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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนเวยีงแก่นวทิยาคม 
 
 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมมีมติเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ซึ่งเกิดจากความ

ร่วมมือของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม และ

เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก คณะกรรมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จึงขอขอบคุณคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปีงบประมาณ 2563  ของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมทุกท่าน 

 

 

 

ร.ต.อ. 

                                                                                 (ดอน  สมควร)   

ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน 

                                                                          โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 

 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 เล่มนี้จัดทําขึน้เพื่อเป็นกรอบและแนวการ

ดําเนินงานของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ซึ่งเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยคํานึงถึงกรอบ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ตามนโยบายโรงเรียน สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้    

มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 และ

ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงานของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนปฏิบัติ

การประจําปีงบประมาณ 2563 เล่มนี้จะเป็นคู่มือและแนวทางปฏิบัติให้บังเกิดผลสําเร็จ      

ตามหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

              สิบเอก 

                                  (จรัญ   สุธาพจน)์ 

                รองผูอ้ํานวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 

 

 

 

              ว่าที่รอ้ยโท 

                                (ณัฐรัชต ์  ใหญ่ผา) 

                ผูอ้ํานวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 
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ตอนที่ 1 

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลสถานศกึษา 

 
1.  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม  ก่อตั้งโดยสภาตําบลหล่ายงาว ตําบลม่วงยาย และตําบล

ปอ ได้รับจัดสรรที่ดินตรงข้ามฐานพัฒนาการย่อยที่ 2 กรป.กลาง บ้านหล่ายงาว ในเนื้อที่ 45 

ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา เสนอต่อทางราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา จนกระทั่งวันที่ 11 

ธันวาคม พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแต่งตั้งโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมขึ้น 

และเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา ได้รับบรรจุข้าราชการครู 

จํานวน 5 อัตรา และมีนายจรูญ ฉ่ํากมล รักษาการในตําแหน่งครูใหญ่  ได้รับงบประมาณใน

การสรา้งอาคารเรยีนชั่วคราวจํานวน   50,000 บาท โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมได้รับคัดเลือก

จากชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียน 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝันของอําเภอ เวียงแก่นตั้งแต่ปี 

2546 เป็นต้นมา ภายใต้ลักษณะภูมปิระเทศที่เป็นพืน้ที่สูง มีภูเขาสลับซับซ้อน มีแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทางด้านทิศเหนือและตะวันออก โดยมีลําน้ําโขงและเทือกเขาดอยผาหม่นเป็นเส้นกั้นเขตแดน

ระหว่างประเทศ ให้บริการการศึกษาในเขตพื้นที่ 4 ตําบล คือ ตําบลม่วงยาย ตําบลหล่ายงาว 

ตําบลท่าข้าม และตําบลปอ  

2.  ที่ตั้ง 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ 1 ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น 

จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310โทรศัพท์ 053-608130-1 โทรสาร  053-608288 

website http://www.wkk-school.ac.th/webwkk/index1.php สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เปิดสอนตั้งแต่ ระดับ ช้ัน ม.1 ถึงระดับ ช้ัน ม.6 มีเขตพื้นที่

บริการ 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลหล่ายงาว ตําบลม่วงยาย ตําบลท่าข้าม และตําบลปอ 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพโรงเรียนเวียงแก่นวทิยาคม 

 

http://www.wkk-school.ac.th/webwkk/index1.php


 

 

3. โครงสร้างการบริหารจัดการงานโรงเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. งานกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้  

2. งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  

3. งานวัดผลและ

ประเมินผล  

4. งานทะเบียน/งานรับ

นักเรียน 

5. งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  

6. งานห้องสมดุ 

7. งานการเรียน 

    การสอน  

8. งานวิจัยการศึกษา  

9. งานนิเทศการสอน 

10. งานพัฒนา   

ผลสัมฤทธิ์  

      ทางการเรียน  

11. งานทักษะวชิาการ  

12. งานเปดิบ้านวิชาการ 

13. งานสง่เสรมิพัฒนา

แหลง่เรียนรู้ 

14. งานแนะแนว 

15. งานโครงการพิเศษ 

     - โรงเรียนในฝัน 

     - อาเซียนศึกษา 

     - โรงเรียนเรยีนร่วม 

16. งานสํานักงานกลุ่ม 

1. งานธุรการ  

2. งานบุคลากร  

3. งานประชาสัมพันธ ์ 

4. งานคณะกรรมการ 

    สถานศึกษา  

5. งานปฏคิม  

6. งานสํานกังานกลุ่ม  

1. งานระบบดแูล 

   ช่วยเหลือนักเรียน  

2. งานส่งเสรมิระเบียบ 

    วินัย คุณธรรม และ 

    จริยธรรม 

3. งานสภานกัเรียน 

4. งานส่งเสรมิ 

    วัฒนธรรมประเพณี 

    และวันสําคัญ 

5. งานสถานศึกษาสขีาว 

6. งานเวรรักษาความ  

    ปลอดภัย 

7. งานระบบจราจรใน 

    โรงเรียน 

8. งาน 6 กิจกรรม 

    รอบวัน 

9. งานปฐมนเิทศ 

10. งานสัมพันธช์ุมชน 

11. งานโครงการพิเศษ 

     - โรงเรียนวิถีพุทธ 

     - โรงเรียนสุจริต 

     - โรงเรียนคุณธรรม 

12. งานสํานกังานกลุ่ม 

1. งานโรงเรียนส่งเสรมิ 

    คุณภาพ 

2. งานโภชนาการ. 

3. งานอาคารสถานที ่

4. งานโสตทัศนศึกษา 

5. งานนักการภารโรง 

    และลูกจ้าง 

6. งานสาธารณูปโภค 

7. งานเทคโนโลยแีละ 

    สารสนเทศ 

8. งานบ้านพกันักเรียน 

9. งานดนตรแีละ 

    ดุรยิางค์ 

10. งานธนาคารขยะ 

11. งานป้องกันภัยพิบัต ิ

12. งานยานพาหนะ 

13. งานประกัน 

     อุบัติเหตุนักเรียน 

14. งานโครงการพิเศษ 

     - เศรษฐกิจ 

        พอเพียง 

15. งานสาํนักงานกลุม่ 

1. งานแผนงาน  

2. งานการเงินและบญัช ี 

3. งานพัสดแุละ  

    สินทรัพย์  

4. งานสารสนเทศ 

5. งานควบคุมภายใน 

    และตรวจสอบภายใน  

6. งานรา้นค้าสวัสดิการ  

7. งานประกันคุณภาพ 

    การศึกษา  

8. งานโครงการพิเศษ 

     - โรงเรียน 

        มาตรฐานสากล  

9. งานสํานกังานกลุ่ม  

หน.กลุ่มบรหิาร 

งานวิชาการ 

  

 
 

หน.กลุ่มบรหิาร 

งานอํานวยการ 

  

 

หน.กลุ่มบรหิาร 

งานกิจการนักเรียน 

  

 

 

 

 

หน.กลุ่มบรหิาร 

งานทั่วไป 

  

 

 

หน.กลุ่มบรหิารงาน 

แผนงานและงบประมาณ 

  

 

 

 

 

ชมรมผู้ปกครองและคร ูชมรมศิษยเ์ก่า 

ผู้อํานวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อํานวยการโรงเรียน 



 

 

4. ผลงานที่ประสบความส าเร็จท่ีผ่านมา 

4.1 ระดับโรงเรยีน 
 

ที่ ปีการศึกษา รางวัลเกียรติบัตรที่ได้รับ 

1 2559 ได้รับการรับรองผลการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนใน

โครงการโรงเรียนดีประจําอําเภอ (โรงเรยีนในฝัน) ปีการศกึษา 

2559 จาก สพม.36ระดับดีเด่น โครงการประเมินความยั่งยืนของ

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจําอําเภอ ปีการศกึษา 2559 

2 2560 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการ

สถานศกึษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2558 (28 

เมษายน 2560) 

