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คำนำ 
   โรงเรียนลาดยาววิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีภารกิจในการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ให้มีความสามารถและคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผลจําเป็นต้องนํา
ระบบการบริหารจัดการเข้ามาใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ  เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จึงต้องมีแนวทางการ
ดำเนินงานบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการ
บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019(COVID-19) มีการวางแผนการทํางานและกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน  โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคมจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือสําหรับการดําเนินงานของ
โรงเรียน เพื่ออํานวยประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภารกิจของโรงเรียนโดยในแผนปฏิบัติการฉบับนี้  จะบอก
ถึงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ทิศทางการพัฒนา  การกํากับติดตามประเมินผลและรายงาน รายละเอียดการใช้
งบประมาณ เอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้จึงถือเป็นเอกสารสําคัญฉบับหนึ่งที่จะนําไปเป็นคู่มือสําหรับการ
บริหารงานของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้ไปบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 

 

 

 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

สารบัญ 

        

เรื่อง  หน้า 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
บทที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  
      ประวัติความเป็นมา 2 
      สถานที่ตั้ง 5 
      โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 5 
      ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 6 
      ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 7 
      ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่/ทรัพยากร 8 
   

บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน  
      วสิัยทัศน์ 11 
      พันธกิจ 11 
      เป้าประสงค์ 11 
      ปรัชญา/คติพจน์/อัตลักษณ์ 11 
      เอกลักษณ์/วัฒนธรรมองค์กร 12 
      ค่านิยมโรงเรียน 12 
      กลยุทธ์โรงเรียน/ยุทธศาสตร์ สพฐ. 12 
   

บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน  
      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 14 
      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 16 
   

บทที่ 4 การกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
      รายงานผลและประเมินโครงการ 19 
   

บทที่ 5 รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ  
      รายละเอียดงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 20 
   

ภาคผนวก   
 

     

 

 



 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 289 หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีบุคลากร
สายบริหาร จำนวน 1 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยง จำนวน 97 คน 

 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเยี่ยม 

(ระดับ 5) 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

            ผลการประเมินนักเรียนด้านคุณภาพผู้เรียน ตามค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

และตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ในหลายด้าน ดังนี้ นักเรียนผ่านเกณฑ์ 
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ป้ญหา มีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรของสถานศึกษาตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน มีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ จำนวนของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น นักเรียนมีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีวันสำคัญและท้องถิ่น แสดงออกถึงความ
ร ั ก ใ น ส ถ า บ ั น ห ล ั ก ข อ ง ช า ต ิ  แ ล ะ ย ึ ด ม ั ่ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธ ิ ป ไ ต ย  

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
บนความแตกต่างทางวัฒนธรรมความคิดเห็นที่แตกต่าง มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและ 

เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่ างกายเจริญเติบโต 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถภาพทางการตามเกณฑ์มาตรฐานของ  

กรมพลศึกษา มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ หลีกเลี่ยงจาก 

สิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาทและอบายมุขทุกชนิด เป็นผู้มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามตามรูปแบบใหม่ มีจิตสาธารณะ และสามารถใช้ทักษะชีวิตได้ 
   

 



 

    1.1 จุดเด่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

             นักเรียนมีความสามารถในอ่าน คิดวิเคราะห์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรู้  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 

ตามเกณฑ์ของหลักสูตรศึกษา 
    1.2 จุดเด่น ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

              นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา แสดงให้เห็นถึง 
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

            โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนทุกฝ่ายให้มามีส่วนร่วมใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของสถานศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย 

การปฏิรูปการศึกษา โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตามหลักสูตร  
สถานศึกษา ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ  

ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

         ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูได้รับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่เกิดจากการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรยีน
การสอน 

จุดควรพัฒนา 

จุดควรพัฒนา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

            ทักษะในการสื่อสารของนักเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสามารถวัดทักษะ 
การสื่อสารของนักเรียนและสร้างเครื่องมือสำหรับการวัดประเมินที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน และนักเรียนควร
พัฒนาตนเพ่ือให้ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

            1.1  จุดควรพัฒนา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                   พัฒนาด้านทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
            1.2  จุดควรพัฒนา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

                   การหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

จุดควรพัฒนา ด้าน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            งบประมาณ มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การดำเนินงานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

จุดควรพัฒนา ด้าน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
           ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น เช่น ภารกิจงาน 5 ด้านตาม
โครงสร้างของโรงเรียน และงานกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามที่
กำหนด 



 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
            1.  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้  ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ  

       แผนปฏิบัติงานที่ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

                1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                       แผนปฏิบตัิงานที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
ให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน 

             แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

                1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

                        แผนปฏิบตัิงานที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

            2.  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติการสอนได้อย่างเต็ม

ความสามารถ 
       แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการทางศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ  

ประสบการณ์ นำไปสู่การแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

      แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณ์และส่งเสริมศักยภาพ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            3.  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                 แผนปฏิบัติงานที ่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ การใช้สื ่อ นวัตกรรมและงานวิจัย                     
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

       แผนปฏิบัติงานที่ 3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียน 

ลาดยาววิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 1 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ประวัติความเป็นมา 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ได้ประกาศตั้งเมื่อวันที่  23  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2506  เดิมมีชื ่อว่า 

โรงเรียนลาดยาว  ใช้อักษรย่อ นว.37  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลลาดยาว  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
สังกัดกรมวิสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยที่แบ่งที่ดินจำนวน  9  ไร่  ด้านหลังอาคารโรงเรียนบ้าน
ลาดยาว (ปฐมสิทธิ์พิทยาคาร)  ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ 8044  เป็นแปลงเดียวกับที่ตั้ง  ที่ว่าการอำเภอ
ลาดยาวขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2464   

โรงเรียนลาดยาว  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2506  โดยมีนายไพบูลย์   
ชูเฉลิม  ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่  ในปีแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน  เป็นของโรงเรียนจึงได้อาศัยอาคาร
เรียนของโรงเรียนบ้านลาดยาว  เป็นที่เรียนจำนวน  1  ห้อง  มีนักเรียนจำนวน  28  คน และครู  4  คน 

ปี พ.ศ. 2507  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017  ของกรมสามัญศึกษา  จำนวน 2  
ห้องเรียน  โดยใช้เงินงบประมาณจากประชาชนที่มีจิตศรัทธาบริจาคเมื่อเสร็จจึงย้ายจากอาคารของโรงเรียน
บ้านลาดยาวไปอยู่ที่สร้างขึ้นใหม่  และได้พัฒนาโรงเรียนมาโดยลำดับ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง กรมเป็นกรม
สามัญศึกษา  โรงเรียนลาดยาวจึงใช้อักษรย่อโรงเรียนเป็น ล.ย.  

