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ค าน า 
 

  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 
ได้จัดท าขึ้นตามนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แผนกลยุทธ์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเป็นกรอบในการจัดกิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 4 ข้อและกลยุทธ์ของโรงเรียน จ านวน 5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์การปกครอง 

ดังนั้นในการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการในปีการศึกษานี้ จึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนองครักษ์ โดยเน้นการ 
บริหารจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีรายละเอียดของทิศทางของสถานศึกษา การจัดสรร
งบประมาณ รายละเอียดของแผนงานและโครงการ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ปฏิทิน
ปฏิบัติงานโรงเรียน โดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษา นโยบายของโรงเรียน ทิศทางของเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตลอดจนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
           จากข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน รอบสาม และผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  มีจุดท่ีควรพัฒนาในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ควรพัฒนาด้านการอ่าน การเรียนรู้และทักษะด้านกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ซึ่งในปีการศึกษาท่ีผ่านมานั้นผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชาติ O-NET ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้นในการด าเนินงานจัดท า
แผนปฏิบัติการในปีการศึกษานี้ จึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ขึ้นอีก มีการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ กิจกรรมวิชาการดีท่ีเลขธรรมกิตต์ิ (Open House) เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้าน
ความสามารถทางวิชาการ  และจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมค่ายผู้น ารักการอ่าน 
"หนังสือพิมพ์ก าแพง" เพื่อตอบสนองข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก และ



ผลการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในรอบปีท่ีผ่านมาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี
การศึกษา 2559 ได้พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับดี 
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีศักยภาพต่อไป และให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ท่ีได้รับในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2560  ฉบับนี้ขึ้นมา 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเป็นส าคัญ 
  โรงเรียนหวังว่าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้  คงจะเป็นประโยชน์
ส าหรับบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาท่ีจะด าเนินงานตามแผนได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกฝ่าย 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน คณะกรรมการงานนโยบายและแผน และคณะครูทุกท่าน ท่ีได้
ร่วมคิด ร่วมเขียน ร่วมจัดท าจนท าให้แผนปฏิบัติการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารนี้ คงได้รับการร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะครู  
ทุกท่านท่ีจะช่วยให้ โครงการ/กิจกรรม ส าเร็จตามท่ีได้วางแผนไว้เป็นอยู่ 
                                                     

                    

                                                                             
     นางสาวสุภาภรณ์    เพาะบุญ 
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การให้ความคิดเห็น แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยคม 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม  ครั้งท่ี ……../2562 
เมื่อวันท่ี  ..........................................   ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน
เลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม แล้ว 

(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้ 
งบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง 
ราการ งบรายจ่าย

ส่วนกลาง 
งบบริหาร หมายเหตุ 

ค่าไฟ 270,000   
ค่าประปา 3,000   
ค่าอินเตอร์เน็ต(อุดหนุน) 10,000   
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 36,000   
วัสดุอุปกรณ์(ค่าหมึกและไขเคื่องก๊อป
ปี้ปริ้นท์) 

60,000   

ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 8,000   
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000   
ค่ารถรับ - ส่งนักเรียน 40,000   
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 20,000   
งบกลางปรับปรงุซ่อมแซม 636,010   
รวม 1,083,010   
 

งบประมาณในการบริหาร 
 เงินอุดหนุนรายหัวท้ังหมดท่ีน ามาจัดสรร                1,722,500  บาท 
 รายจ่ายส่วนกลาง                                                        1,083,010  บาท 
  คงเหลือท่ีน าไปจัดสรร                 639,490  บาท 
ท่ี รายการ คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 
1 งบวิชาการ 56.93 486,490 
2 งบบริหาร 43.07 368,000 

รวม 854,490 
 

(2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้ 
                                                      
                                                      



 
  (นายจ าลอง    ดาวดวงสุก) 

                                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                                                           โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 

