ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
2. เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   
3. เพ่ือให้มีทักษะการท างาน  การจัดการ  การแสวงหาความรู้  
ร่วมคิดร่วมสร้างพร้อมน าแนวพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
4. เพ่ือให้มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  รักการ
ท างาน  ประหยัดอดออม  ตรงต่อเวลา เอ้ือเฟ้ือ เสียสละและมี
วินัยในการท างาน  รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5. นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
ของตนเอง 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1,2,4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 5 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6  มีความรู้  
มีทักษะเกี่ยวกับการงานอาชีพ  สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
2. มีความรู้  มีทักษะ  สามารถน าความรู้ไปศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน อุดหนุนรายหัว
ทั่วไป 1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

2. ด าเนินการ 
- จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือจัดกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ งานครัว  งานประดิษฐ์  
งานเกษตร 
3. ประเมินผลและสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

1/1 
 
1 
1 
 
1 

ครั้ง/วัน 
 

ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

พ.ค.64 
 

พ.ค.-มี.ค.65 
พ.ค.-มี.ค.65 

 
มี.ค.64 

   
 
80,000 

 

รวมงบประมาณ   80,000  80,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
วันงานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวเบญจพร  แก้วมณีชัย   
และคณะครูในกลุ่มสาระ 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข   
มีศักยภาพในงานด้านอาชีพ 
2.เพื่อให้มีทักษะด้านการท างาน  การจัดการ  การแสวงหาความรู้และ
การเลือกใช้เทคโนโลยสี าหรับการเตรียมการประกอบอาชีพ 
3.เพื่อฝึกให้มีความรับผดิชอบ  ความขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยดั  อดทน  
รักการท างาน  ตรงต่อเวลา 
เอื้อเฟ้ือ  เสียสละ  มีวินัยในการท างาน 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1,2,4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 5 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่5 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานอาชีพและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.นักเรียนมีทักษะด้านการท างาน การจัดการ การแสวงหาความรู้ เพื่อ
การประกอบอาชีพ 
3.นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักการท างาน 
ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้อ เสียสละ มีวนิัยในการท างาน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน เงินกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 1.การวางแผน ประชุมคณะกรรมการ  
2.ด าเนินการอบรมงานอาชีพ 
3.ประเมินผลสรุปรายงาน 

1/1 
 

1 

ครั้ง/วัน 
ตลอดปี 

ครั้ง 

พ.ค.64 
พ.ค.64-มี.ค.65  

 

 

 

 
 

มี.ค.65 

   
20,000 

 

รวมงบประมาณ   20,000  20,000 
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โครงการ  
 ห้องเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวปนัดดา  โชติจ าลอง  และคณะครูในกลุ่มสาระ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านคณุธรรมจรยิธรรมมีเจตคติทีด่ี
ต่อวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ และสามารถน าความรู้
มาใช้ในการประกอบอาชีพธุรกิจได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและ
สังคม ความสามารถด้าน 
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะการท างานเป็นทีม และ
ทักษะชีวิตที่ด ี
4. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการค้นคว้า และพัฒนา
วิชาชีพการจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม ่

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 1,2,3 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 5 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. วัสดุ ครุภณัฑ์ ห้องเรยีนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหมส่ามารถใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2. มีวัสดุ ครภุัณฑ์ เพียงพอส าหรบันักเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรม
การเรยีนรู ้
3. นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรยีนรูด้า้นการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหมต่ลอดปีการศึกษา  

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2.  ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือจัดการเรียนการสอนรายวิชาศิลป์การจัดการ 

1 
 
1 
 

 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

 

พ.ค.64 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

 

  
 
 
 

 

 
 

20,000 
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและ
อ่ืนๆ 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

 
 

50/2 
 
 
1 

 
 

คน/วัน 
 
 

ครั้ง 

 
 

ต.ค.64-มี.ค.65 
 
 

มี.ค.65 

  
 

40,000 

 
 
 

 

รวมงบประมาณ  40,000 20,000  60,000 
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โครงการ  
พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางจิตตรา  สอนดา และครูกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 
1.นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนท้ัง 4 ทักษะ 
3.มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีมีคณุภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียนและครูผูส้อน 
4.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการเตรียมความพร้อม
เนื้อหาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา  
5.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกและน าภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้
ภายใต้บรรยากาศท่ีสนุกสนานนอกห้องเรียน 
6.เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมของชาวผู้ไทยสืบไปโดยยุวมัคคุเทศก์เพื่อการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
สถานการณ์จริง 
7.เพื่อให้ยุวมัคคุเทศก์รู้จักชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแตล่ะ
ภูมิภาคมีเจตคติที่ดตี่อวิชาภาษาองักฤษนักเรียน ม.2 และ ม.6 
ได้รับการเตรียมความพร้อมเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสอตระหนักถึงความส าคญัของการสอบ และ

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2,3,4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,3,4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสรมิต่อการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาการด้านการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
ทั้ง 4 ทักษะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
2.นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ เกิดองค์ความรู้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการพัฒนาพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและ
เจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   
4.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิในรายวิชาภาษาต่างประเทศดีขึ้น 
มยีุวมัคคุเทศก์มีการสืบสาน อนุรกัษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรม ชาวผู้ไทยให้คงอยู่สืบไป  
 
 
 
5.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2,3 ,5 ได้รับการเตรียมความพร้อมเนือ้หาวิชา
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มีคะแนนสอบโอเนตรายวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
8.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนของครู 
9.เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดและแหล่งศึกษาค้นคว้า 
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาความ
สนใจและสามารถปรับตัวเข้ากับสงัคมได้ 
 

ภาษาอังกฤษในการสอบ และนักเรียนกลุม่ดังกล่าวตระหนักถึงความส าคญัใน
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิการสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ   
6.สามารถพัฒนาสมรรถนะของครแูละยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
7.ศูนย์  ERIC เป็นแหล่งเรยีนรูภ้าษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานครูสอน
ภาษาอังกฤษมีความรู้ความสามารถ  มีคุณภาพ  มาตรฐาน 
8.โรงเรียนมีห้อง SEAR หรือ ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีได้มาตรฐาน มีสื่อ 
อุปกรณ์ที่ทันสมยั 
9.นักเรียนมีนสิัยรักการอ่านและเกิดความสนใจการอ่านอย่างต่อเนือ่งและ
สม่ าเสมอเพิม่มากข้ึน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน อุดหนุนรายหัว
ทั่วไป 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ด าเนินกิจกรรม 
- กิจกรรมจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- โครงงาน English Project work  ม.3  

1/1 
 
2 
 

100/1 

ครั้ง/วัน 
 

ครั้ง 
 

คน/วัน 

พ.ค.64 
 

พ.ค.64–มี.ค.65 

 
พ.ค.64 

 
 
 

  
 
92,200 
 
5,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (ต่อ) 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน อุดหนุนรายหัว
ทั่วไป 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

- กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ  
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
- กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์เพ่ือการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 
- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 - กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษา
ส าหรับครูผู้สอน 
- กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งศูนย์ 
HCEC 
- กิจกรรมพัฒนาห้อง SEAR สู่ ASEAN 
- Crossword Training Camp 
- เกมต่ออักษรอังกฤษ “Crossword Game” 
3. ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

1 
200/2 
50/3 

 
350/2 

 
23/1 

 
23/1 

 
1 
1 
1 
1 

ครั้ง 
คน/วัน 
คน/วัน 
 
คน/วัน 
 
คน/วัน 
 
คน/ครั้ง 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

ต.ค.-ธ.ค.64 
ธ.ค.64 

พ.ค.64–มี.ค.65 

 
ม.ค.-ก.พ.64 

 
ม.ค.-ก.พ.65 

 
พ.ค.64–มี.ค.65 

 
ต.ค.–ธ.ค. 64 
ต.ค.–ธ.ค. 64 
ต.ค.–ธ.ค. 64 

 

มี.ค.65 

 20,000 
20,000 
10,000 

 
20,000 

 
35,000 

 
10,000 

 
10,000 
12,800 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,000 

 

รวมงบประมาณ  137,800 112,200  250,000   
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาท่ีสอง 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวอาภากร  ตรีศรี  พร้อมคณะ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและ
เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาที่สอง 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษา    
ที่สองของผู้เรียน 
เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทาง
วัฒนธรรม ด้วยการจัดค่ายภาษาท่ีสอง  

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2,4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,3,4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาที่สองสามารถใช้
ภาษา สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
ผู้เรียนได้สามารถเข้าใจในวัฒนธรรมและภาษาที่สอง และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาที่สองในระดับนานาชาติได้ 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 162 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (ต่อ) 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน - เงินบ ารุง