3 2560 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  

จากคุรุสภา 

4 2562  ได้รับรางวัลสถานศกึษาปลอดภัย ประจําปี 2562 
 

4.2 ระดับครู  

ที่ ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล   

1 2559 นายสุริยา บุดดี รางวัลที่ได้รับ ครูผูส้อนดีเด่นจากกลุ่มมัธยมศกึษา

ตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36 

2 2559 นายอภิชัย สมบัติใหม่ รางวัลที่ได้รับ ครูผูส้อนดีเด่นจากกลุ่ม

มัธยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36 

3 2559 นางสาวสุกัญญา สว่างวัล รางวัลที่ได้รับ ครูผูส้อนดีเด่นจากกลุ่ม

มัธยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36 

4 2559 นางสาววาสินี สายฟ้ายก รางวัลที่ได้รับ ครูผูส้อนดีเด่นจากกลุ่ม

มัธยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36 

5 2559 นายมงคล แสนเมือง รางวัลที่ได้รับ บุคลากรดีเด่น จากกลุ่ม

มัธยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36 

6 2559 นางฐิติชญา จินะราช รางวัลที่ได้รับ บุคลากรดีเด่น จากกลุ่ม

มัธยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36 

7 2559 นายสุริยา  บุดดี รางวัลที่ได้รับ ครูผูม้ีผลงานวิจัยดี ระดับภูมภิาค 

ประจําปี 2559 จากคุรุสภา 

 
  



 

 

ที่ ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล   

8 2559 นายสุริยา  บุดดี รางวัลที่ได้รับ ครูผูม้ีผลงานวิจัยชมเชย ระดับประเทศ

ประจําปี 2559 จากคุรุสภา 

9 2559 นายสุริยา  บุดดี รางวัลที่ได้รับ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC  

AWARDS) ปีการศึกษา 2559 เหรียญเงินครูผูส้อนยอดเยี่ยมด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษายอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น 

10 2559 นายสายัญ  ธรรมจันตา รางวัลที่ได้รับ รางวัลเกียรติยศ โครงการ

ประเมินคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน

ราชการ ลูกจ้าง เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ 

ประจําปีการศึกษา 2559 (SPM 36 Awards) สาขา ครูผู้สอน สังคม

ศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศกึษาตอนปลาย 

11 2559 นางสาวบุหงา  คําบัว รางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม โครงการ

ประเมินคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน

ราชการ ลูกจ้าง เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ 

ประจําปีการศึกษา 2559 (SPM 36 Awards) สาขา ครูผู้สอน

คณิตศาสตร์ มัธยมศกึษาตอนปลาย 

13 2560 นายสุริยา  บุดดี รางวัลที่ได้รับ ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น ปี 2560 จาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงราย 

14 2560 นางสาววาสินี สายฟ้ายก นางสาวศิริรพ  รังษี และนางสาวรัชนีวรรณ  

พึ่งพวก รางวัลที่ได้รับ รางวัลที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 600 บาท จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

คณะกรรมการ การประกวดโครงงานภาษาไทย (โครงงานต่อเนื่อง) 

ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ณ ห้องพวงชมพู

อาคาร M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

15 2560 นางสาวนราทิพย์ นรินทร์ และนางสาวทัยริกา  ปินตามูล ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ในโครงการการ

จัดตัง้รา้นหมอภาษา จากมหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 

16 2561 นายสุริยา  บุดดี  รางวัลครูผู้สอนดี เด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ของครุสภา ระดับจังหวัด 

 



 

 

ที่ ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล   

17 2561 นายสายัญ  ธรรมจันตา  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมของครุสภา ระดับจังหวัด 

18 2562 นายสุริยา   บุดดี  รางวัลผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรร 

ประจําปี 2562 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

19 2562 นายสายัญ   ธรรมจันตา  รางวัลผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัด

สรร ประจําปี 2562 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

20 2562 นางสาวพัชริน   โนวิชัย  รางวัลผูว้ิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัด

สรร ประจําปี 2562 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

21 2562 นางสาวปัญญพัฒน์   เขตกัน  รางวัลผูว้ิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับ

การคัดสรร ประจําปี 2562 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

22 2562 นายสุริยา   บุดดี  รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2562 ระดับดี

เยี่ยม (ชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น) จากสหวิทยาเขตอิงโขง 

23 2562 นายสายัญ   ธรรมจันตา  รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 พ.ศ.2562 

ระดับดีมาก (ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย) จากสหวิทยาเขตอิงโขง 

 

4.3 ระดับนักเรยีน 

           สรุปผลกิจกรรมการแขง่ขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

สพม. เขต 36 จังหวัดเชยีงราย ประจําปี 2562 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรยีญ อันดับ นักเรยีน 

1 ภาษาไทย การแขง่ขันคัดลายมอื

สื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 

 

ทอง ชนะเลิศ - เด็กหญิงวรรณิดา  แสงงาม 

 

