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 แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563  ฉบับน้ี  จัดทําโดยคณะกรรมการกลุมบริหาร

งบประมาณและแผนงานของโรงเรียนอมกอยวิทยาคม  ซึ่งไดรับความรวมมือจากหัวหนากลุม

บริหารงานและคณะกรรมการแตละกลุมงานในการวิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมในแตละกลุมงาน

และกลุมสาระการเรียนรู ใหสนองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  และไดรับความเห็นชอบรวมเสนอความคิดเห็น 

และแนวทางในการพัฒนาจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการของโรงเรียนจะ

บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคไดน้ันข้ึนอยูกับผูนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง  ซึ่งจะทําใหทราบปญหา 

ขอผิดพลาด อันเปนการนําทางใหโรงเรียนพัฒนาย่ิงข้ึน และฝายบริหารสามารถนําแผนไปเป น

แนวทางในการปฏิบัติงานและใชเปนเครื่องมือในการนิเทศ  กํากับ ติดตาม  และประเมินผลการ

ดําเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนใหมีผลงานและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายในระดับตางๆ ได 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563  ฉบับน้ี จะเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ของแตละกลุมงาน และ กลุมสาระการเรียนรู อันจะสงผลใหโรงเรียนไดรับประโยชนสูงสุด  อีกทั้ง

สงผลตอคุณภาพของนักเรียน  ครู  โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติตอไป 

 

    

กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
ขอมูลท่ัวไป 

 

โรงเรียนอมกอยวิทยาคม  ต้ังอยูเลขที่  367  หมูที่  1 ถนนเจริญทัศนา  ตําบลอมกอย  

อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม  รหัสไปรษณีย  50310  โทรศัพท  053-467061  โทรสาร   

053-467124   E-mail : omkoiwit@hotmail.com  Website : www.omkoi.ac.th  เปดสอน

ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เขตพื้นที่บริการครอบคลุมอําเภออมกอย  

4 ตําบล ไดแก ตําบลอมกอย ตําบลนาเกียน ตําบลยางเปยง ตําบลสบโขง   

 

ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

 โรงเรียนอมกอยวิทยาคมไดกอต้ังตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2499  

ณ วัดแสนทอง เปดสอนต้ังแตช้ัน ม. 1 - ม. 3 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ(ในขณะน้ัน) ใชศาลาวัดแสนทอง 

เปนที่ทําการสอน โดยมีนายอัมพร  โกศลสุมามาล ศึกษาธิการอําเภอ และนายสามดวง  ชิงชัย ผูชวย

ศึกษาธิการอําเภอเปนผูสอน จนถึงวันที่   15  กันยายน  2499  กระทรวงศึกษาธิการไดแตงต้ัง  

นายทุน  สัมฤทธ์ิ   ครูโรงเรียนบานแอนวิทยาคาร  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม โอนมาทําการสอนที่

โรงเรียนน้ีถึงป พ.ศ. 2500 โรงเรียนไดรับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  3,600  บาท  

สําหรับสรางอาคารเรียนช่ัวคราวข้ึนภายในบริเวณที่ดินของโรงเรียนชุมชนบานอมกอย  และไดยาย

จากวัดแสนทอง  มาทําการสอน ณ อาคารเรียนช่ัวคราว 

ตอมาไดรับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาจํานวน 6,000 บาท เพื่อจัดซื้อที่ ดินของ  

จ.ส.ต.สุริยนต  มูลประเสริฐ  เน้ือที ่ 10 ไร  2 งาน 18 ตารางวา และที่ จับจองไว  รวมเปนพื้นที่

ทั้งหมด  48  ไร   2  งาน   14  ตารางวา  ซึ่งเปนพื้นที่ ต้ังโรงเรียนอมกอยวิทยาคม ปจจุบัน  เมื่อ

อาคารเรียนหลังใหมแลวเสร็จเรียบรอย จึงยายจากโรงเรียนชุมชนบานอมกอยมาทําการสอนต้ังแต

วันที่  1  มกราคม  2502 

เมื่อป พ.ศ. 2505 โรงเรียนไดยุบช้ันเรียน  ม.1  เปลี่ยนเปนช้ัน  ป.5  -  ป.7  จนถึงวันที่  19   

เมษายน  2519 ไดรับคําสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการที่   ศธ.  273/ 2519  และประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ใหยุบเลิกโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาไปรวมกับโรงเรียน

มัธยมศึกษาโดยใหโอนขาราชการ  ลูกจาง  ทรัพยสิน  หน้ีสินและเอกสารตางๆ  ของโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกัดกองการประถมศึกษา  เปนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังแตวันที ่ 20  เมษายน  พ.ศ. 2519  เปนตนมา 
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 ปจจุบันโรงเรียนอมกอยวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34   

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนายทัณฑธร  อินทะวงศ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ด.  

สาขา บริหารการศึกษา  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  

 

 

ทําเนียบผูบริหาร 

 

โรงเรียนอมกอยวิทยาคมมีผูบริหารสถานศึกษา ต้ังแตเริ่มตนถึงปจจุบัน รวม  14  คน  ดังน้ี 

ที่ ช่ือ-สกุล ดํารงตําแหนง ปที่บริหาร 

1. นายสนอง  นุมรักแยม ครูใหญ 2519 - 2520 

2. นายมงคล  ชัยมงคล          ครูใหญ 2520 - 2521 

3. นายพงศพันธุ  ไชยวัณณ         ครูใหญ 2521 - 2523 

4. นายพลศิลป  เลปนานนท      อาจารยใหญ 2523 - 2524 

5. นายวิชัย  วาสิการ           อาจารยใหญ 2524 - 2526 

6. นายศิริชัย  พฤติยะนันท     อาจารยใหญ 2526 - 2529 

7. นายจุมพล  ศรีสวัสด์ิ          อาจารยใหญ 2530 - 2535 

8. นางสาวศรีพรรณ  เวียนทอง         อาจารยใหญ 2535 - 2540 

9. นายประเสริฐ  ละลิบบัณฑิตสกุล    ผูอํานวยการ 2540 - 2543 

10. นายยงยุทธ  สรรพอุดม    ผูอํานวยการ 2543 - 2544 

11. นางรัตนาภรณ  แปงทอง  ผูอํานวยการ 2544 - 2551 

12. นายพงษชัย  คําเมรุ  ผูอํานวยการ 2552 - 2556 

13. นายมนัส  ธํารงวจนะเมธาวี ผูอํานวยการ 2557 – 2558 

14. นายทัณฑธร  อินทะวงศ ผูอํานวยการ 2559 – ปจจุบัน 
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ตํ่ากว ่ าปริญญาตรี
7% 

ปริญญาตร ี
59% 

ปริญญาโท
32% 

ปริญญาเอก
2% 

ตํ่ากว ่ าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 

     1) จํานวนบุคลากร 

ประเภท 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวน ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง รวม 
ตํ่ากวา 

 ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ผูบริหาร 1 - 1 - - - 1 

ครูประจําการ 26 29 54 - 33 22 - 

พนักงานราชการ 1 1 2 - 2 - - 

ครูอัตราจาง/ชวยสอน/ไมบรรจ ุ 2 3 5 - 5 - - 

นักการ/ภารโรง 2 - 2 2 - - - 

พนักงานขับรถ 1 - 1 1 - - - 

แมบาน - 2 2 2 - - - 

รวม 33 35 68 5 40 22 1 

 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของคร ู1 คน  

ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

บริหารการศึกษา 1 - 

ภาษาไทย 8 15 

คณิตศาสตร 7 18 

วิทยาศาสตร 11 16 

สังคมศึกษาฯ 8 17 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 14 

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป  5 16 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 15 

ภาษาตางประเทศ 10 16 

จิตวิทยาและแนะแนว 2 16 

รวม 62 - 

 

 

ขอมูลท่ัวไปของชุมชน 

 อมกอย มาจากคําวา อํากอย เปนภาษาลัวะ (ละวา) แปลวา ขุนนํ้าหรือตนนํ้า สันนิษฐานวา

หมายถึง ตนนํ้าแมต่ืนที่ไหลผานชุมชนเมืองโบราณ อําเภออมกอยแตเดิมเปนหมูบานของชาวลัวะ มี

ขุนแสนทองเปนหัวหนาหมูบาน ตอมาไดมีคนเมืองอพยพเขามาแทนที่ ชาวลัวะจึงไดยายถ่ินฐาน

ออกไปอยูที่อื่น เดิมตําบลอมกอยอยูในเขตการปกครองของอําเภอฮอด จนกระทั้ง พ.ศ. 2463 ไดถูก

ยกฐานะข้ึนเปนกิ่งอําเภออมกอย และตอมาไดยกฐานะข้ึนเปนอําเภออมกอย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2501 ปจจุบันประกอบดวย 6 ตําบล คือ ตําบลอมกอย ตําบลยางเปยง ตําบลแมต่ืน ตําบลมอน

จอง ตําบลสบโขง ตําบลนาเกียน 

 โรงเรียนอมกอยวิทยาคม ต้ังอยูในชุมชนนํ้าบอแกว เขตพื้นที่การปกครองของเทศบาล

ตําบลอมกอย และอยูติดกับถนนสายหลัก (ถนนสาย 1099 อมกอย-แมต่ืน) สภาพทั่วไปของชุมชน

แบงออกเปน 5 ชุมชน ประกอบดวย ชุมตนฮักเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนนําบอแกว ชุมชนเจริญทัศนา 

ชุมชนแสนทอง และชุมชนแสนทองรวมใจพัฒนา จํานวนประชากรในเขตเทศบาลทั้งหมด 1,178 คน 

จํานวนครัวเรือน 354 ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 2563) ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา

พุทธและคริสตตามลําดับ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกขาว ปลูกมะเขือเทศ เลี้ยงโค  
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กระบือ เปนตน รองลงมา คือ อาชีพคาขาย รับราชการ ธุรกิจสวนตัว โดยมีชุมชนเจริญทัศนาเปน

พื้นที่เศรษฐกิจ มีรานคาและอาคารพาณิชยจํานวนมาก อาทิ รานสะดวกซื้อ รานขายทองรูปพรรณ 

รานอาหาร รานของชํา แผงลอยรานคา  

 ดานประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน มีงานประเพณีตานขาวใหมจัดข้ึนในเดือนสี่

เปง ข้ึน 15 คํ่า (เดือนมกราคม) งานประเพณีเลี้ยงพอหมอน จัดข้ึน 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนสี่เปง แรม 

9 คํ่า (เดือนมกราคม) ครั้งที่สองจัดข้ึน แรม 9 คํ่า (เดือนมิถุนายน) งานขนทรายเขาวัดในชวง

สงกรานต (เดือนเมษายน) และงานประเพณีสรงนํ้าพระเจาแสนทอง (พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิศิลปะ

เชียงแสน) จัดข้ึนสองครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 15 เมษายน ครั้งที่สอง ข้ึน 15 คํ่า (เดือนมิถุนายน) มีการ

เลนดนตรีพื้นเมืองใชแสดงในงานพิธีการตาง ๆ การจักสาน การรักษาโรคแบบแผนโบราณ การทอผา

เพื่อใชในกิจกรรมของชุมชนและสงขายตามรานคาหรือโอกาสตาง ๆ  

 ดานทรัพยากร มีแหลงนํ้าสาธารณะ 3 แหง มีสระบําบัดนํ้าเสียสําหรับบําบัดนํ้าเสียกอน

ปลอยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ สระเลี้ยงปลาที่ใชเลี้ยงปลา เพาะพันธุปลา และสํารองนํ้าไวใชเมื่อเกิด

อัคคีภัย มีสวนสาธารณะสําหรับใหประชาชนใชพักผอนและออกกําลังกาย 

 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการสงเสริมการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน สงเคราะหคนชรา ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส สงเสริมการกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน สงเสริมสวัสดิการชุมชน มี

การบริหารจัดการดิน นํ้า ปา ขยะ มลภาวะ โดยการมีสวนรวมของ 3 ภาคี ไดแก ภาคีหนวยราชการ 

นักวิชาการ และประชาชน  

 ทั้งน้ีประชากรสวนใหญยังคงเปนผูมีรายไดนอยและขาดอาชีพเสริมกลาวคือรายไดไม

เพียงพอกับรายจาย ไมมีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว ทําใหตองนําสัตวไปเลี้ยงในที่หางไกลชุมชนและ

เสียเวลาเดินทาง การจราจรไมเปนระเบียบอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุงาย มีมลพิษทางเสียงและอากาศ

อาจเกิดอุบัติเหตุข้ึนจากการขับรถไมปฏิบัติตามกฎจราจร รถมีควันดําและเสียงดังเกินมาตรฐาน  
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ขอมูลดานวิชาการ 

 

1) เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ระหวางปการศึกษา 2559-2562 
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2) รอยละของนักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2 ข้ึนไป  ในแตละกลุมสาระฯ ปการศึกษา 2562 
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3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

3.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2562 
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3.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 
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4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

     4.1) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   

  ระหวางปการศึกษา 2560 – 2562 
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4.2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   

                ระหวางปการศึกษา 2560 – 2562 
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ขอมูลการใชแหลงเรยีนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2562 

 

      1) ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายใน 
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2) ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
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ห้ องสมุดประชาชน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ตอง

ปรับปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน 

ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     

ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่

พึงประสงค 
    

ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง     

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน     

ตัวบงชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน     

ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
    

ตัวบงชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ

พัฒนาสถานศึกษา 
    

ตัวบงชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน

โดยสถาน ศึกษาและตนสังกัด 
    

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 

ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน

วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 
    

ตัวบงชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่

สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
    

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 

ตัวบงชี้ท่ี 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ

สงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
    

ตัวบงชี้ท่ี 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ

ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความ

เปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา 

    

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยคิดเปน รอยละ 95.83 ผลการรับรอง 

มาตรฐานคุณภาพ       รับรอง            ไมรับรอง            รอผลการรับรอง 
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ขอมูลนักเรียน 

จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2563 รวม 1 คน (ขอมูล 10 กรกฎาคม 2563) 

ระดับชั้น 
ปการศึกษา 2560 

ชาย หญิง รวม เฉลี่ยตอหอง 

ม.1 60 98 158 31.6 

ม.2 74 127 201 40.2 

ม.3 59 126 185 37 

ม.4 46 125 171 28.5 

ม.5 43 149 192 32 

ม.6 45 141 186 31 

รวมท้ังสิ้น 327 766 1,093  
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ภาระงาน 

 

การบริหารจัดการสถานศึกษาของรัฐซึ่งมีภารกิจและหนาที่ คือใหบริการการศึกษาแกประชาชน 

จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล”  

ซึ่งมีหลักการไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 

และหลักความคุมคา มาบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของสถานศึกษาซึ่งไดแก การดําเนินงาน

ดานบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารกิจการนักเรียน และบริหารงานทั่วไป เปาหมายในการจัด

การศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข และใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ 

ในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนอมกอยวิทยาคมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนใน

ฐานะที่เปนนิติบุคคลน้ัน จําเปนตองกําหนดภาระงานและผูรับผิดชอบดังตอไปน้ี   

 

กลุมบริหารวิชาการ 

 

หัวหนากลุมบริหารวิชาการ    นายสุภวัฒน อัครเศรษฐัง 

รองหัวหนากลุมบริหารวิชาการ    วาท่ี รต.หญิงกันตนา ธรรมวรรณ 

เลขานุการกลุมบริหารวิชาการ    นางสาววิจิตรา แสนวงมา 

 

ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

1 กลุมงานอํานวยการวิชาการ 

1.1 งานสํานักงานและปฏิคม 

1.2 งานธุรการและประสานงาน   

1.3 งานบริหารกลุมสาระการเรียนรู 

วาท่ี รต.หญิงกันตนา ธรรมวรรณ

นางสาววิจิตรา แสนวงมา 

นางสาววิจิตรา แสนวงมา 

นายสุภวัฒน อัครเศรษฐัง 

วาที่ รต.หญิง กันตนา ธรรมวรรณ 

2 กลุมงานหลักสูตรและการเรียนรู 

2.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.2 งานจัดการเรียนรูรายวิชาการศึกษาคนควาและ 

สรางองคความรู (IS)/รายวิชาโครงงาน 

2.3 งานจัดการเรียนรูวิชาไรกาแฟสงเสริมคุณธรรม 

2.4 งานจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษา(ท วิศึกษา)/การจัดการเรียน

หลักสูตรวิชาชีพ 

นายสุชาติ ปนตุย 

นายสุชาติ ปนตุย 

นายฐานพงษ ยะวงค 

 

นางสาวชนกพร คําตาบุตร 

นางกมลชนก รูปสูง 
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ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

2.5 งานจัดตารางการเรียนรู 

2.6 งานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

นายฐานพงษ ยะวงค 

นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง 

3 กลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

3.1 งานกิจกรรมชุมนุม 

3.2 งานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

3.3 งานกิจกรรมยุวกาชาด 

3.4 งานกิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 

3.5 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

3.6 งานกิจกรรมเตรียมความพรอมดานวิชาการ 

3.7 งานกิจกรรมสาธารณประโยชน 

นางสาวชนกพร  คําตาบุตร 

นางสาวชนกพร  คําตาบุตร 

นายธีรพงค คําปน 

นางวิมล แกวบุญเรือง 

นางสาวธนาภรณ ชมช่ืน 

นางกิตติยา กันทะ 

นางวราภรณ จิตสุข 

นางสาวชนกพร คําตาบุตร 

4 กลุมงานทะเบียนและวัดผล 

4.1งานทะเบียน 

   4.1.1 งานทะเบียนนักเรียน  

 

   4.1.2 งานรับนักเรียน 

   4.1.3 งานเทียบโอนผลการศึกษา 

   4.1.4 งานเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

 

 

4.2 งานวัดผล 

  4.2.1 งานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

  4.2.2 งานประมวลผลการศึกษา 

  4.2.3งานยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นายภัทรพงศ วิริยา 

 

นายภานุพงศ วงคนอย  

(นายทะเบียน) 

นางกิตติยา  กันทะ 

นายภานุพงศ วงคนอย 

นายณัฐวุฒิ อบเชย 

นายภานุพงศ วงคนอย 

นางกิตติยา  กันทะ 

 

นายภัทรพงศ วิริยา 

นายณัฐวุฒิ อบเชย 

นายภัทรพงศ วิริยา 

นายภัทรพงศ วิริยา 

นายณัฐวุฒิ อบเชย 

5 กลุมงานพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู 

5.1 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพื่อการเรียนรู 

5.2 งานพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู 

นางสาวสุทิตา เสนาะเลิศ 

นางสาวสุทิตา เสนาะเลิศ 

 

นางสาวสุทิตา เสนาะเลิศ 
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ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

6 กลุมงานแนะแนว 

6.1 งานแนะแนวการศึกษา 

 

6.2 งานทุนการศึกษา 

 

6.3 งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

 