การศึกษา 
- กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาที่สอง   
- เตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาต่างประเทศ 

ที่สอง ม.1 
- การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
- การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี 
- การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุุน 
- การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม 
- มหกรรมภาษาที่ 2 
 
3. ประเมินผลและสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

พ.ค.64-มี.ค.64 
 
พ.ค.64-มี.ค.65 
 
พ.ค.64-มี.ค.65 
พ.ค.64-มี.ค.65 
พ.ค.64-มี.ค.65 
พ.ค.64-มี.ค.65 
พ.ค.64-มี.ค.65 

 
มี.ค.65 

   
 

10,000 
 

20,000 
20,000 
20,000 
20,000 

 

168,787.50 

 

รวมงบประมาณ   278,787.50  278,787.50 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
ผู้รับผิดชอบ นางวัลภา เวษรังสี  
ณ ระนอง และครูในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
2.  เพ่ือสร้าง ผลิต วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาไทยทุก
ระดับชั้น 
3.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียน  การสอนสู่เปูาหมายในการ
สอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาไทยเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
4.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรียนรู้
ไดเ้ท่าเทียมกัน  
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่ 4,5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่ 2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3  
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
2.เพ่ือสร้าง ผลิต วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ทุกระดับชั้น 
3.พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองด้าน
การจัดการเรียน  การสอนสู่เปูาหมายในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะทางภาษาไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4.พัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีโอกาสเรียนรู้ได้
เท่าเทียมกัน  
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน อุดหนุนรายหัว
ทั่วไป 1. ประชุมวางแผน 

2.  ด าเนินโครงการ   
กิจกรรม 1 พัฒนาส านักงานและผลิตสื่อ 
นวัตกรรรมภาษาไทย” 
กิจกรรม 2 วันสุนทรภู่   
กิจกรรม 3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรม 4  ค าคมเกมต่ออักษรไทย 
 
กิจกรรม 5  ค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาไทย 
 
กิจกรรม 6  พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 
3.ประเมินผลและรายงานผล 

1/1 
 

1/1 
 

1/1 
 

350/1 
 
 

200/1 
 

300/1 
 
1 

ครั้ง/วัน 
 

ครั้ง/วัน 
 

ครั้ง/วัน 
 

 
คน/วัน 

 
คน/วัน 

 
คน/วัน 

 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 
พ.ค.64-มี.ค.65 
 
มิ.ย.64 
พ.ค.64-มี.ค.65 
 
พ.ค.-ก.ย.64 
 
พ.ค.-ก.ย.64 
 
ต.ค.64-ก.พ.65 
 
มี.ค.65 

 
 
 

 
 
 
 

30,000 
 

 
10,000 

 
20,000 

 
20,000 

 

 
 

20,000 
 

 
5,000 

 

รวมงบประมาณ  80,000 20,500  105,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายนิพินธุ์  สุวรรณรงค์ และคณะ 
 

วัตถุประสงค์ 
1.นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในด้านที่ตนเองสนใจ 
2.ครูได้รับการพัฒนาความสามารถ ให้มีประสิทธิภาพใน
การท างาน 
3.มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพและเพียงพอแต่การ
จัดการเรียนการสอน 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร 
นักเรียน เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2.นักเรียนเข้าร่วมแสดงกิจกรรมนาฏศิลป์อย่างมีความสุข 
3.นักเรียนมีศักยภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สูงขึ้น 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (ต่อ) 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน อุดหนุนรายหัว
ทั่วไป 1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

2.การด าเนินการ 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
- กิจกรรมการจัดแสดงผลงานนักเรียนด้านศิลปะ- 
ดนตรีและนาฏศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
- การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ดนตรี) 
- การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (นาฏศิลป์) 
- พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์   
ปีการศึกษา 2564 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนนาฏศิลป์  ปีการศึกษา 
2564 

1/1 
 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

ครั้ง/วัน 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

 

 
พ.ค.64-มี.ค.65 

 
พ.ค.64-มี.ค.65 

 
พ.ค.64-มี.ค.65 

 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 

 

 
 
 

 
 
 

 
10,000 

 
10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
8,500 

 
 
 
 
 
20,000 
 
 
 

15,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (ต่อ) 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน อุดหนุนรายหัว
ทั่วไป - เตรียมความพร้อมวงดนตรีพ้ืนบ้าน ในการแข่งขัน

วงดนตรีพื้นบ้าน ปีการศึกษา 2564 
- จัดซื้อและซ่อมแซมเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 
- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชา ทัศนศิลป์  
ปีการศึกษา 2564 
3.ตรวจสอบ ประเมินและสรุปผลรายงาน 

1 
 

1 
1 
 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
พ.ค.64-มี.ค.65 

 
 

มี.ค.65 

 
 
 

17,100 
 
 

9,400 
 

20,000 
10,000 

 

รวมงบประมาณ  47,100 82,900  130,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
การน าเสนอผลงานเวทีศักยภาพผูเ้รียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางพรรณนิภา   เช้ือสิงห ์
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเป็นเวทีสะท้อนคณุภาพผู้เรยีนตามเปาูหมาย 5 ประการ 
คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสอง 
ภาษา  ล้ าหน้าทางความคดิ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
2.เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผู้เรยีนตามเปูาหมายการ
พัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.เพื่อจัดเวทีน าเสนอผลงานของนกัเรียนภายในโรงเรียน 
4.เพื่อรายงานผลการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
โรงเรียน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,5 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.นักเรียนได้น าเสนอผลงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.นักเรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษาเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Independent 
Study) และผลติผลงานด้านตา่งๆ ด้วยตนเองอย่างมีคณุภาพสูง 
3. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องกับการจัดการศึกษาให้แนวคิด แนวทางในการจัดการเรียนรู้
ต่อนักเรียนครูผูส้อน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาด าเนินการ 
หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 1) วางแผน อบรมครูสอน IS 

2) ด าเนินการสอน  IS  ม.2, ม.5 
 
3) น าเสนอผลงานเวทีศักยภาพ 
 
4) ประเมินผลและรายงานผล 

1/1 
780/1 

 
1/1 

 
1 

ครั้ง/วัน 
คน/ปี 

 
กลุ่ม/
ผลงาน 
ครั้ง 

เม.ย.64 
พ.ค.64 - ก.พ.65 

 
มิ.ย.-ก.ค.64 

 
มี.ค.64 

 
 

 
 
 

40,000 
 
 

 
 
 
 

 

รวมงบประมาณ  40,000   40,000 
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โครงการ  
ห้องเรียนพิเศษโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
Mini English Program (MEP)  
ผู้รับผิดชอบ 
 นางกรรณิกา คณานันท์ 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเป็นการศึกษาทางเลือกและตอบสนองต่อความต้องการใน
การจัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครู นักเรียนและยกระดับการศึกษา
ให้มีมาตรฐานสากล 
3.เพื่อจัดซื้อ จัดหาวสัดุ/อุปกรณ์ทีท่ันสมัย ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้เพียงพอ 
4.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาผ่านทางสื่อท่ีทันสมยั 
5.เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 
6.เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู้มากยิ่งข้ึน 
7.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนของครู 
8.เพื่อจัดสรรครตู่างชาติให้เพียงพอต่อการจัดการเรยีนการสอน 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่  2,4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่  2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,3,4  
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3  
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.ด าเนินการจัดจ้างบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางภาษา อังกฤษ 
2.นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้  เกิดองค์ความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มสูงขึ้น 
3.ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสรมิต่อการจัดการ
เรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มปีระสิทธิภาพไดต้ามเป้าหมายที่วางไว้ 
4.สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพและเพียงพอ 
5.นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาผ่านทางสื่อท่ีทันสมัยกับเจ้าของภาษาไดเ้รียนรู้
ตามความถนดัและตามศักยภาพของตนเองเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู้ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ขึ้นไป 
6.ครูผูส้อนมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 
7.นักเรียนและครู มคีวามรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ทันเหตุการณ์ 
8.ครูผูส้อนมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 
9.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ห้องเรียนพิเศษ 
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน  

 
เงินบ ารุง
การศึกษา/ 
เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  จัดกิจกรรม  
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/สื่อ/ครุภัณฑ์และปรับปรุง
พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน 
- กิจกรรม EP/MEP OPEN HOUSE 
- กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียน MEP  
- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ห้องเรียนพิเศษ MEP  
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (MEP English Camp) 
- การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษห้องเรียน MEP  
และเทคนิคการท าข้อสอบ TOFEL ITP 
- วัน Halloween 
- ห้องสมุด MEP  
- แนะแนวศึกษาต่อ 
- Gallery Walking 
- ทุนการศึกษา Glow to show 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน  