2 ภาษาไทย การแขง่ขันกวีเยาวชน

คนรุ่นใหม ่กาพย์ยานี 

11 (6 บท) ม.1-ม.3 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 

1 

- เด็กหญิงจรีนันท์  แซ่มัว 

- เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญยวง  

3  

ภาษาไทย 

การแขง่ขันการท่อง

อาขยานทํานองเสนาะ 

ม.1-ม.3 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 

1 

- เด็กหญิงพิมพร  ศรชัยปัญญา 



 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรยีญ อันดับ นักเรยีน 

4 ภาษาไทย การแขง่ขันต่อคําศัพท์

ภาษาไทย (คําคมเดิม) 

ม.4-ม.6 

ทอง 5 - นางสาวดรุณี  ประทุมดี 

5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร ์ประเภท

บูรณาการความรูใ้น

คณิตศาสตรไ์ป

ประยุกต์ใช ้ม.1-ม.3 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 

1 

- เด็กหญิงกานตธิ์ดา  แซ่หวา้ 

- เด็กหญิงพรรณวษา  วรรณศรี 

- เด็กหญิงภูรศิรา  วรจันทร์เพ็ญศรี 

6 คณิตศาสตร์ การแขง่ขันคิดเลขเร็ว 

ม.4-ม.6 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 

1 

- นายวิทวัส  ชัยวงศ์ 

7 คณิตศาสตร์ การแขง่ขันซูโดกุ  

ม.1-ม.3 

ทอง 6 - เด็กหญิงสุภาภัทร  อุสาใจ 

8 คณิตศาสตร์ การแขง่ขันซูโดกุ  

ม.4-ม.6 

ทอง 4 - นางสาวศศติา  สอี่อน 

 

9 วิทยาศาสตร์ การแขง่ขันการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์ 

(Science Show)  

ม.1-ม.3 

ทอง 7 - เด็กหญิงกลมลักษณ ์ บุญยัน 
- เด็กหญงิปิยฉัตร  วงศ์บญุชัยเลิศ 

- เด็กหญิงวรรณิสา  ไชยลังกา 

10 วิทยาศาสตร์ การแขง่ขันการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์ 

(Science Show)  

ม.4-ม.6 

ทอง 4 - นางสาววารุณี  ศรชัยปัญญา 

- นายวุฒชิัย  แก้วสุข 

- นางสาวอารี  นิธิเดชรัตนกุล 

 

11 สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง

คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 

2 

- เด็กหญิงฐิตชิญา   นุธรรม 

- เด็กหญิงนารรัีตน์  ส่งละออง 

- เด็กหญิงพรพรรณ  พริะคํา 

- เด็กหญิงพัชรพร  เตรียมทนะ 

- เด็กหญิงพัชรา  ศรีสุวรรณ 

 

 



 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรยีญ อันดับ นักเรยีน 

12 สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเพลง

คุณธรรม ม.4-ม.6 

ทอง 4 - นางสาวนภรัตน์  แซ่ฟ้า 
- นางสาวศิริพร  ฟา้รุง่ทวทีรัพย์ 

- นางสาวสุตาภัทร  หัตถกอง 

- นางสาวสุธิดา  ธงนําทรัพย์ 

- นางสาวสุพัตรา  หัตถกอง 

13 สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน

คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 

2 

- เด็กหญิงจณิหน์ิภา  วงศชั์ย 
- เด็กหญิงมุกดาภรณ์   แซ่เห้อ 

- เด็กหญิงวรัชยา   หัตถอง 

- เด็กหญิงเวธกา  บุดด ี
- เด็กหญิงไพรพนา  ไชยลังการ 

14 สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดโครงงาน

คุณธรรม ม.4-ม.6 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 

1 

- นางสาวจนิตนา   ยาวิเลิง 

- นางสาวชนิตา   แซ่ลี 
- นางสาวณัฐกมล  ขวัญชัยประทาน 

- นางสาวรุจติา  บุดดี 

- นางสาวอารีญา   วรรณศรี 

15 สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

การประกวดภาพยนตร์

สั้น ม.1-ม.3 

 

 

ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 

1 

- เด็กหญิงกุลจิรา  เดียวเขตวติร์ 

- เด็กหญิงจรินันท์   ไชยยะ 

- เด็กหญิงชนิษฐา   สุระ 

- เด็กหญิงมัณฑติา   แซ่ลี 

- เด็กชายวันเฉลิม   มนทา 
16 สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์