6.4 งานพัฒนาและเตรียมความพรอมนักเรียน 

กอนจบการศึกษา 

นางวราภรณ  จิตสุข 

นางวราภรณ  จิตสุข 

นางสาววิจิตรา แสนวงมา 

นางวราภรณ  จิตสุข 

นางสาววิจิตรา แสนวงมา 

นางวราภรณ  จิตสุข 

นางสาววิจิตรา แสนวงมา 

นายสุภวัฒน  อัครเศรษฐัง 

นางวราภรณ  จิตสุข 

นางสาววิจิตรา แสนวงมา 

7 กลุมงานนิเทศการศึกษา 

7.1 งานนิเทศการศึกษา 

 

7.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง 

นางสาววราภา เลาหเพ็ญแสง 

นางกมลชนก รูปสูง 

วาที่ รต.หญิงกันตนา ธรรมวรรณ   

8 กลุมงานโครงการพิเศษ 

8.1 งานโครงการ STEM ศึกษา 

8.2 งานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 

8.3 งานพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 

 

8.4 งานโครงการหองเรียนสีเขียว 

 

 

8.5 งานโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน 

 

8.6 งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 

8.7 งานโครงการหองเรียนสื่อสารทางไกล 

แบบสองทางฯ 

 

นางกมลชนก รูปสูง 

นายฐานพงษ ยะวงค 

นายสุภวัฒน  อัครเศรษฐัง 

วาที่ รต.หญิงกันตนา ธรรมวรรณ   

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

(นางสาววีรวรรณ  คํานอย) 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตรฯ 

(นายธีรพงค คําปน  

นายอภิชาต นิปุณะ) 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตรฯ 

(นางสาวศิรินันท ทะมาตย) 

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

(นางสาววีรวรรณ  คํานอย) 

นายภัทรพงศ วิริยา 
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ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

8.8 งานโครงการแกไขปญหาการอาน – เขียน 

 

8.9 งานโครงการหลักสูตรโรงเรียนสุจริต 

 

8.10 งานโครงการกิจกรรมสุขภาพ 

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

(นางสาวอัญญภักษฐิตา หลาสกุล) 

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

(นางทับทิม แสนเมืองมา) 

กลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 

(นายรัตนผล กรรณิกา) 

9 กลุมงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

9.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่

กําหนด 

คณะกรรมการทุกคน 

 

กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 

หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   นายวีระพงค  กลาแข็ง 

รองหัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  นางสาวประภาพรรณ  สุภา 

เลขานุการกลุมบริหารงานแผนงาน    นางสาวทาริกา กันทะตุน 

ผูชวยเลขานุการกลุมบริหารงานงบประมาณ   นางสาวศิรินันท  ทะมาตร

   

ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

1 กลุมงานอํานวยการ 

      1.1 งานสํานักงานและปฏิคม 

      1.2 งานธุรการและประสานงาน 

นางสาวประภาพรรณ  สุภา 

นางสาวประภาพรรณ  สุภา 

นางสาวทาริกา  กันทะตุน 

นางสาวศิรินันท  ทะมาตร  

2 กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 งานโยบายและการขอต้ังงบประมาณ 

2.2 งานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

2.3 งานแผนงาน 

2.4 งานขอมูลสารสนเทศและ ICT 

 

2.5 งานกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.6 งานจัดทํารายงานประจําป 

นายวีระพงค  กลาแข็ง 

นายวีระพงค  กลาแข็ง 

นายณภัทร  ขุนยาง 

นายวีระพงค  กลาแข็ง 

นางสาวลักษณา โนกุล 

นายวีระพงค  กลาแข็ง 

นางสาวลักษณา โนกุล 

นายณภัทร  ขุนยาง  
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ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

2.7 งานพัฒนาระบบควบคุมภายใน/เครือขาย

ตรวจสอบภายใน 

นางสาวทาริกา  กันทะตุน 

 

3 กลุมงานงบประมาณ 

3.1 งานธุรการงบประมาณ 

 

3.2 งานแผนการใชจายงบประมาณ 

3.3 งานรับงบประมาณ 

        1) งบเงินอุดหนุนฯ 

        2) เงินรายไดสถานศึกษา 

        3) เงินบริจาดทางการศึกษา/ทุนการศึกษา 

        4) เงินบํารุงการศึกษา 

        5) เงินระดมทรัพยากร 

        6) เงินคาประกันอุบัติเหตุ 

        7) งบประมาณอื่นๆที่ไดรับจัดสรร 

3.4 งานสวัสดิการขาราชการ 

        1) สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

        2) สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

3.5 งานรับ/คืน เงินประกันสัญญา หนังสือ 

คํ้าประกันสัญญา 

3.6 งานเบิกจายงบประมาณ 

        1) ทะเบียนคุมบัญชีเบิกจาย 

        2) ทะเบียนคุมบัญชีเงินกระแส (เช็ค) 

        3) ยายงบประมาณ 

        4) เบิกจายงบประมาณ 

        5) รายงานการเงินประจําวัน 

        6) ตรวจยอดยอดเงินในบัญชีกระแสรายวัน

ประจําเดือน 

        7) รับ/นําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จาย 

        8) นําสงเงินรายไดแผนดิน/เงินฝากคลัง 

 

นายธีระเดช  เรือนแกว 

นายอานนท สุกันทา 

นางสาวสุพรรษา ถาวร 

นายอานนท สุกันทา 

นายอานนท สุกันทา 

นายอานนท สุกันทา 

นายอานนท สุกันทา 

นายอานนท สุกันทา 

นางสาวสุพรรษา ถาวร 

นางสาวสุพรรษา ถาวร 

นางสาวสุพรรษา ถาวร 

นายอานนท สุกันทา 

นางสาวสุพรรษา ถาวร 

 

 

นายธีระเดช  เรือนแกว 

นายอานนท สุกันทา 

นายธีระเดช  เรือนแกว 
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ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

3.7 งานตรวจสอบ/ควบคุมแผนการใชจาย

งบประมาณ 

3.8 งานเจาหนาที่บัญชี 

3.9 งานกองทุนสวัสดิการโรงเรียน 

นายอานนท  สุกันทา 

 

นางสาวศิรินันท  ทะมาตร 

นางสาวประภาพรรณ  สุภา 

4 กลุมงานพัสดุและสินทรัพย 

4.1 งานขอมูลสารสนเทศสินทรัพย 

4.2 งานเจาหนาที่พัสดุ 

 

 

    1) งานจัดซื้อจัดจาง 

 

 

    2) งานรับ-จายวัสดุครุภัณฑ 

    3) บัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ 

นางสาวรุงนภา  จาวอวน 

นางสาวเกษรา  ซอหน่ันตา 

นางสาวรุงนภา  จาวอวน 

นางสาวจรรยา  แดงมูล 

นายกัมปนาท  อุดมธนวานิช 

นางสาวรุงนภา  จาวอวน 

นางสาวจรรยา  แดงมูล 

นายกัมปนาท อุดมธนวานิช 

นางสาวเกษรา  ซอหน่ันตา  

นางสาวเกษรา  ซอหน่ันตา 

5 กลุมงานโครงการพิเศษ 

5.1 งานบริการถายเอกสาร/อัดสําเนา 

5.2 งานสหกรณรานคาโรงเรียน 

5.3 งานจัดหาและจัดจําหนายเครื่องแบบนักเรียน  

(ชุดวอรม, ชุดพื้นเมือง, กระเปานักเรียน, เข็มตรา

โรงเรียน) 

5.4 งานจัดหาและจัดจําหนายอุปกรณการเรียน  

(สมุดตราโรงเรียน, สมุดรายงานตราโรงเรียน, สมุด

บันทึกรักการอาน, อุปกรณการเรียนอื่นๆ) 

นายวีระพงค  กลาแข็ง 

นายปรีชา  ทีฆวัฒนสกุล 

นางสาวประภาพรรณ  สุภา 

นางสาวเกษรา  ซอหน่ันตา 

นางสาวจรรยา  แดงมูล 

 

นางสาวจรรยา  แดงมูล 

6 กลุมงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

6.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่  2.1,2.2,2.4 

และ 4 

คณะกรรมการทุกคน 
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กลุมบริหารงานบุคคล 

 

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล    นายธัญยรัตน พลเดช 

รองหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล    นายสําราญ จันทรแดง 

เลขานุการกลุมบริหารงานบุคคล    นางวิลาวัลย  ทาวมณ ี

 

ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

1 กลุมงานอํานวยการ 

1.1 งานสํานักงานและธุรการ 

 

1.2 งานปฏิคมและประสานงาน 

 

นางสาวอัญญภักษฐิตา หลาสกุล

นายสําราญ จันทรแดง 

นายอภิชาติ  นิปุณะ 

นายอภิชาติ  นิปุณะ 

นางสาวพัชราภรณ  วงษซื่อ 

นางพัชรินทรพร  กอนแกว 

นางวิลาวัลย ทาวมณี 

2 กลุมงานขอมูลสารสนเทศ 

2.1 งานพัฒนาขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

2.2 งานขอมูลการลา 

2.3 งานขอมูลการพัฒนาบุคลากร 

2.4 งานขอมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ 

2.5 งานขอมูลเกียรติประวัติบุคลากร 

2.6 งานตอใบประกอบวิชาชีพ 

นายธัญยรัตน พลเดช 

นางพัชรินทรพร  กอนแกว 

นายอภิชาติ  นิปุณะ 

นางวิลาวัลย ทาวมณี 

นางสาวอัญญภักษฐิตา หลาสกุล

นายธัญยรัตน พลเดช 

นางพัชรินทรพร  กอนแกว 

นางสาวอัญญภักษฐิตา หลาสกุล 

3 กลุมงานบุคลากร 

3.1 งานสรรหา บรรจุ แตงต้ัง โอนยายบุคลากร 

(ขาราชการ) 