1 
 
1 
 
1 

48/8 
48/1 

1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
นร./ครู 
คน/ปี 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 

ก.ค.-ก.ย.6 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
ม.ค.64-มี.ค.65 

 

เม.ย.64-มี.ค.65 
พ.ค.64-มี.ค.65 

 
ม.ค.64-มี.ค.65 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 

มี.ค.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

150,000 

 
20,000 
30,000 

 
 

 
15,000 
25,000 
10,000 

 
 

100,200 
 

10,000 
 

50,000 
 
 

 
20,000 
53,810 
 

 

รวมงบประมาณ  250,000 234,010  484,010 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  

ห้องเรียนพิเศษธุรกิจการบินและภาษา 
(Pre Angel) 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางกรรณิกา คณานันท์ 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเป็นการศึกษาทางเลือกและตอบสนองต่อความต้องการใน
การจัดการเรยีนรู้ของ ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

2.เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

3.เพื่อจัดซื้อ จัดหาวสัดุ/อุปกรณ์ทีท่ันสมัย ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้เพียงพอ 

4.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาผ่านทางสื่อท่ีทันสมยั 

5.เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 

6.เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู้มากยิ่งข้ึน 

7.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนของครู 
8.เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครู และนักเรียนใหม้ีมาตรฐานสากล 

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่  2,4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ข้อที่  2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,3,4  
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3  
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.ด าเนินการจัดจ้างบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางภาษา อังกฤษ 
2.นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้  เกิดองค์ความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มสูงขึ้น 
3.ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสรมิต่อการจัดการ
เรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มปีระสิทธิภาพไดต้ามเป้าหมายที่วางไว้ 
4.สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพและเพียงพอ 
5.นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาผ่านทางสื่อท่ีทันสมัยกับเจ้าของภาษาไดเ้รียนรู้
ตามความถนดัและตามศักยภาพของตนเองเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู้ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ขึ้นไป 
6.ครูผูส้อนมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 
7.นักเรียนและครู มคีวามรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ทันเหตุการณ์ 
8.ครูผูส้อนมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 
9.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ห้องเรียนพิเศษ 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (ต่อ) 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน  

 
เงินบ ารุงการศึกษา 
 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  จัดกิจกรรม  
    - ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ Pre Angle 
    - พัฒนาบุคลิกภาพ                    
    - ว่ายน้ า 
    - สอบ TOEFL ITP 
    - พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
    - ห้องสมุด Pre Angle 
    - Scholarship 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน  

1 
 
1 
28 
28 
28 
1 
1 
1 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
คน 
คน 
คน 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 

มี.ค.65 

 
 
 

25,000 

 
 
 
 

7,000 
30,000 
50,000 

 
10,000 

 

 
 

100,000 
 
 
 
 

20,000 

 

รวมงบประมาณ 25,000 97,000 120,000  242,000  
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานแผนงานและ
สวัสดิการ 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางชเนรินทร์  ศรีหาเศษ  และคณะ 
 

วัตถุประสงค ์
  1.เพื่อให้มีเปูาหมายวสิัยทัศน์พันธกิจและกรอบการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
  2.เพื่อให้สถานศึกษา มีระบบบรหิารจัดการที่มีคณุภาพ   

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรยีนเรณูนครวิทยานุกูล ตามที่ไดร้บั
จัดสรรเป็นไปตามกรอบและระยะเวลาที่วางไว้ สามารถตรวจสอบได้ 
2.การด าเนินงาน โครงการ / กิจกรรม ของโรงเรียนได้รับการตดิตาม 
ตรวจสอบอยา่งม ี
ประสิทธิภาพ  

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  อุดหนุนรายหัว

ทั่วไป 1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ   
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน  
 
 

1 
20 
1/1 

 
 

ครั้ง 
 เล่ม 
ครั้ง/
เดือน 
 

เม.ย.64 
พ.ค.-มิ.ย.64 
มี.ค.65 
 
 

   
 
25,263 

 

รวมงบประมาณ   25,263  25,263 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
การควบคุมการเบิกจ่ายและอนมุตัิการใช้
วงเงิน 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวเบญจพร แก้วมณีชัย  และคณะ 
 

วัตถุประสงค์ 
1.ผู้รับผดิชอบโครงการงานบริหารงานการเงิน
และบัญชสีามารถปฏิบัติงานจดัท าได้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณให้
มีความถูกต้อง สอดคล้องสัมพันธ์กัน และ
สามารถ ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2,3,5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 1,2,4 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3,6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. งานการเงินและบัญชี  มีการปรับปรุงการบริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพสูงสดุตรงตามกรอบ
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
2. บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกโรงเรยีนไดร้ับการบริการจากงานการเงินและบัญชี  ท า
ให้การปฏิบัติงานฝุายต่างๆ  เกิดผลดีต่อทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ครูที่ท าหน้าท่ีการเงินและบัญชีมีการฝึกอบรมและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  ด าเนินการ กิจกรรมที่ 1 จัดท าเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการเงินและบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน  

1 
 1/1 
 
1 
1 

ครั้ง 
ครั้ง/
เดือน 
ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.64 
พ.ค.64. ถึง
มี.ค.65 
มี.ค.65 
มี.ค.64 

  
 
 
50,000 

 
 
60,000 

 

รวมงบประมาณ  50,000 60,000  110,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 175 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนาคุณภาพงานบรหิารพสัดุและสินทรัพย ์
ผู้รับผิดชอบ 
 นายอภิศักดิ์  อินทร์ตาและคณะ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดหาวัสดคุรุภณัฑ์ที่มคีุณภาพเพียงพอต่อความ
ต้องการและการใช้งานของบุคลากร 
 2. เพื่อจัดหาวัสดุครุภณัฑ์ ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด และ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม วสัดุครุภณัฑ์ให้คงสภาพดีอยูเ่สมอ 
3. พัฒนางานพัสดุให้มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได ้

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อท่ี 6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
เจ้าหน้าท่ีท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพอใจให้แก่ผูม้าขอรับ
บริการและเกดิประโยชน์สูงสดุต่อราชการและส่วนรวม 
 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินการจดัหา  จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ การควบคุม
จ าหน่ายพัสด ุตรวจสอบซ่อมแซม วัสดุ ครุภณัฑ ์
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
  
1/1 
1 

ครั้งครั้ง/
เดือน 
 
ครั้ง 

มี.ค.64 
พ.ค.64 ถึง
มี.ค.65 
 
มี.ค.65 
 

  
 

 
 153,000 

 

รวมงบประมาณ   153,000  153,000 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 176 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
บริหารจดัการคา่สาธารณูปโภค    
ผู้รับผิดชอบ 
 นายอภิศักดิ์  อินทร์ตาและคณะ 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อรองรับการบริหารจดัการงบประมาณค่า
สาธารณูปโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของครู 
บุคลากร และนักเรียน 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,2 
ผลลัพธ์ของโครงการ 1 
1. ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
2. มีการควบคุมภายในการใช้จ่ายงบประมาณในการบรหิารจดัการดา้น
สาธารณูปโภคไม่เกินวงเงินท่ีไดร้ับจัดสรร 
3. ครู บุคลากร และนักเรียน มีความพึงพอใจในการใช้บริการด้านสาธารณูปโภค 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 

และเงินรายได้
สถานศึกษา 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินการจดัหา  บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค 
 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
1/1 

 
1 

ครั้ง 
ครั้ง/
เดือน 
ครั้ง 

มี.ค.64 
พ.ค.64 ถึง
มี.ค.65 
มี.ค.65 
 

  
1,699,200 

 
 

 

รวมงบประมาณ  1,699,200   1,699,200 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 177 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
 

โครงการ พัฒนาคุณภาพงานกิจการ
นักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 
นายธีระพงษ์  บุตรดี และ 
คณะครูงานกิจการนักเรียน 
  
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทีส่่งเสริมศักยภาพของผู้เรยีนในทุก
ด้าน 
 2. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ รูห้น้าท่ี มีระเบยีบวินัย ของนักเรียน 
 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสียสละ มีความ
เป็นประชาธิปไตย ปฏิบตัิตนใหเ้ปน็ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  
 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนการท างาน และท างานอย่างเป็นระบบ       

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1,5,6 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 3,4,5,6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1,6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,4 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลไดร้ับการพัฒนมากขึ้นทุกด้าน มี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนและสังคมมุ่งหวัง 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. กิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกรณส์ านกังานกิจการนักเรียน 
2. กิจกรรมระบบดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณ
โรงเรียน (กล้องวงจรปิด) 
3. กิจกรรมปฐมนเิทศ 
4. กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนกัเรียน (ค่ายต้นกล้า
ผู้น าระเบียบวินัยนักเรียน ภาคเรยีนท่ี 1) 
5. กิจกรรมธนาคารความด ี
6. กิจกรรมไหว้คร ู

