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ปรัชญาปรัชญา  

ปัญญา   นราน   รัตนปัญญา   นราน   รัตน  
ปัญญาประดุจดังแก้วปัญญาประดุจดังแก้ว  

  
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน  

รูปคบเพลิง  มอีักษร  ค.ส.รูปคบเพลิง  มอีักษร  ค.ส.  
  
  

สีประจ าโรงเรียนสีประจ าโรงเรียน  
ม่วง ม่วง ––  ขาวขาว  

ม่วงม่วง  
ความหมายความหมาย    แห่งม่วงดอกตะแบก  แสดงถึงความอ่อนน้อมและแห่งม่วงดอกตะแบก  แสดงถึงความอ่อนน้อมและ  ความกตัญญูความกตัญญู  

ขาวขาว  
ความสดใส  บรสิุทธิ ์ ความมีคุณธรรม  จความสดใส  บรสิุทธิ ์ ความมีคุณธรรม  จริยธรรมริยธรรม  

  

  คติพจน์คติพจน์  
ความรู้  สามัคคี   มีวินัยความรู้  สามัคคี   มีวินัย  

  
  
  
  

  โรงเรียนคลองขลุงราษโรงเรียนคลองขลุงราษฎฎร์รังสรรค์ร์รังสรรค์  
KKlloonnggkkhhlluunngg    RRaattrraannggssaann    

SScchhooooll  
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                                    ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  “ต้นตะแบก” 

ตะแบกตะแบก          เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางและใหญ่ล าต้นสูงประมาณเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางและใหญ่ล าต้นสูงประมาณ1100--2255  เมตรเมตร
โคนต้นเป็นพูเป็นเหลี่ยมยิวเปลือกมีสีเทาปนน  าตาลอ่อนผิวเปลือกค่อนข้างเรีโคนต้นเป็นพูเป็นเหลี่ยมยิวเปลือกมีสีเทาปนน  าตาลอ่อนผิวเปลือกค่อนข้างเรียบมีรอยขรุขระยบมีรอยขรุขระ
เป็นหลุมตื นๆเกิดสะเก็ดเป็นแผ่นบางๆมี่เปลือกใบเป็นใบเดี่ยวออกตามก่ิงก้านเป็นหลุมตื นๆเกิดสะเก็ดเป็นแผ่นบางๆมี่เปลือกใบเป็นใบเดี่ยวออกตามก่ิงก้าน     ปลายยอดปลายยอด
ลักษณะใบมนขอบขนาน เนื อใบหนา ผิวเกลี ยงเรียบเป็นมัน ขนาดใบกว้างประมาณลักษณะใบมนขอบขนาน เนื อใบหนา ผิวเกลี ยงเรียบเป็นมัน ขนาดใบกว้างประมาณ  88--1100  
เซนติเมตร ยาวประมาณ เซนติเมตร ยาวประมาณ 1100--1144  เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อยาวเซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อยาว  ลักษณะดอกมีกลีบรอบดอกลักษณะดอกมีกลีบรอบดอก
เป็นรูปถ้วยเเป็นรูปถ้วยเชื่อมติดกับดอก มีกลีบดอกประมาณ ชื่อมติดกับดอก มีกลีบดอกประมาณ 55--77  กลีบกลีบ  ริมขอบกลีบจะย่นบาง ดอกมีสีม่วงริมขอบกลีบจะย่นบาง ดอกมีสีม่วง
อ่อน ขนาดผลยาวประมาณ อ่อน ขนาดผลยาวประมาณ 22--33  เซนติเมตรผลเมื่อแก่จะแตกเป็นเสี ยว เซนติเมตรผลเมื่อแก่จะแตกเป็นเสี ยว 66  เสี ยวภายในผลมีเสี ยวภายในผลมี  
เมล็ดเล็ก ๆเมล็ดเล็ก ๆ    

 

คนไทยโบราณเชื่อว่าคนไทยโบราณเชื่อว่า  บ้านใดปลูกต้นนะแบกไว้ประจ าบ้านจะท าให้มีฐานะสูงขึ น และบ้านใดปลูกต้นนะแบกไว้ประจ าบ้านจะท าให้มีฐานะสูงขึ น และ
มีความม่ันคงมีความม่ันคง  แข็งแรงแข็งแรง  เพราะ แบก คือเพราะ แบก คือ  การแบกไว้ไม่ให้ตกสามารถยกขึ นไว้ให้สูงไม่ให้ตกต่ าการแบกไว้ไม่ให้ตกสามารถยกขึ นไว้ให้สูงไม่ให้ตกต่ า
ดังนั นจึงมีแรงมากบางคนก็เรียกต้องตะแบกว่าเสลาหมายถึงความแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนกับดังนั นจึงมีแรงมากบางคนก็เรียกต้องตะแบกว่าเสลาหมายถึงความแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนกับ
หินนอกจากนี หินนอกจากนี     ยังมีคนโบราณเรียกต้นตะแบกว่าอินทนิลซึ่งมีความหมายว่าพระอินทร์ผู้เป็นยังมีคนโบราณเรียกต้นตะแบกว่าอินทนิลซึ่งมีความหมายว่าพระอินทร์ผู้เป็น
ใหญ่ในสวรรค์ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ใหญ่ในสวรรค์ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากซ่ึงช่วยคุ้มครองปวงชนทั งโลกมากซ่ึงช่วยคุ้มครองปวงชนทั งโลก  ดังนั นต้นตะแบกจึงเป็นไม้มงคลดังนั นต้นตะแบกจึงเป็นไม้มงคล
นามนาม      เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นตะแบกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผู้เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นตะแบกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผู้
ปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณปลูกควรปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณ  เชื่อว่าการปลูกไม้เพ่ือเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ถ้าเชื่อว่าการปลูกไม้เพ่ือเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ถ้า
จะให้เป็นมงคลยิ่งขึ นผู้จะให้เป็นมงคลยิ่งขึ นผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือและเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือและเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความ
ดีดี  ก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนักก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก    

  

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
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ข้อมูลพื้นฐานและประวัติการก่อตั้งข้อมูลพื้นฐานและประวัติการก่อตั้ง  
 

               โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ตั งอยู่เลขที่  640  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองขลุง  
อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร    62120   เป็นโรงเรียนสหศึกษา  โดยมีการจัดการเรียน 
การสอนในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41   กระทรวงศึกษาธิกา ร  
  โทรศัพท์    0-5578-1588-9 , 0-5578-1020 
  โทรสาร     0-5578-1587 
  EE  ––  mmaaiill        KKlloonnggkkhhlluunngg@@ggmmaaiill..ccoomm  

    WWeebbssiittee          hhttttpp::////wwwwww..rraattrraannggssaann..ccoomm  
       โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์    มีเนื อที่  44  ไร่  3 งาน  35  ตารางวา โดยได้รับการอนุมัติให้
จัดตั งเมื่อวันที่  9  เมษายน พ.ศ.  2514  โดยนายโกศินทร์  จารุวัฒน ์ ศึกษาธิการอ าเภอคลองขลุง    
ร่วมกับนายเฉลิมชัย  เจียรนัยกุลวานิช  และประชาชนในอ าเภอคลองขลุง  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพ่ือ
จัดซื อท่ีดินและมอบให้กรมสามัญศึกษา  และในปี  พ.ศ.  2515  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216  จ านวน  4  ห้องเรียน  บ้านพักครูจ านวน  3 หลัง  ห้องน  า - ห้องส้วม  
1  หลัง เปิดการสอนปีการศึกษาแรกในระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น  รับนักเรียนจ านวน  90  คน    
คร-ูอาจารย์  3  คน   มีนายวราห์  มุสิกะปาน  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 