3.2 งานสรรหา บรรจุ แตงต้ัง โอนยายบุคลากร 

(พนักงานราชการ 

     , ลูกจางประจํา, อัตราจาง) 

3.2 งานวินัยบุคลากร 

3.3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.4 งานเลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะของบุคลากร 

นายธัญยรัตน พลเดช 

นายธัญยรัตน พลเดช 

 

นางวิลาวัลย  ทาวมณี 

 

 

นายสําราญ จันทรแดง 

นายธัญยรัตน พลเดช 

นายธัญยรัตน พลเดช 
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ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

4 กลุมงานเลขานุการสํานักงาน 

4.1 งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.2 งานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหาร 

4.3 งานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวพัชราภรณ  วงษซื่อ 

นางสาวพัชราภรณ  วงษซื่อ 

นางพัชรินทรพร กอนแกว 

นางสาวพัชราภรณ  วงษซื่อ 

5 กลุมงานโครงการพิเศษ 

5.1 งานโครงการธนาคารโรงเรียน 

นายอภิชาติ  นิปุณะ 

นายอภิชาติ  นิปุณะ  

6 กลุมงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่  2.2.2 และ 2.3 

คณะกรรมการทุกคน 

 

 

กลุมบริหารท่ัวไป 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป      นายกิตติพงษ  คําแหง 

รองหัวหนากลุมบริหารท่ัวไป     นายกิติกร ขัดกา 

เลขานุการกลุมบริหารท่ัวไป     นางสาวนัฐจิรา  สุปนธรรม 

 

ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

1 กลุมงานอํานวยการ 

1.1 งานสํานักงานและปฏิคม 

 

1.2 งานธุรการสารบรรณ 

 

 

1.3 งานประชาสัมพันธ 

นายสุนิรันดร  รัตนวิไลลักษณ 

นางสาวนัฐจิรา  สุปนธรรม 

นางอัฉริยา  มงคลวาท 

นางสาวอนัญญา  เชอกอง 

นางสาวนัฐจิรา  สุปนธรรม 

นางสาวนิตติญา  ลอดทองส ี

นายสุนิรันดร  รัตนวิไลลักษณ 

นางสาวนิตติญา  ลอดทองส ี

2 กลุมงานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 

2.1 งานพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑ 

 

 

 

นายกิติกร ขัดกา 

นายกิติกร ขัดกา  

นายสมเกียรติ  วงศแกว 

นายอัจตราพล  อุนใจแรม 
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ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

2.2 งานพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

 

2.3 งานพัฒนาภูมิทัศน 

 

2.4 งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

 

 

2.5 งานบานพักคร ู

นางวิมล  แกวบุญเรือง 

นายจิรเดช  เขาคํา 

นางอัฉริยา  มงคลวาท 

นางอัฉริยา  มงคลวาท 

นายกิติกร ขัดกา 

นายกติิกร ขัดกา 

นายสมเกียรติ  วงศแกว 

นายอัจตราพล  อุนใจแรม 

นายกิตติพงษ  คําแหง 

นางสาวนัฐจิรา  สุปนธรรม 

3 กลุมงานสงเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 

3.1  งานอนามัยโรงเรียน 

 

3.2  งานโภชนาการโรงเรียน 

 

 

3.3 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 

 

 

นางสาวเนตรชนก  อุทเลิศ 

นางจรสัพร จันทรศิร ิ

นางสาวเนตรชนก  อุทเลิศ 

นางสาวเนตรชนก  อุทเลิศ 

นางวิมล  แกวบุญเรือง 

นางจรัสพร จันทรศิร ิ

นายอัจตราพล  อุนใจแรม 

นายสมเกียรติ  วงศแกว 

นางสาวเนตรชนก  อุทเลิศ 

4 กลุมงานบริการ 

4.1 งานยานพาหนะ 

 

 

4.2 งานโสตทัศนูปกรณและสื่อสาร 

 

4.3 งานชุมชนสมัพันธ 

 

 

 

 

นายกิตติพงษ  คําแหง 

นายกิตติพงษ  คําแหง 

นายสุนิรันดร  รัตนวิไลลักษณ 

นายธีรพงค  คําปน 

นายธีรพงค  คําปน 

นายกิติกร ขัดกา  

นายโกสินทร  ชางบุญ 

นางวิมล  แกวบุญเรือง 

นายกิตติพงษ  คําแหง 
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ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

4.4 งานบริหารลูกจาง 

 

 

4.5 งานบริการสาธารณะ 

 

 

 

4.6 งานพัฒนาเว็บไซด 

นายสมเกียรติ  วงศแกว 

นายกิตติพงษ  คําแหง 

นายโกสินทร  ชางบุญ 

นายโกสินทร  ชางบุญ 

นางอัฉริยา  มงคลวาท 

นายกิตติพงษ  คําแหง 

นายธีรพงค  คําปน 

นางสาวนิตติญา  ลอดทองส ี

นายสุนิรันดร  รัตนวิไลลักษณ 

นายจิรเดช  เขาคํา 

5 กลุมงานโครงการพิเศษ 

5.1 งานโครงการสวมสุขสันต 

 

 

5.2 งานโครงการปองกันภัยพิบัติ 

 

นายกิตติพงษ  คําแหง 

นางจรัสพร จันทรศิร ิ

นางอัฉริยา  มงคลวาท 

นางวิมล  แกวบุญเรือง 

นายจิรเดช  เขาคํา 

นายอัจตราพล  อุนใจแรม 

นางจรัสพร จันทรศิร ิ

6 กลุมงานพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2 

 

คณะกรรมการทุกคน 
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กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

 

หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน   นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ 

รองหัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน   นางสาววีรวรรณ  คํานอย 

เลขานุการกลุมบริหารกิจการนักเรียน   นางพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

 

ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

1 กลุมงานอํานวยการ 

1.1 งานสํานักงานและปฏิคม 

1.2 งานธุรการ 

1.3 งานวิทยุสื่อสาร 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

2. กลุมงานกิจการนักเรียน นางสาววีรวรรณ  คํานอย 

 2.1 งานบริหารครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับ/ 

เวรจุดเสี่ยง 

2.2 งานขอมูลพฤติกรรมนักเรียน 

2.3 งานระเบียบวินัยนักเรียน 

2.4 งานสถิติการเขาแถว 

2.5 งานพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 

นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ 

 

นางสาววีรวรรณ คํานอย 

นางสาววีรวรรณ คํานอย 

นางสาววีรวรรณ คํานอย 

นางสาววีรวรรณ คํานอย 

3 กลุมงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน นายธนากร  คันใจ 

 3.1 งานจัดทําระบบขอมูลนักเรียนรายบุคคล นายธนากร  คันใจ 

 3.2 งานคัดกรองนักเรียนและสงตอ 

3.3 งานเย่ียมบานนักเรียน 

3.4 งานเครือขายผูปกครอง 

3.5 งานยานพาหนะรับ-สง นักเรียน 

นายธนากร  คันใจ 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

4. กลุมงานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 

4.1 งานกิจกรรม 

4.2 งานสภานักเรียน 

4.3 งานโครงการทูบีนัมเบอรวัน 

นายกฤษณพงษ  กรรณิกา 

นายกฤษณพงษ  กรรณิกา 

นายกฤษณพงษ  กรรณิกา  

นายรัตนผล  กรรณิกา 
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ท่ี กลุมงาน/งาน ผูรับผิดชอบ 

5. กลุมงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดใน

สถานศึกษา 

5.1 งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด 

   5.1.1 คัดกรองสารเสพติด 

   5.1.2 วันตอตานยาเสพติด 

5.2 งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

และอบายมุข 

นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ 

 

นายบุญทวี  ปญญาคม 

นายบุญทวี  ปญญาคม 

นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ 

นายสมวิชัย  คุมครองโชค 

 

6. กลุมงานจริยธรรมนักเรียน 

6.1 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

นางสาวจินดาพร  จันทรแสตมป 

นางสาวจินดาพร  จันทรแสตมป 

7. กลุมงานนักเรียนพักนอน 

 

7.1 งานวินัยนักเรียนพักนอน 

 

7.2 งานอาคารสถานที่พักนอน 

 

7.3 งานอาหารนักเรียนพักนอน 

 

7.4 งานการเงิน กพด. 

7.5 งานดูแลและติดตามหอพักในกํากับ 

นายปุณยวีร บริสุทธ ิ

นางสาวธนาภรณ  ชมชื่น 

นายปุณยวีร บริสุทธิ 

นางสาวธนาภรณ  ชมช่ืน 

นายรัตนผล  กรรณิกา 

นายสมวิชัย  คุมครองโชค 

นายปุณยวีร บริสุทธิ 

นางวิลาวัลย  ทาวมณี 

นางทับทิม  แสนเมืองมา 

นางพลอยไพลิน  วรรณเลิศ 

8. กลุมงานโครงการพิเศษ 

8.1 งานโครงการ กพด. 