3 
 
1 
 
1 
1 

ตลอดป ี
1 

ครั้ง 
 
ครั้ง 
 
ครั้ง 
ครั้ง 
 
ครั้ง 

พ.ค.64 -มี.ค. 65 
 
เม.ย.64- ก.ย.64 
 
1-31พ.ค. 64 
1-31ต.ค. 64 
 
พ.ค.64-มี.ค.65 
1-30 มิ.ย. 64 

  
 
 
 

10,000 
10,000 

 
11,000 
14,400 

55,000 
 
10,000 
 
 
 
 
4,000 
600 

 

 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 178 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล(ต่อ) 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
     7. กิจกรรมส่งเสริมการรักษาระเบียบวินยันักเรยีน 
    8. กิจกรรมอาสาจราจร 
    9.กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน 
    10. กิจกรรมปัจฉมินิเทศ 
    11. กิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ค่ายตน้กล้าผู้น าระเบยีบ
วินัยนักเรียน ภาคเรยีนที่ 2) 
    12. กิจกรรมก่อนปิดเทอมเจรญิธรรมะ 
    13. กิจกรรม Noty School ประเมินผลและสรุป
รายงาน 

2,035 
 
1 

500 
1 
1  
 
 
1 
1 

 คน 
 
ครั้ง 
คน 
ครั้ง 
ครั้ง 
 
 
ครั้ง 
ครั้ง 

พ.ค.64- มี.ค. 65 
 
พ.ค.64- มี.ค. 65 
1-31 มี.ค. 65 
1-31 มี.ค. 65 
1-31 มี.ค. 65 
 
 
พ.ค.64- มี.ค. 65 
พ.ค.64- มี.ค. 65 

 10,000 
 

25,000 
5,000 

20,000 
15,000 

 
 

5,000 
 

 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 

รวมงบประมาณ  125,400 79,600  205,000 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 179 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 
นางชลาลัย  ศรรีัตน์และคณะ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็นเป็นระบบ  โดยมี
กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพบุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 2.เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการดูแลชว่ยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง 
เต็มตามศักยภาพ มีความสมบรูณท์ั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
 3.เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการดูแลชว่ยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเตม็ตาม
ศักยภาพ  มีความสมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญัญา 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 4 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,2,3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.  โรงเรียน  ครูที่ปรึกษา  นักเรียนและผูป้กครองมีสมัพันธภาพอันดีต่อ
กัน 
2. โรงเรียนมีข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.  นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลอือย่างใกล้ชิดและทั่วถึงจากครูที่
ปรึกษาและโรงเรียน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินการจดัท า  
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
กิจกรรมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
  
2 
2 
1 
1 

ครั้ง 
 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 
พ.ค.64- มี.ค. 65 
พ.ค.64- มี.ค. 65 
พ.ค. 64- มี.ค.65 
มี.ค.64 
 

  
 
60,000 
15,000 

 
 
6,000 
 
9,000 
 

 

รวมงบประมาณ  75,000 15,000  90,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 180 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ วางแผนอัตราก าลัง 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางกรรณิกา  คณานันท์ 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้การด าเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเปน็ไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 2.เพื่อส่งเสรมิให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นใน 
ระเบียบวินยั จรรยาบรรณ อย่างมมีาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 3.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ   

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1,2,4,5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ   

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนจัดท าทะเบียน
ประวัติครูและบุคลากรส่งเสรมิการวินัยและยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากร เสนอช่ือเพื่อรับ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
 

121 
 
 
1 

ครั้ง 
 
คน 
  
 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 
พ.ค.64 ถึง 
มี.ค.65 
 
มี.ค.65 
 

   
 
42,000 

 

รวมงบประมาณ   42,000  42,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 181 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
ผู้รับผิดชอบ 
นายบัญชา  เชียรรมัย ์
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเสรมิสรา้งภูมิคุม้กันในการปอูงกันยาเสพติดแก่นักเรียน 
 2.เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและร่วมคดิ ร่วมท า รณรงค์ ปูองกัน การ
แพร่ระบาดของสารเสพตดิในโรงเรียน 
 3.เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมที่มคีุณธรรม จริยธรรม 
มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน 
 4.เพื่อให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรยีนสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 4 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. นักเรียนมีภมูิคุ้มกันในการปูองกันยาเสพตดิ 
 2. เพื่อให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรยีนสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดกิจกรรม 
- กิจกรรมวันงดสบูบุหรีโ่ลก 
- กิจกรรมวันต่อตา้นยาเสพติดโลก 
- กิจกรรมห้องเรยีนสีขาว 
- กิจกรรมใครติดยายกมือขึน้ 
- กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

มี.ค.64 
 
พ.ค- มิ.ย64 
พ.ค- มิ.ย64 
พ.ค.64-มี.ค65 
พ.ค64-มี.ค65 
 ต.ค-ธ.ค 64 
มี.ค.65 

  
 
3,000 
3,000 
3,500 
 
15,000 

 
 
526 
2,000 
2,500 
5,000 

 

รวมงบประมาณ  24,500 10,026  34,526 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 182 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนาบุคลากรและการผลิตผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะส าหรบัผู้บริหารและครู 
ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวพชรวรรณ  มีหนองหว้า 

วัตถุประสงค์ 
1.มีความรู้ ความเข้าใจในการท าผลงานวิชาการ 
2.สามารถเขียนผลงานวิชาการประเภท การวิจยั
เพื่อพัฒนการเรียนการสอน  และการประเมิน
โครงการได ้
3.สามารถส่งผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะได ้

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าผลงานทางวิชาการ 

 2.ผู้บริหารสถานศึกษาและครสูามารถเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์
ได้    
3.ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถเสนอผลงานวิชาการขอก าหนดต าแหน่งเป็นครู
ช านาญการพิเศษ ครเูชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษในโอกาสต่อไปได ้

 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัว 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดกิจกรรมครูประชุมเชิงปฏิบตัิการ PLC 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
120 
1 
 

ครั้ง 
คน 
ครั้ง 

มี.ค.64 
ก.ค- ส.ค64 
ก.ย.64 

 
10,000 

   

รวมงบประมาณ 10,000    10,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 183 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
พัฒนาครูและบคุลากรในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบ 
นางกรรณิกา คณานันท์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อให้ครูไดร้ับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทั้งในและ 
นอกสถานศึกษา 
3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครู
และบุคลากร ในการปฏิบัติหนา้ท ี่ 

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3,5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 1,2,4 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ ์ 
2. ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติงาน  
3. โรงเรียนมรีะบบการบรหิารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัว 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดกิจกรรมสรุปงานตามโครงการ 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
120 
1 
 

ครั้ง 
คน 
ครั้ง 

เม.ย.64 
พ.ค64- มี.ค65 
มี.ค.65 

 
 

 
65,000 

  

รวมงบประมาณ  65,000   65,000 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 184 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบ 
นางกรรณิกา คณานันท์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อใหค้รูไดร้ับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทั้งในและ 
นอกสถานศึกษา 
3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครู
และบุคลากร ในการปฏิบัติหนา้ท ี่ 

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3,5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 1,2,4 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ ์ 
2. ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติงาน  
3. โรงเรียนมรีะบบการบรหิารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัว 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดกิจกรรมสรุปงานตามโครงการ 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
120 
1 
 

ครั้ง 
คน 
ครั้ง 

เม.ย.64 
พ.ค64- มี.ค65 
มี.ค.65 

 
 

 
10,000 

  

รวมงบประมาณ  10,000   10,000 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 185 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
บริหารงานธุรการ สารบรรณ  
ผู้รับผิดชอบ 
นางกรรณิกา  คณานันท์  และคณะ 
 

วัตถุประสงค ์
   ผู้รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ  สามารรถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนผลผลิต  คร-ูอาจารยผ์ู้ปฏิบตัิงานในงาน
ต่างๆของกลุ่มบรหิารทั่วไป  ด้านธรุการและสารบรรณ  
ปฏิบัติ หน้าที่ได้ส าเร็จผล  เกดิผลดีต่อส่วนรวมทุกฝุาย 

 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 , 2 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที ่6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. บุคลากรในโรงเรียน  และหน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและหน่วยงาน
อื่นๆ ต้องได้รับการบริการจากงานธุรการ  สารบรรณ  อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดผลดีต่องานราชการส่วนรวมทุกฝุาย 
2. งานธุรการ  สารบรรณของโรงเรียนต้องด าเนินการไปอย่างมีระบบเกิด
ประสิทธิภาพ 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัว 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  ด าเนินงานเกีย่วกับการบริการด้ายธุรการ เอกสาร
ต่างๆ         
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
 