ปี พ.ศ. 2509  โรงเรียนได้เงินงบประมาณมาต่อเติมอาคารเป็นรูป 
ปี พ.ศ. 2510  ได้รับงบประมาณต่อเติมเป็น 2 ชั้น 
ปี พ.ศ. 2513  ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหารหอประชุม จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน  

2 หลัง และขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  โดยใช้อักษรย่อ ล.ว. 
โรงเรียนได้พิจารณาแล้ว  ว่าสถานที่คับแคบมีเพียง  7  ไร่ เท่านั้น  (โดยยึดหลักเกณฑ์การตั้งโรงเรียน

จะต้องมีเนื้อที่อย่างน้อย  15  ไร่)  เนื่องจากทางอำเภอได้ขอพื้นที่เพื่อสร้างที่เก็บน้ำสำหรับการทำน้ำประปา  
2  ไร่  การขยับขยายสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการต่อไปภายหน้า  เมื่อมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมาก
ขึ้นจะทำการขยายได้ยาก  สมควรที่จะต้องเตรียมสถานที่แห่งใหม่  เพื่อย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจึงเรียนปรึกษา
กับทางอำเภอและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด  และลงความเห็นสมควรใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทุ่ง
หนองโขมงตำบลลาดยาว  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ 
4105/2505  ระบุว่ามีเนื้อที่ทั้งหมด  2,316  ไร่  86  ตารางวา  โดยโรงเรียนได้รับอนุญาตจากจังหวัดให้ใช้
ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนี้  เพื่อการศึกษาจำนวน  144  ไร่  บริเวณสนามเพลาะหน้าวัดสระแก้ว  จึง
เสนอเรื่องขอย้ายโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา  โดยมีหลักการมอบอาคารทั้งหมดและที่ดินเดิมให้แก่โรงเรียน
บ้านลาดยาว  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ดำเนินการย้ายได้ ในปี พ.ศ. 2513   

ปี พ.ศ. 2513  โรงเรียนจึงนำงบประมาณการสร้างโรงอาหารหอประชุมและบ้านพักครู  จำนวน  2  
หลัง  ไปก่อสร้างในที่ดินแปลงใหม่  ในเวลาต่อมาเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็แบ่งนักเรียนมาเรียนที่โรงอาหารหอประชุม
มาเรียนจำนวน  1  ชั้นเรียน  2  ห้องเรียน   

ปี พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  216  ของกรมสามัญศึกษาจำนวน  12  
ห้องเรียน (อาคาร 1)  บ้านพักครู  2  หลัง ห้องน้ำ  1  หลัง  เมื่อเสร็จจึงย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียนในที่ดิน
แปลงใหม่  ในปี พ.ศ. 2514 



 

ปี พ.ศ. 2516  ได้รับงบประมาณต่อเติมอีก 4 ห้องเรียน  เป็น 16  ห้องเรียน  เป็นตามรูปแบบ  
นับเป็นอาคารเรียนหลังแรกในที่ดินแปลงใหม ่

ในงบประมาณ  2519  จำนวนนักเรียนมากขึ้นได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216  
จำนวน  12  ห้องเรียน (อาคาร 2)  บ้านพักครู 2 หลัง ห้องน้ำ 1 หลัง 

ปี พ.ศ. 2520  โรงเรียนได้รับเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.)  
ซึ่งได้รับการสนับสนุนตามโครงการเงินกู้จากธนาคารโลกให้กู้เงินในการก่อสร้างซึ่งโรงเรียนได้รับอาคารเรียน
วิทยาศาสตร์ (อาคาร 3)  โรงฝึกงานวิชาอาหาร-เสื้อผ้า (คหกรรม)  โรงฝึกงานวิชาเขียนแบบ-งานไม้  โรง
ฝึกงานวิชาไฟฟ้า-ช่างยนต์  โรงฝึกงานเกษตรกรรมศิลป์  ห้องน้ำ  1  หลัง  บ้านพักครู  3  หลัง  บ้านพักภาร
โรง  1  หลัง  ติดตั้งประปา – ไฟฟ้า  เรือนเพาะชำ  1  หลังรั ้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียน  รวมเป็น
งบประมาณ  11  ล้านบาท   

ปี พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม  (ค.ม.ส.)  ตามโครงการพัฒนา
โรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.)   

ปี พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว  1  หลัง  4  ห้องเรียน 
ปี พ.ศ. 2524  นายระเด่น  พานทอง  ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  แทนนาย

ไพบูลย์  ชูเฉลิม  และได้รับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อ พ.ศ. 2528    
ปี พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง 
ปี พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ห้องน้ำ  1  หลัง  6  ที่  สนามบาสเก็ต

บอล  1  สนาม  บ้านพักนักเรียน  1  หลัง   
ปี พ.ศ. 2530  นางระวีวรรณ  เปรมจิตต์  ผู ้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา  ได้รับคำสั่งมาดำรง

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายระเด่น  พานทอง  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ   

ปี พ.ศ. 2531  ได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ปี พ.ศ. 2532  นายเฉลิม  หงษ์สัมฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา  ได้รับคำสั่งมาดำรงตำแหน่ง  

ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนางระวีวรรณ  เปรมจิตต์  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสตรีอ่างทอง   

ปี พ.ศ. 2532  ก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอลาดยาว  ณ  สนามโรงเรียนลาดยาววิทยาคม   
ปี พ.ศ. 2533  ร่วมกับคณะครูจัดสร้างพระรุ่นเสาร์ 5  หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ  วัดศรีอุทุมพร   
ปี พ.ศ. 2534  ก่อสร้างอาคารศาลาไทย  และทำการเปิดโรงเรียนสาขาที่ก่ิงอำเภอแม่วงก์ 
ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนเป็น  