 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วทิยาคม 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ช่ือโรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม  ต าบลบางอ้อ  อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก สังกัด  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  โทร 037 – 349639      โทรสาร037 – 349639 
  e-mail :  lkvschool2018@gmail.com   website : http://www.lkv.ac.th/  เปิดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเนื้อที่ 48 ไร่ 41 ตารางวา 

 

1.2. วันสถาปนาโรงเรียน :  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันท่ี  1   กุมภาพันธ์    พ.ศ.   2535 
 

1.3. สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
       อักษรย่อ    :  ล.ก.ว. 
       พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  :  พระพุทธชินราช 
       ตราประจ าโรงเรียน   :   รูปเจดีย์ครอบอยู่บนเสมาธรรมจักร 

                 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  :  ต้นอินทนิล 
                 สีประจ าโรงเรียน      :  ม่วง – เหลือง 
 
       

   
 
1.4  ค าขวัญ   ปรัชญา 
        ค าขวัญ       :   เรียนดี  กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม  น าพื้นฐานอาชพี 
        ปรัชญา       :   ปญญา   โลกสมึ   ปชโชโต 
 
1.5   เนื้อที่         :  48 ไร่   41  ตารางวา 
 

1.6   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

mailto:lkvschool2018@gmail.com
http://www.lkv.ac.th/


 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    :   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   :   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6 

 

1.7  พื้นที่บริการ 
           ต าบลบางอ้อ          :   หมู่ 1 - 14 
           ต าบลทองหลาง      : 

2.  ข้อมูลด้านบริหาร 
   

                2.1  ผู้อ านวยการ    นางสาวสุภาภรณ์    เพาะบุญ 

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

สภาพปัจจุบัน 
โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ไป-กลับ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
เปิดท าการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ต้ังอยู่บริเวณวัดเลขธรรมกิตต์ิ หมู่ท่ี 14  
บ้านบางอ้อใหม่ ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีเนื้อท่ี 48 ไร่ 41 ตารางวา ในชุมชน
ชนบท ประชากรส่วนใหญ่มีเช้ือชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ผลิตผลท่ีเป็นรายได้หลักของประชาชน ได้แก่ การท านา การประมง การเล้ียงไก่ และการ
เพาะเห็ด 
 

ความเป็นมา 
เดิมเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยพระครูสัทธาภินันท์ (เผ่ือน กรีเมธ)  

เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการจัดต้ังโรงเรียน  โดยมี นายบุญสิทธิ์  วงศ์ศิริ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่  
เปิดการเรียนการสอนต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2495  ใช้ช่ือโรงเรียนว่า "โรงเรียนราษฎร์นิยมวฒันา"   
และต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น  "โรงเรียนนายกวัฒนากร 5 วัดเลขธรรมกิตต์ิ"  มีอักษรย่อว่า น.ว.ก.5 เพื่อให้
สอดคล้องกับช่ือโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ท่ีเปิดโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด  ในพระพุทธศาสนา  
เปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล-ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และในระหว่างปี 2531-2535  พระครู
สัทธาภินันท์ (ประกวด นิยมทอง) เจ้าอาวาสวัดเลขธรรมกิตต์ิ และเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน มีความ
ประสงค์ ท่ีจะโอนโรงเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาของชาวต าบล
บางอ้อ ให้ทัดเทียมกับต าบลอื่น จึงมอบหมายให้นายบุญสิทธิ์  วงศ์ศิริ และนายเกรียงศักดิ์  วงศ์ศิริ  ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้น ด าเนินการเรื่องการโอนโรงเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยวนัท่ี 9 
กุมภาพันธ์ 2532 โอนช้ันอนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้กับส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติและเมื่อ
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2535 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศรับโอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยท าสัญญา
เช่าท่ีดินของวัดเลขธรรมกิตต์ิ จ านวน    48 ไร่ 41 ตารางวา ในอัตราค่าเช่าปีละ 1,500 บาท เป็นเวลา  
30 ปี เพื่อใช้สถานท่ีในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่และอาคารประกอบ เนื่องจากสถานท่ีเดิมไม่สามารถ
ขยายได้ ขณะรองบประมาณในการก่อสร้าง ได้ใช้อาคารเรียนเดิมในการจัดการเรียนการสอนระดับ