 3  
 1 

ครั้ง 
 
ครั้ง  
 ครั้ง 

พ.ค.64 
 
พ.ค.64–มี.ค.65 
มี.ค.65 
 

  
 
  

 
 
50,000 

 

รวมงบประมาณ    50,000  50,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 186 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางกรรนิกา  คณานันท์ นายวิเชียร 
แก้วมณีชัย   
 
 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ การบริหารงานของ
โรงเรียนใหส้าธารณชน ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
   
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
  บุคลากรประกอบด้วยครู นักเรียน และผูเ้กี่ยวข้องมีความรูค้วามเขา้ใจในนโยบาย ภารกิจการ
บริหารงานของโรงเรียน และด าเนนิงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัว 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินกิจกรรม  
 -การจัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ ์ 
 -ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ วิดีทัศน์ ไว
นิล เว็บไซต์ วารสาร เป็นต้น 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
 
1  
 
 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง  
 
 

ครั้ง 

พ.ค.64 
  
มิ.ย.64 
  
 
มี.ค.65 

  
  

 

 
 20,000 

 

 

รวมงบประมาณ     20,000   20,000 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 187 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่
พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่
ทันสมัย  : Digital Education                          

การศึกษาบนโลกดิจิทัล 

ผู้รับผิดชอบ 
 นางกรรนิกา  คณานันท์ นายวิเชียร 
แก้วมณีชัย   
 
 

วัตถุประสงค์ 
   1 เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีการ เทคนิคของการ
พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ ทันสมัยในยุคปัจจุบัน  
   2. เพื่อให้อาจารย์ใช้ความรู้ทีไ่ดร้ับจากการอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้
เข้ากับการเรียนการสอนในยุค ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   3. เพื่อให้อาจารยไ์ด้แลกเปลีย่นเทคนิคและวิธีการในการสอนที่เปน็
ประโยชน์และเป็นการส่งเสรมิใหน้ิสิต เกิดการเรียนรูไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน    
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3,5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อท่ี 1,2 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
  บุคลากรประกอบด้วยครู นักเรียน และผูเ้กี่ยวข้องมีความรูค้วามเขา้ใจใน
นโยบาย ภารกิจการบริหารงานของโรงเรียน และด าเนินงานตามภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัว 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินกิจกรรม  
อบรม สัมมนาและสรุปงานตามโครงการ 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
 
1  
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง  
ครั้ง 

เม.ย.64 
  
มิ.ย.64 
 มี.ค.65 

 
 

21,600 

 
 

128,400 

 
 

 

รวมงบประมาณ 21,600 128,400   150,000 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 188 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  จัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
(ครูผูส้อน)    
ผู้รับผิดชอบ 
 นางกรรนิกา  คณานันท์  
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจ้างลูกจ้างช่ัวคราว (ครูผูส้อน) โรงเรียนเรณู
นครวิทยานุกูล  
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรยีนรู ้
3.เพื่อทดแทนอัตราครผูู้สอนและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการสอนที่ขาดแคลนให้เพียงพอ 

    
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 2,3,4 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1. มีบุคลลากรเพียงพอต่อการจัดการเรยีนรู้และการปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน  
2. มีประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนรู้เพิ่มมากขึ้น 

3. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

4. ผู้เรียนได้เรียนรู้และผูส้อนไดส้อนตรงตามสาขาวิชา  
5. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น เงินรายได้
สถานศึกษา/เงิน
อุดหนุนรายหัว 

1. ประชุม ส ารวจความต้องการในการจ้าง 
2. ด าเนินกิจกรรม  จัดจ้างคร ู
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
1  
1 

ครั้ง 
ครั้ง  
ครั้ง 

ม.ีค.64 
พ.ค.64-มี.ค65 
 มี.ค.65 

 
 
 

 
 

2,458,200 

 
 

 

รวมงบประมาณ  2,458,200   2,458,200 
 
 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 189 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  ค่าจ้างครู
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางกรรนิกา  คณานันท์  
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจ้างครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนในโรงเรียนเรณูนครวิทยานกุูล  
2.เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนไดส้ือ่สารกับเจา้ของภาษา 

3.เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา  
4.ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเหน็คุณค่าของการเรียน
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง 

5.ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศที่
สอง 

6.ผู้เรียนได้แสดงออกทางวัฒนธรรมต่อเจ้าของภาษาโดยตรง  
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2,3 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที ่3 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลมีครทูี่เปน็เจ้าของภาษามาสอนในโรงเรียน 

2.โรงเรียนมีครตู่างชาติ ภาษาที่ 2 ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนไดส้ื่อสารกับ
เจ้าของภาษา 

3.โรงเรียนมีครตู่างชาติ ภาษาที่ 2 ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้
แสดงออกทางวัฒนธรรมกับเจา้ของภาษาโดยตรง  
 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น เงินรายได้
สถานศึกษา 1. ประชุม ส ารวจความต้องการในการจ้าง 

2. ด าเนินกิจกรรม  จัดจ้างครูต่างประเทศท่ีสองจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
1  
1 

ครั้ง 
ครั้ง  
ครั้ง 

มี.ค.-พ.ค.64 
พ.ค.64-มี.ค65 
 มี.ค.65 

 
 
 

 
 

993,812.50 

 
 

 

รวมงบประมาณ  993,812.50   993,812.50 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 190 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  ค่าเดินทางไปราชการของ
บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางภัคเพียรรตัน์  แก้วมณีชัย 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเป็นแหล่งงบประมาณในการเดินทางไปราชการตามระเบียบของ
ทางราชการ  
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรยีนรู ้
3.ครู บุคลากร นักเรียน ได้รับงบประมาณสนบัสนุนในการเดินทางไป
ราชการตามสิทธิ 

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2,3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที ่2,3 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 5 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
     ได้ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการแล้วเป็นโครงการมี่มคีวามจ าเป็น
ในการบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนให้ ผู้บรหิาร ครู บุคลากร 
นักเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปราชการตามสิทธิ  
เห็นควรพิจารณาอนุมัต ิ

 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น เงินiรายได้
สถานศึกษา/เงิน
อุดหนุนรายหัว 

1. ประชุม ส ารวจความต้องการในการจ้าง 
2. ด าเนินกิจกรรม  จ่ายค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าที่พัก ค่า
ยานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการไป
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
ตลอดปี  

 
 
1 

ครั้ง 
  
 
 

ครั้ง 

ม.ีค.64 
พ.ค.64-พ.ค65 
 
 
 พ.ค.65 

 
 
 

 
 

500,000 

 
 

 

รวมงบประมาณ  500,000   500,000 



ส่วนที่ 6 แผนปฏิบตัิการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 191 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ บริหารและพัฒนาองค์กร 
  
ผู้รับผิดชอบ 
 นายถนอม   ค าจันทร ์
 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให้มีแผนพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป  มีความเป็นอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว       
สอดคล้องกับความต้องการ ของนักเรียน   สถานศึกษา   
ชุมชนและท้องถิ่น 
2.มีวัสดุ  อุปกรณ์  ส านักงานพร้อมในการปฏิบัติงาน  และ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
3.เพื่อให้การบริหาร  การจัดการศกึษาของสถานศึกษาได้
มาตรฐาน  มีคณุภาพสอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพและการประเมินคณุภาพภายใน 
4.การปฏิบัติงานรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
 นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศ 
ติดตามให้การสนับสนุน ส่งเสริมสามารถพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ 
ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัว 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินการ   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
1 
1 

ครั้ง 
ครั้ง   
ครั้ง 

เม.ย.64 
เม.ย.–มิ.ย. 64 
 มี.ค.65 

  
 
  

 
 
20,000 

 

รวมงบประมาณ    20,000  20,000 
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โครงการ จัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายถนอม   ค าจันทร ์
 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อแก้ปัญหาการขาดต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงาน
บริการ 

 2.โรงเรยีน อาคารสถานท่ี และงานบริการตา่งๆ ไดร้ับการ
พัฒนายิ่งขึ้น 

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3,6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,5 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
 1. มีลูกจ้างช่ัวคราว บริการงานบริหารทั่วไป 
 2. ลูกจ้างบริการและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น เงินรายได้
สถานศึกษา 1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2. ด าเนินการ   คัดเลือกและจัดจา้ง 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
1/1 
1 

