
 

 

แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

                           

 

         

 

 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ต าบลหนองยอง  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบงึกาฬ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษาบงึกาฬ 

 
 



 

 

ค ำน ำ 
 
 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล จัดการศึกษา 
แบบสหศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา บึงกาฬ เป็นโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก โดยเน้นการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่มุง่พัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้มีทักษะชีวิตตามมาตรฐานสากลได้อย่างมั่นคงและ
ภาคภูมิใจ  
 เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการบริหารจัดการ และการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และนโยบาย ดังกล่าว    
 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียน
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้เสร็จสมบูรณ์ที่สามารถน าไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติและพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
      
                 (นายอาทิตย์  อัมไพ)                                                                                                                                                                     
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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ควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
โรงเรียนหนองยองพิทยำคม รัชมังคลำภเิษก 

 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้มีมติให้ 
ความเห็นชอบในจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 256๕ ขึ้น เพ่ือเป็นการวางแผนการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งผลให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย  
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

ลงชื่อ................................................... 
                 (นายจันทา  ยิ่งยืน)        
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

                             โรงเรยีนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
           ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕       
 
 

ลงชื่อ................................................... 
                 (นายอาทิตย์  อัมไพ)                                                                                                                                                                     
      กรรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
          ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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สำรบัญ 
 
เร่ือง                    หน้ำ 
ค าน า              ก 
ความเห็นชอบ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก     ข 
สารบัญ              ค 
ส่วนที่ 1 สภาพบริบทโรงเรียน 
 - ข้อมูลทั่วไป              1 

- ข้อมูลด้านการบริหาร             ๓ 
 - ข้อมูลนักเรียน            ๔ 
 - ข้อมูลบุคลากร             ๕ 

- ข้อมูลด้านอาคารสถานที่          ๗ 
- แผนผังโรงเรียน            ๘ 
- นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน          ๙ 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการจัดการศึกษา 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์     ๑๐ 

 - ภารกิจของสถานศึกษา         ๑๑ 
 - รายละเอียดการได้มาของงบประมาณ       ๑๔ 

- สรุปยอดเงินตามกรอบยุทธศาสตร์       ๑๖ 
- ตารางสรุปงาน/ โครงการ งบประมาณแผนปฏิบัติการ     ๑๙ 

ภาคผนวก          ๒๕ 
ค าสั่ง  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ที่ 0๓๙/ 256๕       
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 256๕ 
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ส่วนที่   ๑ 

สภาพบริบทโรงเรียน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป  

๑.๑.  ที่ตั้ง  ขนาดเนื้อที่ 

    โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๓๕  หมู่ที่  ๖  บ้านโคกสะอาด   

ต าบลหนองยอง  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  ๓๘๑๙๐  มีเนื้อที่  ๓๗  ไร่   ๑ งาน   ๑๘  ตารางวา 
  

 ๑.๒  เปิดสอน 

เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  

 เป็นโรงเรียนสหศึกษา 
 

 ๑.๓  เขตพื้นที่บริการ 

 หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน    ๑๑   หมู่บ้านได้แก่ 

  ๑.  บ้านบะยาวเหนือ   ๒.  บ้านบะยาวกลาง    

  ๓.  บ้านบะยาวใต้   ๔.  บ้านห้วยเดือนห้า 

  ๕.  บ้านหนองยอง   ๖.  บ้านโคกก่อง 

  ๗.  บ้านโคกสะอาด   ๘.  บ้านโสกแวง 

  ๙.  บ้านเจริญสว่าง   ๑๐.  บ้านดงบังใต ้

  ๑๑. บ้านห้วยแคน 

 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน    ๓   โรง  ได้แก่ 

  ๑.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 

  ๒.  โรงเรียนสิรภิัทรวิทยา 

  ๓.  โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 

 ๑.๔ การติดต่อสื่อสาร 

  ๑.โทรศัพท์/โทรสาร  : ๐๔๒ ๔๙๐๖๒๐ 

  ๒.E-mail.  : nyp356@hotmail.com 

  ๓.Website  : www.nypk.ac.th 
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๑.๕ ประวัติของโรงเรียน 

 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๑   

ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตทุกพระองค์   

ซึ่งขณะนั้นเป็นโรงเรียนประจ าต าบลขนาดเล็ก  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนายแสง  สีดาหล้า   

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่   

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๑ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งนายปกครอง พัวตนะ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองหิ้ง

พิทยา มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เป็นคนแรก  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ กรม

สามัญได้แต่งตั้งให้นางสมบูรณ์  เทศศรีเมือง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนท่าบ่อ  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน

หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  

 ปีการศึกษา  ๒๕๔๐ ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกรมสามัญ

ศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายชัยยันต์   พิสัยพันธ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ปีการศึกษา  ๒๕๔๔ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายนิคม  พลบูรณ์  

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม  มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  

 ปีการศึกษา ๒๕๔๖  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้แต่งตั้งให้นายวีรพล  สารบรรณ  

ศึกษาธิการอ าเภอศรีเชียงใหม่  มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  

            ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้มีค าสั่งให้นายวีรพล  สารบรรณ  

ย้ายไปด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒  และได้มีค าสั่งให้ 

นายชัยวัฒน์  พันธ์เดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยอง

พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

            ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ได้มีค าสั่งให้ นายอาทิตย์  อัมไพ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตวิทยา มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิษก 

 

 

 

 



  

          ๑.๖  สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

                 ค าขวัญของโรงเรียน                 รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ 

                 ตราประจ าโรงเรียน                  พระปรมาภิไทย ย่อ  ภปร.   และพระมหามงกุฎ              

                 อักษรยอ่                    น.ย.ร.  