มัธยมศึกษาตอนต้นก่อนซึ่งสภาพที่ต้ังอาคารเรียนเดิมมีสภาพเป็นที่ลุ่ม น้ าท่วมในฤดูน้ าหลากทุกปี ท าให้
การเดินทางมาโรงเรียนค่อนข้างล าบาก แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เนื่องจากสภาพความเคย
ชินและชุมชนส่วนใหญ่ใช้เรือเป็นพาหนะ  
 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งต้ัง นายส าเนียง พาแพง ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคมใน
ขณะนั้น ซึ่งรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครนายก อีกต าแหน่งหนึ่ง มาปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้บริหารโรงเรียน และต้ังช่ือโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม"  และถือวันประกาศ
รับโอนโรงเรียน คือ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2535  เป็นวันก าเนิดโรงเรียนนับแต่นั้นเป็นต้นมา  ต่อมากรม
สามัญศึกษาได้แต่งต้ัง  
นายเฉลิมชัย ทองหล่อ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ มาปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งครูใหญ่  
เมื่อวันท่ี  1 ตุลาคม 2535  นับว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนแรก 
 เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2537  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราช
ด าเนินทรงเย่ียมโรงเรียนตามการกราบบังคมทูลของนายเฉลิมชัย  ทองหล่อ  ซึ่งด ารงต าแหน่งครูใหญ่ใน
ขณะนั้น และได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของครู-อาจารย์  และนักเรียนของโรงเรียน จึงได้เสด็จ
ทอดพระเนตรเยี่ยมโรงเรียนและทอดพระเนตรบรเิวณท่ี จะสร้างโรงเรียนใหม่ และทรงมีพระด าริที่จะสร้าง
อาคารเรียนพระราชทานให้ 1 หลัง 
 เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2537  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับส่ังให้ 
พลเอกบัณฑิตย์  มลายอริศูนย์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)  เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทรงมีรับส่ังให้เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง 
และควบคุม การเบิกจ่ายเงินพระราชทาน แต่เนื่องด้วย ในขณะนั้นบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเป็นทุ่งนา   
นายบุญสิทธิ์  วงศ์ศิริ  ได้ติดต่อหน่วยงานราชการท้องถิ่นท าโครงการขุดสระบ่อน้ าจืดในพื้นท่ีของโรงเรียน 
และได้น าดินมาถมบริเวณท่ี จะก่อสร้างอาคารพระราชทาน เพื่อสนองตามพระด ารัส จนปรับพื้นท่ีและ
สามารถด าเนินการก่อสร้างได้เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2537 พลเอกบัณฑิตย์  มลายอริศูนย์  ซึ่งด ารงต าแหน่ง
แม่ทัพภาคท่ี 1 ในขณะนั้นมอบภารกิจให้กองพลพัฒนาท่ี ๑ เป็นหน่วยงานด าเนินการก่อสร้างอาคาร
พระราชทานแบบอาคาร 108 ล แบบต่อเติมใต้ถุนเป็นห้องส านักงาน 
 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2537  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ณ ต าหนัก A๑ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อมาวันท่ี 11 
มกราคม 2538  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกบัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ เป็นประธานพิธีวางศิลา
ฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน พร้อมมอบให้ พลตรีบุญเลิศ  ประทุมรัตน์ (ยศในขณะนั้น) ผู้บัญชาการกอง
พลพัฒนาท่ี 1  
จังหวัดราชบุรี มาด าเนินการก่อสร้าง ต้ังแต่เดือนมกราคม 2538  โดยมีพันตรีถาวร  ไชยเดือน  
 ผู้บัญชาการกองร้อยช่างก่อสร้าง เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2538  
งบประมาณท้ังส้ิน 4,000,000.00 บาท 