สั้น  

ม.4-ม.6 

ทอง 4 - นายจิณณวัตร   ขันทะ 

- นายจีรทีปต ์  ศิริพงษ์กุล 

- นายนัฐวุฒิ   จรูญสกุลวงศ ์

- นายมตมินต์   แสงงาม 

- นายวศกร   แก้วแพร่ 

 

17 

สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน

คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง 6 - เด็กหญิงช่อชมพู  ชัยชมภู 

18 สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทาน

คุณธรรม ม.4-ม.6 

 

ทอง 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 

1 

- นายธีรวัต  ชัยราช 



 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรยีญ อันดับ นักเรยีน 

19 สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท

ไทย ม.1-ม.3 

ทอง 5 - เด็กชายชนิพัฒน์  หัตถกอง 
- เด็กหญิงวนิดา  พจนาวรากลุ 

  

20 สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาท

ไทย ม.4-ม.6 

ทอง 6 - นางสาวพิศมัย  แสงซ่งพงษ์พันธุ ์

- นายอภิศักดิ์  พจนาวรากุล 

21 สุขศึกษา  

และพลศึกษา 

การแขง่ขันตอบปัญหา

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.4-ม.6 

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 

2 

- นางสาวบุษบา  บุดดี 
- นางสาวพรทิพย ์ กาณ์รมณีกลุ 

  

 

22 ศลิปะ-

ทัศนศิลป์ 

การแขง่ขันวาดภาพ

ระบายสี  

ทอง รอง

ชนะเลิศ

อันดับที่ 

1 

- นางสาวสกลรัตน์  ลือชา 

23 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขันขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 

ม.1-ม.3 

ทอง  

5 

- เด็กชายบุญฤทธ์ิ  จ้าวสทิธิโชค 

24 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขันขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 

ม.4-ม.6 

ทอง 5 - นายวุฒิชัย  แก้วสุข 

25 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขันขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง ประเภท

หญิง ม.4-ม.6 

 

ทอง 

9 - นางสาวรินรดา  พงศน์วบูรณ ์

 

26 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขันขับร้องเพลง

สากล  

ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ทอง 5 - นายธนาไพร  แซ่ซ้ง 

27 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขันขับร้องเพลง

สากล  

ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง 8 - นางสาวชุติภา   แซ่ว้า 

 

 



 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรยีญ อันดับ นักเรยีน 

28 ศลิปะ-ดนตรี การแขง่ขันขับร้องเพลง

พระราชนิพนธ์ 

ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง 7 - นางสาวพรสุดา  อัมเรศ 

29 ภาษาต่าง 

ประเทศ 

การแขง่ขันเล่านิทาน 

(Story Telling)  

ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ - นางสาวพัชรี  วงศน์ภา

ไพศาล 

30 ภาษาต่าง 

ประเทศ 

การแขง่ขันพูด 

เพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น  

ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ - นางสาวอทิตยา  จางสริิกุล 

- นายเฉลิมวงศ ์ นพิัทธ์สกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีดังน้ี 
 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เหรยีญ

ทอง 

เหรยีญ

เงนิ 

เหรยีญ

ทองแดง 

เข้า

ร่วม 

จ านวน

รายการ 

1 ภาษาไทย 4 3 3 3 13 

2 คณิตศาสตร์ 4 2 2 3 11 

3 วิทยาศาสตร์ 2 7 1 2 12 

4 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 10 - - - 10 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 1 - 2 

6 ศลิปะ-ทัศนศิลป์ 1 4 - - 5 

7 ศลิปะ-ดนตรี 5 - - - 5 

8 ภาษาต่างประเทศ 3 5 2 - 10 

9 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 3 3 - - 6 

10 คอมพิวเตอร์ 3 1 2 - 6 

11 การงานอาชีพ 3 - - - 3 

12 เรียนรวม-ภาษาไทย 2 1 - - 3 

รวม 42 26 11 9 88 

สรุปผลรวมรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปะหัตกรรม ครั้งท่ี 69 ณ โรงเรยีนเทงิวทิยาคม 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