นางสาวนันทิยา หมูคํา/

นางชนัญญา พยุงกรพินธุ 

นางสาวนันทิยา  หมูคํา/

นางชนัญญา พยุงกรพินธุ 

9 กลุมงานพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา 

งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที ่ 1.2.1,1.2.2 และ 

1.2.3 

คณะกรรมการทุกคน 
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สวนท่ี 2  

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที ่10 

การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน 

 

1. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

1.1 มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 

1.2 ยึดมั่นในศาสนา 

1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย 

1.4 มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 

2.1 รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี 

2.2 ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 

2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ช่ัว 

2.4 ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

3. มีงานทํา – มีอาชีพ 

3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและ 

เยาวชนรักงาน สูงานทําจนงานสําเร็จ 

3.2 การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานและ 

มีงานทําในที่สุด 

3.3 ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4. เปนพลเมืองดี 

4.1 การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน 

4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาที ่

เปนพลเมืองดี 

4.3 การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา เชน งานอาสาสมัคร 

งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศลใหทําดวยความมีนาใจและเอื้ออาทร” 
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนแผนการพัฒนาประเทศ ที่กําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา ให 

หนวยงานของรัฐทุกภาคสวนตองทําตาม เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 

เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติพจน "มั่นคง 

มั่งค่ัง ย่ังยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับใช 20 ป ต้ังแตป 2561-2580 แบงยุทธศาสตรออกเปน 6 ดาน คือ 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

1.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ 

1.4 การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ 

และที่มิใชภาครัฐ 

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

2.1 การเกษตรสรางมูลคา 

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

2.3 สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 

2.4 โครงสรางพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 

2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3.1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

3.3 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 

3.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 

3.5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

3.6 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3.7 การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.1 การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 

4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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5.1 สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

5.2 สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

5.3 สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที ่

เติบโตอยางตอเน่ือง 

5.5 พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

5.6 ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก 

รวดเร็ว โปรงใส 

6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเช่ือมโยงการพัฒนา 

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม 

ในการพัฒนาประเทศ 

6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

6.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

6.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน 

6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทํา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช

เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบ

และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย 

จุดมุงหมายที่สําคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ

การศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้งเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถ กาวขาม

กับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2560-2579 ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก  

1) การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  
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2) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity)  

3) คุณภาพการศึกษา (Quality)  

4) ประสิทธิภาพ (Efficiency)   

5) ตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังน้ี 

 

วิสัยทัศน 

คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที ่21 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี และ

รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลง 

 

ยุทธศาสตร 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

 

 

 

ปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จ 
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การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามที่กําหนดไวในแผนการ

ศึกษาแหงชาติจะประสบผลสําเร็จตามที่ระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานทั้ง

ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาตองยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมาย

ความสําเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในแตละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัย

ตองดําเนินการ ดังน้ี 

1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสังคมในการ 

สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนที่การจัดระบบการศึกษาที่

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ 

2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนฯ ของผูปฏิบัติ 

ทุกหนวยงานทุกระดับ เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการ

กํากับดูแลแตละยุทธศาสตรใหเกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลุผล

อยางเปนรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการศึกษาโดยรัฐมาเปน

การจัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ที่มุงการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง lnclusive 

Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals) 

4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของรัฐ 

ระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวใน

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนา

การศึกษาเปนไปในทิศทางและเปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลังคนตามความ

ตองการของตลาดงานและประเทศเพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดในชวงเวลาที่

กําหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรางการ

บริหารงานใหมีความชัดเจนในดานบทบาท หนาที่และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลาง

สูระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต

ละระดับใหสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการ

การศึกษาที่มีมาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียม 

6.การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศที่มีบูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอสาธารณชน
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จะเปนกลไกในการสรางการรบัรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ และความรับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อใหรัฐสามารถใชเครื่องมือทาง

การเงินในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบาย

รัฐบาล 

 

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 

แนวทางการดําเนินงาน 

1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2. การสรางความปรองดองและสมานฉันท 

3. การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักชาติ 

4. การสงเสริมการสรางภูมิคุมกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความมั่นคง 

5. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่ชายขอบชายแดน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน รวมท้ังงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของการพัฒนาประเทศ 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. การพัฒนาทักษะกําลังคนใหมีโอกาส มีงานทําตามความตองการของตลาดแรงงาน 

2. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3. การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

4. การจัดการศึกษาเพื่อความเช่ียวชาญเปนเลิศเฉพาะดาน 

5. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

6. การประสานพลังประชารัฐดานการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แนวทางการดําเนินงาน 

1. การเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 

2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 

3. การวัดและประเมินผล 

4. การผลิตและพัฒนาคร ูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
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5. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมือง 

6. การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการใหความรูสาหรับคนทุกชวงวัย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

แนวทางการดําเนินงาน 

1. การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อโอกาสและการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

2. การจัดการศึกษาสําหรับกลุมที่มีความตองการพิเศษ 

3. โครงการดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

4. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษและเพื่อคุณภาพชีวิต 

5. การขับเคลื่อนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

6. การสนับสนุนทุนและอุปกรณ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แนวทางการดําเนินงาน 

1. การสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและ 

สภาพแวดลอมและการสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม 

2. การบริหารจัดการขยะพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนินงาน 

1.  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2.  การปรับปรุงแกไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของการบริหารการศึกษาและสงเสริม 

สนับสนุนใหสถานศึกษา สถาบันการศึกษา มีความคลองตัว 

3.  การปรับโครงสรางการบริหารราชการสวนกลางและภูมิภาค 

 

 

 

 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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วิสัยทัศน 

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการ 

แขงขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรยีนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที ่21  

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมลา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยางทั่วถึงและเทาเทียม 

5. พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0 

 

เปาหมาย 

1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดี

ของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย 

สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอาร ีมีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตร ีกีฬา ภาษา และ

อื่น ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ 

3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มี

สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที ่21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี

ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่

ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู

ในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
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5. ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี

สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพและการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลือ่น

คุณภาพการศึกษา 

 

นโยบาย 

นโยบายที ่1  ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 

นโยบายที ่2  ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายที ่3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

นโยบายที ่4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา 

นโยบายที ่5  ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบายที ่6  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34   
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ปรัชญา :   การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ปณิธาน :   ยึดประโยชนของนักเรียนและสถานศึกษาเปนสําคัญ  

คานิยมองคกร :  CSSQa  

สรางสรรคผลงาน : Creativity  

บริการฉับไว  :  Service Mind  

ย้ิมแยมแจมใส  :  Smile  

ใสใจคุณภาพ  :  Quality attentive  

วัฒนธรรมองคกร : องคกรแหงคุณภาพที่มีชีวิต (Quality Organization of Life)  

 

วิสัยทัศน  

: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เปนองคกรที่ประสาน สงเสริม  

สนับสนุนการจัดการศึกษาและใหบริการทางการศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 1 ใน 10  

ของประเทศ ภายในป 2563 

 

พันธกิจ  

1. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และบริการการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใหประชากร  

วัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

2. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลในการ  

จัดการศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ  

ตอคุณภาพการศึกษาขององคกร การบูรณาการการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และ  

การนําเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษา  

 

เปาประสงค  

1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

2. คร ูผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และ  

รับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน  

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางม ี 

ประสิทธิภาพ มีคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน  

นโยบาย  

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง  
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กลยุทธท่ี 1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมดอย

โอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ไดรับการบริการดานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ  

1.1.1 จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพักในโรงเรียนที่มีหอ 

พักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย  

1.1.2 จํานวนผูเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการประกอบอาหาร การพัฒนา

ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพที่ดี อยางเหมาะสม  

1.1.3 จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

ที่เหมาะสมกับบริบท  

1.1.4 จํานวนผูบริหาร คร ูในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียน

กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการที่

เหมาะสมกับบริบท  

1.1.5 จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส กลุมทีอ่ยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารไดรับ

การสงเสริมการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

1.1.6 การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส กลุมที่อยูใน

พื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ  

1.1.7 ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 

 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  

กลยุทธท่ี 2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน

เปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career 

Education)  

2.1.1 รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที ่21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิด 

ที่ถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิต

และทักษะอาชีพตามความตองการ และมีทักษะในการปองกนัตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  

2.1.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนและพื้นที ่ 
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กลยุทธท่ี 2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

2.2.1 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2.2.2 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด  

ที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

2.2.3 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม  

2.2.4 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่10 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดได

อยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปน

เลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามรถในการแขงขัน  

2.3.1 ดานผูเรียน  

1) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน  

2) รอยละของผูเรียนที่อานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน  

3) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห  

4) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะทีจ่ําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading 

Literacy)  

5) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะทีจ่ําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 

(Mathematical Literacy)  

6) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะทีจ่ําเปนดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร 

(Scientific Literacy)  

7) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที ่3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

8) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

9) รอยละของผูเรียนที่มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  
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10) รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา  

11) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรยีนรูเรื่องการอานต้ังแต

ระดับข้ันพื้นฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

12) รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 

 

2.3.2 ดานสถานศึกษา  

1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 

Learning)  

2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา  

3) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน (IS: 

Independent Study)  

4) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่สงเสริม สนับสนุนให

ผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธท่ี 2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดอยางมีความสขุ  

2.4.1 รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  

2.4.2 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา

ทักษะอาชีพตามความถนัด  

2.4.3 รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกชวงวัย  

2.4.4 รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา  

กลยุทธท่ี 2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

(SDGs) เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2.5.1 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2.5.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (Environmental Education Sustainable 

Development : EESD)  

2.5.3 ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลก เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน (Global 

Goals for Sustainable Development)  

 

กลยุทธท่ี 2.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  
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2.6.1 รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานของแตละระดับ  