พ.ศ.2514     เป็นปีแรกที่เปิดท าการสอนมีจ านวนนักเรียน  2  ห้องเรียน  นักเรียน 
จ านวน 90   คน    คร-ูอาจารย์จ านวน 3  คนโดยมีนายวราห์  มุสิกะปาน  เป็นครูใหญ่ 

พ.ศ.2522     เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ.2534     กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตและสังคม  (มพชส) 
พ.ศ.2535     กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
 
 
 
 

mailto:Klongkhlung@gmail.com
http://www.ratrangsan.com/
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โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ.2545    โรงเรียนได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  “ หนึ่งอ าเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน”   โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  
จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
มีผู้บริหารสถานศึกษา  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ดังต่อไปนี  
 
 
 
 

                    ผู้บรหิารโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
                11..    นานายวราห์ยวราห์    มุสิกะปานมุสิกะปาน    ปีปี    พพ..ศศ..    22551144  --  22552288  
                22..    นายชะอ านายชะอ า    มุสิกะพงษ์มุสิกะพงษ์    ปีปี    พพ..ศศ..    22552288  --  22553377  
                33..    นายวีระนายวีระ    เพ็งศิริเพ็งศิริ    ปีปี    พพ..ศศ..    22553377  --  22554422  
                44..    นายวิบูลย์นายวิบูลย์    ตัณศลารักษ์ตัณศลารักษ์  ปีปี    พพ..ศศ..    22554422  --  22554477  
                55..    นายธารีนายธารี    ศิริพันธ์ศิริพันธ์    ปี  พ.ศ.  2547 ปี  พ.ศ.  2547 ––  22555533  
                66..    นางกนกรัตน์  คงไทย            ปี  พ.ศ.  25นางกนกรัตน์  คงไทย            ปี  พ.ศ.  255544  ––  ปัจจุบันปัจจุบัน  
  
  
  
  

 

 
ผูช้่วยผู้บริหาร (ที่ได้รบัแต่งตั้ง) 

11..    นายเสถียร  มัทวรัตน์นายเสถียร  มัทวรัตน์          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
2.  2.  นายวิรัช  วันบรรเจิดนายวิรัช  วันบรรเจิด                  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  
3.  3.  นายเรวัตร   ทวยจันายเรวัตร   ทวยจันทร์นทร์  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  
  

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  
ซึ่งเปิดสอนในระดับชั น  ม.1 – ม.6  สังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41   ปัจจุบัน 
มีครูประจ าการจ านวน  56   คน  ครูอัตราจ้างจ านวน   9  คน  นักการภารโรงจ านวน  4  คน   
ยามจ านวน 1 คน  พนักงานขับรถจ านวน  1 คน   
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มีนักเรียนศึกษาในปีการศึกษา 2553  จ านวน 1,170  คน  และในปีการศึกษา 
2554  มีนักเรียนเข้ารับการศึกษาจ านวน  1,348 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ  2.82 

มีนักเรียนศึกษาในปีการศึกษา 2554  จ านวน 1,348  คน  และในปีการศึกษา 
2555  มีนักเรียนเข้ารับการศึกษาจ านวน  1,349 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ  2.82 

 
หลักการบริหารงานของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ใช้หลักบริหารร่วมกัน 

ทุก ๆ ฝ่าย  และทุกฝ่ายต่างมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามการจัดท าโครงสร้างบริหารงานของ
โรงเรียน  ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้วยการบริหารงานแบบ  P D C A   

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ  
 
 
 

         plan                                                                         Do 
   (การวางแผน)                                                                          (ปฏิบัติ)   
  

 
                                                                                           

         Action                                                                     Check 
    (วางมาตรฐาน)                                                                (ตรวจ)   
 
 
 
 
     

  

โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์  
((    KKlloonnggkkhhlluunngg    RRaattrraannggssaann      SScchhooooll    ))  

 
มุ่งพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพดี มีคุณธรรม น าความรู้  สู่ความเป็นเลิศ 

ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  

  

  

P 
 

D 

A C 
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ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
 

รหัสสถานศึกษา    07620501 
ชื่อสถานศึกษาภาษาไทย   คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
ชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษ  Klongklung Ratrangsan 
เลขที่สถานศึกษาตั้งอยู่   640 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองขลุง 
     จังหวัดก าแพงเพชร  62120 
รหัสเขตพื้นที่    622 
รหัสต าบล อ าเภอ จังหวัด  620501 
หมายเลขโทรศัพท์   0-5578-1020 , 0-5578-1588-9 
หมายเลขโทรสาร   0-5578-1587 
ไปรษณ์อิเลคโทรนิกส์                    KKlloonnggkkhhlluunngg@@ggmmaaiill..ccoomm  

ที่อยู่เวบไซต์                                        hhttttpp::////wwwwww..rraattrraannggssaann..ccoomm  
 
วัน เดือน ปี พ.ศ.ที่ก่อตั้ง   14  เมษายน  2514 
รหัสกระทรวง/กรมต้นสังกัด  2004  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รหัสประเภทสถานศึกษา   31  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตการปกครอง 07  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ชื่อสกุลผู้บริหารสถานศึกษา  นางกนกรัตน์  คงไทย 
เนื้อที่สถานศึกษา   44  ไร่  3  งาน  35  ตารางวา 
 
พิกัดที่ตั้งสถานศึกษาทางภูมิศาสตร์ (ตามพิกัดมาตรฐาน UTM) 
ค่าต าแหน่งพิกัดทางแกน X  574262.1730300 
ค่าต าแหน่งพิกัดทางแกน Y  1796088.0908683 
Zone     47 
รหัสประจ าบ้าน    6205-019626-1 
รหัสโรงเรียน    1062022008 
 

  

  

  

  

  

  

mailto:Klongkhlung@gmail.com
http://www.ratrangsan.com/
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สาระส าคัญแผนปฏิบัติสาระส าคัญแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ การ ปีงบประมาณ 22555555  
โรงเรียนคลองขลงุราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองขลงุราษฎร์รังสรรค์   

 

                                                                        วิสัยทัศน์ 
  

 
 มุ่งพัฒนาสู่โรงเรียนดี มีคุณธรรม น าความรู้  สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลบนพื นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
                                                                         พันธกิจ 
  

1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพระดับตามมาตรฐานของ สพฐ. และ สมศ. 
2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดล 
4. ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล 
6. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
 

 
                                                                     เป้าประสงค์ 
 

1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ. และ สมศ. และมีคุณภาพอยู่
ในระดับดี 

2. สถานศึกษามีผลงานการวิจัยเพื่อใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการศึกษาให้มีประสิท 
ธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตรงตามมาตรฐานที่สถาศึกษาก าหนด 
4. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
6. สถานศึกษาได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานของสถานศึกษาพอเพียง 
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ค่านิยมหลัก 