10 – 6 – 6 /3 – 3 – 3  และได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำ  ฝ 33  จำนวน  1  ชุด ในปีนี้กรมสามัญ
ศึกษาได้แต่งตั้งให้นายเฉลิม  หงษ์สัมฤทธิ์  ไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม  และ
แต่งตั้งนายก่อเกียรติ  คำประกอบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการ
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   
 ปี พ.ศ. 2536  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียน  12 – 11 - 7 / - 4 - 3 – 3  รวม  
40  ห้อง 
 ปี พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบถอดประกอบได้  จำนวน 2 หลัง 
เป็นจำนวนเงิน  482,000  บาท ถนน  150  เมตร  กรมสามัญศึกษาอนุมัติแผนชั้นเรียน  12 – 11  10 /4 – 



 

4 – 3  ได้เปิดทำการสอนระดับ ปวช. จำนวน  1  ห้องเรียน  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน  1  
หลัง  อาคารชั่วคราวแบบถอดประกอบได้จำนวน  2  หลัง   
 ปี พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล / 38 (พิเศษ) จำนวน  1  หลัง 
(อาคาร 4)  กรมสามัญศึกษาอนุมัติแผนชั้นเรียน  11 – 11 – 10 /5 – 4 – 4  ในปีนี้กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้
นายก่อเกียรติ  คำประกอบ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  และแต่งตั้งนาย
อานนท์  อภิญญานุวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม   
 ปี พ.ศ. 2540  กรมสามัญศึกษาอนุมัติแผนชั ้นเรียน  12 – 11 – 11/ 5 – 5 – 4  และได้รับ
งบประมาณปฏิรูปการศึกษาจำนวน  400,000  บาท ทำถนนคอนกรีตและทาสีภายนอกอาคารเรียนหลังที่ 1   
 ปี พ.ศ. 2541  กรมสามัญศึกษาอนุมัติแผนชั้นเรียน 10 – 10 – 11 / 5 – 5 – 4  ได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างโรงอาหารหอประชุมแบบ 101 ล/27  (หอประชุมรวมใจ) 
 ปี พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณจาก อบต.สระแก้ว ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  ใช้เป็นที่เข้าแถว
หน้าเสาธงโรงเรียนเป็นเงิน 352,000 บาท ได้รับงบประมาณจากอำเภอลาดยาวทำสนามบาสเก็ตบอล1 สนาม   
 ปี พ.ศ. 2543  นายโพ เรืองงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมาดำรง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายอานนท์  อภิญญานุวัฒน์  ซึ่งเกษียณอายุราชการ 
 ปี พ.ศ. 2545  นายสมชาย  ตาฬุมาศสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์  ได้รับคำสั่ง
แต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายโพ  เรืองงาม  ซึ่งเกษียณอายุ
ราชการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2  ได้มาขออนุญาตใช้อาคารวิทยาศาสตร์เป็นสำนักงาน 

 ปี พ.ศ. 2546  จัดแผนการเรียน  10 – 9 – 8 / 4 – 4 - 4  / 1 – 1 – 1  รวม 42 ห้องเรียน 
 ปี พ.ศ. 2547  นายธวัชชัย  ทองเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมาดำรง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายสมชาย  ตาฬุมาศสวัสดิ์  ซึ่งมีคำสั่งให้ไปดำรง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา   

- ได้รับงบประมาณอาคารเรียน 216 ก (อาคาร 5) 
- จัดสร้างอาคารหลวงพ่อจ้อย  จนฺทสุวณฺโณ  โดยใช้เงินจากการจำหน่ายพระรุ่นเสาร์ 5   

หลวงพ่อจ้อยที่ดำเนินการไว้ 
ปี พ.ศ. 2551  นายสมชาย  ตาฬุมาศสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมา

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายธวัชชัย  ทองเจริญ  ซึ่งขอเกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนด กรมพลศึกษา ได้มาขอสร้างสนามกีฬาในสนามกีฬาเดิมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม   
 ปี พ.ศ. 2554  นายกมล  วงศ์สุทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมาดำรง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายสมชาย  ตาฬุมาศสวัสดิ์  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

ปี พ.ศ. 2557  นายอรุณ  รุ่งเรือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมา
ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายกมล  วงศ์สุทธิ์  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  และปี พ.ศ. 2557 จัดแผนชั้นเรียน 8-7-8/5-6-6 รวม รวม 
40 ชั้นเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,637 คน  
 ปี พ.ศ. 2558 จัดแผนชั้นเรียน 8-8-7/5-5-6 รวม รวม 39 ชั้นเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,549 
คน มีนายอรุณ  รุ่งเรือง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 



 

 ปี พ.ศ. 2559 จัดแผนชั้นเรียน 9-8-8/6-5-5 รวม รวม 43 ชั้นเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,649 
คน มีนายอรุณ  รุ่งเรือง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 ปี พ.ศ. 2560 จัดแผนชั้นเรียน 9-9-8/6-6-5 รวม รวม 43 ชั้นเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,604 
คน มีนายอรุณ  รุ่งเรือง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  
 ปี พ.ศ. 2561 จัดแผนชั้นเรียน 9-9-9/7-6-6 รวม รวม 46 ชั้นเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,743 
คน มีนายอรุณ  รุ่งเรือง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม จนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2562  นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา  ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง
มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  แทนนายอรุณ  รุ่งเรืองซ่ึงเกษียณอายุราชการ  และ
ปี พ.ศ. 2563 จัดแผนชั้นเรียน 9-9-9/6-7-6 รวม รวม 46 ชั้นเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,739 คน  
 

2. สถานที่ตั้งสถานศึกษา 

โรงเร ียนลาดยาววิทยาคม ตั ้งอยู ่บนถนนสาย  ลาดยาว-หนองสังข์ ระหว่างกิโลเมตรที ่ 2   
ตั้งอยู่เลขที ่ 289 หมู่ที ่ 5  ตำบลสระแก้ว  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์  60150 
หมายเลขโทรศัพท์  056-271397  ต่อ 0 หมายเลขโทรสาร 056-271430 