2.6.2 รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะ

การดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  

2.6.3 รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถพิเศษ

ดานตาง ๆ อาทิ ดนตร ีกีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน 

กลยุทธท่ี 2.7 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นา Digital Technology มาใชในการ

จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคม

ฐานความรู (Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

2.7.1 รอยละของผูเรียนที่เรียนรูผาน Digital Platform  

2.7.2 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูเพื่อใหพัฒนาตนเองผาน Digital Platform  

 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี 3.1 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตคร ูในการผลิตและ

พัฒนาครูใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21  

3.1.1. สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป  

3.1.2. สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที ่21 และ

สอดคลองกับบริบทของพื้นที ่ 

3.1.3. สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม และพอเพียงตอการพัฒนาคุณภาพ 

ของผูเรียน  

กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

3.2.1. ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม

ความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  

3.2.2. ผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ

เรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบทีห่ลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละ

บุคคล  

 

 

กลยุทธท่ี 3.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ  
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3.3.1. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร คร ูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ  

3.3.2. รอยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology  

3.3.3. รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาที่ขาดแคลน 

  

นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลือ่ม

ล้ําทางการศึกษา  

กลยุทธท่ี 4.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของใน

การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี  

4.1.1 รอยละของเด็กวัยเรียนที่เขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา  

4.1.2 รอยละของนักเรียนออกกลางคัน  

4.1.3 รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว

ที่มีประสิทธิภาพ 

4.1.4 รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใชในการ

วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธท่ี 4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตาม

บริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  

4.2.1. รอยละของสถานศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กาหนด  

กลยุทธท่ี 4.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผูเรียนท่ีมีความตองการ

จําเปนพิเศษ  

4.3.1. มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เช่ือมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุก

ระดับ  

4.3.2. ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

กลยุทธท่ี 4.4 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนา Digital 

Technology มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  

4.4.1. สถานศึกษาทุกแหง มีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเช่ือมตอกับโครงขาย

อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

4.4.2. สถานศึกษาม ีDigital Device เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน และเปน

เครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
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กลยุทธท่ี 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และสถานศึกษา  

5.1.1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  

5.1.2. รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป  

5.1.3. รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  

 

กลยุทธท่ี 5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามาม ี

สวนรวมบริหารจัดการศึกษา  

5.2.1.รอยละของสถานศึกษา หนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  

 

กลยุทธท่ี 5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 

4 ดาน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี  

5.3.1. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ  

5.3.2. มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจทั้งระบบ  

5.3.3. รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน) และพัฒนาสูระดับสากล 

 

กลยุทธท่ี 5.4 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital 

Technology มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลย ีBig 

Data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ต้ังแตขอมลูผูเรียน ขอมูลคร ูขอมูลสถานศึกษา ขอมูล

งบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ี จําเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวาง

แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป  

5.4.1. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5.4.2. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสู

การวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอมกอยวิทยาคม 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

นตฺ ถิ ปญญา สมา อาภา  (แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี) 

 

คําขวัญของโรงเรียน 

วินัยดี  กีฬาเดน  เนนจริยธรรม  ล้ําวิชาการ  ประสานชุมชน 

 

วิสัยทัศน 

โรงเรียนอมกอยวิทยาคมเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน  พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร และสามารถอยู

ในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

3. สงเสริมผูเรียนนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน   

4. พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5. พัฒนาผูเรียนใหมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

  

เปาประสงค 

1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ผูเรียนนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน   

4. พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5. ผูเรียนมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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กลยุทธ 

1. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

2. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. เสริมสรางกระบวนการบริหารและการจัดการ 

4.   สรางโอกาสทางการศึกษา 

 

 

เอกลักษณของโรงเรียน 

โรงเรียนอมกอยวิทยาคมมุงเนนใหผูเรียนเปนผูที่มีความรู ควบคูกับคุณธรรม โดยไดจัดใหมี

หลักสูตรบูรณาการไรกาแฟสงเสริมคุณธรรม 8 ประการ เพื่อใหผูเรียนไดนําความรูไปใชจริง ฝกทักษะการ

ทํางานและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมในตัวผู เรียน ทํ าใหหลักสูตรดังกลาวเปนที่รูจักกันในวงการศึกษา  

ทั่วประเทศและไดรับรางวัลระดับประเทศหลายรายการซึ่งเปนจุดเดนของโรงเรียนอมกอยวิทยาคม คือ  

“กาแฟของหนู เชิดชูคุณธรรม” 

 

 

อัตลักษณของโรงเรียน 

ผลจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเกิดการสรางองคความ

ความรูดวยตนเองและเกิดคุณธรรมประจําตัวผูเรียน ทําใหผูเรียนไดฝกการทํางานอยางเปนระบบผาน

กระบวนการทํางานเปนกลุม มีการแบงปนเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในหมูคณะ จึงเกิด

เปนจุดเดนในตัวของนักเรียนโรงเรียนอมกอยวิทยาคมคือ “ มีน้ําใจ” 
  
 



รายการ จํานวน เงินอุดหนุน รวม เงินคงเหลือ รวมท้ังหมด

นักเรียน
รายหัว/

คน/ป
ป กศ. 2562

1. เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน   7,226,200
    1.1 คาใชจายรายหัว   3,990,200    3,990,200

1) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1      158        3,500       553,000
2) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2      201        3,500       703,500
3) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3      185        3,500       647,500
4) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4      171        3,800       649,800
5) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5      192        3,800       729,600
6) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6      186        3,800       706,800

    1.2 ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน      804,000       74,805       878,805
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน      268        3,000       804,000

    1.3 คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน   2,432,000  1,310,324    3,742,324
นักเรียนประจําพักนอน      304        8,000    2,432,000

2. เงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน   1,146,702  1,310,324    2,457,026
1) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1      158          764       120,712
2) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2      201          877       176,277
3) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3      185          949       175,565
4) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4      171        1,318       225,378
5) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5      192        1,263       242,496
6) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6      186        1,109       206,274

3. เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียน      481,020       50,570       531,590
1) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน      544 420       228,480
2) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย      549 460       252,540

4. เงินอุดหนุนคาเคร่ืองแบบนักเรียน      519,300     270,868       790,168
1) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน      544 450       244,800
2) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย      549 500       274,500

5. เงินอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   1,000,270       32,744    1,033,014
1) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน      544 880       478,720
2) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย      549 950       521,550

6. เงินบํารุงการศึกษา   1,235,090     741,511    1,976,601
6.1 คาจางครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขา    1,093 500       546,500
6.2 คาจางบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา    1,093 500       546,500
6.3 คาประกันอุบัติเหตุ    1,093 130       142,090

7. เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา      437,200       437,200
7.1 คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน    1,093 400       437,200

8. เงินกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

ทุรกันดารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (กพด.)

   1,093        4,000   4,372,000  4,725,959    9,097,959

9. เงินรายไดสถานศึกษา       52,130        52,130

10. เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการเรียน

     การสอนทวิศึกษา
          634             634

รวมเงินท้ังหมด    12,045,782  8,569,869   24,987,651

การประมาณการงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563

1. ประมาณการรายรับของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา  2563

 * ขอมูลเงินคงเหลือปการศึกษา 2562 จากงานการเงิน ณ วันท่ี 28  กุมภาพันธ 2563

สวนท่ี 3



รายการ จํานวนเงิน

1. เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน

    1.1 คาใชจายรายหัว

1.1.1  งบบริหารท่ัวไป 30 %                           1,500,000

      1)  คาตอบแทน  คาใชสอย                             402,000

      2)  สาธารณูปโภค

               -  คานํ้า  (20,000 x 12)                             240,000

               -  คาไฟ  (55,000 x 12)                             660,000

               -  คาโทรศัพท (2,500 x 12)                               30,000

               -  คาอินเตอรเน็ต (13,000 x 12)                             156,000

               -  คาไปรษณีย (1,000 x 12)                               12,000

1.1.2  งบดําเนินการ 70 %                           2,490,200

    1.2 ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน                             878,805

    1.3 คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน                           2,432,000

2. เงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน                           2,457,026

3. เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียน                             531,590

4. เงินอุดหนุนคาเคร่ืองแบบนักเรียน                             790,168

5. เงินอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

 5.1  กิจกรรมวิชาการ                             500,544

 5.2  กิจกรรมคุณธรรม

       5.2.1  กิจกรรม ลส/นน/บพ/ยว/นทศ (1,093 X 150)                             163,950

       5.2.2  กิจกรรมคายคุณธรรม  (1,093 X 100)                               40,620

 5.3  กิจกรรมทัศนศึกษา (1,093 X 250)                             273,250

 5.4  กิจกรรมการบริการ ICT (1,093 X 50)                               54,650

6. เงินบํารุงการศึกษา

6.1 คาจางครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ                             546,500

6.2 คาจางบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา                             546,500

6.3 คาประกันอุบัติเหตุ                             142,090

7. เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา

7.1 คาจัดซื้อคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน                             437,200

8. เงินกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)

                          4,432,000

9. เงินรายไดสถานศึกษา                               52,130

10. เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนทวิศึกษา                                   634

รวมเงินท้ังหมด                         18,269,857

2. ประมาณการรายจายของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา  2563
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สวนท่ี 4 