M E D I S C U 
 

 
       M  (Moral)  คุณธรรม จริยธรรมดีงาม         

E  (Excellent)  ความเป็นเลิศ 
D  (Dignity)  ความภาคภูมิใจ                       
I   (Innovation)  นวัตกรรม 

       S  ( Social  Respond)   ความรับผิดชอบต่อสังคม             
C  (Continue   Improvement)  การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                      

       U  (Unity)  ความสามัคคี 

  
                          กลยุทธ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
  
 

 กลยุทธ์   
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 

                  กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานการประกัน 
                                              คุณภาพภายในและภายนอก 

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม มีความส านึกในความเป็นไทยและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                    กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
                           กลยุทธ์ที่ 3.1  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตาม 
                                              มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
เต็มศักยภาพ 
                 กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมประสิทธภิาพการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมและตามหลักธรรมาภิบาล 
                          กลยุทธท์ี่ 5.1  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
                                            แบบมุง่ผลสัมฤทธิ์ 
                กลยุทธ์ที่ 5.2   โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                            สู่สถานศึกษา 
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โครงการที่สนองกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 
                  1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน 
                               คุณภาพภายใน 
                           2. โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร 
                               แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 

กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรม มีความส านึกในความเป็นไทยและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  1. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาประชาธิปไตย 
                               ในสถานศึกษา 
                           2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
                           1. โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
                           2. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่  4  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ 
เต็มศักยภาพ 
                  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
                           2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                           3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน 
                           4. โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมประสิทธภิาพการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมและตามหลักธรรมาภิบาล 
                           1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบม่งผลสัมฤทธิ์ 
                  2. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานสู่ศึกษา                                           
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นโยบายปฎิรูปการศึกษานโยบายปฎิรูปการศึกษา  
  

โรงเรียนคลองขลุงราษฎโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ร์รังสรรค์   
  

1.  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ 1.  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ   
2.  พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและความต้องการของท้องถิ่น2.  พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและความต้องการของท้องถิ่น   
3.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีความเสมอภาคทางก3.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาารศึกษา  
4.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เทคนิค ทักษะ ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน4.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เทคนิค ทักษะ ในการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน   
5.  น าพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของนักเรียน5.  น าพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของนักเรียน   
6.  สิ่งเสริมอาชีพอิสระ  การมีรายได้ระหว่างเรียนให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ6.  สิ่งเสริมอาชีพอิสระ  การมีรายได้ระหว่างเรียนให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ   
          ของผู้เรียนของผู้เรียน  
7.  มุ่ง7.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดี ปลอดอบายมุข และสารเสพติด โรคเอดส์พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดี ปลอดอบายมุข และสารเสพติด โรคเอดส์   
8.  สร้างบรรยากาศให้เอื ออ านวยต่อการเรียนการสอนของนักเรียนและการท างานของบุคลากร8.  สร้างบรรยากาศให้เอื ออ านวยต่อการเรียนการสอนของนักเรียนและการท างานของบุคลากร   

  
  
    

  
  
  
  
  



  IInnffoorrmmaattiioonn    KKlloonnggkkhhlluunngg    RRaattrraannggssaann    SScchhooooll    22555555    หน้า หน้า 1111  
  

 
  โครงสร้างการบโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ริหารงานโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     ผู้อ านวยการผู้อ านวยการ  

ชมรมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครู     คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- ส านักงานกลุ่มงานวิชาการ 
- งานวัดและประเมินผล 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนรู ้
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานห้องสมุด 
- งานแนะแนว 
- งานส่งเสริมอาชีพอิสระหารายได้
ระหว่างเรยีน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศการสอน 
- งานสารสนเทศ 
- งานส่งเสริมการผลิตส่ือและนวัตกรรม 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานกลุ่มสาระ 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
- ส านักงานกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ   
   คณะกรรมการนักเรียน 
- งานป้องกันแก้ไขยาเสพติดและ
โรคตดิต่อร้ายแรง การพนัน สื่อ
ลามก และการทะเลาะวิวาท 
- งานปกครองระดับชั นและดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
- งานนักศึกษาวิชาทหาร 
- งานกิจกรรมนักเรียนและคณะส ี
- งานเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย 
- งานโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามัยโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- ส านักงานกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบุคลากร 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานซ่อมบ ารุง
สาธารณูปโภค 
- งานภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม
และความสะอาด 
- งานสวัสดิการ 
งานประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานกิจกรรมทั่วไปและงาน
สัมพันธ์ชุมชน 
- งานลูกจ้างประจ า 
- งานติดตามประเมินผล 
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คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา  

  

โรงเรียนคลองขลงุราษฎร์รังสรรค์โรงเรียนคลองขลงุราษฎร์รังสรรค์  
KKlloonnggkkhhlluunngg    RRaattrraannggssaann    SScchhooooll  

  
                      1.  1.  นายมนตรี   เลาหศักดิ์ประสิทธิ์              นายมนตรี   เลาหศักดิ์ประสิทธิ์                        ประธานกรรมการฯ    (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานกรรมการฯ    (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  

  2.  2.  นางจ าปี  ซาเวียงนางจ าปี  ซาเวียง        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3.  3.  นายกัมพล  ปัจกุลนายกัมพล  ปัจกุล        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  4.  นายศิริชัย   เลาหศักดิ์ประสิทธิ์                    กรรมการผู้ทรงคุ4.  นายศิริชัย   เลาหศักดิ์ประสิทธิ์                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิณวุฒิ  
  5. 5.   นายโกมล  มาจาดนายโกมล  มาจาด        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6.  6.  นายพีรพัฒน์  พิลึกนายพีรพัฒน์  พิลึก        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  7.  นายเสมียน   สุขอู๊ด7.  นายเสมียน   สุขอู๊ด                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  8.  นางพรเพ็ญ   ทรัพย์ประสม8.  นางพรเพ็ญ   ทรัพย์ประสม      กรรมการผู้แทนผู้ปกครองกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  
  9.  9.  นายวิทยา  มาตรสิงห์นายวิทยา  มาตรสิงห์        กรรมการผู้แทนครูกรรมการผู้แทนครู  
110. นายจรัญ   อิสระบัณฑิตกุล0. นายจรัญ   อิสระบัณฑิตกุล      กรรมการผู้แทนองค์กรท้องถิ่นกรรมการผู้แทนองค์กรท้องถิ่น  
11. นางมยุรี   ทรัพย์ประสม11. นางมยุรี   ทรัพย์ประสม      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นท้องถิ่น  
  12. นางสุพัตรา   แสนยากร12. นางสุพัตรา   แสนยากร      กรรมการผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  

13.  พระครูวิมลวชิรคุณ13.  พระครูวิมลวชิรคุณ        กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ / กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ /   
            องค์กรศาสนาองค์กรศาสนา  
14.  พ14.  พระครูสุนทรพระธรรมรักขิตระครูสุนทรพระธรรมรักขิต      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ / กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ /   
            องค์กรศาสนาองค์กรศาสนา  
15.  15.  นางกนกรัตน์  คงไทยนางกนกรัตน์  คงไทย      กรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ  
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หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