ลักษณะชุมชน 
อำเภอลาดยาว   มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ   มีลำน้ำไหลผ่านจึงมีน้ำอุดมสมบูรณ์ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  เช่น  การทำนา   ทำสวน  ทำไร่  บางส่วนมีอาชีพค้าขาย   
การคมนาคมและการเดินทางสะดวก   
 
 
 
 
 

  อาณาเขตตำบล 
  ทิศเหนือ      ติดต่อ ตำบลเนินขี้เหล็ก   อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 
  ทิศใต ้     ติดต่อ ตำบลสร้อยละคร   อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ ตำบลหนองนมวัว   อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
  ทิศตะวันตก    ติดต่อ ตำบลลาดยาว       อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ที่ตั้งของอำเภอลาดยาว 

          ทิศเหนือ             ติดกับ      อำเภอบรรพตพิสัย      จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้                    ติดกับ      อำเภอสว่างอารมณ์      จังหวัดอุทัยธานี 
 ทิศตะวันออก       ติดกับ      อำเภอเมือง              จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันตก        ติดกับ      อำเภอแม่วงก์            จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 ที่ตั้งของตำบลสระแก้ว 

     สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังเป็นบางพื้นที่ มีลำคลองไหลผ่าน  
 

 
 
 
 



 

3. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 ผู้บริหารโรงเรียน นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ได้แต่งตั้งบุคลกรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานการบริหารโรงเรียน ดังนี้ 

1) นางสาวศิริรัตน์   อภิญญานุวัฒน์ ครูปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

2) นางชลดา  สมัครเกษตรการ  ครูปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

3) นางยุพิน  สมสวย   ครูปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4) นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์  ครูปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

5) นายสมเกียรติ  สำเภารอด  ครูปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 1. นายสมชาย  ตาฬุมาศสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ              ประธานกรรมการ   
 2. นายบุญนำ  ศรีตะลหฤทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ  
 3. นางสอน  เสรีรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ  
 4. นายแชน  ชัยอุดมสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ   
 5. นายฉัตรชัย  บุษบงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ  
 6. นางจุฑาพร   เสรีรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ  
 7. นายสมคิด  นามสง่า ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
 8. นางวาริน  วัฒนศิร ิ ผู้แทนศิษย์เก่า                 กรรมการ 
 9. ด.ต.กมล  พรมศักดิ์ ผู้แทนผู้ปกครอง                    กรรมการ 
 10.นางสาวปาริชาติ  แรงกสิกร    ผู้แทนองค์กรชุมชน         กรรมการ  

11.นายวิโรจน์  วิบูลรัตน ์   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
12.นางชลดา  สมัครเกษตรการ      ผู้แทนครู                    กรรมการ 
13.พระศรีสุทธิพงศ์   ผู้แทนองค์กรศาสนา                กรรมการ 
14.พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ  องกุโร  ผู้แทนองค์กรศาสนา                กรรมการ 
15.นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ            ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ         
                                                                               

 

 

 

 



 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 

 1) ฝ่ายบริหาร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
1 นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 

 

2 นางสาวศิริรัตน์  อภิญญานุวัฒน์ ครูปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ค.ศ.3 

3 นางชลดา  สมัครเกษตรการ ครูปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ค.ศ.3 

4 นางยุพิน  สมสวย ครูปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ค.ศ.2 

5 นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์ ครูปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

ค.ศ.3 

6 นายสมเกียรติ  สำเภารอด ครูปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

ค.ศ.3 

  

 2) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 
 

  
 
 

ประเภทบุคลากร 

จำนวน 

รวม 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ชา
ย 

 ห
ญิง

 

 ต่ำ
กว่

า ป
.ตร

ี 

 ป
ริญ

ญา
ตร

ี 

 ป
ริญ

ญา
โท

 

 ป
ริญ

ญา
เอก

 
ผู้อำนวยการและ รองผู้อำนวยการ 

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 1 - - - 1 - 

ครูประจำการ 87 27 60 - 62 25 - 

พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 11 4 7 - 11 - - 

ลูกจ้างประจำ 2 2 - 2 - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว 16 9 7 13 3 - - 

รวม 117 43 74 15 76 26 - 



 

3) ข้อมูลผูเ้รียน   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่/ข้อมูลทรัพยากร 

 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม         มีเนื้อที่     146  ไร่  3 งาน  29 ตารางวา   
       

สินทรัพย ์ จำนวน สินทรัพย ์ จำนวน 
4.1 อาคารสถานที ่
อาคารเรียนถาวร                     
ห้องเรียน                                    
   

 
5 หลัง 
46 ห้อง 

 
 
 
 

 

4.2 ห้องปฏิบัตกิารและห้องสง่เสริม
การศึกษาห้องปฏิบัติการ     
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
ห้องปฏิบัติการทางภาษา    
ห้องปฏิบัติดนตรีไทย   
ห้องปฏิบัติดนตรีสากล    
ห้องปฏิบัตินาฏศลิป์    
ห้องปฏิบัติศิลปะ 

 
 
4 ห้อง 
5 ห้อง 
2 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
 

ห้องกิจกรรมอื่นๆ  
 
สนามกีฬา    
สนามฟตุบอล     
สนามบาสเกตบอล   
สนามวอลเลย์บอล 
สนามตะกร้อ 
 

 
 

10 ห้อง 
 
 
1 สนาม 

2 สนาม 
2 สนาม 
1 สนาม 
 
 

ห้องแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ห้องศูนย์ภาษาไทย  

ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

จำนวนสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอำนวย
ความสะดวก 
เครื่องคอมพิวเตอร์   

 
 
326 เครื่อง 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 360 9 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 345 9 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 318 9 

รวม ม.ต้น 1023  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 240 6 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 250 7 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 226 6 

รวม ม.ปลาย 716  

รวมทั้งหมด  1739 46 



 

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ   
ห้องธนาคารโรงเรียน   
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ห้องแนะแนว    
อาคารหลวงพ่อจ้อย  
อาคารพยาบาล    
แปลงสาธิตเกษตรกรรม 
ห้องศูนย์ ERIC   
ห้องศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม   
ห้องศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายไร้พรมแดน 

ห้องวิทยาศาสตร ์

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 แปลง 
1 ห้อง 
 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
 