เหรยีญทอง เหรยีญเงนิ เหรยีญทองแดง เข้าร่วม 

42 26 11 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 8.89 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผูเ้รียนมีความใฝรู่้และเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 10.00 8.91 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทําเป็น 10.00 8.66 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน 
20.00 5.60 

ต้อง

ปรับปรุง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

เป็นสําคัญ 
10.00 8.00 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศกึษา 
5.00 4.30 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศกึษา

และต้นสังกัด 
5.00 3.54 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชีท้ี่ 9 ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 
5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
5.00 4.00 ด ี

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชีท้ี่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาท 

ของสถานศกึษา 
5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว

ทางการปฏิรูปการศกึษา 
 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 74.41 พอใช้ 

 



 

 

 
 

การรับรองมาตรฐาน 

สถานศึกษา ระดับมัธยมศกึษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป    (      ) ใช่       () ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้   () ใช่   (    ) ไม่ใช ่

 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรับปรุงหรอืต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

(    ) ใช่ ()ไม่ใช่   
 

                             สรปุผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                            (    )  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   

                            ()   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 2 

ทศิทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 

วิสัยทัศน์ สพฐ. 

“สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานขอองประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2563 บนพื้นฐานของความ

เป็นไทยรวมทั้งลดช่องว่างของคุณภาพการศึกษา และลดความเสี่ยงของการออกกลางคัน   

โดยพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” 
 

พันธกิจ สพฐ. 

“พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้          

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลด้วยการบริหารจัดการแบบมี

ส่วนรว่มและการกระจายอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

เป้าประสงค์ สพฐ. 

1. ผูเ้รียนทุกคนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบ 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศกึษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพเต็ม 

ศักยภาพ 

4. สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา มคีวามเข้มแข็ง ตามหลักธรรมา 

ภบิาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศกึษาขั้นพืน้ฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาขั้นพื้นฐานส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอํานาจสู่ 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา รวมทั้งบูรณาการการทํางานภายในสํานักต่างๆ 

6. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและ 

บุคลากร มคีวามปลอดภัยมั่นคง 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ สพฐ. 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชวีิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. ขยาย โอกาสทางการศกึษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผูเ้รียนได้รับโอกาสในการพัฒนา 

เต็มตามศักยภาพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

อย่างมคีุณภาพ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง 

การศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วนและความรว่มมือกับ

องค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษา 

6. พัฒนาการศกึษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

วิสัยทัศน์โรงเรยีน (Vision)  

 พัฒนาศักยภาพผู้ เรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย             

มีคุณธรรม จรยิธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจโรงเรียน (Mission)  

1. พัฒนานักเรียนให้มคีุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศกึษา 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครือข่ายให้

เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและคุณลักษณะนักเรียน

ศตวรรษที่ 21 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5. พัฒนานักเรียนให้มศีักยภาพเป็นพลโลกบนพืน้ฐานของความเป็นไทย 

6. พัฒนานักเรียนให้มคีุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 

7. ส่งเสริมการดํารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เป้าประสงค์โรงเรยีน (Goals) 

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐาน

การศกึษา 

2.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคี

เครือขา่ยที่สนับสนุน ส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 

3.  ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของ

สังคมและชุมชน 

5. ผูเ้รียนได้การพัฒนาให้เป็นพลโลกบนพืน้ฐานความเป็นไทย 

6. นักเรียนมคีุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รักในสถาบันหลักของชาติ และ

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

7. นักเรียนน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดํารงชีวติ 
 

กลยุทธ์โรงเรียน (strategy)  

1.  พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนตามหลักสูตร มาตรฐานการศกึษา  

2.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

3.  พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล และทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือขา่ย 

5.  พัฒนาผูเ้รียนให้มศีักยภาพเป็นพลโลกบนพืน้ฐานความเป็นไทย 

6.  ปลูกฝังนักเรียนให้มคีุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรักในสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

7.  ส่งเสริมนักเรียนในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ดําเนนิชีวติ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค่านิยมองค์กร 

KAEN 

 K = Knowledge องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 A = Achievement การทํางานที่มุ่งเน้นความสําเร็จ 