  พ.ศ. 25พ.ศ. 25443  มีดังนี้3  มีดังนี้  
  

11..  ก าหนดนโยบายและแก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษาผนพัฒนาของสถานศึกษา  
22..  ให้ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
33..  ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตร  ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตร  ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น   
44..  ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษาก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  
55..  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั นพื นฐานอย่างส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั นพื นฐานอย่างทั่วถึงมีทั่วถึงมี

คุณภาพและได้มาตรฐานคุณภาพและได้มาตรฐาน  
66..  พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูและเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูและเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
77..  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการ

บริหาร  งานบุคลากร และด้านการบริหารทั่วไปของสบริหาร  งานบุคลากร และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาถานศึกษา  
88..  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือ

เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน  รวมทั งสืบสานจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน  รวมทั งสืบสานจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติท้องถิ่นและของชาติ  

99..  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั งง
ภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  

1100..  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา  ก่อนเสนอต่อสาธารณชน  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา  ก่อนเสนอต่อสาธารณชน    
1111..  แต่งตั งท่ีปรึกษาและหารือคณะอนุกรรมการ  เพ่ือด าเนินงานตามระเบียบนี ตามท่ีเห็นสมคแต่งตั งท่ีปรึกษาและหารือคณะอนุกรรมการ  เพ่ือด าเนินงานตามระเบียบนี ตามท่ีเห็นสมควรวร  
1122..  ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดปฏิบัติการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด  
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ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  
ข้อมูลบุคลากรข้อมูลบุคลากร  

 
 

ประเภทบุคลากรประเภทบุคลากร  
เพศเพศ  ระดับการศึกษาสูงสุดระดับการศึกษาสูงสุด  

อายุอายุ  
เฉลี่ยเฉลี่ย  

อายุอายุ  
ราชการราชการ
เฉลี่ยเฉลี่ย  ชายชาย  หญิงหญิง  

ต่ ากว่า  ต่ ากว่า    
ปป..ตรีตรี  

  

ปป..ตรีตรี ปป..โทโท  ปป..เอกเอก  

ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 - 51 33 
รองผู้อ านวยการ 3 - - - 3 - 49 28.33 
ครูประจ าการ 21 31 - 41 10 1 44.38 19.22 
ช่วยราชการ - - - - - -     -             - 

ครูอัตราจ้าง 2 3 - 5 - -     -             - 

ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 - 4 - -     -             - 

นักการ/ภารโรง 4 - 4 - - -     -             - 

ยาม 1 - - 1 - -     -             - 

พนักงานขับรถยนต์ 1 0 1 0 0 0     -             - 

รวม 34 37 5 51 14 1     -             - 
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รายชื่อครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์        ปีการศึกษา  2555 

ที่ ชื่อ  -  สกุล เลขต าแหน่ง 
อายุ

ราชการ 
วันเดือนปี เกิด วันเดือนปี บรรจุ 

1 นางกนกรัตน์  คงไทย 44016 32 14  เม.ย.  2504  12 พ.ค. 2523 
2 นายเสถียร  มัทวรัตน ์ 44205 34 24 ส.ค. 2498 22 พ.ค. 2521 
3 นายเรวัตร   ทวยจันทร ์ 44019 5 1 ม.ค. 2522 1 มี.ค. 2550 
4 นายวิรัช  วันบรรเจดิ 44018 11 10 ต.ค. 2521 15 พ.ค. 2544 
5 นายพรชัย  เขม้นกิจ 45770 10 19 ก.พ. 2522 12 ก.ค. 2545 
6 นายสมศักดิ ์ แต้วัฒนาสกลุ 44047 25 10 ม.ค. 2501 30 ก.ค. 2530 
7 นางวรรณา  พิลึก 44064 17 24 มิ.ย. 2516 15 พ.ค. 2538 
8 นายเชษฐา  ธีสา 2570 6 7 ก.ย. 2521 13 ม.ค. 2549 
9 นางสุมาลี  แสงแก้ว 4370 19 26 ก.พ. 2514 25 พ.ค. 2536 
10 นางสาวโสภา  จิตตวไิล 2710 23 20 ส.ค. 2507 11 ก.ค. 2532 
11 นางสาวกนกพร  อุ่นเป็นนิจ 4591 1 10 มี.ค. 2529 14 มิ.ย. 2554 
12 นายธเนศร ์ เกษวิริยการณ ์ 47557 6 28 ก.ย. 2524 27 ก.พ. 2549 
13 นางเยาวเรศ  เสมอหตัถ์ 108031 17 30 ม.ค. 2515 26 พ.ค. 2538 
14 นายวิชาญ  เขียวสวาท 44028 25 9 มี.ค. 2505 22 มิ.ย. 2530 
15 นางรังษินี  สุขสวสัดิ ์ 40367 18 19 ส.ค. 2513 1 มิ.ย. 2537 
16 นายคารมย ์ แสนแก้ว 44061 11 26 ม.ค. 2521 16 ก.ค. 2544 
17 นางสาวจุฑาทิพย ์ ค าตดี 39927 9 20 ส.ค. 2522 21 ส.ค. 2546 
18 นางนุชนาท  สิงหา 44074 9 18 ก.ค. 2522 21 ส.ค. 2546 
19 นายยุทธนา  หงสไกร 44091 19 11 ธ.ค. 2515 1 มิ.ย. 2536 
20 นางจุฑาลักษณ์  ขุนภักด ี 132960 17 20 ส.ค. 2515 21 ก.ค. 2538 
21 นายไพบูลย์  ธนูชัย 9984 17 23 ธ.ค. 2516 25 ก.ค. 2538 
22 นางนันทนา  มั่นเกษวิทย ์ 44025 38 5 ม.ค. 2595 2 ก.ย. 2517 
23 นางจินตนา  มีล้นศักดิ ์ 44027 21 19 ธ.ค. 2505 16 ธ.ค. 2534 
24 นางกชกร  ศรีวิชัย 44037 21 21 ก.ย. 2507 1 พ.ค. 2534 
25 นายวิทวัส  แสงแก้ว 44230 24 19 มิ.ย. 2507 1 พ.ย. 2531 
26 นายฉัตรชัย  สุขุม 2782 3 25 มี.ค. 2528 15 พ.ย. 2552 
27 นายวิทยา  มาตรสิงห ์ 44023 33 5 ส.ค. 2497 2 ก.ค. 2522 
28 นายวิรัตน ์ น้อยม่วง 44077 23 4 มี.ค. 2506 28 ก.ค. 2532 
29 นางสุรีรตัน์  วรศักดิ์วุฒพิงษ์ 45267 31 18 พ.ค. 2501 19 พ.ค. 2524 
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รายชื่อครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์        ปีการศึกษา  2555 