                 พุทธสุภาษิต ปรัชญาของโรงเรียน   อตฺ ตาน   ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา    “บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง” 

                 สีประจ าโรงเรียน                    น้ าเงิน - เหลือง 

                 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน                ต้นราชพฤกษ์ 

 

๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร 

๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 นายอาทิตย์   อัมไพ วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา 

มาด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

 ๒.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

                นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง  ปริญญาโท (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา มาด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 

๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๒.๓  รายนามผู้มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 

๑.  นายสุพล  วุฒิเสน  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  ดูแลจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน

ปากคาดพิทยาคม  ปี พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

๒.  นายแสง  สีดาหล้า  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่   

พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

๓.  นายปกครอง  พัวตะนะ      เป็นอาจารย์ใหญ่   ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

๔.  นางสมบูรณ์  เทศศรีเมือง    เป็นอาจารย์ใหญ่    กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

๕.  นายชัยยันต์  พิสัยพันธ์       เป็นผู้อ านวยการ   พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

๖.  นายนิคม  พลบูรณ์            เป็นผู้อ านวยการ   พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

๗.  นายวีรพล  สารบรรณ        เป็นผู้อ านวยการ   พ.ศ.  ๒๕๔๖-๒๕๕๑ 

๘.  นายชัยวฒัน์  พันธ์เดช        เป็นผู้อ านวยการ  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ –  ๒๕๕๙ 

๙  นายอาทิตย์   อัมไพ เป็นผู้อ านวยการ   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 



  

 ๒.๔  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑.นายจันทา  ยิ่งยืน        ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

 ๒.นายประดิษฐ์  สุวรรณโกฎิ                ผู้แทนผู้ปรกครอง  รองประธานกรรมการ 

 ๓.นายบุญหนา   สิงคะพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๔.นายส าราญ เพชรคนชม                     ผู้แทนครู   กรรมการ 

 ๕.นายอุดร   บุญใส                    ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 

 ๖.นางสาวพิสมัย  โพนพุฒิ           ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 

 ๗. ส.ต.ต.หญิงรัชนี  พั้วลี       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 

 ๘. พระมหาอาคม วิสารโท (ทองมหา)       ผู้แทนพระภิกษุและองค์กรศาสนา กรรมการ 

 ๘.นายประจักษ์  สาระผล                    ผู้แทนพระภิกษุและองค์กรศาสนา กรรมการ 

 ๑๐.นายค าใส  อัคสี                      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๑๑.นายเพ็ง  ศรีทารัง                      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๑๒.นายชัยยา  ศรีวิเศษ                        ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๑๓.นายภูวงษ์  เคหะฐาน                       ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๑๔.นายบุญเติม  สุสุข             ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๑๕ นายอาทิตย์  อัมไพ                         ผู้อ านวยการโรงเรยีน  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๕ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

  ๑.นายอาทิตย์   อัมไพ     ผู้อ านวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 

  ๒.นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 

  ๓.นายธีรนันท์   วัฒนะการกุล  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

  ๔.นายส าราญ    เพชรคนชม           ที่ปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียน          กรรมการ 

  ๕.นางนงคราญ  พลลาภ             ผูช้่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 

  ๖.นางสาวรัชนีพร   วัฒนะการกุล            ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารวชิาการ               กรรมการ  

            ๗.สิบเอกธันวา  สุพรรณราช                  ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป                  กรรมการ 

  ๘.นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง         ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงบประมาณ         กรรมการและเลขานุการ     

  ๙.น.ส.มัลลิกา   ปุเรนเต                 เจ้าหน้าที่ส านักงานผู้อ านวยการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



  

๓.  ข้อมูลนักเรียน 

          ตารางที่ ๑   จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น  เพศ   ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนชาย จ านวนนักเรียนหญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๓๗ ๓๔ ๗๑ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๓๔ ๕๔ ๘๘ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๔๙ ๕๗ ๑๐๖ 

รวม ม.ต้น ๑๒๐ ๑๔๕ ๒๖๕ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ๒๘ ๓๖ ๖๔ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๕ ๔๐ ๔๒ ๘๒ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ๒๐ ๓๔ ๕๔ 

รวม ม. ปลาย ๘๘ ๑๑๒ ๒๐๐ 

รวมทั้งหมด ๒๐๘ ๒๕๗ ๔๖๕ 
 

๔.  ข้อมูลบุคลากร 

 ตารางที่  ๒   จ านวนบุคลากรจ าแนกตามเพศ  และวุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ต าแหน่ง 
เพศ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า ป.ตรี รวม 

ผู้อ านวยการ ๑ - ๑ - ๑ - - ๑ 

รองผู้อ านวยการ - ๑ ๑ - ๑ - - ๑ 

ครู คศ. ๓ ๒ ๔ ๖ - ๓ ๓ - ๖ 

ครู คศ. ๒ ๑ ๒ ๓ - ๓ - - ๓ 

คร ูคศ. ๑ ๔ ๔ ๘ - ๓ ๕ - ๘ 

ครูผู้ช่วย ๓ ๓ ๖ - - ๖ - ๖ 

พนักงานราชการ - ๒ ๒  ๑ ๑ - ๒ 

ครูอัตราจ้าง ๑ - ๑  - ๑ - ๑ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ - ๑ ๑  - ๑ - ๑ 