 วันท่ี 9 ธันวาคม 2541  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิด
อาคารเรียนพระราชทาน เมื่อเวลา 15.00 น. และทรงปลูกต้นไม้ประจ าจังหวัดนครนายก ช่ือ “ต้น
สุพรรณิการ์” หรือ “ฝ้ายค า” 
 ต่อมา นายเฉลิมชัย  ทองหล่อ  อาจารย์ใหญ่  ล้มป่วยลง ทางส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด
นครนายก ได้ส่งนายสุคนธ์ คงประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครนายก มารักษาการแทน 
จนกระท่ัง นายเฉลิมชัย  ทองหล่อ  อาการดีข้ึนกลับมาบริหารงานต่อ และเมื่อนายเฉลิมชัย ทองหล่อ ล้ม
ป่วยอีกครั้ง  ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครนายก ได้ส่ง นายประยุทธ  วรรณบุตร ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” มารักษาการแทน 
 วันท่ี 22 ตุลาคม 2542 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งต้ัง นางสาวละออ  หอมทวี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา  มารักษาการอาจารย์ใหญ่ และต่อมาได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์ใหญ่ และ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 วันท่ี 16 มิถุนายน 2548  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก แต่งต้ังให้นายบุญชิต รอดแก้ว  
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  จังหวัดปราจีนบุรี  มาเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
          วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2551  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก แต่งต้ังนายนิวัฒน์  
พัฒนไพบูลย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน จนถึง 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2556  
 วันท่ี 12  กุมภาพันธ ์2556  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 แต่งต้ัง 
นางสาวนิติพร  เนติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน จนถึงปวันที่  10  ธันวาคม 2558 
           วันที่ 11  ธันวาคม 2558    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ แต่งต้ัง 
นายธีรสิทธิ  สวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม  2559  
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 แต่งต้ัง 
นางสาวสุภาภรณ์  เพาะบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม มาด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน 
 2.2 คณะกรรมการสถานศึกษา 
  1. นายจ าลอง    ดาวดวงสุก  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
  2. พระสมุห์ไพรัตน์  ปภากโร  ผู้แทนองค์กรศาสนา 
  3. นายกฤษณ  อู่ทรัพย์   ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 
  4. นายยม   ครองทรัพย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. นายสมชาย   ชัยชุมพร   ผู้แทนศิษย์เก่า 
  6. นางสาวกรุณา  ส าเนียงดี  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
  7. นายสมชาย   น้ าจันทร์เจริญ  ผู้แทนครู 
  8. นายประเสริฐพร   ทรัพย์ประเสริฐ ผู้แทนผู้ปกครอง 

 



  9. นางสาวสุภาภรณ์   เพาะบุญ  กรรมการและเลขานุการ 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน นางสาวสุภาภรณ์  เพาะบุญ โทรศัพท์ 081-9813893   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 9  พฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน    
3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 2 25 13 38 19 

ม.2 2 35 16 51 25.5 

ม.3 2 28 13 41 20.5 

รวม 6 88 42 130  

ม.4 1 9 16 25 25 

ม.5 1 6 9 15 15 

ม.6 1 16 19 35 35 

รวม 3 31 44 75  

รวมทั้งหมด 9 119 86 205  

 จากข้อมูลข้างต้นแสดงว่าโรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
 
4. ข้อมูลครูและบุคลากร  
     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

ประเภทของบุคลากรฯ 
จ านวนบุคลากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
 1.  ผู้อ านวยการโรงเรียน 0 1 1 
 3.  ครู ช านาญการพิเศษ 2 3 5 
 4.  ครู ช านาญการ 1 1 2 
 5.  ครู ปฏิบัติการ 4 4 8 
 6.  ครูผู้ช่วย 0 0 0 
 9.  ครูอัตราจ้าง 0 1 1 
12.  ลูกจ้างประจ า 3 0 3 