เครื่องอัดสำเนาดิจิทัล 

เครื่องเล่นวีดีโอ/ซีดี  
เครื่องโทรสาร    
โทรทัศน์      

วิทยุ   
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  
หนังสือในห้องสมุด  
 

  3 เครื่อง 
18 เครื่อง  
  1 เครื่อง 
37 เครื่อง 
22 เครื่อง 
17 เครื่อง 
85,000   
เล่ม 
 

  

สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ปรากฏ ดังนี้  

▪ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม(พ.ศ.2544-2558) สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา 

▪ ได้ร ับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที ่เป็นแบบอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561  
มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดีเยี่ยม  

▪ ได้ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of Basic Basic 
Education Commission Quality Awaids : OBECQA)  ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึงการบริหาร
จ ัดการด ้วยระบบค ุณภาพของโรงเร ียนมาตรฐานสากล ประจำป ีพ ุทธศ ักราช 2561  
(19 กันยายน 2562) 

▪ ชมรมการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยด้วยหัวใจที ่พอเพียง โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัด
นครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการประกวด โอทอป จูเนียร์  (OTOP Junior Comtest) ระดับประเทศ 
(16 ธันวาคม 2562) 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

ทิศทางการพฒันาของโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 

 
 โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ลักษณะเฉพาะของ 
วัฒนธรรมองค์กร  ค่านิยม  และสมรรถนะหลักของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์  
 “โรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ดำเนินตนด้วยวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริมบุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
  3. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
  4. มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ มีความรู้ ทักษะตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโลก  
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสนองต่อความถนัดและ

ศักยภาพความต้องการของผู้เรียน 
3. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคม 
4. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. พัฒนาทักษะผู้เรียนให้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตสื่อ งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อการเรียนทันสมัย ส่งเสริมต่อการเรียนรู้และ

การค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลยึดหลักการมีส่วนร่วม  

 

ปรัชญาของโรงเรียน “ การศึกษาคือชีวิต  
 

คติพจน์ของโรงเรียน   “ คุณธรรม ความรู้และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร” 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 “ยิ้ม ไหว้” 
 



 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
  “ดำเนินตนด้วยวิถีพอเพียง” 
 

ค่านิยมของโรงเรียน 
“ส่งเสริมคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 วัฒนธรรมองค์กร  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ยึดหลักการมีส่วนร่วม รับผิดชอบ

ต่อสังคม มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นศูนย์กลางด้านทักษะวิชาการ 
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาท่ีเข้มแข็งอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 ข้อ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
 ข้อ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

                  ในการแข่งขัน  
 ข้อ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ข้อ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

วิเคราะหส์ถานภาพของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

บทที่ 3 
วิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 

 
การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน  
 จากการศึกษาว ิเคราะห ์สภาพแวดล ้อมของ โรงเร ียน พบว ่า สภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียนที่เป็นปัจจัยเอื้อหรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษา  

ของโรงเรียนที่เอื้อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้จัดการศึกษา
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ  ในด้านผลผลิตและการบริการโรงเรียนประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขัน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  โรงเร ียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์  จ ึงเป็นโรงเร ียนที ่มี
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื้อและเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี้  
สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาภายในของสถานศึกษา  

สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน คือ  
 1. ด้านโครงสร้างองค์กร Structure : S1 
 2. ด้านผลผลิตและบริการ Product and Service :S2 
 3. ด้านบุคลากร Man : M1 
 4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน Money : M2 
 5. ด้านวัสดุทรัพยากร Material : M3 
 6. ด้านการบริหารจัดการ Management : M4 
 

จากการวิเคราะห์สภาพที่เป็นจุดแข็ง(Strength: S) และสภาพที่เป็นจุดอ่อน(Weakness: W)   
ขององค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ได้ผลดังนี้ 
 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดแข็ง(S) สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดอ่อน (W) 
โครงสร้างองค์กร Structure : S1 
1. โครงสร้างการบริหารงาน การกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
เป้าหมายและเอกลักษณ์ของโรงเรียนมีความชัดเจน นอกจากนี้
ยังมีการประสานงานครอบคลุมงานทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายยังไม่ชัดเจน 

2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน 
 

 

3. มีการปรับเปลี่ยนงานของบุคลากรตามความรู้และ
ความสามารถ 

 

 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดแข็ง(S) สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดอ่อน (W) 
ด้านผลผลิตและบริการ Product and Service :S2 
1. โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 



 

2. ครูจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและประสบ
ความสำเร็จในการเวทีแข่งขันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 

 

3. มีกิจกรรมดนตรี กีฬา วิชาการ ส่งเสริมสนับสนุน  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สุนทรียภาพและบุคลิกภาพท่ีดี  นอกจากนี้นักเรียน
แต่ละคนมีความเอาใจใส่ในกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดให้ 
 

4. มีระบบบริการชุมชนที่ดี เช่น การบริการหอประชุม วัสดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่และสนามกีฬา 
 

 

ด้านบุคลากร Man : M1 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสนใจในการพัฒนา
ตนเอง  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

1. ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน Money : M2 
1. การบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน ส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบและเกิด
ประสิทธิภาพ 
 

- 

ด้านวัสดุทรัพยากร Material : M3 
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียน  
มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ทำให้ครูและผู้เรียน
สามารถค้นคว้าเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร 
 

- 

2. มีอาคารสถานที่เพียงพอในการให้บริการและจัดการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง 
 
 
 

 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดแข็ง(S) สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นจุดอ่อน (W) 
ด้านการบริหารจัดการ Management : M4 
1. มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระดับที่สูงขึ้นส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา   

1. การดำเนินงานตามนโยบายหน่วยงาน 

ต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆมีมาก ส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน 
2. การรายงานข้อมูลต่างๆล่าช้า  
ขาดประสิทธิภาพ 



 

 
การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา  

สภาพแวดล้อมภายนอกมีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ  
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social - Culture : S) 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology : T) 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P) 

จากการวิเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส (Opportunities : O) และสภาพที่เป็นภัยอุปสรรค(Threats:T) 
ขององค์ประกอบหลักทั้ง 4 ด้าน ได้ผลดังนี้ 

 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นโอกาส(O) สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นอุปสรรค (T) 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม Social-cultural  : S 
1. เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง เช่น การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