รวม ๑๒ ๑๗ ๒๙  ๑๒ ๑๗ - ๒๙ 

 



  

ตารางที่  ๓  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง  วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิทยะฐานะ 
ว.ด.ป.บรรจุ

แต่งต้ัง 

๑.นายอาทิตย์  อัมไพ ผอ.โรงเรียน ค.ม.การบริหารการศึกษา ช านาญการพิเศษ ๑๖ พ.ค. ๒๕๓๔ 

๒.นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง รอง ฯผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
ค.ม.การบริหารการศึกษา ช านาญการ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๓.นายส าราญ  เพชรคนชม ครู ค.ศ.๓ ศศ.ม.การบริหารการศึกษา ช านาญการพิเศษ ๑๑  เม.ย. ๒๕๓๒ 

๔.นางนงคราญ   พลลาภ ครู ค.ศ.๓ ศศ.บ. บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ ๒๗ ส.ค. ๒๕๓๓ 

๕.นางยุคลธร  เพชรคนชม ครู ค.ศ.๓ ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน ช านาญการพิเศษ ๑๑ ต.ค. ๒๕๓๘ 

๖.นางศิราพร   จันปุ่ม ครู ค.ศ.๓ คบ. คณิตศาสตร ์ ช านาญการพิเศษ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๓๘ 

๗.นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวาง ครู ค.ศ.๓ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ช านาญการพิเศษ ๖  ก.ค. ๒๕๕๐ 

๘.นายธีรนันท์  วัฒนะการกุล ครู ค.ศ.๓ ศษ.ม หลักสูตรและการสอน ช านาญการพิเศษ ๑ ก.ย.๒๕๕๓ 

๙.นางฉัตรลดา  สุวรรณไตร ครู ค.ศ.๒ วศ.บ เซรามคิ (เคมี) ช านาญการ ๑ ก.พ.๒๕๕๕ 

๑๐. ว่าท่ี ร.ต.คงกฤช   สีแก้วสิ่ว ครู คศ.๒ ศษ.บ.ภาษาไทย ช านาญการ   ๗ ส.ค.๒๕๕๕ 

๑๑.นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกลุ ครู คศ.๒ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ช านาญการ  ๒๗ มี.ค ๒๕๕๖ 

๑๒. นายวรพิพัฒน์  จันทสาร ครู ค.ศ.๑ ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา - ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙ 

๑๓.นายศุภัคษร  มูลม ี ครู ค.ศ.๑ ศษ.บ พละศึกษา - ๗ ต.ค. ๒๕๕๙ 

๑๔.ส.อ.ธันวา  สุพรรณราช ครู ค.ศ.๑ ค.บ.ดนตรีศึกษา - ๑๔ พ.ย.๒๕๕๙ 

๑๕.นางสาวธนิยาภรณ์  จ าปาแดง ครู ค.ศ.๑ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา - ๕ มิ.ย.๒๕๖๐ 

๑๖.นางสาวสุกญัญา  จันชะล้ า ครู ค.ศ.๑ วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร - ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๑๗.นายบฤงคพ    ดกเอียร ์ ครูผู้ช่วย ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี - ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ 

๑๘.นางสาววรรณภิา  หาญธงชัย ครูผู้ช่วย คบ.ภาษาอังกฤษ - ๔  ธ.ค.  ๒๕๖๑ 

๑๙.นางสาวลดัดาวลัย์ ไกรโหล ครูผู้ช่วย ค.บ.คณติศาสตร ์ - ๕ ส.๕. ๒๕๖๒ 

๒๐. นายสุเมธ  วงศ์สุธรรม   ครูผู้ช่วย ค.บ.ฟิสิกส ์ - ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

๒๑.นายณัฐพงษ์ แง่พรม ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ - ๒ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๒๒. นางสาวสุดารัตน์ ทิราชรัตน ์ ครูผู้ช่วย ค.บ.เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป - ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔ 

๒๓. นางสาวศริิพร สิมลา ครูผู้ช่วย ศศ.บ.ภาษาไทย - ๘ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๒๔. นางสาวธนาพร น่าบณัฑิต ครูผู้ช่วย ค.บ.ชีววิทยา - ๘ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๒๕. นายศุภวิชญ์ ผาล ี ครูผู้ช่วย ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา - ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๒๖. นางยุพา   คชาสัมฤทธ์ิ พนักงานราชการ ศศ.ม.การบริหารการศึกษา - ๗ ต.ค. ๒๕๔๗ 

 



  

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิทยะฐานะ 
ว.ด.ป.บรรจุ

แต่งต้ัง 

๒๗. นางสาวสุพัตรา ก้อนศร ี พนักงานราชการ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๒๘. นายณฐพงศธร พิมมลู ครูอัตราจ้าง ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา - ๑ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๒๙. น.ส.มลัลิกา  ปุเรนเต เจ้าหน้าท่ีธุรการ ศษ.บ.นิเทศศาสตร ์ - ๑ ก.พ. ๒๕๕๕ 

 