รวมทั้งหมด 10 10 20 



    
 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน  2   หลัง อาคารประกอบจ านวน 3 หลัง ส้วม 2 หลัง 

สนามฟุตซอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล  1 สนาม  สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม  
6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม น้ าท่วมถึง มีประชากร
ประมาณ 3,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดเลขธรรมกิตต์ิ  โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิ (กรี
เมธอุทิศ)  พื้นท่ีนาของชาวบ้าน  และมีแม่น้ านครนายกผ่านหน้าโรงเรียน  อาชีพหลักของชุมชน  คือ การ
ท านา และการรับจ้างท าการเกษตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีศิลปะวัฒนาธรรมท้องถิน่ท่ีเป็น
ท่ีรู้จักโดยท่ัวไป  คือ  ประเพณีแข่งเรือในเทศกาลสารทไทย 

 ๒) ผู้ปกครองส่วนผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีท่ี  6   และ
มัธยมศึกษาตอนต้น การประกอบอาชีพ  ร้อยละ  65  ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป  ร้อยละ  30 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม   ร้อยละ 10  ประกอบอาชีพค้าขาย  ร้อยละ 5  ประกอบอาชีพอื่น ๆ  ร้อยละ  100  
นับถือศาสนาพุทธ 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก การคมนาคมสะดวก 

บ้านเรือนต้ังเรียงรายตามถนน ริมคลอง และทุ่งนา บางหลังคาเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้น้ าคลองเป็นส่วนมาก 
ส่วนมากผู้ปกครองย้ายมาจากท่ีอื่นเพื่อมาท างานเป็นลูกจ้างโรงงาน และน าลูกติดตามมาเรียนต่อโรงเรียน
เลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

ความเป็นไทย 
 

อัตลักษณ์ 
 “เด็กด”ี 
นิยาม  
 
 

วิสัยทัศน์โรงเรยีนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 
 

 “โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม ตามวิถีความพอเพียง ก้าวน าเทคโนโลยี มีวิถีการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  
พร้อมเข้าประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเป็นไทย” 
 

พันธกิจโรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารงานให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ให้เป็นผู้เช่ียวชาญด้านกี่สอนและมีความช านาญ
เฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาบุคลากรให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและเพิ่มขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

3. ปรับปรุงการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพพัฒนาสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็น
ไทย 

4. สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น เอกชน หน่วยงาน  หรือองค์กรอื่นๆ  ให้มีส่วนร่วมในการพฒันา
การศึกษา 

5. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ให้ร่มรื่น สะอาด  เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 



นโยบายโรงเรยีนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 
 

1.ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเน้นคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
3.ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีสุทรียภาพ มีจิตสาธารณะ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี 
4.ส่งเสริมกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกัน 
5.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
6.ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
8.พัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพร้อมให้แก่โรงเรียน 
 
เป้าหมายโรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 
 

๑. นักเรียนร้อยละ80 มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. บุคลากรร้อยละ 90 มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 
๓. ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๔. ชุมชนร้อยละ 9๐ มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา 
๕. ชุมชน ท้องถิ่น เอกชน หน่วยงานอื่นร้อยละ 9๐ มีส่วนร่วมในการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๖. อาคารสถานท่ี  แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ  สภาพแวดล้อมทุกท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรยีนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 
 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์        
 พฤติกรรมบ่งช้ี    

 ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ        
 ๑.๒ ธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นชาติไทย        
 ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา      
 ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์        

๒.  ซื่อสัตย์สุจริต          
 พฤติกรรมบ่งช้ี 

 ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังทางร่างกาย วาจา ใจ    
 ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ังทางร่างกาย วาจา ใจ  



๓.  มีวินัย          
 พฤติกรรมบ่งช้ี     

 ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม   

๔. ใฝ่เรียนรู้          
 พฤติกรรมบ่งช้ี     

 ๔.๑ ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้    
 ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้ส่ือ
อย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้     