1. ปัญหาครอบครัว บางครอบครัวมีปัญหาหย่าร้าง 
ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรม
วัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคมส่งผลกระทบต่อ
การเรียนของนักเรียน 

2. ชุมชนมีประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ทำให้
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เป็นสังคมพ่ึงพาอาศัยกัน
ได้ดี 

2. บิดามารดาส่วนใหญ่ทำงานอยู่ต่างถ่ิน นักเรียน
อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จึงทำให้ไม่สามารถดูแลเอาใจ
ใส่ อบรมแนะนำด้านการเรียนและพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ของบุตรเท่าท่ีควร   
 

3. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ความรู้แก่นักเรียนทุกด้าน มีสถานประกอบการที่
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกสำหรับนักเรียน  
นอกจากนี้ยังเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีการนำเอาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีแหล่งอบายมุขในชุมชน 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นโอกาส(O) สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นอุปสรรค (T) 
4. ชุมชนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี สถานที่
เอ้ืออำนวยต่อการเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง มีร้านอินเทอร์เน็ต ทำให้ง่ายต่อการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล 
 

 

ด้านเทคโนโลยี Technology  : T  
1. ผู้ปกครองมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 

- 



 

ด้านเทคโนโลยี Economic  : E 

1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน มีการระดมทรัพย์จากผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียนทุกด้าน 
 

2. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาส่งผลให้โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุน  สอดคล้องกับที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่
สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน 

1. รายได้ผู้ปกครองไม่แน่นอนเพราะอาชีพหลักข้ึนอยู่
กับผลผลิตทางการเกษตรและรับจ้างทั่วไป  เป็นสังคม
ชนบท ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อ
การดำรงชีพและไม่สามารถสนับสนุนด้านการเรียน
ของบุตรได้เต็มที่ 

 

  
ด้านการเมืองและกฎหมาย Political and legal  : P 
 

1. รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายด้าน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลให้โรงเรียนเร่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับประโยชน์ 
 
 

1. มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง/นโยบายบ่อยครั้ง 
ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนทำให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

กำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  บทที่ 4  
กำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 

1.  การกำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ   
 1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความเพื่อขอใช้งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติแล้วต่องาน
นโยบาย แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการใช้งบประมาณ   
 1.2  งานนโยบาย แผนงาน จัดสรรงบประมาณทำบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน/โครงการ         
เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   
 1.3  งานนโยบาย แผนงาน จัดสรรงบประมาณ จัดทำบันทึกการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตาม
งาน/ โครงการมอบให้งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ งาน/โครงการ  
2.  การนิเทศติดตาม  
 2.1  ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงาน/โครงการ
และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน   
 2.2  หัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลการ
ดำเนินงานตามงาน/ โครงการ โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย 2 เล่ม  
 2.3  งานนโยบาย แผนงาน จัดสรรงบประมาณประสานงานกับงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ จัดทำ
รายงาน สรุปผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ  
3.  การประเมินผล   
 3.1  จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการประเมินผลงาน/โครงการ  
 3.2  กำหนดวิธีการประเมิน และระยะเวลาการประเมิน   
 3.3  จัดทำเอกสารแผนการประเมิน   
 3.4  เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน   
 3.5  ดำเนินการประเมินตามแผน   
 3.6  สรุปและรายงานผลการประเมิน  
4.  การจัดทำรายงานประจำปี   
 4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ   
 4.2  รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ   
  4.3  รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 5 

รายละเอยีดแผนการใช้งบประมาณ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ี กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1 กลุ่มบริหารงบประมาณ 150,000

2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 60,000

3 กลุ่มบริหารท่ัวไป 310,000

4 กลุ่มบริหารวิชาการ 760,000

4.1 ส านักงานวิชาการ 398,000

4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 305,750

  4.2.1 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ครูพิมพ์ใจ 28,000

  4.2.2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ครูกรชวัล 28,000

  4.2.3 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ครูอันชุลี 51,750

  4.2.4 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ครูปราโมทย์ 33,000

  4.2.5 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ครูวานิช 28,000

  4.2.6 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ครูนิลรัตน์ 49,000

  4.2.7 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ ครูชลดา 60,000

  4.2.8 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ครูวารี 28,000

4.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 56,250

  4.3.1 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ครูชินพัฒน์ 5,000

  4.3.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ครูภูวนัย 7,000

  4.3.3 กิจกรรมแนะแนว ครูเมตตา 24,250

  4.3.4 กิจกรรมห้องสมุด ครูอโนชา  20,000

5 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูสมเกียรติ 120,000

หมายเหตุ  

จัดสรรในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1,600,000 บาท โดยแบ่งจัดสรรค่าหนังสือเรียน 200,000 บาท

คงเหลือจัดสรรในโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1,400,000 บาท

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563

งบประมาณท่ีได้จัดสรร   1,400,000    บาท

งบท่ีได้รับจัดสรร ปี 63



มฐ.งานประกันฯ กลยุทธ์ งบท่ีได้รับจัดสรร 
ภายใน สถานศึกษา  ปี กศ.2563

1 กลุ่มบริหารงบประมาณ 150,000
1.1 โครงการพัฒนาระบบริหารงบประมาณและแผนงาน มฐ. 2 ข้อท่ี 2 ครูเกสรี 150,000

   1.1.1 กิจกรรมการพัฒนาส านักงาน ครูสิริพร
   1.1.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี ครูเกสรี
   1.1.3 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานพัสดุ ครูศิริรัตน์
   1.1.4 กิจกรรมการพัฒนางานแผนงาน ครูอนุศรา

2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 60,000

2.1 โครงการบริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล มฐ. 1,2 ข้อท่ี 2 ครูกนกพร 60,000

2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มฐ. 1,2 ข้อท่ี 4 ครูกนกพร 1,300,000 *งบรายจ่ายก่อนฯ

     (จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา)

2.3 โครงการอบรมครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 2 ครูยุพิน 120,000    *งบรายจ่ายก่อนฯ

2.4 โครงการศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มฐ. 1,2 ข้อท่ี 2 ครูยุพิน 280,000              *งบอ่ืนๆ