๕.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

  ๕.๑   อาคารเรียน อาคารประกอบการ 

            ๑.  อาคาร   ๑๐๘  ล  จ านวน     ๓     หลัง 

  ๒.  อาคารโรงฝึกงาน  ๑๐๒/๒๗ จ านวน     ๑ หลัง    ๒    ยูนิต 

  ๓.  อาคารชั่วคราว  ชค  ๑๐๔ จ านวน     ๑ หลัง 

  ๔.  โรงอาหารขนาด  ๓๐๐   ที่นั่ง จ านวน      ๑ หลัง 

  ๕.  ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน ๖  ที ่  จ านวน     ๓ หลัง 

  ๖.  ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน ๔  ที ่  จ านวน      ๑ หลัง 

  ๗.  บ้านพักครู   ๒๐๓/๒๗ จ านวน     ๒ หลัง 

  ๘.  บ้านพักครู   ๒๐๕/๒๗ จ านวน     ๒ หลัง 

  ๙.  บ้านพักภารโรง    จ านวน      ๑ หลัง 

  ๑๐. ศาลาเอนกประสงค์    จ านวน      ๑    หลัง 

 ๕.๒ พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม 

  ๑.  สนามบาสเกตบอล    จ านวน      ๑ สนาม 

  ๒.  สนามฟุตบอล    จ านวน      ๑ สนาม 

  ๓.  สนามวอลเลย์บอล    จ านวน      ๒ สนาม 

  ๔.  สนามตระกร้อ    จ านวน      ๒ สนาม 

  ๕.  ลานอเนกประสบการณ์   จ านวน      ๑ แห่ง 

  ๖.  สนามเปตอง     จ านวน      ๑    สนาม 

   

 

 



  

แผนผังโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รชัมังคลาภิเษก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที่  2 
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 

วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธ น้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน  ก้าวสู่สากลอย่างมีคุณภาพ 

พันธกิจ  (Mission ) 
1.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย บริการได้ท่ัวถึง 
2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม และจิตอาสา ตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธ 

         3.  ส่งเสริมให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
4.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5.  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะชีวิต ตามมาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์ ( Goal  ) 
1.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่บริการได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2.  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3.  ครู นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
4.  ชุมชนทุกภาคส่วนให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา 
5.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
6.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะงานอาชีพและทักษะชีวิต 
7.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้มีคุณภาพอย่างครูมืออาชีพ 

กลยุทธ์  ( Strategic ) 
1.  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้บริการได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2.  ส่งเสริมนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3.  ส่งเสริมครูและนักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง 
     เหมาะสม 
4.  ส่งเสริมชุมชนทุกภาคส่วนให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา 
5.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
6.  พัฒนานักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะงานอาชีพและทักษะชีวิต 
7.  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้มีคุณภาพอย่างครูมืออาชีพ 
 



  

ประเด็นยุทธศำสตร ์(Strategic Issues) 
1.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
2.  การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
3.  การส่งเสริมและพัฒนาครู 
 

ภำรกิจของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้กระจายการบริหารงานโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน  
ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาด าเนินการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน 
แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้” 
  (1)  ด้านการบริหารงานวิชาการ   มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ  

      1.1 การพฒันาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
      1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
      1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
      1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
      1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
      1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
      1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
      1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
      1.9 การนิเทศการศึกษา 
      1.10 การแนะแนว 
      1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
      1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
      1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
      1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  

สถานประกอบการ  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 
 



  

      1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
      1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
      1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(2)  ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกัน คือ  
      2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
      2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
      2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
      2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
      2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
      2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
      2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
      2.8 การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
      2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
      2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
      2.11 การวางแผนพัสดุ 
      2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ

เพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แล้วแต่กรณี 

      2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
      2.14 การจัดหาพัสดุ 
      2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
      2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
      2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
      2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
      2.19 การน าเงินส่งคลัง 
      2.20 การจัดท าบัญชีการเงิน 
      2.21 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
      2.22 การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 
 



  

(3)  ด้านการบริหารงานบุคคล   มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ  
      3.1 การวางแผนอัตราก าลัง  
      3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
      3.4 การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      3.5 การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
      3.6 การลาทุกประเภท 
      3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
      3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
      3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
      3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
      3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
      3.12 การออกจากราชการ 
      3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
      3.14 การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
      3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
      3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
      3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เก่ียวกับ 

การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

(4)  ด้านการบริหารทั่วไป   มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ  
      4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
      4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
      4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
      4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
      4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
      4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
      4.8 การด าเนินงานธุรการ 
 



  

      4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
      4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
      4.11 การรับนักเรียน  
      4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
      4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
      4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
      4.15 การทัศนศึกษา  
      4.16 งานกิจการนักเรียน 
      4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
      4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
      4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
      4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
      4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  

 การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้ค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 
1)  ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบด าเนินการตามขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2)  ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะกระจาย

อ านาจ 
3)  ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา 
4)  ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา  
5)  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 
6)  มุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษาให้มากท่ีสุดเพื่อให้

สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว  
7)  เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา 
8)  เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยตรง 
 
 
 
 
 
 



  

รำยละเอียดกำรได้มำของงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2565 
 
เงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียน 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนเงินอุดหนุน จ ำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรรต่อปี ภำคเรียน ปี 