แผนการบริหารงบประมาณและโครงการ 
 

ตารางแสดงงบประมาณและแผนการบรหิารงบประมาณประจําปการศึกษา 2563 

 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

1. เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน    

    1.1 คาใชจายรายหัว   

1.1.1  งบบริหารทั่วไป 30 % 1,500,000  

1.1.2  งบดําเนินการ 70 %  2,490,200 

    1.2 ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน  878,805  

    1.3 คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน  2,432,000  

2. เงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน  2,457,026  

3. เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียน  531,590  

4. เงินอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน  790,168  

5. เงินอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

 5.1  กิจกรรมวิชาการ 500,544  

 5.2  กิจกรรมคุณธรรม   

       5.2.1  กิจกรรม ลส/นน/บพ/ยว/นทศ (1,108x 150)  163,950  

       5.2.2  กิจกรรมคายคุณธรรม    40,620  

 5.3  กิจกรรมทัศนศึกษา (1,108X 250)  273,250  

 5.4  กิจกรรมการบริการ ICT (1,108X 50)  54,650  

6. เงินบํารุงการศึกษา   

6.1 คาจางครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ  546,500  

6.2 คาจางบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  546,500  

6.3 คาประกันอุบัติเหตุ  142,090  

7. เงินระดมทรัพยากร   

7.1 คาจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอรเพื่อการเรียนการสอน  437,200  

8. เงินกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) 

 4,432,000  

9. เงินรายไดสถานศึกษา  52,130  

10. เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนทวิศึกษา  634  

รวมท้ังหมด  18,269,857  
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1. แผนการบริหารงบประมาณ  เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน 

1.1 ประเภทเงิน  คาใชจายรายหัว 

 

โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณท้ังหมด 

1. งบบริหารท่ัวไป  (1,500,000) 

1) คาตอบแทน  คาใชสอย 402,000 นายธีระเดช  

เรือนแกว 2) สาธารณูปโภค     

         -  คานํ้า  (20,000 x 12) 240,000  

         -  คาไฟ  (55,000 x 12) 660,000  

         -  คาโทรศัพท (2,500 x 12) 30,000  

         -  คาอินเตอรเน็ต (13,000 x 12) 156,000  

         -  คาไปรษณีย (1,000 x 12) 12,000  

2. งบดําเนินการ  (2,490,200) 

2.1 กลุมสาระการเรียนรูตาง  ๆ

1) 1.1.5.7 (ก-การงานอาชีพ) โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

    56,000  นายกิติกร  ขัดกา 

2) 1.1.6 (ก-การงานอาชีพ) โครงการสงเสริมให

นักเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

    11,000  นางชนัญญา   

พยุงกรพินธุ 

3) 1.1.5.8 (ก-ภาษาตางประเทศ) โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

    27,000  นางสาวลักษณา   

โนกุล 

4) 1.1.5.1 (ก-ภาษาไทย) โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

    43,000  นางสาวอัญญภักษฐิตา  

หลาสกุล 

5) 1.1.4 (ก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  โครงการ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

          -   นางสาวนิตติญา   

ลอดทองส ี

6) 1.1.5.3 (ก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

    49,000  นายธัญยรัตน  พลเดช 
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โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

7) 2.5.1 (ก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) โครงการ

สวนพฤกษศาสตร 

    61,000 0 

8) 1.1.5.6 (ก-ศิลปะ) โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

          -    นายกฤษณะพงษ 

กรรณิกา 

9) 1.1.5.4 (ก-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

    38,700  นายธนากร คันใจ, 

นางพัชรินทรพร  

กอนแกว 

10) 1.1.5.5 (ก-สุขศึกษาและพลศึกษา) โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

    67,200  นายรัตนผล กรรณิกา 

11) 1.2.4 (ก-สุขศึกษาและพลศึกษา) โครงการสงเสริม

ใหนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

  421,300  นายรัตนผล กรรณิกา 

2.2 กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

12) 2.2.2.1 (กิจการนักเรียน) โครงการจัดทําคูมือ

นักเรียน 

 42,400  วีรวรรณ  พุงขาว 

13) 1.2.2 (กิจการนักเรียน) โครงการสงเสริมใหนักเรียน

มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 51,600  นางสาวจินดาพร  

จันทรแสตมป 

14) 1.2.1 (กิจการนักเรียน) โครงการสงเสริมใหนักเรียน

มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  

 42,300  นางพลอยไพลิน  

สิงหรีวงศ 

15) 1.2.3 (กิจการนักเรียน) โครงการสงเสริมใหนักเรียน

ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 108,800  นายธนากร คันใจ 

16) 2.2.2.1 (กิจการนักเรียน) โครงการการพัฒนา

นักเรียนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริฯ 

 42,400  นางสาวนันทิยา หมูคํา 

17) 2.2.2.2 (กิจการนักเรียน) โครงการเด็กหอพัก

ปลอดภัย หางไกลโควิด-19 

 29,500  นางสาวนันทิยา หมูคํา 

2.3 กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 

18) 2.2.3.1 (แผนงานและงบประมาณ) โครงการพัฒนา

ระบบบริหารกลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

 171,000  นางสาวรุงนภา   

จาวอวน 

19) 2.2.3.3 (แผนงานและงบประมาณ) โครงการพัฒนา

ระบบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 35,700  นางสาวทาริกา   

กันทะตุน 
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โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

20) 2.2.3.2 (แผนงานและงบประมาณ) โครงการจัดหา

คุรุภัณฑสําหรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการ 

 270,000  นางสาวรุงนภา  

จาวอวน 

21) 2.6.1 (แผนงานและงบประมาณ) โครงการจัดหา

อินเตอรเน็ตสําหรับหองการเรียนการสอนทางไกลแบบ

สื่อสารสองทาง  

 60,000  นายวีระพงค  กลาแข็ง 

22) 2.6.2 (แผนงานและงบประมาณ) โครงการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู 

 150,000  นายวีระพงค  กลาแข็ง 

2.4 กลุมบริหารท่ัวไป 

23) 2.2.5 (บริหารทั่วไป) โครงการพัฒนาระบบบริหาร

กลุมงานบริหารทั่วไป 

 437,700  นางสาวนิตติญา  

ลอดทองส ี

24) 2.5 (บริหารทั่วไป) โครงการจัดสภาพแวดลอมที่

เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

 293,000  นายกิติกร  ขัดกา 

2.5 กลุมบริหารงานบุคคล 

25) 2.2.4 (บุคลากร) โครงการสงเสริมการมีสวนรมของ

ผูเกี่ยวของทุกฝายและการรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 8,000  นางสาวพัชราภรณ  

วงษซื่อ 

26) 2.4.1 (บุคลากร) โครงการสงเสริมการทํางานของ

ครูใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิพล 

510,000 นายธัญยรัตน  พลเดช 

2.6 กลุมบริหารวิชาการ 

27) 1.1.3 (วิชาการ) โครงการสงเสริมใหผูเรียนมี

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมของผูเรียน 

 3,100  นางพัชรินทรพร  

กอนแกว 

28) 1.1.5 (วิชาการ) โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 5,100  นายณัฐวุฒิ  อบเชย 

29) 2.2.1 (วิชาการ) โครงการพัฒนาระบบบริหารกลุม

งานวิชาการ 

 59,300  วาที่ ร.ต.หญิงกันตนา 

ธรรมวรรณ 

30) 2.2.1.1 (วิชาการ) โครงการรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2564 

 7,000  วาที่ ร.ต.หญิงกันตนา 

ธรรมวรรณ 

31) 2.2.1.2 (วิชาการ) โครงการจัดทําทะเบียนนักเรียน  20,500  นายภานุพงศ วงคนอย 
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โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

และเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

32) 2.3 (วิชาการ) โครงการพัฒนาวิชาการที่เนน

คุณภาพผูเรียนรอบดาน 

 163,700  นายภานุพงศ วงคนอย 

33) 2.3.1 (วิชาการ) โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

 19,500  นายฐานพงษ  ยะวงค 

34) 2.3.2 (วิชาการ) โครงการจัดการศึกษารวมหลักสูตร  5,400  นางกมลชนก  รูปสูง 

35) 2.3.3 (วิชาการ) โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม

ชุนนุมตามความสนใจของผูเรียน 

 7,000  นางสาววิไลวรรณ   

ใจรักประภาสุข 

36) 2.3.4 (วิชาการ) โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 5,000  นางสาวชนกพร   

คําตาบุตร 

37) 2.3.5 (วิชาการ) โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ 

 1,000  นางสาววราภา  

เลาหเพ็ญแสง 

38) 2.3.6 (วิชาการ) โครงการเปดโลกทัศนสูอนาคตที่

มั่นคง 

 135,200  นางวราภรณ   จิตสุข 

39) 2.3.8 (วิชาการ) โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อ

การศึกษาที่สูงข้ึน และการมีงานทํา 

 11,700  นางสาววิจิตรา   

แสนวงมา 

40) 3.1 (วิชาการ) โครงการจัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 

 6,200  นายฐานพงษ  ยะวงค 

41) 3.2 (วิชาการ) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

หองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 

 95,200  สุทิตา  เสนาะเลิศ 

42) 3.3 (วิชาการ) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

บริหารช้ันเรียนเชิงบวกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 5,000  นางสาววราภา  

เลาหเพ็ญแสง 

43) 3.4 (วิชาการ) โครงการตรวจสอบและประเมิน

ผูเรียนอยางเปนระบบ 

    64,300  นายภัทรพงศ วิริยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

1. แผนการบริหารงบประมาณ  เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน 

1.2 ประเภทเงิน  ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 

 

โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. (2.2.6.1) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1 

       431,900 ก.งบประมาณฯ 

น.ส.ลักษณา  โนกุล 

2. (2.2.6.2) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2 

       431,905 ก.งบประมาณฯ 

น.ส.ลักษณา  โนกุล 

รวม 863,805  

 