ที่ ชื่อ  -  สกุล 
เลข

ต าแหน่ง 
อายุ

ราชการ 
วันเดือนปี เกิด วันเดือนปี บรรจุ 

30 นายสุธีร ์ วิชาพร 44044 26 4 ต.ค. 2506 12 ก.ย. 2529 
31 นางมะล ิ เขียวสวาท 44075 25 1 ต.ค. 2506 22 มิ.ย. 2530 
32 นางอารี  พินิจชัย 3188 18 22 ก.ค. 2504 5 ก.ย. 2537 
33 นางสุทิน  แสงแก้ว 4357 24 6 มี.ค. 2507 1 พ.ย. 2531 
34 นางรติรัตน์  โสภณโภไคย 2888 30 8 ก.ค. 2502 17 ส.ค. 2525 
35 นางเกสร  ชตาเริกษ์ 44049 21 6 เม.ย. 2512 7 ต.ค. 2534 
36 นางชลชิน ี แพทย์วงศ ์ 65517 22 22 มี.ค. 2509 20 ส.ค. 2533 
37 นางอารดา  อินทรมงคล 44059 21 20 ก.ค. 2502 2 ก.ค. 2534 
38 นางเพชรรุ้ง  ทองอิ่ม 108034 17 19 มิ.ย. 2515 15 พ.ค. 2538 
39 นางสาวญาดา  สงฆ์วัฒนะ 6696 2 3 ส.ค. 2528 17 พ.ค. 2553 
40 นางสาวธมลวรรณ  มาตรสิงห ์ 3236 6 27 มิ.ย. 2526 25 ส.ค. 2549 
41 นางสาวสายรุ้ง  เมืองวงษ์ 44066 8 19 พ.ค. 2524 1 ธ.ค. 2547 
42 นายสมพงษ์  ทะณูชัย 44087 33 28 มิ.ย. 2501 16 พ.ค. 2522 
43 นางทิพย์พาที  วิชาพร 2828 25 13 ต.ค. 2507 16 ธ.ค. 2530 
44 นายวิพล  กันทะสอน 44089 28 27 เม.ย. 2504 16 พ.ค. 2527 
45 นายฉัตรพงษ ์ วิไลมงคล 44053 34 22 ก.ค. 2500 15 ส.ค. 2521 
46 นางอิสริยาภรณ ์    ทะณูชัย 44093 31 18 มิ.ย. 2501 19 พ.ค. 2524 
47 นายวจนะ  แพ่งสภา 44084 23 18 มี.ค. 2508 30 ม.ค. 2532 
48 นายณพลพงศ ์ ด้วงกลัด 108032 20 14 เม.ย. 2508 10 ก.พ. 2535 
49 นางดารณี  กลัป์ธนวงศ์ 44468 16 3 ม.ค. 2509 21 ส.ค. 2539 
50 นายสมหมาย  หอมยก 44062 17 27 พ.ย. 2509 23 ม.ค. 2538 
51 นายวรวุธ  บุดสีทา 108033 17 10 ก.ย. 2506 15 พ.ค. 2538 
52 นางวัชรี  จุฬพันธ์ทอง 44078 31 29 ต.ค. 2501 3 ก.ค. 2524 
53 นางจันทร์เพ็ญ  น้อยม่วง 44086 17 15 ม.ค. 2513 15 พ.ค. 2538 
54 นางสาวน  าหวาน  เพชรบูรณ ์ 7027 16 5 ส.ค. 2502 18 ต.ค. 2539 
55 นายประยรู  จิระเดชประไพ 44042 20 2 พ.ย. 2506 27 ต.ค. 2535 
56 นางอ าพันธ ์ รอบุญ 69649 17 12 ส.ค. 2508 15 พ.ค. 2538 
  
--    อายุเฉลี่ยผู้อ านวยการ  อายุเฉลี่ยผู้อ านวยการ                5511  ปี  อายุราชการเฉลี่ย  33 ปีปี  อายุราชการเฉลี่ย  33 ปี  
--    อายุเฉลี่ยรองผู้อ านวยการ   อายุเฉลี่ยรองผู้อ านวยการ     4400  ปี  อายุราชการเฉลี่ย ปี  อายุราชการเฉลี่ย   1166 ..6666    ปีปี  
--    อายุเฉลี่ยข้าราชการครู   อายุเฉลี่ยข้าราชการครู           4422    ปี  อายุราชการเฉลี่ย  19.22  ปีปี  อายุราชการเฉลี่ย  19.22  ปี  
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สภาพชุมชนโดยรวมของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์สภาพชุมชนโดยรวมของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  
             สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพื นที่เป็นที่ราบลุ่ม ด้านทิศเหนือติดกับ 

คลองวังหิน ด้าน ทิศตะวันตก ติดกับถนนพหลโยธิน   มีประชากรประมาณ 152,301 คน   
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาก าแพงเพชร  เขต 2   
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การท าบุญตักบาตร  และ พิธีทางศาสนา 

        ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่3 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / 
ค้าขาย / รับจ้าง นับถือศาสนาพุทธ  รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ประมาณ  45,538  บาทต่อปี  
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 

             โอกาสของโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีการคมนาคมและการสื่อสารสะดวก หากแต่มี 
ข้อจ ากัดด้านการขาดแคลนบุคลากร สูงถึง 13 อัตรา 
 

อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ และอาคารประกอบอ่ืนๆ  
ที่สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เหมาะสมและเอื อต่อบรรยากาศการเรียนการสอน 
 
 โรงเรียนมีแนวนโยบายในการบริหารโรงเรียน ดังนี้ 

1. จัดสร้าง จัดหา ปรับปรุง และรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้เพียงพอ เหมาะสม
และเป็นปัจจุบัน 

2. จัดสร้างและปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ 
เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน 

3. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสดชื่น ร่มรื่น สวยงาม 
4. รณรงค์ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เพียงพอ เหมาะสมและทันสมัย 
5. ปรับปรุง พัฒนาห้องสมุด , แหล่งเรียนรู้และสถานบริการต่างๆโดยพัฒนารูปแบบ 

การบริการให้หลากหลาย 
           โรงเรียนได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียน เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรสาร น  าบาดาล  
เครื่องรับโทรทัศน์  สัญญาณดาวเทียม สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสวนหย่อม ฯลฯ เพ่ือบริการ
บุคลากร เท่าที่สามารถจัดให้ได้ตามสภาพความพร้อมของโรงเรียน 
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 แสดงจ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

หมวดวิชา/งาน 
 

จ านวน 
(คน) 

                                      วุฒกิารศึกษา 

 สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี  อนุปริญญา   ต่ ากว่า
อนุปริญญา 

ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  
กลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
กลุ่มสาระฯศิลปะ 
งานแนะแนว 
อัตราจ้าง(ท าการสอน) 
ช่วยราชการ 

 1 
3 
9 
8 
8 
7 
5 
6 
5 
 
3 
1 
6 
- 

 

1 
3   
3 
2 
1 
1 
1 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 - 
- 
6 
6 
7 
6 
4 
4 
5 
- 
3 
1 
6 
- 

 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

รวม 62 14 48 -  - 

 
       ข้อมูลงานสารสนเทศ 
  ณ วันที ่ 10  มิถุนายน  2555 
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    แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  

 

โรงเรียนคลองขลุงราษฎโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ร์รังสรรค์  
 

  
 