 E = Efficiency ระบบการทํางานที่มีประสทิธิภาพ 

N = Nobility ยึดมั่นคุณธรรม 
  

สมรรถนะหลักของโรงเรยีน 

1) ความยึดมั่นในคุณธรรม 

2) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

3) การมสี่วนรว่ม 
 

วัฒนธรรมองค์กร 

 รักในองค์กร และให้เกียรตซิึ่งกันและกัน 
 

เอกลักษณ์โรงเรียน 

 ร่มรื่นด้วยธรรมชาติ  หลากหลายวัฒนธรรมชนเผา่ 

อัตลักษณ์โรงเรยีน 

 มีวนิัย ใฝ่เรยีนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรม 
 

ปณิธาน 

 สร้างคนดี  สู่สังคมโลก 
 

คติพจน์ 

อตฺตนา โจทยตฺตานํ (จงเตอืนตนด้วยตนเอง) 
 

ปรัชญา 

รู้หน้าที่ มีนํ้าใจ ใฝศ่กึษา นําปรัชญาชีวติเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  

2. ความสามารถในการคิด  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  

4. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ  

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  



 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตรยิ์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวนิัย 

4. ใฝ่เรยีนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

6. มุ่งมั่นในการทํางาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
 

นวัตกรรมโรงเรียน 

 WKK-MODEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนเวียงแก่นวทิยาคม 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรยีน ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรยีน ด ี

๑) ผูเ้รียนร้อยละ 79 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 

    การคิดคํานวณระดับดีขึ้นไป 

ด ี

๒) ผูเ้รียนร้อยละ 76 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห ์คิดอย่างมี 

    วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาระดับดีขึ้นไป 

ด ี

๓) ผูเ้รียนร้อยละ 78 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด ี

๔) ผูเ้รียนร้อยละ 80  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

    การสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 

ด ี

๕) ผูเ้รียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศกึษา   

    ระดับดีขึ้นไป 

ปานกลาง 

๖) ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีความรู ้ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

    ระดับดีขึ้นไป 

ด ี

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน ด ี

๑) ผูเ้รียนร้อยละ 76 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ด ี

๒) ผูเ้รียนร้อยละ 78 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ด ี

๓) ผูเ้รียนร้อยละ 78 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ด ี

๔) ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจติสังคม ด ี

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดี 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ด ี

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาที่มปีระสิทธิภาพ ด ี

๒.๓ ดําเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศกึษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     

ด ี

๒.๔ ครูและบุคลากรรอ้ยละ 78 ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ ด ี

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้ ด ี



 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 

การเรียนรู้ 

ด ี

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดี 

๓.๑ ครูผูส้อนร้อยละ 76 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นการดําเนินชีวติ 

ด ี

๓.๒ ครูผูส้อนร้อยละ 76 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 

ที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

ด ี

๓.๓ ครูผูส้อนร้อยละ 78 มีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก ด ี

๓.๔ ครูผูส้อนร้อยละ 76 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ  

และนําผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

ด ี

๓.๕ ครูผูส้อนร้อยละ 75 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลป้อนกลับเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ด ี

สภาพความส าเร็จท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 โครงการแตล่ะโครงการตามแผนปฏิบัติการจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส่งผลให้บรรลุ

เป้าหมายในแตล่ะกลยุทธ์ของโรงเรียนซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศที่โรงเรียนตั้งไว้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 3 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
 

กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ 

1.  พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนตามหลักสูตร 

มาตรฐานการศกึษา  

1. ยกผลสัมฤทธิ ์(O-NET) 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษา 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2.  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 

สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม้ี

คุณภาพตามมาตรฐาน 

10. พัฒนางาน ICT 

11. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 

12. พัฒนางานอาคารสถานที่ 

13. พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 

14. พัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

15. ทัศนศึกษา ม.1 

16. ทัศนศึกษา ม.2 

17. ทัศนศึกษา ม.3 

18. ทัศนศึกษา ม.4 

19. ทัศนศึกษา ม.5 

20. ทัศนศึกษา ม.6 

3.  พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีศักยภาพ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล และ

ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

21. แขง่ขันทักษะวิชาการนักเรียน 

22. ค่ายดาราศาสตรน์ักเรียน ม.4-6 

23. พัฒนางานวัดผลและประเมินผล 

24. พัฒนางานทะเบียน 

25. พัฒนางานจัดการเรยีนการสอน 

26. พัฒนางานงานหลักสูตรสถานศกึษา 

27. รําลึกครูกลอนสุนทรภู่ 

 