๕. อยู่อย่างพอเพียง         
 พฤติกรรมบ่งช้ี 

 ๕.๑ ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม    
 ๕.๒  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     

๖.  มุ่งมั่นในการท างาน         
 พฤติกรรมบ่งช้ี 

 ๖.๑ ต้ังใจและรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน       
 ๖.๒ ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย    

๗.  รักความเป็นไทย         
 พฤติกรรมบ่งช้ี 

 ๗.๑ ภาคภูมิใจในระบบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที 
 ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
 ๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย        

๘.  มีจิตสาธารณะ         
 พฤติกรรมบ่งช้ี 

 ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน     
 ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม    
  
 
 



 กลยุทธ์ของโรงเรียน มีจ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มศักยภาพและได้มาตรฐาน

วิชาชีพ 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นโยบายท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
นโยบายท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายท่ี ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายท่ี ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ า

ทางการศึกษา  
นโยบายท่ี ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ ๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 กลยุทธ์ที่ ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
          กลยุทธ์ที่ ๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

 
นโยบายด้านที่ ๒  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน   
กลยุทธ์ข้อท่ี ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร    

การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

กลยุทธ์ข้อท่ี ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ข้อท่ี ๓.  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ข้อท่ี ๔.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 



 

นโยบายด้านที่ ๓  ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     

กลยุทธ์ข้อท่ี ๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี

หลากหลาย     

กลยุทธ์ข้อท่ี ๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

นโยบายด้านที่ ๔  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       

กลยุทธ์ข้อท่ี ๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ข้อท่ี ๒. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

 

นโยบายด้านที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

กลยุทธ์ข้อท่ี ๑.  จัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพภาพชีวิต 

 

นโยบายด้านที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       
กลยุทธ์ข้อท่ี ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ข้อท่ี ๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ข้อท่ี ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 



 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  3  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 

 

1. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวที่จะได้รับ 
ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวท่ีจะได้รับจากจ านวนนกัเรียนของโรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิ 

วิทยาคม  ปีการศึกษา 25561 
  

นักเรียน จ านวนนักเรียน เงินอุดหนุนต่อคน รวม หมายเหตุ 
นักเรียน ม.ต้น 125 3,500 437,500  
นักเรียนม.ปลาย 75 3,800 285,000  
ร.ร.ไม่ถึง300 คน 200 1,000 200,000  
เงินเหลือจ่ายจากปี
ก่อน 

  800,00  

รวม   1,722,500  
 
              รวมเงินงบประมาณที่จัดสรรปีการศึกษา 2561  เป็นเงิน 1,722,500 บาท 
 

2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง 
 

ราการ งบรายจ่าย
ส่วนกลาง 

งบบริหาร หมายเหตุ 

ค่าไฟ 270,000   
ค่าประปา 3,000   
ค่าอินเตอร์เน็ต(อุดหนุน) 10,000   
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 36,000   
วัสดุอุปกรณ์(ค่าหมึกและไขเคื่องก๊อป
ปี้ปริ้นท์) 

30,000   

ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 8,000   
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000   



ค่ารถรับ - ส่งนักเรียน 40,000   
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 20,000   
งบกลางปรับปรงุซ่อมแซม 636,010   

รวม 1,083,010   
 

งบประมาณในการบริหาร 
 เงินอุดหนุนรายหัวท้ังหมดท่ีน ามาจัดสรร                 1,722,500 บาท 
 รายจ่ายส่วนกลาง                                                 1,083,010 บาท 
  คงเหลือท่ีน าไปจัดสรร                 639,490  บาท 
 

3. งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2561 จ านวนตามกลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

3.1 รายละเอียดขออนุมัติโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเลขธรรม
กิตต์ิวิทยาคม 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เรียนฟร ี อุดหนุน 
1 ส่งเสริมวิชาการ   54,600 นางประเทือง 
2 นิเทศภายใน   0 นางประเทือง 
3 การจัดหาและใช้ส่ือการเรียนรู้   5,000 นางประเทือง 
4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   13,220 นางประเทือง 
5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   1,000 นางประเทือง 
6 การพัฒนางานทะเบียน   0 น.ส.บัวสวรรค์ 
7 บริการการแนะแนว   0 น.ส.บัวสวรรค์ 
8 พัฒนาห้องสมุด   32,000 นายรัตนศักดิ์ 
9 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวดันครนายก   3,200 นายค านึง 
10 การแข่งขันกีฬาภายใน   18,000 นายค านึง 
11 การแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ   18,800 นายค านึง 
12 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   4,000 นางนภาภรณ์ 
13 การรับนักเรียนและแนะแนวการศึกษา   10,000 นายศรัญย์ภัทร 
14 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 50,000   นายศรัญย์ภัทร 
15 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 75,000   นายศรัญย์ภัทร 
16 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย   15,000 น.ส.มณีวรรณ 
17 นิทรรศการวิชาการ open house   25,000 นางประเทือง 
18 ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญของเจ้าของภาษา   8,000 น.ส.ดารณี 



19 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   2,000 น.ส.ดารณี 
20 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   11,500 น.ส.บัวสวรรค์ 
21 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   10,000 นายจีรวัฒน ์
22 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   20,000 นางนภาภรณ์ 
23 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
  10,200 

นายสมชาย 

24 พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา   14,780 นายค านึง 
25 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   20,000 นางเบญจมาศ 
26 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 65,000   นางประเทือง 
27 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษา 
  5,190 

นางประเทือง 

 รวม 190,000 301,490   

 รวมท้ังส้ิน 491,490 
 

3.2 รายละเอียดขออนุมัติโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิ
วิทยาคม 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    เรียนฟร ี อุดหนุน 
1 ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา   3,000 น.ส.ดารณี 
2 ด าเนินงานธุระการ   2,000 น.ส.ดารณี 
3 จัดท าระบบควบคุมภายใน   0 น.ส.ดารณี 
4 การจัดการระบบบริหารและพัฒนาองค์กร   4,000 น.ส.ดารณี 
5 ประชาสัมพันธ์การศึกษา   45,000 นายศรัญย์ภัทร 

  รวม   
   

54,000  
 

 
3.3 รายละเอียดขออนุมัติโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิ
วิทยาคม 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    เรียนฟร ี อุดหนุน 
1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   60,000 นายศรัญย์ภัทร 
2 ส่งเสริมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ   0 น.ส.มณีวรรณ 
3 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัยก าลังใจ   0 นางสิตา 



4 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูฯ   0 นายรัตนศักดิ์ 
5 เกียรติยศและความภาคภูมิใจ   0 น.ส.มรีวรรณ 

  รวม   60,000  
 
3.4 รายละเอียดขออนุมัติโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเลข

ธรรมกิตต์ิวิทยาคม 
ท่ี โครงการ งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
    เรียนฟร ี อุดหนุน 

1 ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน   15,000 นายนราพงษ ์
2 ส่งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน   10,000 นายนราพงษ ์
3 ส่งเสริมพัฒนาประสานงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน   20,000 น.ส.มณีวรรณ 
4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   10,000 นายนราพงษ ์
5 ส่งเสริมและด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม   10,000 นายนราพงษ ์
6 ส่งเสริมการด าเนินการสภานักเรียน   5,000 น.ส.มณีวรรณ 
7 อบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 30,000   นายนราพงษ ์

  รวม 30,000 70,000  
 รวมท้ังส้ิน 100,000  

 
 
3.5 รายละเอียดขออนุมัติโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2561 กลุ่มบริหารอาคารสถานที่ โรงเรียนเลข
ธรรมกิตต์ิวิทยาคม 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    เรียนฟร ี อุดหนุน 
1 ดูแลรักษาบริเวณสถานท่ีและสภาพภูมิทัศน์   30,000 วิทิต,จีรวัฒน์ 
2 ซ่อมแซมบ ารุงและพัฒนาสาธารณูปโภค   27,000 วิทิต,จีรวัฒน์ 
3 ดูและรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ   50,000 วิทิต,จีรวัฒน์ 
4 จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์เครื่องมือในงานอาคารสถานท่ี   20,000 วิทิต,จีรวัฒน์ 
5 เวรยามรักษาความปลอดภัย   12,000 นายจีรวัฒน ์
6 พัฒนางานอนามัยและห้องพยาบาลโรงเรียน   0 น.ส.ดารณี 
7 จัดหายาเวชภัณฑ์ในห้องพยาบาล   5,000 น.ส.ดารณี 
8 งานโสตทัศนศึกษา   10,000 นายนรางษ ์

  รวม   154,000  
 
 



 
 
 

3.6 รายละเอียดขออนุมัติโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2561 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทาง
การศึกษา(o – net) โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    เรียนฟร ี อุดหนุน 
1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 0-net คณิตศาสตร ์   0 นายจีรวัฒน ์
2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 0-net ภาษาไทย   0 น.ส.บัวสวรรค์ 
3 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 0-net วิทยาศาสตร์   0 นางนภาภรณ์ 
4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 0-net ภาษาอังกฤษ   0 น.ส.สุรรณี 
5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 0-net สังคมศึกษาฯ   0 นายสมชาย 

  รวม   154,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 5 
การก ากับ ตดิตาม ประเมิน และรายงาน 
................................................................................ 

 โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ก าหนดแนวทาง
ในการก ากับ ติดตาม ปละเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการไว้ดังนี ้
 1.การก ากับติดตาม 

- จัดท ารูปแบบการก ากับ  ติดตามงาน 
- จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 
- ก าหนดขอบข่ายการก ากับ ติดตามงาน ดังนี้ 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.การประเมินผล 
- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล 
- สร้างเครื่องมือประเมินผล 
- ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้  ระหว่างด าเนิน

โครงการเพื่อดูความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อ
ส้ินสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 

-  
3.การตรวจสอบ 

ดา้นปัจจยั 

ดา้นกระบวนการ 

ดา้นผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

การก ากบั 
ติดตาม 

การปฏิบติังานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงและพฒันางาน 



 - เป็นการประเมินความก้าวหน้าของด าเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนด   การ
ตรวจสอบจึงเป็นกระบวนการท่ีบ่งช้ีคุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี ้

1.การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 
 เป็นกระบวนการท่ีกระท าโดยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิด
สารสนเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกขั้นตอนของการท างาน  
ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระท าเป็น  3  ระยะ  คือ  ระยะก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ  
และเมื่อส้ินสุดงาน/โครงการ 
2.การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    
 เป็นกระบวนการท่ีกระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลท่ีไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทาง 
โรงเรียนแต่งต้ัง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/

โครงการ เพื่อตรวจสอบว่างาน/โครงการ ประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป 

 โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิวิทยาคม ได้ก าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/
โครงการ 

 ดังนี้ 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
4.การรายงานผล 
เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญของโรงเรียนท่ีจะต้อง 

การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพภายใน 
โดยผูมี้ส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 
ด าเนินการ 

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

หลงั 
ด าเนินการ 

ขอ้มูลเพ่ือประกอบการ 
ปรับปรุงและพฒันา 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 
โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผูป้กครอง ชุมชน 

ขอ้มูลเพ่ือประกอบการ 
ปรับปรุงและพฒันา 

งาน/โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 



รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับรู้ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป 

โรงเรียนบ้านท่าเสลา ได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ดังนี้ 
 1.รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ โดย
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
 2.สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ เป็น  2  ระยะ  คือ   ระยะท่ี 1 เดือน ตุลาคม 

ระยะท่ี  2  เดือน มีนาคม 
 3.ทุกส้ินปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน   เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน  

หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องท่ีจะรายงาน ดังนี ้
1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
3. ผลส าเร็จท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