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาโดยยึดแผนกลยุทธ์ในการจัด
การศึกษาขั นพื นฐานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ในระยะเวลา 5 ปี อันเป็นประเด็นส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน เป็นเครื่องมือก าหนดผลส าเร็จของการด าเนินงานตามระบบงบประมาณที่มุ่งเน้น
ผลงาน 

ซึ่งแผนกลยุทธ์นี เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน มีการวาง
ทิศทางโรงเรียนโดยมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์เป็นตัวก าหนด ให้โรงเรียนคลองขลุง
ราษฎร์รังสรรค์ไปสู่จุดมุ่งหมาย สู่ความส าเร็จ ตรงตามทิศทางที่วางไว้ และเป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่มุ่งสู่อนาคต 
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ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนคลองขลุข้อมูลนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2555งราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2555  
 

                ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3                                        ช่วงช้ันที่ 4 ม.4- ม.6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 
ม.4/1 11 28 39 
ม.4/2 12 35 47 
ม.4/3 16 32 48 
ม.4/4 30 20 50 
ม.4/5 29 21 50 

รวม 98 136 234 

ม.5/1 12 22 34 
ม.5/2 11 27 38 
ม.5/3 10 27 37 
ม.5/4 10 38 48 
ม.5/5 26 9 35 
รวม 69 123 192 

ม.6/1 7 30 37 
ม.6/2 18 30 48 
ม.6/3 15 24 39 
ม.6/4 16 26 42 
ม.6/5 23 11 34 
รวม 79 121 200 

รวมม.ปลาย 246 380 626 
รวมทั้งหมด 575 774 1,349 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 
ม. 1/1 15 25 40 
ม. 1/2 15 34 49 
ม.1/3 10 31 41 
ม.1/4 25 10 35 
ม.1/5 20 15 35 
ม.1/6 24 4 28 
รวม 109 119 228 
ม.2/1 12 26 38 
ม.2/2 13 31 44 
ม.2/3 15 28 43 
ม.2/4 20 21 41 
ม.2/5 27 12 39 
ม.2/6 23 13 36 
รวม 110 131 241 
ม.3/1 11 29 40 
ม.3/2 8 39 47 
ม.3/3 26 17 43 
ม.3/4 16 33 49 
ม.3/5 27 21 48 
ม.3/6 22 5 27 
รวม 110 144 254 

รวม ม.ต้น 329 394 723 
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บัญชีแสดงการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา คลองขลุง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
อนุบาลปีท่ี 1 - - 
อนุบาลปีท่ี 2 - - 
รวมก่อนประถมศึกษา - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 - - 
รวมประถมศึกษา - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 6 228 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 6 241 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 254 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 18 723 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 5 234 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 5 192 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 5 200 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 626 
รวมทั้งสิ้น 33 1,349 
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ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา      ประจ าภาคเรียนที่ ประจ าภาคเรียนที่ 11      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 22555555  
ช่วงชั้นที่3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ช่วงชั้นที่3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1--33  

 
ชั้น/ห้อง ครูที่ปรึกษาหลัก ครูที่ปรึกษารอง หมายเหตุ 

ม. 1/1 นายวิชาญ เขียวสวาท นางอารดา อินทรมงคล  

ม. 1/2 นายวิทวัส แสงแก้ว นางสาวโสภา จิตตวิไลย  

ม. 1/3 นางกชกร ศรีวิชัย นางสุทิน แสงแก้ว  

ม. 1/4 นางจินตนา มีล้นศักดิ์ นายฉัตรชัย สุขุม  

ม. 1/5 นางรติรัตน์ โสภณโภไคย นายคารมย์ แสนแก้ว  

ม. 1/6 นางวรรณา  พิลึก นายช านาญ  พวงทอง  

ม. 2/1 นางจุฑาลักษณ์  ขุนภักดี   

ม. 2/2 นางสุรีรัตน์  วรศักดิ์วุฒิพงษ์ นางดารณี  กัลป์ธนวงศ์  

ม. 2/3 นางสุมาลี  แสงแก้ว นางสาวภัคธีมา  อ่องละออ  

ม. 2/4 นางอิสริยาภรณ์  ทะณูชัย นายเชษฐา  ธีสา  

ม. 2/5 นายสมหมาย  หอมยก นางสาวสุพัตรา  ย่อภูเขาสูง  

ม. 2/6 นางมะลิ  เขียวสวาท นางรังษินี  แก้วคง  

ม. 3/1 นางเยาวเรศ  เสมอหัตถ์   

ม. 3/2 นายวิพล  กันทะสอน   

ม. 3/3 นายสมศักดิ์  แต้วัฒนาสกุล นางสาวกนกพร  อุ่นเป็นนิจ  

ม. 3/4 นายฉัตรพงษ์  วิไลมงคล   

ม. 3/5 นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด นายวรวุธ  บุดสีทา  

ม. 3/6 นางสาวญาดา  สงฆ์วัฒนะ นายวัชระ  ศรีสุพัฒนะกุล  
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ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา      ประจ าภาคเรียนที่ ประจ าภาคเรียนที่ 11      ปีการศึกษา ปีการศึกษา 22555555  
ช่วงชั้นที่4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ––  66 

 

ชั้น/ห้อง ที่ปรึกษาหลัก ที่ปรึกษารอง หมายเหตุ 
ม. 4/1 นางจันทร์เพ็ญ  น้อยม่วง นายวรายุทธ  จันทร์ต้น  

ม. 4/2 นางสาวจุฑาทิพย์  ค าตีด นายไพบูลย์  ธนูชัย  

ม. 4/3 นางวัชรี  จุฬพันธ์ทอง   

ม. 4/4 นายสมพงษ์  ทะณูชัย   

ม. 4/5 นายวิรัตน์  น้อยม่วง นางสาวน  าหวาน  เพชรบูรณ์  

ม. 5/1 นายธเนศร์  เกษวิริยการณ์ นายภิธาร  ค าสีทา  

ม. 5/2 นายพรชัย  เขม้นกิจ นางทิพย์พาที  วิชาพร  

ม. 5/3 นางอ าพันธ์  รอบุญ   

ม. 5/4 นายวจนะ  แพ่งสภา   

ม. 5/5 นายสุธีร์  วชิาพร นางเกสร  ชตาเริกษ์  

ม. 6/1 นางนุชนาท  สิงหา นางสาวธมลวรรณ  มาตรสิงห์  

ม. 6/2 นายยุทธนา  หงสไกร นางสาวรัตนาภรณ์  มาคุ้ม  

ม. 6/3 นางชลชิน ี แพทย์วงศ์ นางเพชรรุ้ง  ทองอ่ิม  

ม .6/4 นางสาวจันทิมา  สุราเลิส   

ม .6/5 นายวิทยา  มาตรสิงห์ นางอารี  พินิจชัย  
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หน้าที่ความรับผิดชอบของหน้าที่ความรับผิดชอบของครูในการปฏิบัติหน้าที่สอนครูในการปฏิบัติหน้าที่สอน  

 
1. ให้ความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  
     จัดตารางสอนจัดครูเข้าสอน 
2. ให้ความร่วมมือกับหมวดวิชา ในการจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน ของ 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการประเมินผล การปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3. ให้ความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการสอนแทน สอนซ่อมเสริม สอนพิเศษ 
     เพ่ิมเติมและเรียนซ  า 
4. ปฏิบัติหน้าที่การสอนตามค าสั่งของโรงเรียนและเข้าสอนตามตารางสอน และสอน 