2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา มฐ. 1,2 ข้อท่ี 1,2 ครูเจริญพงษ์ 50,000                *งบอ่ืนๆ

2.6 โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับครูและเตรียมความพร้อม มฐ. 2 ข้อท่ี 2 ครูนพวรรณ 2,600                  *งบอ่ืนๆ

     ในการสอบภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา(CEFR)

3 กลุ่มบริหารท่ัวไป 310,000

3.1  โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ มฐ.  2 ข้อท่ี 4,5 ครูภราดร 220,000

      ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

3.2  โครงการพัฒนางานธุรการสารบรรณ มฐ. 2 ข้อท่ี 5 ครูสัจจา 30,000

3.3  โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา มฐ. 2,3 ข้อท่ี 1,3 ครูปริวัตร 13,000

3.4  โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน มฐ. 1,2 ข้อท่ี 1,2,3,4,5 ครูวานิช 10,000

3.5  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มฐ. 1,2 ข้อท่ี 5 ครูอรทัย 3,000

3.6  โครงการงานห้องพยาบาล มฐ. 1,2 ข้อท่ี 5 ครูอรทัย 4,000

3.7  โครงการคุ้มครองผู้บริโภค มฐ. 2 ข้อท่ี 1 ครูศิรินันท์ 2,000

3.8  โครงการธนาคารโรงเรียน มฐ. 1 ข้อท่ี 3 ครูณัฐปภัสร์ 4,000

3.9  โครงการโรงเรียนสัมพันธ์ชุมชน มฐ. 2 ข้อท่ี 5 ครูภูวนัย 10,000

3.10 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มฐ. 2 ข้อท่ี 5 ครูชลดา 2,000

3.11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน มฐ. 1,2 ข้อท่ี 3 ครูเกสรี 3,000

3.12 โครงการดุริยางค์สัมพันธ์ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูนิลรัตน์ 4,000

3.13 โครงการปรับปรุงดูแลสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียน มฐ. 2 ข้อท่ี 4,5 ครูปราโมทย์ 5,000

          โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ท่ี กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
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3.14  โครงการการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนด้วย ICT มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูอนิรุทธ์ิ 70,000   *งบก.พัฒนาผู้เรียน

3.15 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และจัดท าระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูอนิรุทธ์ิ

846,000   *งบระดมทรัพยาฯ

3.16  โครงการโรงอาหารสะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน มฐ. 2 ข้อท่ี 5 ครูทัศนีย์ 10,000             *งบร้านค้า

4 กลุ่มบริหารวิชาการ 760,000

4.1 ส ำนักงำนวิชำกำร 398,000

4.1.1  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ มฐ. 3 ข้อท่ี 1,2 ครูเจนจิรา 250,000

4.1.2  โครงการพัฒนาส านักงานวิชาการ มฐ. 2 ข้อท่ี 1,2,3 ครูชลดา 45,000

4.1.3  โครงการพัฒนางานทะเบียน มฐ. 3 ข้อท่ี 4 ครูอาภาภรณ์ 20,000

4.1.4  โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล มฐ. 3 ข้อท่ี 1 ครูอนุสรา 30,000

4.1.5  โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูอนิรุทธ์ 15,000

4.1.6  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 1,2,3,4,5 ครูอดิภา 9,000

สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดและรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี

4.1.7  โครงการการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูชลดา 1,000

4.1.8  โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาสู่มืออาชีพ มฐ. 2 ข้อท่ี 2,3 ครูกัญญา 5,000

4.1.9 โครงการการรับสมัครนักเรียน รับรายงานตัว รับมอบตัว มฐ. 3 ข้อท่ี 4 ครูอาภาภรณ์ 15,000

        ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน
4.1.10 โครงการบริการงานหลักสูตรโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูอนิรุทธ์ 5,000

4.1.11 โครงการจิตอาสา มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูปวงไทย 3,000

4.1.12  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มฐ. 2,3 ข้อท่ี 1,2,3,5 ครูรัตนาภรณ์ 20,000     *งบรายจ่ายก่อนฯ

4.1.13 โครงการกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน มฐ. 2 ข้อท่ี 2 ครูชินพัฒน์ 50,000     *งบรายจ่ายก่อนฯ

4.1.14 โครงการหนังสือน่าอ่าน มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูอโนชา 60,000     *งบรายจ่ายก่อนฯ

4.1.15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูชลดา 20,000     *งบรายจ่ายก่อนฯ

         (ศาสตร์พระราชา)

4.1.16  โครงการส่งสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มฐ. 3 ข้อท่ี 1,2,4 ครูชลดา 104,800  *งบก.พัฒนาผู้เรียน

4.1.17  โครงการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,3,4 ครูชลดา 160,000  *งบก.พัฒนาผู้เรียน

          โคโรนา 2019(COVID-19)

4.1.18  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้
          และกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ OPEN HOUSE มฐ. 3 ข้อท่ี 1,2,3 ครูนพวรรณ 70,000    *งบก.พัฒนาผู้เรียน

4.1.19  โครงการทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มฐ. 1 ข้อท่ี 1,4 ครูชินพัฒน์ 450,000  *งบก.พัฒนาผู้เรียน

4.1.20  โครงการค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูชินพัฒน์ 220,000  *งบก.พัฒนาผู้เรียน
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4.1.21  โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษา มฐ. 1 ข้อท่ี 3 ครูเมตตา 70,000   *งบก.พัฒนาผู้เรียน

           ข้ันพ้ืนฐานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  (O-NET)

4.1.22 โครงการกีฬาสีภายใน มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูศิริรัตน์ 230,000  *งบก.พัฒนาผู้เรียน

4.1.23  โครงการพัฒนา 1 รร. 1 อาชีพ มฐ. 2,3 ข้อท่ี 1,2,3,5 ครูชลดา 20,000  *งบส่งเสริมอาชีพ:สร

4.1.24  โครงการท าบัตรประจ าตัวนักเรียนส าหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2563 มฐ. 2,3 ข้อท่ี 3,4 ครูอนิรุทธ์ 8,100                *งบอ่ืนๆ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  8  กลุ่มสำระ 305,750

4.2.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 28,000

4.2.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 2 ครูพิมพ์ใจ 28,000

      - วันภาษาไทย
       - วัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุส านักงาน