ม.ต้น 271 1,750 3,500 948,500 
ม.ปลาย 196 1,900 3,800 744,800 

467 รวม 1,693,300 
 
เงินเรียนฟรี 15 ปี 
 ค่ำหนังสือเรียน 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนเงินอุดหนุน จ ำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรรต่อปี ภำคเรียน ปี 

ม.1 73 - 764 55,772 
ม.2 91 - 877 79,807 
ม.3 107 - 949 101,543 
ม.4 57 - 1,318 75,126 
ม.5 85 - 1,263 107,355 
ม.6 54 - 1,109 59,886 

รวม 479,489 
 

อุปกรณ์กำรเรียน 
ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนเงินอุดหนุน จ ำนวนเงินที่

ได้รับจัดสรรต่อปี ภำคเรียน ปี 
ม.ต้น 271 210 420 113,820 

ม.ปลาย 196 230 460 90,160 
รวม 203,980 

 
 
 
 
 
 



  

ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนเงินอุดหนุน จ ำนวนเงินที่

ได้รับจัดสรรต่อปี ภำคเรียน ปี 
ม.ต้น 271 - 450 121,950 

ม.ปลาย 196 - 500 98,000 
รวม 219,950 

 
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมคุณธรรม/ ลูกเสือ/ เนตรนารี 
- ทัศนศึกษา 
- กิจกรรมสารสนเทศ ICT 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนเงินอุดหนุน จ ำนวนเงินที่
ได้รับจัดสรรต่อปี ภำคเรียน ปี 

ม.ต้น 271 440 880 238,480 
ม.ปลาย 196 475 950 186,200 

รวม 424,680 

 
หมำยเหตุ - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  

  กรอบระยะเวลาคาบเกี่ยว ภาคเรียนที่ 1/ 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  (1 ตุลาคม 2565 - 30 กนัยายน 2566)  กรอบระยะเวลาคาบเกี่ยว  
  ภาคเรียนที่ 2/ 2565 

  - การจัดสรรงบประมาณไม่ได้จัดสรรมาเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวแต่จัดสรร  
  มาเป็นภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครั้งแรก ร้อยละ 70 ครั้งที ่2 ร้อยละ 30  
  และอาจล่าช้าตามสถานการณ์  
- การค านวณงบประมาณอ้างอิงข้อมูลนักเรียน ก่อนปีการศึกษา 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

สรุปยอดเงินตำมกรอบยุทธศำสตร ์
   ตำรำงแสดงกรอบวงเงินรำยได้ ประมำณกำรจ ำนวนนักเรียนก่อนปีกำรศึกษำ 2565    

โรงเรียนหนองยองพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
 

ระดับช้ัน จ ำนวนนักเรียน 
ม. 1 73 
ม. 2 91 
ม. 3 107 

รวม ม.ต้น 271 
ม. 4 57 
ม. 5 85 
ม. 6 54 

รวม ม.ปลาย 196 
ทั้งหมด 467 

 

งบประมำณ 
รำยกำรกรอบวงเงิน 

ภำคเรียนที ่
1/2565 

ภำคเรียนที ่
2/2565 

รวม 

   1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 
   2. เงินคา่หนังสือเรียน 
   3. เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
   4. เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
   5. เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

846,650 
479,489 
101,990 
219,950 
212,340 

846,650 
- 

101,990 
- 

212,340 

1,693,300 
479,489 
203,980 
219,950 
424,680 

รวม 1,860,419 1,160,980 3,021,399 
 
 

ประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยเงินอุดหนุนรำยหัว  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
รำยกำรใช้จ่ำย จัดสรรร้อยละ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

1. สาธารณูปโภค 10.00 169,330  
2. ใช้หนี ้ 9.19 155,614  
3. การบริหารจัดการ 80.81 1,368,356  

รวม 100 1,693,300  
 
 
 
 
 



  

กำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน  1,368,356 บำท 

รำยกำรใช้จ่ำย จัดสรรร้อยละ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

จัดสรรเงินส่วนการบริหารจัดการ ดังนี้ 
   1. งบกลาง (ส ารองจ่าย) 
   2. การบริหารงานทั่วไป 
   3. การบริหารงานวิชาการ 

 
10 

27.64 
62.36 

 
136,835 
378,214 
853,307 

เงินส่วนการบริหาร
จัดการ 
คิดเป็น 100% 
จึงน าไปจัดสรรตาม
สัดส่วน 

รวม 100 1,368,356  
 
 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรบริหำรงำนทั่วไป 
รำยกำรใช้จ่ำย งบประมำณเงินจำกเงิน

อุดหนุนรำยหัวด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

งบประมำณเงินจำกเงิน
อุดหนุนรำยหัวด้ำนอ่ืนๆ 

รวม 
จ ำนวนเงิน 

จัดสรรร้อย
ละ 

จ ำนวนเงิน จัดสรรร้อย
ละ 

จ ำนวนเงิน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 38.41 14๕,๒๗0 0 - 14๕,๒๗0 

2. ฝ่ายบริหารบุคคล 32.92 12๔,๕๑0 0 - 12๔,๕๑0 

3. ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

27.71 10๔,๘00 100 424,680 ๕๒๙,๔๘๐ 

4. ส านักงานผู้อ านวยการ 0.96 3,๖๓๔ 0 - 3,๖๓๔ 

รวม 100 378,214 100 424,680 ๘๐๒,๘๙๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

กำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
 

รำยกำรใช้จ่ำย งบอุดหนุน 
รำยหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

งบรำยกำร
อ่ืนๆ 

เรียนฟรี 15 
ปี 

งบอ่ืนๆ รวมจ ำนวนเงิน 

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 1๖5,410 115,309 - 40,000 3๒0,719 
2. ฝ่ายกิจการนักเรียน 15,000 106,210 - - 121,210 
3. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
   (ด้านการบริหารงานวิชาการ) 

389,000 - 903,419 70,000 
1,362,419 

4. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   (ด้านการบริหารงานวิชาการ) 

๔05,000 - - 25,000 
๔30,000 

5. ฝ่ายบริหารบุคคล 
   (ด้านการบริหารงานวิชาการ) 

48,000 - - 140,000 
188,000 

6. ส านักงานอ านวยการ ๒๐,๐๐๐ - - - ๒๐,๐๐๐ 
๗. กลุ่มสาระฯภาษาไทย 20,000 - - - 20,000 
8. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 25,000 - - - 25,000 
9. กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ 25,000 - - - 25,000 
10. กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 15,000 - - - 15,000 
11. กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 25,000 100,000 - 10,000 135,000 
12. กลุ่มสาระฯศิลปะ 30,000 - - - 30,000 
13. กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 26,000 - - - 26,000 
14. กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

33,000 - - - 
33,000 

15. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 84,000 - - 84,000 
รวม 1,๒๔๑,410 405,519 903,419 285,000 2,๘๓๕,348 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตำรำงสรุปงำน/โครงกำร งบประมำณแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 256๕ 

ที ่ งำน/โครงกำร งบประมำณ 
ประเภทเงินงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนำ เงินอื่นๆ 

     3,021,399 1,693,300 424,680 285,000   

รวมงบประมำณที่ใช ้ 2,๘๓๕,348 1,๒๔๑,410 405,519 285,000   

ฝ่ำยวิชำกำร 3๒0,719 1๖5,410 115,309 40,000   

1 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 5 กลุม่
สาระการเรียนรู ้ ๑0,000  ๑0,000     

๒ 

โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ทีย่ั่งยืน TFE : Teams For 

Education ๑0,000   ๑0,000 กศจ.บึงกาฬ 

๓ ค่ายแก้ไขผลการเรยีน 5,000     5,000 ลงทะเบียน 

๔ วัดผลและประเมินผลการศึกษา 4๑,000 4๑,000       

๕ การจัดการเรยีนรู้ KKU Smart Learning 2,๐๐๐  2,๐๐๐   

๖ ประกันคณุภาพการศึกษา ๒,000 ๒,000       

๗ พัฒนานักเรียนเรียนรวมและเรียนร่วม ๕,000     ๕,000 สพม.บึงกาฬ 

๘ รับสมคัรนักเรียนใหม ่ ๓,500 ๓,500       

๙ 

ส่งเสริมการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรยีน 50,000   50,000     

๑๐ 
ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบ
ประกาศนียบตัร 9,000 5,910 3090     

๑๑ 
ระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรยีน
ด้อยโอกาส ๒0,000     ๒0,000 บริจาค/ระดมทุน 

1๒ แนะแนวสัญจร ส่งเสรมิการศึกษาต่อ 3,000 3,000       

1๓ นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC)  1,000   1,000     

1๔ เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ๑๒,000   ๑๒,000     

1๕ ปรับปรุงห้องวิชาการและห้องแนะแนว 10,000 10,000       
 



  

ตำรำงสรุปงำน/โครงกำร งบประมำณแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2565 

ที ่ งำน/โครงกำร งบประมำณ 
ประเภทเงินงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนำ เงินอื่นๆ 

     3,021,399 1,693,300 424,680 285,000   

รวมงบประมำณที่ใช ้ 2,๘๓๕,348 1,๒๔๑,410 405,519 285,000   

ฝ่ำยวิชำกำร 3๒0,719 1๖5,410 115,309 40,000   

1๖ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 50,000   50,000     

 1๗ พัฒนาห้องสมุดและส่งเสรมินิสัยรกัการอ่าน    10,000 10,000       

 1๘ ปรับปรุงพัฒนาการจดัการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ๓0,000 ๓0,000       

 1๙ จัดนิทัศการ/ น าเสนอผลงานโรงเรียน ๕0,000 ๕0,000       

ฝ่ำยบริหำรบุคคล 188,000 48,000 0 140,000   

 ๒๐ ปรับปรุงระบบบริหารงานฝ่ายบรหิารบุคคล ๓,000 ๓,000       

 ๒๑ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐       

 ๒๒ 
ประชุมสมัมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตริัชมังคลาภิเษก ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐   60,000 

กลุ่ม"รัชมังคลา
ภิเษก" 

๒๓ 

ทัศนศึกษา/ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมก าลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐ สวัสดิการ/ อ่ืนๆ 

ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ๑,๕๒๒,๔๑๙ ๓๘๙,000 0 70,000   

 2๔ พัฒนาระบบเอกสารงานพัสดุและการเงิน 5,000 5,000       

 25 จัดซื้อ/จดัหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 150,000 150,000       