ครั้ง 
ครั้ง/เดือน 

ครั้ง 

เม.ย.-พ.ค.64 
พ.ค.64–พ.ค. 65 
 มี.ค.65 

  
 
 999,490 

  

รวมงบประมาณ   999,490   999,490 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู หน้า 193 
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โครงการ พัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ 
 นายถนอม   ค าจันทร ์
 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อส่งเสรมิบุคคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจ้าง ปฏิบัติงานให้ได้อยา่ง
เต็มศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบยีบ
วินัย  จรรยาบรรณ  อย่างมีมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ 
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ความสามารถและมี
จิตส านึกในการปฏิบัตภิารกจิที่
รับผิดชอบ 

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,5 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.ลูกจ้าง  มีการพัฒนาการปฏิบัตงิานในหน้าท่ีอย่างมีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกใน
การปฏิบัตภิารกจิที่รับผดิชอบ 
2.ลูกจ้าง ปฏิบัติงานให้ได้อย่างเตม็ศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวนิัย  จรรยาบรรณ  อย่าง
มีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานโดยใช้หลักการวิธีการวิจัยและพัฒนา  1 ครั้ง 
4.การนิเทศการพัฒนางาน โดยใช้หลักการกลัยาณมิตรอย่างเป็นระบบ  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนรายหัว 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินการ    
-กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน/นิเทศพัฒนางาน/ศึกษาดูงาน 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
 
1 
 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 

พ.ค.64 
 
ก.ค.64–ส.ค. 64 
  
มี.ค.65 

  
 
 20,000 

  

รวมงบประมาณ   20,000   20,000 
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โครงการ มาตรการการปูองกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด - 19 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายถนอม   ค าจันทร,์   นายวรธน   เอกทินวฒัน์ 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักในเรื่องการ
รักษาสุขภาพพลานามัย ปฏิบัตตินได้ถูกต้องตาม
หลักสุขอนามยั  เลือกรับประทานอาหารที่ดีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย และสามารถ เผยแพร่ให้
ความรู้กับสมาชิกอื่นๆในโรงเรียนและในสังคมได้ 
2.นักเรียนมีความรู้และตระหนักในเรื่องการรักษา
สุขภาพพลานามัย ปฏิบตัิตนได้ถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัย 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 5 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
นักเรียนมีความรู้และตระหนักในเรื่องการรักษาสุขภาพพลานามัย  เลือก
รับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ปฏิบัตตินได้ถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัยและสามารถ เผยแพร่ให้ความรู้กับสมาชิกอื่นๆในโรงเรียนและใน
สังคมได้  นักเรียนมีสุขภาพดีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนรายหัว 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินการ    
จัดซื้อเจลแอลกอฮอร ์ 70%/ จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบมีขาตั้ง/ จัดซื้อหน้ากากอนามัย/จดัซื้อเยลล้างมือ 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
 
1 
 
 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 

พ.ค.64 
 
พ.ค.64–มี.ค. 65 
  
 
มี.ค.65 

  
 
 

 
 
82,500 

 

รวมงบประมาณ    82,500  82,500 
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โครงการ  
 ประกันภัย  บ ารุงซ่อมแซม   และน้ ามันเช้ือเพลิง
รถยนต์ส่วนกลาง 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายถนอม  ค าจันทร์,  นายศราวธุ  สุสิงห์    และ
คณะกรรมการ 

  
 

วัตถุประสงค ์
1. บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ยานพาหนะ 
2. เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องและน้ ามันหล่อลื่น อะไหล่ส่วนต่างๆที่หมด
สภาพ 
3.เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางมีประสทิธิภาพพร้อมใช้งานทุกคัน  
 

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
  รถยนต์ของโรงเรียนพร้อมที่จะใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพและ
เกิดความปลอดภยัในขณะที่ใช้งานอยู่เสมอ 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัว 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  ด าเนินการตรวจสภาพรถ  และซ่อมบ ารุง         
 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
ตลอดป ี

 
1 

ครั้ง 
 
 
ครั้ง 

เม.ย.64 
พ.ค.64–มี.ค. 65 
 
มี.ค.65 

  
 
100,000 

 
 
  

 

รวมงบประมาณ  100,000    100,000 
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โครงการ  
ส่งเสริมสุขภาพ “สุขภาพดีชีวีมีสุข” 
ผู้รับผิดชอบ 
นางไข่มุก  พรมดี นางสาวพิชญธดิา  สารทอง และ
นางสาวศิริวิมล จอกทอง 
  
 

วัตถุประสงค ์
  1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และ
ตระหนักในเรื่องการรักษาสุขภาพ
พลานามัย ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัย  เลือกรับประทานอาหารที่ดี
มีประโยชน์ต่อร่างกาย และสามารถ 
เผยแพร่ให้ความรู้กับสมาชิกอื่นๆใน
โรงเรียนและในสังคมได ้

 

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 5 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
    นักเรียนมีความรู้และตระหนักในเรื่องการรักษาสุขภาพพลานามยั  เลือกรับประทาน
อาหารที่ดี  มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและสามารถ 
เผยแพร่ให้ความรู้กับสมาชิกอื่นๆในโรงเรียนและในสังคมได้  นักเรียนมีสุขภาพดีมีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  ด าเนินงาน อนามัย และ อ.ย.น้อย      
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
2 
1 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

พ.ค.64 
เม.ย.–ก.ย.64 
มี.ค.64 
 

  
 
 

 
 
35,000 

 

รวมงบประมาณ   35,000  35,000 
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โครงการ  ปรับปรุงโรงอาหาร 
  
ผู้รับผิดชอบ 
 นายวรวุฒิ ศรีมะโรง    
นางสาวปนัดดา  โชตจิ าลอง,    
 
 

วัตถุประสงค ์

  1.เพื่อให้บริการน้ าดืม่ที่สะอาดและเพียงพอ  
  2.เพื่อติดตั้งพัดลมระบายอากาศ  ท าให้ภายในโรงอาหารอากาศไมร่้อน  
  3.เพื่อความความปลอดภัยของครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษา 
  4.เพื่อให้การบรหิาร  การจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดม้าตรฐาน  มี
คุณภาพสอดคล้องกับระบบการประกันคณุภาพและการประเมินคณุภาพ
ภายใน 
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการจัดการและบริการ 

 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
 1.น้ าดื่มสะอาด  และเพียงพอ 
 2.โรงอาหารสามารถระบายอากาศร้อนท่ีอยู่ภายในได้
รวดเร็ว  และอากาศไม่ร้อน 
 3.นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง มีเจตคติที่ด ี

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  เงินรายได้
สถานศึกษา 1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 
จัดซื้อ - จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงานพัฒนา  

3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
 
1 
 
1 

ครั้ง 
 
ครั้ง  
 
ครั้ง 

เม.ย.64 
พ.ค. 64-มี.ค.65 
 
 
มี.ค.65 

  
 
 

 
40,000 
 
 

 

รวมงบประมาณ     40,000  40,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 

โครงการ  
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ 
นายถนอม   ค าจันทร์,  นายวรธน   เอกทินวัฒน ์ 

 

วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่
ช ารุดทรุดโทรมหรือ 
 อยู่ในภาวะเสีย่งให้มีความปลอดภัยสูงสดุ และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อชุมชน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 4,6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1,2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. สถานศึกษาไดร้ับการพัฒนาท้ังด้านสาธารณูปโภค ดา้นสภาพแวดล้อม และด้าน
แหล่งเรียนรู้ ท าให้นักเรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐาน 
3. โรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน 
4. นักเรียนเรยีนอย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.ด าเนินการ  
กิจกรรมที่ 1ปรับปรุง ซ่อมแซม โต๊ะ เก้าอ้ี แอร์ พัดลม  
 ประตู หน้าต่าง และหลังคา 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงห้องผู้อ านวยการ 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการท างานกจิกรรม 5 ส 
 

1 
 
 1 
  
1 
ตลอดป ี
 

ครั้ง 
 
ครั้ง  
  
ครั้ง 
 
 

เม.ย.-พ.ค.64 
 
พ.ค.64–มี.ค.65 

 
พ.ค.-มิ.ย.64 

ตลอดป ี
 

   
 
68,500 
 
12,000 
15,000 
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หนวย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนรายหัวทั่วไป 
กิจกรรมที่ 4 ซื้อเก้าอี้พลาสติกปรบัปรุงหอประชุมพระ
แก้วโกมล 
กิจกรรมที่ 5ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
กิจกรรมที่  6  ถังดับเพลิงและเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง   
กิจกรรมที่ 7  ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ าประปาใน
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 8  ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟูาในโรงเรียน 
กิจกรรมที่  9 ซ่อมแซมปรับปรุงหอ้งน้ าห้องส้วมนักเรียน 
กิจกรรมที่ 10  ปรับปรุงระบบระบายน้ า 
กิจกรรมที่  11 ปรับปรุงงานอาคารเรียน  324 ล     
กิจกรรมที่ 12  ปรับปรุงห้องโรงเรยีนธนาคาร 
กิจกรรมที่ 13  ปรับปรุงห้องสภานักเรียน 