4.2.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ 28,000

4.2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,2,3,4 ครูกรชวัล 28,000

          การเรียนรู้คณิตศาสตร์

      -สัปดาห์คณิตศาสตร์
      -นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      - จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ
     - ซ่อมแซมและจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์
     - พัฒนาห้องศูนย์คณิตศาสตร์

4.2.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ 51,750

4.2.3.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูอันชุลี 41,750

     - กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

      - การจัดซ้ือจัดจ้างการท าส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

     - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

       (วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงานและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์)

     - การจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

    - การจัดท าส่ือการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

มฐ. 1,2,3 ข้อท่ี 1,4 ครูอนิรุทธ์ 10,000

     - วัสดุท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

4.2.3.2 โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
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4.2.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 28,000

4.2.8.1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,3 ครูวานิช 27,000

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         กิจกรรมอาเซียนศึกษา 2,000

       - วัสดุส านักงาน ส่ือการเรียนการสอน 20,000

        -ซ่อมบ ารุง วัสดุส านักงาน คอมพิวเตอร์ 5,000

4.2.8.3 โครงการสืบสานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,3 ครูวานิช 1,000

          ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.2.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ 33,000

4.2.4.1  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1 ครูศิริรัตน์ 33,000

       ●  กิจกรรมพัฒการเรียนการสอน ( อุปกรณ์กีฬา วัสดุส านักงาน)

4.2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ 49,000

4.2.1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูอภิรักษ์ 49,000

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

        - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์

        - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย

        - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล

             *ฝึกซ้อมวงโยธวาฑิต วงดนตรีลูกทุ่ง เพ่ือให้การบริการชุมชน

              *ซ่อมอุปกรณ์ดนตรีสากล

              *พัฒนาเคร่ืองแต่งกายนักเรียนวงโยธวาฑิต

        - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย

4.2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 60,000

4.2.2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มการงานอาชีพฯ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 60,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน งานประดิษฐ์ ครูทัศนีย์ 4,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  เขียนแบบ ครูฉัตรมงคล 4,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานเกษตร ครูรัตนาภรณ์ 4,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานเกษตร ครูเจนจิรา 3,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานเกษตร ครูวิรัตน์ 2,500

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานธุรกิจ ครูปิยะดา 3,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานธุรกิจ ครูกัญญ์ณัฐ 2,500
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     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานธุรกิจ ครูวุฒิชัย 2,500

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานไฟฟ้า ครูภราดร 4,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  งานสารสนเทศ ครูชลดา 3,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน งานห้องสมุด ครูอโนชา 2,500

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน งานช่างยนต์ ครูศุภชัย 4,000

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน งานคหกรรม ครูศิรินันท์ 3,500

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน งานคหกรรม ครูบุษราภรณ์ 3,500

     ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน งานประดิษฐ์ ครูวิภา 3,000

     กิจกรรม“นิเทศติดตามการสอน” ครูชลดา 1,000

     กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ครูชลดา 10,000

4.2.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ภำษำต่ำงประเทศ 28,000

4.2.7.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 3,4 ครูวารี 28,000

     - ผลิตส่ือนวัตกรรมและงานวิจัยครูในกลุ่มสาระฯ

4.3 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 56,250

4.3.2  โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี มฐ. 1,3 ข้อท่ี 4 ครูชินพัฒน์ 5,000

        สามัญรุ่นใหญ่
            กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือฯ

            กิจกรรมวันวชิราวุธ

4.3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (งานกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร) มฐ. 3 ข้อท่ี 1,4 ครูภูวนัย 7,000

          - สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ การฝึกภาคปกติ การฝึกภาคสนาม

          - จัดอบรมนักศึกษาวิชาทหารตราตร

4.3.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,2,4 ครูเมตตา 24,250

     - กิจกรรมไหว้ครู
      - กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่ร้ัวมหาวิทยาลัย

      - กิจกรรมติว Gat พิชิตฝัน

      - กิจกรรมแรงเสริม..เพ่ิมก าลังใจ (มอบรางวัลให้แก่นักเรียนท่ีได้โควตาเข้ามหาวิทยาลัย
         และจัดท าป้ายไวนิล)

      - กิจกรรมฝึกงานหน่วยงานราชการ

      - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันม.3และม.6

      - การจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ/การซ่อมบ ารุง
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4.3.5 กิจกรรมห้องสมุด

 4.3.5.1 โครงการห้องสมุดขุมความรู้ มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,4 ครูอโนชา 20,000

            กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

            กิจกรรมวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน

            กิจกรรมวารสาร/หนังสือพิมพ์

5  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 120,000

5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาส านักงานกิจการนักเรียน มฐ. 1,2 ข้อท่ี 3 ครูสมเกียรติ 23,300

5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสภานักรียน มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1 ครูชวลิต 18,900

       -กิจกรรมประกวดดาวเดือน

       -กิจกรรมสภานักเรียน

        กิจกรรมตามนโยบายสภา

       -กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน

       -กิจกรรมอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน

       -กิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

5.3 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1 ครูศุภณัฐ 5,000

5.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษา มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1 ครูปราโมทย์ 15,000

       -กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

       -กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด

       - กิจกรรมสุ่มตรวจปัสวะกลุ่มเส่ียง

5.5 โครงการรณรงค์การขับข่ีปลอดภัยและการจราจร มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1 ครูทัศนัย 1,500

5.6 โครงการ To Be Number One มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1,3 ครูกัญญณัฐ 3,000

5.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มฐ. 1,2 ข้อท่ี 4,5 ครูกิตติชัย 53,300

         - เอกสารระบบคัดกรอง

         -การประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง

         -งานครูท่ีปรึกษาและกิจกรรมโฮมรูม

         -การเย่ียมบ้านนักเรียน    **หัวละ 30 บาท

         -วัสดุส านักงาน

5.8 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ มฐ. 2 ข้อท่ี 1,2,5 ครูชวลิต 20,000     *งบรายจ่ายก่อนฯ

5.9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดี มฐ. 1,3 ข้อท่ี 1 ครูสมเกียรติ 40,000    *งบก.พัฒนาผู้เรียน

     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