นักเรียนโดยเน้นกระบวนการและยึดนักเรียนเป็นส าคัญและกรอกข้อมูลในแบบส ารวจ การ
เรียนการสอนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

5. จัด/พัฒนาการเรียนการสอนและท าจุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการสอนโดยแทรก 
        หลักธรรมทางศาสนา ยึดกระบวนการโดยใช้นักเรียนเป็นส าคัญ  ในรายวิชาที่ได้รับ       
        มอบหมายการสอน และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและน ามาปรับปรุง พัฒนา 
        อย่างต่อเนื่อง 

6. จัดและปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องรายวิชา เป็นแหล่งความรู้และเสริมสร้าง  
        บรรยากาศทางวิชาการ และท าตารางการใช้ห้องรายวิชาที่รับผิดชอบ 

7. จัดท าสมุดประเมินผลการเรียน (รบ.3/ปพ.5) และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียน    
การสอน ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ให้ถูกด้องสมบูรณ์ตามระเบียบ และส่งให้ตรวจตามก าหนด  

        เวลาในปฏิทินปฏิบัติงาน 
8. จัดท า  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ของ 

        นักเรียนให้มีคุณภาพ  ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์เสมอ 
9. จัดท าข้อสอบรายจุดประสงค์  ข้อสอบระหว่างภาค  ข้อสอบปลายภาคและแบบทดสอบ 

        ทุกชนิด  ให้ถูกต้องตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล  เหมาะสมกับหลักวิชาและ    
        เวลาที่ใช้สอบรวมทั งส่งต้นฉบับข้อสอบตามสายงานตรงตามก าหนดเวลา 

10. ให้ความร่วมมือกับหมวดวิชาในการจัดท าผลการเรียน  ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล 
        การวัดผลและประเมินผลการเรียน  การสอบแก้ตัว  การเรียนซ  า 
   12. ตรวจข้อสอบและจัดท าผลการสอบให้ถูกต้องตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล    
        ส่งผลการสอบตามสายงานตรงตามก าหนดเวลา 
   13. จัดท าเอกสารต่างๆทาเกี่ยวข้องกับการสอน  การสอบ  ของนักเรียนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 อยู่เสมอ 
    14. ให้ความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการผลิต  จัดซื อ  จัดหา  ปรับปรุง  พัฒนา 

       เอกสาร  สื่อ  นวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดระบบการจัดเก็บ  และน ามาใช้ในการเรียน 
         การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
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15. ให้ความร่วมมือกับหมวดวิชาในการจัดซื อ  จัดหา  จัดจ้าง  ซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิชาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 
    16. ให้ความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการด าเนินการจัดเก็บ  รวบรวม  ผลงานของ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุป  วิเคราะห์ข้อสอบ  ผลการสอบของหมวดวิชา  เก็บรวบรวม 
         ข้อสอบวัดผลประเมินผลในรายวิชาที่รับผิดชอบเพื่อผลในการปรับปรุงและพัฒนาการ 
         เรียนการสอน 

17. มีส่วนร่วมกับครู-อาจารย์ในหมวดวิชาในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน      
     พัฒนาวิชาชีพครู  การนิเทศภายใน  การฝึกอบรมนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด   
     แข่งขันอย่างสม่ าเสมอ 
18. เข้าประชุมร่วมกับหมวดวิชาและแสดงความคิดเห็นที่ดีเพ่ือนิเทศงาน  เตรียมการ      

สรุปผลการด าเนินงาน  ยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

19. จัดท าเอกสารต่างๆของนักเรียน  สมุดประจ าตัวนักเรียน(รบ.4)  ในความรับผิดชอบให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

20. รับผิดชอบ  ดูแล  แก้ไข  ควบคุม  ติดตาม  นักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในด้านการ
เรียนและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

21. ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการ  งานทะเบียน  งานวัดผล  ในการลงทะเบียนวิชาเรียน          
ลงทะเบียนสอบแก้ตัว   ลงทะเบียนเรียนซ  า 

22. ปฏิบัติหน้าที่ก ากับห้องสอบและหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสอบตามค าสั่งโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล 

23. เข้าร่วมกิจกรรม  และควบคุม  ดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ นทั งในและ
นอกบริเวณโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

24. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  โครงการในความรับผิดชอบและรายงานผลตามสายงาน อย่าง
น้อยปีละ  1ครั งปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

1. สถานประกอบการผลิตไม้กวาดดอกหญ้า แห่งแรกของอ าเภอคลองขลุง และจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้แก่ นาง ร าพวน จารุจิตร อายุ 50 ปี  

2. ผู้คิดประดิษฐ์และพัฒนาไม้เกาหลัง ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ โดยเฉพาะไม้ไผ่ได้งดงามและ
มีประสิทธิภาพ เป็นที่นิยมทั่ว เป็นของฝาก ได้แก่ นาย ค า สีตะเสน อายุ 73 ปี 

3. ผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตหมวกสารจากวัสดุในท้องถิ่น คือ ตอกไม้ไผ่สีสุก ได้แก่ 
นาง เหรียญ  บรรลือศักดิ์ อายุ 55 ปี 

4. การพัฒนาทอเสื่อจากต้นกกและพืชตระกูลกกอีกหลายชนิดได้แก่ นาง มั่น โยคณิตอายุ 
อายุ 60 ปี 

5. สถานประกอบการในการใช้วัสดุท้องถิ่นผลิต วุ้นเส้น จากถ่ัวเหลือง เป็นธุรกิจอาหารที่
สร้างงานเป็นจ านวนมาก ได้แก่ โรงงานวุ้นเส้น แป้งสลิ่ม 

6. ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี เช่น ความสามารถประยุกต์และใช้หลักธรรมค าสอน
ทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อ และประเพณีท่ีมีคุณค่าต่อบริบททางเศรษฐกิจสังคมการ
ถ่ายทอดวรรณกรรมค า สอน การประยุกต์ประเพณีบุญ ได้แก่  
- นาย หล้า  ร่มโพธิ์ อายุ 81 ปี เชี่ยวชาญด้าน ปรัชญาชีวิตประสบการณ์ 61 ปี  
-  พระครูพิพิธวชิโรภาส  ฐิตธมัโม  อายุ 40 ปี เชี่ยวชาญด้านศาสนา 
    (สัญญาบัตร พัศยศ ชั นโท ) ประสบการณ์ 20 พรรษา 
-   นาง อุ่น ชาบุญ  อายุ 66 ปี เชียวชาญด้าน ประเพณี ประสบการณ์ 46 ปี 
-   นาย บุญมี  พราหมณ์มนุษย์ อายุ 81 ปีเชี่ยวชาญด้านหมอสมุนไพร 
     หมอยากลางบ้านประสบการณ์ 63 ปี  
-   นาง สุวรรณา ววิาโค อายุ 54ปีเชี่ยวชาญด้านหนวดแผนโบราณประสบการณ์ 18ปี  
-   นาง สุนันท์  อ่อนเกตุ อายุ 69 ปี เชี่ยวชาญนวดแผนโบราณประสบการ 28 ปี  
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ยุทธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนด้านบุคคยุทธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนด้านบุคคลล  
  

1. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั งในและนอกโรงเรียนอย่าง
หลากหลายเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยใช้แนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกับ
การต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างาน การท างานเป็นทีม การน าระบบการท างานแบบ 
PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 

4. สนับสนุนให้ครู อาจารย์ นักเรียน ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามท่ีต่างๆ เพ่ือน าความรู้ที่ 
      ได้รับมาใช้พัฒนาตนเอง  
 
 

        ด้านหลักสูตรและกระบวนการ การเรียนการสอนด้านหลักสูตรและกระบวนการ การเรียนการสอน  
  
1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั นพื นฐานให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน และ

ท้องถิ่น 
2.   จัดอบรม สัมมนาการพัฒนากระบวนการจัดท าวิจัย และนิเทศกระบวนการเรียนการ 
      สอนอย่างต่อเนื่อง 
3.   จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
4.   เร่งรัดติดตามนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานตามท่ีโรงเรียน 
     ก าหนด 
5. พัฒนาส่งเสริมการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดแจ้งผลการวัดผลประเมิน ผลการเรียน

ของนักเรียน 
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ด้านการบริหารด้านการบริหาร  
โรงเรียนประสานสัมพันธ์กับชุมชน  ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการวาง

แผนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบร่วมกันปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  ประเมินผลงานอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง  มีการนิเทศติดตามการท างานอย่างสม่ าเสมอ  
ท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง   มีการนิเทศติดตามการท างานอย่างสม่ าเสมอ  
ท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านเป็นที่ชื่นชมต่อสาธารณะชน 

   

ด้านครูด้านครู  
ครูอาจารย์   ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม   อบรม  สัมมนา   

เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านความรู้และความสามารถทางวิชาการ  การจัดท างานวิจัย   การเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม  การผลิตสื่อการเรียนการสอน  และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่องท าให้ครูมีความรู้และมีทักษะ ประสบการณ์อย่างหลากหลาย  สามารถน าไปใช้ในการจัด
กระบวนพัฒนาการเรียนการสอน  การจัดท าโครงการสอน  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การจัด
กิจกรรมการผลิตสื่อต่างๆ  ครูอาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม รักและสามัคคี  ท างานร่วมกันเป็นทีม   
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  รวมทั งอุทิศและเสียสละเวลาเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

      
ด้านผู้เรียนด้านผู้เรียน  

  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยก าหนดให้ ครู –  
อาจารย์ ทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และท างานวิจัยในชั นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีการน าสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง  ผู้เรียนทุกคนได้เรียนคอมพิวเตอร์และ
สามารถสืบค้นความรู้ได้อย่างหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จัดขึ น  ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ที่จัดให้สอดคล้องกับความต้องการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น  จัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้าน
ดนตรีและกีฬา  ท าให้ผู้เรียน  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี   ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ  จัดการสอน
ซ่อมเสริมจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ นและน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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        การจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญการจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
 

โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม / งาน / โครงการ  เพื่อสนับสนุนส่งเสริม  พัฒนา ปรับปรุง  
เพ่ือให้คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับมาตรฐาน ในปีการศึกษา 2550-2554 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนี  
 1.  กิจกรรมดาวแห่งความดี  ( V - STAR )   เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนท าความดีโดยเริ่มต้น
จากตนเองและเป็นผู้น าเพ่ือเผยแพร่การประพฤติ ปฎิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนอ่ืน ๆ 
 2.  การจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ อาทิ วันเฉลิมพระชนม์พรรษา   กิจกรรมวันแม่  
กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมแห่เทียนพรรษา   กิจกรรมลอยกระทง  การท าบุญปีใหม่ เพื่อสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ 
 3.  กิจกรรมคณะสี  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 คณะสีโดยคละชั น  ในการจัดการแข่งขันกีฬา
สี  และนอกจากนั นนักเรียนแต่ละคณะสียังได้ร่วมกันในการปฎิบัติกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก เช่น  การแบ่งเขต
พื นที่รับผิดชอบในการดูแล รักษาความสะอาดและพัฒนาโรงเรียนให้มีความสวยงาม  น่าอยู่ น่าเรียน 
ซึ่งนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนร่วมกันคิด  ร่วมกันท า  ร่วมกันแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน และมีความรักในสถาบันการศึกษาของตนเอง 
 4. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย เพ่ือเป็นแบบในการปฏิบัติที่ดี 
 5. กิจกรรมหน้าเสาธง  คณะสีและ คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกันท ากิจกรรมหน้าเสาธง  
การตรวจเครื่องแต่งกาย  การรับนักเรียนเข้าโรงเรียนในตอนเช้า 
 6.  โครงการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือบ้านและโรงเรียน  เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่รักในพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม  เพื่อช่วยกันรณรงค์ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 7.   การประกวดการวาดภาพฝาผนังของนักเรียน  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางศิลปะได้แสดงออก  และสร้างสรรค์ความสวยงามในโรงเรียนให้น่าอยู่ 
 8.  โครงการรักการอ่าน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการอ่าน  การใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน 
 9.  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   พลศึกษา  ศิลปะและดนตรี และ
ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือฝึกทักษะและได้
ประสบการณ์เพ่ือมาพัฒนาตนเอง 

10.  โครงการแดร์  ซึ่งเป็นโครงการของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอคลองขลุง  ร่วมกับโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนทุกสัปดาห์ให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหา ให้มีความเข้าใจในโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด รู้จักการให้เบาะแส การเสพ การค้ายาเสพติด
และการหลีกเลี่ยงการก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
 11.  การจัดตั งชมรมต่างๆ ตามความต้องการของนักเรียน  โดยนักเรียนจะจัดตั งชมรมขึ นและ
หาครูที่ปรึกษาชมรมขึ นมาเองและจัดกิจกรรมขึ นตามความต้องการและตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั งชมรม 
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การวิเคราะห์ผู้เรียนด้านการเรียนการสอนการวิเคราะห์ผู้เรียนด้านการเรียนการสอน  
  

1.  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ได้จัดสอบเพ่ือวัดความรู้ของนักเรียนที่เข้าศึกษา 
ต่อในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  และรายงานผลให้นักเรียนและผู้ปกครอง 
ทราบผลการสอบและพื นฐานความรู้ของนักเรียนและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชาต่าง ๆ 
ที่สอบ   เพ่ือสอนเสริมปรับความรู้พื นฐานให้กับนักเรียนในรายวิชาที่มีผลการสอบน้อยหรือตามรายวิชา
ที่นักเรียนต้องการ ในช่วงปิดภคเรียน 2 สัปดาห์  ในรายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นวิชาที่ส าคัญเพ่ือเป็นพื นฐานในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ทั่วไป   

 
2.  การวัดแววนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ในนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 4  เพ่ือศึกษาว่านักเรียนมีแววความสามารถพิเศษในด้านใดบ้าง เพราะนักเรียน 1 คน 
อาจมีความสามารถพิเศษมากกว่า 1 อย่าง  และได้จัดท าหลักสูตร SMAT “โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