  กิจกรรมที่  14  ซ่อมแซม  ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
 

ตลอดป ี
1 

ตลอดป ี
 

ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี

1 
1 

ตลอดป ี
1 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 
 
 
 

ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

พ.ค.-มิ.ย. 64 
 

พ.ค.64- ก.พ.65 
พ.ค.- ก.ค.64 

พ.ค.64- มี.ค.65 
 

พ.ค.64- มี.ค.65 
พ.ค.64- มี.ค.65 
พ.ค.64- มี.ค.65 
พ.ค.64- มี.ค.65 

พ.ค.-มิ.ย.64 
พ.ค.-มิ.ย.64 

พ.ค.64- มี.ค.65 
มี.ค.65 

  80,000 
 
150,000 
20,000 
7,000 
 
22,100 
36,000 
42,000 
1,200,000 
22,700 
38,400 
163,588 

  

รวมงบประมาณ   1,877,288   
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
 เช่าและซ่อมบ ารุง สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายวิเชียร   แก้วมณีชัย 
 
  
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
นักเรียน 
2.เพื่อส่งเสรมิศักยภาพนักเรียนในการเรยีนรู้ตลอดเวลา 
3.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกดิความสนใจและพัฒนาความรู้ ความสามารถไปสู่การ
แข่งขันภายนอก 
4.เพื่อจัดการเรียนการสอนนอกหอ้งเรียน โดยการใช้ห้องเรียนเสมือนจริง ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต 
5. ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้า ข้อมลูเพิ่มเตมิ จากระบบอินเตอรเ์น็ต 

  6.ผู้เรียนสามารถศึกษาการท างานและการด าเนินจากแหล่งเรียนรูท้ี ่   หลากหลาย  

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล มีอินเตอร์เนต็ที่พร้อมต่อการ
จัดการเรียนการสอน และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมลูต่างๆที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน/เงิน
อุดหนุนรายหัว 

1. ส ารวจ วิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้งาน 
2.  เลือกใช้งานความเร็วที่เหมาะสม  ติดต่อผู้ให้บริการ
อินเตอร์เนต็/ ซื้อวัสด ุ       
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
 
2 
1 

ครั้ง 
 
ครั้ง  
 ครั้ง 

พ.ค.64 
 
พ.ค.64–มี.ค.65 
มี.ค.65 
 

  
 
190,000 

 
 
20,000 

 

รวมงบประมาณ  190,000 20,000  210,000 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564   กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 
โครงการ  
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลปลอดขยะ 
(Zero Waste School) 
ผู้รับผิดชอบ 
นางเนตรนภา  ช่ืนตา   

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสรมิสร้างจติส านึกและความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวทางในการลดปรมิาณขยะ 
การแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการ
รวบรวมขยะเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีในสถานศึกษา 
2.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในโครงการโดยการจัดการ
ฝึกอบรมแก่นักเรียนแกนน า 
3.เสริมสรา้งความเข้มแข็งให้แก่นกัเรียนจดักิจกรรม เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และการมสี่วนร่วมของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบสถานศึกษา  
4.เพื่อเสรมิสรา้งลักษณะนิสยัของนักเรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีนิสยัเสยีสละ อดทน อดออม 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ขยัน ประหยดัเป็นคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม 
ตามคณุลักษณะ อันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
5.เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เห็นคุณคา่และประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 5 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกที่ดใีนการ
รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม 
2.นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน เห็นประโยชน์
และคณุค่าของเศษวัสดุเหลือใช้และสามารถน ากลบัมาใช้ใหมใ่ห้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่ามากที่สดุได ้
3.นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจรยิธรรม
ตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
4.โรงเรียนสะอาดมีความสวยงามบรรยากาศดี  ไดร้ับผลประโยชนท์ั้งทางตรง
และทางอ้อม  
5.โรงเรียนมีการจดัการและการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี สามารถลด
ปริมาณขยะภายในโรงเรียน และช่วยลดสภาวะโลกร้อนของโลกได ้
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.  จัดกิจกรรม อบรมท าบ่อเก็บขยะมูลฝอย การท า
สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดรุีไซเคลิ  ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ  
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
 

40 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
ครั้ง 

พ.ค.64 
พ.ค. 64 –  
มี.ค. 65 
มี.ค.64 

  
 
 

30,000 

 
 
 

 

รวมงบประมาณ  30,000   30,000 
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โครงการ สืบสานวัฒนธรรมผูไ้ทยเรณู
นคร ประจ าปี 2564 
  
ผู้รับผิดชอบ 
นางสุญาณี  วงษ์ชาชม 
  
 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชนและลูกหลานหัน
มาสนใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวผู้ไทย  
2.  เพื่ออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู   ถ่ายทอด  สืบสาน
ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี  และศลิปวัฒนธรรมชาว
ผู้ไทย   
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 5 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
 นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานกุูลและเยาวชนลูกหลานชาวผูไ้ทยเรณูนคร  ไดร้ับการปลูกฝัง
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และค่านิยมพื้นฐานของคนไทย  12  
ประการ   ตามนโยบายของรัฐบาล   และมีจติอาสาในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบสาน
ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี  และศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวผู้ไทย  สู่ความยั่งยืนต่ออนุชนรุ่น
หลังตลอดไป 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2. ด าเนินกิจกรรม  
- จัดหาชุดการแสดง 
-จัดกิจกรรมวันผูไ้ทยเรณูนคร   
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
  
1  
1 
1 

ครั้ง 
  

ครั้ง  
ครั้ง/วัน 

ครั้ง 

พ.ค.64 
  
มิ.ย.64 
ก.พ.65 
มี.ค.65 

  
  

 
200,000 

 
 

 20,000 
 

 

รวมงบประมาณ  200,000  20,000  220,000 
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โครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ 
นายปริญญา ลีหา  

 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนานักเรียนด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพื่อให้นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงคต์ามจุดมุ่งหมายของ
หลักสตูร 
3.เพื่อให้โรงเรียนสามารถเป็นแหลง่เรียนรูต้้นแบบท่ีสามารถให้ชุมชน สถานศึกษา
อื่นเข้ามาศึกษาได ้
4.เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  
5.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเหน็คุณค่าของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1,2,4 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 2,3,5,6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2,3 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.นักเรียนสามารถน าความรู้ทีไ่ดร้บัไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.นักเรียนสามารถตอบค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น อุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน/
อุดหนุนรายหัว 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินกิจกรรม  
การอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนน า  จัดท าแหล่งเรยีนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซื้อวัสดุอุปกรณ ์
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

1 
  
1  
 
1 

ครั้ง 
  

ครั้ง/วัน 
 

ครั้ง 

พ.ค.64 
  
พ.ค.64-มี.ค.65 
 
มี.ค.65 

  
  

10,000 

 
 

 15,000 
 

 

รวมงบประมาณ  10,000  15,000  25,000 
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โครงการ 
พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE 
ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวอัญชลี  เจรญิวงศ ์
นางสาวญาณินีทิพพ์ ฉวีวงค์ 
นางสาวสมฤทัย  จิตตะโคตร 
นางสาวพิชญสินี จรรยาไพบูลย ์
นายภานุพงศ์  โกพล 
 

วัตถุประสงค์ 
นักเรียนได้ตระหนักและให้
ความส าคญัในการลด ละเลิก
ยาเสพตดิ สามารถส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน
ที่มีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อน 
ให้ค าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาผู้
มีสุขภาพจติได้ถูกต้องเหมาะสม 
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และเป็นหนึ่ง
ได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 4,6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2 
ผลลัพธ์ของโครงการ 
1.นักเรียนได้รับค าปรึกษา แนะน า ท่ีถูกต้องเหมาะสม จากผูเ้ชี่ยวชาญ หรือ เพื่อนอาสาสมัคร 
ที่ผ่านการอบรม 
 2.นักเรียนได้รับประสบการณ์ และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ปญัหาพัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเอง และจาก
กลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน          
 3. นักเรียนไดม้ีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุข
ให้กับตนเอง ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา ศลิปะ ฯลฯ จากอาสาสมัคร ผูเ้ชี่ยวชาญแตล่ะด้าน 
4. นักเรียนเป็นที่ยอมรับจากทุกฝาุยในการท ากิจกรรมที่สนใจร่วมกนั รวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในชุมชน 
5. นักเรียนสามารถเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครให้ค าปรึกษาเพือ่นช่วยเพื่อน 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน/อุดหนุนทัว
ไป 