 26 พัฒนาประสิทธิภาพการท างานด้านสาธารณูปโภค 160,000         

 27 ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน 70,000      70,000   

 28 เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคณุภาพ 903,419         

29 จ้างลูกจ้างช่ัวคราว 234,000 234,000    

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ๔30,000 ๔05,000 0 25,000   

 30 ปรับปรุงห้องส านักงานฝา่ยบรหิารทั่วไป 10,000 10,000       

 31 พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 200,000 200,000        



  

ตำรำงสรุปงำน/โครงกำร งบประมำณแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2565 

ที ่ งำน/โครงกำร งบประมำณ 
ประเภทเงินงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนำ เงินอื่นๆ 

     3,021,399 1,693,300 424,680 285,000   

รวมงบประมำณที่ใช ้ 2,๘๓๕,348 1,๒๔๑,410 405,519 285,000   

ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป ๔30,000 ๔05,000 0 25,000   

 32 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 30,000 30,000       

 33 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,000     6,000 สพม.บึงกาฬ 

 34 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 19,000     19,000 อบต.หนองยอง 

 35 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 20,000 20,000       

 36 ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดเพ่ือรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐       

 37 ปรับปรุงห้องประชุม 10,000 10,000       

 38 5 ส. 10,000 10,000       

 35 คัดแยกขยะมูลฝอย 5,000 5,000       

36 ชุมชนสัมพันธ์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    

๓๗ โครงการปรับปรุงงานโสตทัศนศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    

ฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน 121,210 15,000 106,210 0   

 3๘ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญต่าง ๆ 20,000   20,000     

 3๙ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30,000   30,000     

 ๔๐ ค่ายปรับพ้ืนฐานจิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนใหม่ 20,000   20,000     

 4๑ ส่งเสริม/พัฒนางานสภานักเรียน 1,210   1,210     

 4๒ 
โรงเรียนสีขาว 

               
30,000    

             
30,000      

 4๓ โรงเรียนวิถีพุทธ 15,000 15,000       

 4๔ วันไหว้ครู 5,000   5,000     

ส ำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร ๒๐,000 ๒๐,000 0 0   

 4๕ ปรับปรุงพัฒนาระบบสารบรรณ 3,000 3,000       



  

 

ตำรำงสรุปงำน/โครงกำร งบประมำณแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2565 

ที ่ งำน/โครงกำร งบประมำณ 
ประเภทเงินงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนำ เงินอื่นๆ 

     3,021,399 1,693,300 424,680 285,000   

รวมงบประมำณที่ใช ้ 2,๘๓๕,348 1,๒๔๑,410 405,519 285,000   

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ๒๐,000 ๒๐,000 0 0   

 4๖ ปรับปรุงห้องส านักงาน ๑๗,000 ๑๗,000       

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 20,000 20,000 0 0   

 4๗ 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 20,000 20,000       

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 25,000 25,000 0 0   

 4๘ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร ์ 20,000 20,000       

 4๙ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์ 5,000 5,000       

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี 25,000 15,000 0 0   

 ๕๐ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 50,000 50,000       

 ๕๑ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10,000  10,000      

 5๒ 
ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10,000 10,000       

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศกึษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 15,000 15,000 0 0   

 5๓ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 2,000 2,000       

 5๔ 

ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งเรยีนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 4,000 4,000       

5๕ โรงเรียนคุณธรรมและสอบธรรรมศึกษา ๙,๐๐๐ 9,000    



  

ตำรำงสรุปงำน/โครงกำร งบประมำณแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2565 

ที ่ งำน/โครงกำร งบประมำณ 
ประเภทเงินงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนำ เงินอื่นๆ 

     3,021,399 1,693,300 424,680 285,000   

รวมงบประมำณที่ใช ้ 2,๘๓๕,348 1,๒๔๑,410 405,519 285,000   

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สขุศึกษำและพลศึกษำ 135,000 25,000 100,000 10,000   

 5๖ 
ยกระดับและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 25,000 25,000       

 5๗ แข่งขันกีฬานักเรียนภายนอกโรงเรียน 
60,000   60,000     

 5๘ แข่งขันกีฬาภายใน 50,000   40,000 10,000 อบต. 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 30,000 30,000 0 0   

 5๙ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 10,000 10,000       

 ๖๐ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 10,000 10,000       

 ๖๑ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 10,000  10,000      

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพี 26,000 26,000 0 0   

 6๒ 
พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 1,000 1,000       

 6๓ 
ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งเรยีนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพ 20,000 20,000       

6๔ สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐    

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ                33,000              33,000                 -                     -      

 6๕ 
ปรับปรุง/พัฒนาห้องปฏิบตัิการกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 5,000 5,000       

 6๖ กิจกรรมวันคริสต์มาส 8,000  8,000      

 6๗ 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 20,000 20,000       

 
 
      



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงสรุปงำน/โครงกำร งบประมำณแผนปฏิบัติกำร ปีกำรศึกษำ 2565 

ที ่ งำน/โครงกำร งบประมำณ 
ประเภทเงินงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรมพัฒนำ เงินอื่นๆ 

     3,021,399 1,693,300 424,680 285,000   

รวมงบประมำณที่ใช ้ 2,๘๓๕,348 1,๒๔๑,410 405,519 285,000   

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน                84,000                    -                 84,000                     -      