 

1.  แผนการบริหารงบประมาณ  เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน 

1.3 ประเภทเงิน คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน 

 

โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. (2.2.6.3) โครงการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารให

นักเรียนพักนอน 

2,432,000 ก.กิจการนักเรียน 

น.ส.ธนาภรณ ชมชื่น 

รวม 2,432,000  

 

 

2. แผนการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน 

 

โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. (2.2.7.1) โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนวิชาพื้นฐาน 1,048,268 ก.งบประมาณฯ 

น.ส.รุงนภา จาวอวน 

2. (2.2.7.2) โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม 200,000 ก.งบประมาณฯ 

น.ส.รุงนภา จาวอวน 

รวม 1,248,268  
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3. แผนการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรยีน 

 

โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. (2.2.8.1) โครงการจายคาอุปกรณการเรียนนักเรียน  

ม.ตน 

     268,800  ก.งบประมาณฯ 

น.ส.จรรยา  แดงมูล 

2. (2.2.8.2) โครงการจายคาอุปกรณการเรียนนักเรียน 

ม.ปลาย 

     268,970 ก.งบประมาณฯ 

น.ส.จรรยา  แดงมูล 

รวม 537,770   

 

 

4.  แผนการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนคาเครื่องแบบนักเรียน 

 

โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. (2.2.9.1) โครงการจายคาเครื่องแบบนักเรียน ม.ตน      398,350 ก.งบประมาณฯ 

น.ส.จรรยา  แดงมูล 

2. (2.2.9.2) โครงการจายคาเครื่องแบบนักเรียน ม.ปลาย      398,418 ก.งบประมาณฯ 

น.ส.จรรยา  แดงมูล 

รวม 796,768   

 

5.  แผนการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

5.1  กิจกรรมวิชาการ   

1. (2.2.10.1.1) (ก-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) โครงการ

สัปดาหวิทยาศาสตร 

17,000 นางสาวธนาภรณ   

ชมชื่น 

2. (2.2.10.1.2) (ก-สุขศึกษาและพลศึกษา) โครงการ

สงเสริมใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก

กําลังกายสม่ําเสมอ 

104,440 นายรัตนผล กรรณิกา 

3. (2.2.10.1.3) (วิชาการ) โครงการสงเสริมความเปนเลิศ

ทางวิชาการ 

 

300,000 นายสุภวัฒน   

อัครเศรษฐัง 

4. (2.2.10.1.4) (วิชาการ) โครงการสงเสริมใหผูเรียนมี 26,000 นายฐานพงษ  ยะวงค 
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โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมของผูเรียน 

5. (2.2.10.1.5) (ก-ภาษาไทย) โครงการวันสุนทรภูและ 

วันภาษาไทยแหงชาติ 

20,000 นายสุภวัฒน 

อัครเศรษฐัง 

5.2 กิจกรรมคายพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

1) (2.2.10.2.1) โครงการคายลูกเสือ/เนตรนาร ี 59,400 นายกฤษณะ 

จันทรขาว 

2) (2.2.10.2.2) โครงการคายลูกเสือวิสามัญ 21,150 นายกิตติพงษ 

คําแหง 

3) (2.2.10.2.3) โครงการคายยุวกาชาด 26,250 นางวิมล 

แกวบุญเรือง 

4) (2.2.10.2.4) โครงการคายผูบําเพ็ญประโยชน 

 

16,050 นางสาวณิชนันท 

ปนอุทัง 

5) (2.2.10.2.5) โครงการคายนักศึกษาวิชาการ 14,250 นางกิตติยา กันทะ 

6) (2.2.10.2.6) โครงการคายพัฒนาทักษะวิชาการ

นักเรียนช้ัน ม.6 

17,550 นายสุภวัฒน  

อัครเศรษฐัง 

7) (2.2.10.2.7) โครงการคายคุณธรรม 40,620 นางวีรวรรณ  

พุงขาว 

5.3  กิจกรรมทัศนศึกษา   

1) (2.2.10.3.1) โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ัน ม.1       49,000  นายกมลภพ 

วสิษฐวุฒ ิ

2) (2.2.10.3.2) โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ัน ม.2       46,250  นางสาววิไลวรรณ 

ใจรักประภาสุข 

3) (2.2.10.3.3) โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ัน ม.3       45,250  นางกิตติยา กันทะ 

4) (2.2.10.3.4) โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ัน ม.4       48,500  นายกิตติพงษ 

คําแหง 

5) (2.2.10.3.5) โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ัน ม.5       47,000  นายพระรถ  

แกนทาตาล 

6) (2.2.10.3.6) โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ัน ม.6       41,000  นายโกสินทร 

ชางบุญ 

 

5.4  กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1) (2.2.10.4) โครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 55,400  

 

นายวีระพงค 

กลาแข็ง 
 

 

 

6.  แผนการบริหารงบประมาณ ประเภทเงินบํารุงการศึกษา (บกศ.) 

 

โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. (2.2.11.1) โครงการจางครูผูสอนที่มีความเช่ียวชาญใน

สาขาเฉพาะ 

  

408,720  ก.งานบุคคล 

นางวิลาวัลย   

ทาวมณี 

2. (2.2.11.2)  โครงการจางบุคลากรปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา  

  

406,020  ก.งานบุคคล 

นางวิลาวัลย   

ทาวมณี  

3. (2.2.11.3)  โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน  

  

144,040  ก.บริหารทั่วไป 

นางจรัสพร  

จันทรศิร ิ

รวม 958,780  
 

 

7. แผนการบริหารงบประมาณเงินระดมทุนเพ่ือการศึกษา 

 

โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. (2.2.12.1)  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนสอน 

 

     443,200  

 

ก.งบประมาณฯ 

นายวีระพงค 

กลาแข็ง 

รวม 443,200  
 

 

 

 

 

 

 

8. แผนการบริหารงบประมาณเงิน บริจาคคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรยีนในโครงการ กพด. 
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โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. (2.2.13.1)  โครงการทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน

ในโครงการ กพด. 

 

4,432,000 

 

ก.กิจการนักเรียน 

นายบุญทวี   

ปญญาคม 

รวม 4,432,000  
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สวนท่ี 5 

การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 

 กําหนดใหครูผูรับผิดชอบงานและกลยุทธแผนงาน (โครงการ) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

กิจกรรมดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

แบบรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

ปการศึกษา 2562 

 

รหัสโครงการ  

ชื่อโครงการ  

สอดคลองกับมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ……(ระบ)ุ……  ตัวบงช้ีที่ ……(ระบ)ุ……  

จุดเนน สพฐ.และ สพม.34  

ผูรับผิดชอบโครงการ  

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  

 

1.  พรรณนางาน/เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 การดําเนินงานตามกิจกรรม .............. ผูจัดทําไดนําทฤษฏี แนวคิดตลอดจน ศึกษาเอกสาร 

ที่เกี่ยวของ เพื่อนําใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี  

1.  .......................... 

2.  .......................... 

 

 

 



 
55 

 

 

 

2.  วิธีการดําเนินงาน 

 

 ข้ันวางแผน (Plan) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ข้ันปฏิบัติ (Do) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ข้ันตรวจสอบ (Check) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

ข้ันรายงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา (Act) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

3.  ผลการดําเนินกิจกรรม 

 

3.1  ตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ รองรอย/หลักฐาน 

   

   

   

 

3.2 คาใชจาย        

3.2.1  คาใชจายที่กําหนดไวในแผน    ………………………. บาท 

  3.2.2  คาใชจายจริง    ………………………. บาท 

  3.2.3  จายเกิน / คงเหลืองบประมาณ  ………………………. บาท 
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4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดประสงคและตัวช้ีวัดของงาน มากนอยเพียงใด 

                 ตํ่ากวาตัวช้ีวัด  เทากับตัวช้ีวัด               สูงกวาตัวช้ีวัด 

 

5. ผลการดําเนินงานเปนที่พอใจหรือไม     พอใจ  ไมพอใจ 

    ถาไมพอใจโปรดระบุสาเหตุ …………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

6. ความรวมมือของผูรวมงานหรือผูเกี่ยวของ 

     ไดรับความรวมมือมาก            ไดรับความรวมมือพอสมควร          ไดรับความรวมมือนอย 

 

7. ผลการดําเนินงานเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลาหรือไม 

          ทันตามเวลา                   เสร็จกอนเวลา                           เสร็จหลังเวลา 

 

     ถาเสร็จกอนหรือหลังเวลาเพราะเหตุใด……………………………………………………………………….……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

8. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน (ถาม)ี  …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

9. ขอเสนอแนะแนวทางแกไข หรืออื่น ๆ (ถาม)ี   ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
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ภาพกิจกรรม / หลักฐานรองรอยการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ลงช่ือ                                         

ผูรับผิดชอบ 

                                                                                       (                                              
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ลงช่ือ                                 ผูรายงาน 

  (......................................) 
 

ความคิดเห็นของหัวหนากลุมงาน ....... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

ลงช่ือ                               หัวหนากลุมงาน ……… 

(                               ) 
 

 

ความคิดเห็นของหัวหนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

ลงช่ือ                                หัวหนากลุมงาน  

   (นายวีระพงค  กลาแข็ง) 
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ความคิดเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียน 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

ลงช่ือ                              รองผูอํานวยการโรงเรียน 

 (                              ) 
 

 

ความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

ลงช่ือ                              ผูอํานวยการโรงเรียน 

    (นายทัณฑธร  อินทะวงศ) 