1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดกิจกรรม  
 1.ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น(TO BE NUMBER ONE FRIEN 

1 
 

2,035 

ครั้ง 
 
คน 

พ.ค.64 

 
เม.ย.-มิ.ย.64 

  
 
 

 
 
500 
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แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น  งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน/อุดหนุนทัว
ไป 

 2.การประกวดเยาวชนคนเก่ง TO BE NUMBER ONE 
IDOL จากสถานศึกษาสู่ระดับประเทศ 
 3. ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
4. การเดินรณรงค์ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพ
ติด 
5. การประกวด TO BE NUMBER ONE     
Dancercise จากสถานศึกษาสู่ระดับภาค 

6. การประกวด  TO BE NUMBER ONE กิจกรรม
แสดงความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา ต่อต้านยา
เสพติดในสถานศึกษา       
7. การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 
8.  พัฒนาห้องปฏิบัติการ ของ ชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

    3 
 

1 
 
1 
 

17 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
1 

ครั้ง 
 
ครั้ง 
 
ครั้ง 
 
คน 
 
ครั้ง 
 
 
 
ครั้ง 
 
ครั้ง 
ครั้ง 

ต.ค.–ธ.ค.64 
 
ก.ค.–ก.ย.64 
 
เม.ย.-มิ.ย.64 
 
ต.ค.–ธ.ค.64 
 
เม.ย.-มิ.ย.64 
 
 
 
ม.ค.- มี.ค.65 
 
เม.ย.-มิ.ย.64        
 มี.ค.65 

 
 
1,800 

5,000 
 

8,200 
 

500 
 

14,490 
 

1,500 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
 

13,500 

  

รวมงบประมาณ 1,800 29,390 15,500  46,690 
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โครงการ  สภานักเรียน  
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวณัฐณิชา ศริินุมาศ นางสาว
ดวงใจ  ไพโรจน์วราการ นางสาวปุณย
นุช  ชูเสน 
นางสาวสมฤทัย  จิตตะโคตร 
 
 

วัตถุประสงค์ 

   1.นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ การท างาน
ร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล  
   2.นักเรียนได้มีประสบการณ์ ในการท างาน
ร่วมกันในสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ข้อที่ 3,4,5,6 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1 
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี 1,2 
ผลลัพธ์ของโครงการ 

1. นักเรียนสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่การท างานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาลได้  
2. นักเรียนมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกันในสังคมตามหลักธรรมาภิบาลได้เป็น
อย่างดี 

 

แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

ช่วงเวลาด าเนินการ 
หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 1. ประชุมคณะท างานและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

2. จัดกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 1.star wars contest 2020 
กิจกรรมที่ 2 Life your self camp  
กิจกรรมที่ 3 Temple Festival 
กิจกรรรมที่ 4 เลือกตั้งสภานักเรยีน 
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

3 
 
1 
1 
1 
1 
1 

ครั้ง 
 
ครั้ง 
ครั้ง
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

เม.ย.64 –  มิ.ย.64 

 
1เม.ย.64–30มิ.ย.64 
1 ก.ค.– 30 ก.ย.64 
1 ต.ค – 31 ธ.ค.65 
1 ม.ค– 31 ม.ีค.65 

มี.ค.65 

  
 

25,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 

  

รวมงบประมาณ  55,000   55,000 
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 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มีการวางแผนร่วมกันในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบ
การด าเนินงาน/กิจกรรมที่ระบุระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ ก ากับติดตามและ
ประเมินผลอย่างชัดเจน  โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนงานโครงการ มีการมอบหมายงานตามกลุ่มงาน  8 กลุ่มสาระ  ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุก
ขั้นตอน และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบ PHUTHAI  Model ตามข้ันตอนดังนี้  
    
 
 
 
 
 
    
 
 

     
ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบ PHUTHAI  Model 

   1. P = Participation & PLC : Professional Learning Community (การมีส่วนร่วม 
และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ส ารวจข้อมูล สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 
โครงการกิจกรรมที่ผ่านมา จัดประชุมครูโดยใช้กระบวนการ PLC บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อรับทราบปัญหา  ข้อเสนอแนะและร่วมวางแผนการแก้ปัญหา  เพื่อน าไปสู่การก าหนดโครงการ
และกิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป      
       2. H1 = Human Resource Development (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) การพัฒนา
ครูอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  โดยการทดสอบครูตามสมรรถนะอยู่เสมอ  ส่งเสริมให้ครูได้รับอบรม 
สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ    
   3. U = Update (มีความทันสมัย  ทันเวลาในการท างาน) น าข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น
ปัจจุบันทันเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงของโลกมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและการจัดการเรียนการ
สอน     
   4. T = Team & Technology (การท างานเป็นทีมและเทคโนโลยี)  มุ่งเน้นการท างาน
เป็นทีมสอดประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย   
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   5. H2 = Holistic Curriculum Development (การพัฒนาหลักสูตรแบบองค์รวม) มี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบองค์รวมและตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 
   6. A = Active Learning and Advance (การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกและ
พัฒนา 
ให้ก้าวล้ า) การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในระดับชั้นเรียน  และมีการก ากับติดตามแก้ปัญหาและ
วิเคราะห์ ประเมินผล  การด าเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพ่ือความส าเร็จที่โดดเด่น 
   7. I = Innovation  (การพัฒนานวัตกรรม)  มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

1.  การบริหารโครงการและงบประมาณ 
 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จะพิจารณาถึงความสอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนาทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และการสนับสนุนทาง
การศึกษาเพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยค านึงถึงสภาพปัญหา 
ความต้องการจ าเป็นของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นส าคัญ  การบริหาร
โครงการและงบประมาณจะด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (Deming  Cycle) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

1.1 Plan การวางแผน  งานแผนงานกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษากรอบนโยบายที่
เกี่ยวข้อง ส ารวจ ตรวจสอบความต้องการ จ าเป็น น าข้อมูลจากการด าเนินโครงการในปีที่ผ่าน
มาเพ่ือก าหนดทิศทาง และวางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม หรือคิดค้นวิธีการพัฒนา
ใหม่ๆในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยก าหนดเป้าหมาย วิธีด าเนินงาน 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ต้องการใช้ เพ่ือเขียนโครงการเสนอของบประมาณ ทั้งนี้ 
แผนที่วางไว้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

1.2 Do  การปฏิบัติตามแผน กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม จะด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ในโครงการ กิจกรรม เช่น ตั้ง
คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม จัดอบรม จัดค่าย จัดการประชุม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลิต
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ และมีการจัดเก็บข้อมูลผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรมเหล่านั้น 
รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ 
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1.3 Check  การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน   งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ จะ
ตรวจสอบการเสนอขอใช้จ่ายงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายพัสดุ การเงิน ตาม
ขั้นตอนการติดตามและประเมินโครงการ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในโครงการ กิจกรรม ตาม
ไตรมาส หรือไม่ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเสนอต่อ
ผู้บริหาร และในระหว่างด าเนินโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแต่ละโครงการ กิจกรรม โดยเป็นการประเมินตนเอง แล้ว
สรุปผลการด าเนินงานเสนอเพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบ 

1.4 Act  การปรับปรุงแก้ไข  เมื่อด าเนินโครงการ กิจกรรมไปตามท่ีก าหนดในแต่ละไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ
พัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไป หรือก าหนดแนวทาง วิธีด าเนินการใหม่ที่เหมาะสมส าหรับ
การด าเนนิงานในครั้งต่อไปหรือในปีต่อไป 

2. การติดตามและการประเมินโครงการ 
 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มีข้ันตอนในการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อใช้เป็นแนว
ด าเนินการก ากับ ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถทราบ
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินโครงการ 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ขออนุญาตด าเนินงาน

ตามโครงการ 

บันทึกขอใช้
งบประมาณตาม 

ไตรมาส 

เจ้าหน้าที่แผนงาน
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงิน
จัดซื้อ จัดจ้าง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

สรุปผลการด าเนินงาน 

จัดท าเอกสารสรุปผล
การด าเนินงาน ต่อ

ผู้บริหาร 

เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 
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3. การรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เมื่อด าเนินการสิ้นสุดโครงการแล้ว จ านวน 2 เล่ม เพื่อเก็บไว้ที่งานแผนงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณและอีก 1 เล่ม ให้เก็บไว้ที่ กลุ่มงาน/งาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของผู้ที่รับผิดชอบโครงการ เพ่ือ
เป็นข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ 