 6๘ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี 45,000   45,000     

6๙ นักศึกษาวิชาทหาร ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐   

 ๗๐ อย.น้อย 3,000   3,000     

๗๑ อนุรักษ์พลังงาน 3,000  3,000   

 7๒ ยุวเกษตรกร 3,000   3,000     

๗๓ ค่ายวิชาการพัฒนาคุณธรรมนักเรยีน 45,000  45,000   

              



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

                                                           ที่  ๐๓๙/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 

ด้วยโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ก าหนดการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับสภาพความต้องการ

ของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ติดตามผลงานด าเนินการของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย ตรงตามก าหนด ประกอบด้วย 

 ๑.๑ นายอาทิตย์  อัมไพ ผู้อ านวยการ     ประธานกรรมการ 

 ๑.๒  นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง รองผู้อ านวยการ                         รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓  นายธีรนันท์  วัฒนะการกุล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ          รองประธานกรรมการ 

 ๑.๔  นายส าราญ  เพชรคนชม ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ   กรรมการ 

           ๑.๕  นางนงคราญ  พลลาภ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ 

 ๑.๖   นางสาวรชันีพร  วัฒนะการกุล  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ    กรรมการ 

           ๑.๗  สิบเอกธันวา  สุพรรณราช         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป      กรรมการ 

 ๑.๘  นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวาง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ   กรรมการและเลขานุการ     

 ๑.๙  นางสาวมัลลิกา  ปุเรนเต       เจ้าหน้าที่ส านักงานผู้อ านวยการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 
 



  

๒. คณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท างาน/โครงการ/กิจกรรม  มีหน้าที่ วิเคราะห์และจัดท างาน/โครงการ/กิจกรรม ให้

สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วย 

 ๒.๑  นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

 ๒.๒  นายธีรนันท์  วัฒนะการกุล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 

 ๒.๓  นายส าราญ  เพชรคนชม ที่ปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 

           ๒.๔  นางนงคราญ  พลลาภ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ 

 ๒.๕   นางสาวรชันีพร  วัฒนะการกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ    กรรมการ 

           ๒.๖  สิบเอกธันวา  สุพรรณราช         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป      กรรมการ 

 ๒.๗  นางยุคลธร  เพชรคนชม คร ู กรรมการ 

 ๒.๘   นางศิราพร   จันปุ่ม คร ู กรรมการ 

 ๒.๙  นางฉัตรลดา  สุวรรณไตร คร ู กรรมการ 

 ๒.๑๐ ว่าที่ ร.ท.คงกฤช  สีแก้วสิ่ว          คร ู กรรมการ 

 ๒.๑๑ นายวรพิพัฒน์ จันทสาร ครู   กรรมการ 

 ๒.๑๒ นายศุภัคษร  มูลมี           ครู  กรรมการ 

 ๒.๑๓ นางสาวธนิยาภรณ์  จ าปาแดง ครู  กรรมการ 

 ๒.๑๔ นางสาวสุกัญญา  จันชะล้ า       คร ู กรรมการ 

 ๒.๑๕ นายบฤงคพ  ดกเอียร์            ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

          ๒.๑๖ นางสาววรรณภิา  หาญธงชัย     ครูผู้ช่วย                        กรรมการ 

 ๒.๑๗  นางสาวลัดดาวลัย์  ไกรโหล ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 

 ๒.๑๘ นายสุเมธ  วงศ์สุธรรม   ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 

 ๒.๑๙ นายณัฐพงษ์ แง่พรม ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 

 ๒.๒๐ นางสาวสุดารัตน์ ทิราชรัตน์ ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 

 ๒.๒๑  นางสาวศิริพร สิมลา ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

          ๒.๒๒  นางสาวธนาพร น่าบัณฑิต ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

 ๒.๒๓  นางยุพา  คชาสัมฤทธิ์  พนักงานราชการ                    กรรมการ 

 ๒.๒๔ นางสาวสุพัตรา ก้อนศรี พนักงานราชการ กรรมการ 

 ๒.๒๕  นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวาง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ     

 ๒.๒๖ นางสาวมัลลิกา  ปุเรนเต       เจ้าหน้าที่ส านักงานผู้อ านวยการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 



  

๓. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่ม  มีหน้าที่ เรียบเรียงเอกสารข้อมูลจากฝ่าย วิเคราะห์และจัดท าแผน และฝ่ายส านักงาน

ผู้อ านวยการน ามาเรียบเรียง พิมพ์ และจัดท ารูปเล่มให้สมบูรณ์ ประกอบด้วย   

 ๓.๑  นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

 ๓.๒  นายธีรนันท์  วัฒนะการกุล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ          รองประธานกรรมการ 

 ๓.๓ นางฉัตรลดา  สุวรรณไตร คร ู กรรมการ 

 ๓.๔ นางสาววรรณิภา  หาญธงชัย     ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 

 ๓.๕   นางสาวสุพัตรา ก้อนศรี ครูผู้สอน กรรมการ 

 ๓.๖ นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวาง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ   กรรมการและเลขานุการ     

 ๓.๗ นางสาวมัลลิกา  ปุเรนเต       เจ้าหน้าที่ส านักงานผู้อ านวยการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายงานอย่างเต็มความสามารถ ส าเร็จเสร็จสิ้นด้วยความ

เรียบร้อยตามก าหนดเวลา 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

       สั่ง   ณ   วันที่  ๒๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

(นายอาทิตย์ อัมไพ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 

 
 

 
 

 