 

 

กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ 

 28. เปิดบ้านวชิาการ 

29. ความรูก้้าวสู่มหาลัย 

30. พัฒนางานเรียนรวม 

31. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 

32. หมอภาษา 

33. ค่ายคณิตศาสตร์ 

34. อาเซียน 

35. ค่ายภาษาอังกฤษ 

36. ค่ายภาษาญี่ปุ่น 

37. ทวิศกึษา 

38. พัฒนางานหอ้งสมุด 

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี

คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล    

ด้วยการมสี่วนรว่มของภาคีเครือขา่ย 

39. เดินทางไปราชการ 

40. พัฒนางานบุคคล 

41. จา้งครูผูม้ีความรูเ้ฉพาะ 

42. ศกึษาดูงานคณะครู 

43. พัฒนางานบ้านพักนักเรียน 

44. พัฒนางานธุรการ 

45. พัฒนางานปฏิคม 

46. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

47. พัฒนางานแผนงาน 

48. งานประกันคุณภาพการศกึษา 

49. พัฒนางานการเงนิและบัญชี 

50. พัฒนางานงานพัสดุ 

51. พัฒนางานสารสนเทศ 

52. พัฒนาสํานักงานกลุ่มแผนงาน และงบประมาณ 

53. สาธารณูปโภค 

54. ยานพาหนะ 

55. พัฒนางานป้องกันภัยพิบัติ 

56. พัฒนาสํานักงานบริหารทั่วไป 

57. พัฒนางานสํานักงานกลุ่มวชิาการ 

 



 

 

กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ 

 58. พัฒนางานสํานักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 

5.  พัฒนาผู้เรยีนให้มศีักยภาพเป็นพล

โลกบนพืน้ฐานความเป็นไทย 

59. พัฒนางานดุริยางค์ 

60. พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ 

61. พัฒนางานโภชนาการ 

62. กีฬาสี/กลุ่มมัธยม/จังหวัด/สบทบกีฬา 

63. ส่งเสริมด้านกีฬา 

6.  ปลูกฝังนักเรียนให้มคีุณธรรม 

จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์      

มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตรยิ์ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

64. ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

65. ค่ายพัฒนางานนักศึกษา วชิาทหาร 

66. พัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน 

67. ส่งเสริมระเบียบวินัย 

68. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

69. โรงเรียนวิถีพุทธ 

70. โรงเรียนสีขาว 

71. จราจรโรงเรียน 

72. ปัจฉิมนเิทศ 

73. ปฐมนิเทศ 

74. พัฒนางานแนะแนว 

75. พัฒนาระบบสภานักเรียน 

7.  ส่งเสริมนักเรียนในการน้อมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการดําเนินชีวติ 

76. พัฒนางานธนาคารขยะ 

77. พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 

78. พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการตามกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์โรงเรียน  : กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนตามหลักสูตร มาตรฐานการศกึษา 
                                          

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ยกผลสัมฤทธิ์ (O-NET) นางสาวอนุสรา  อุ่นคํา 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางจันทิรา  อนิต๊ะอดทน 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายศักดิ์ชัย  วงศน์ภาไพรศาล 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวอาภสิรา  กันธะนะ 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ นายสายัญ  ธรรมจันตา 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษา นายเจษฎา  คําเป็ก 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ว่าที่รอ้ยโทเฉลิมพล  เผ่าต๊ะใจ 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นายวัชรพงษ์  วงศเ์ทพ 

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสุชัญญา  ชัยมงคล 

 

กลยุทธ์โรงเรียน  : กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู ้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
                                          

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนางาน ICT  นางบานเย็น  รู้ธรรม 

2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ นางบานเย็น  รู้ธรรม 

3 พัฒนางานอาคารสถานที่ นายยุทธศาสตร์  อัมรินทร์ 

4 พัฒนางานโสตทัศนศกึษา นายพรพัฒน์  บานแย้ม 

5 พัฒนาสื่อและนวัตกรรม นายรัฐศาสตร์  หน้างาม 

6 ทัศนศึกษา ม.1 นายรัฐศาสตร์  หน้างาม 

7 ทัศนศึกษา ม.2 นายอดิพงษ์  ไชยมงคล 

8 ทัศนศึกษา ม.3 นายสายัญ  ธรรมจันตา 

9 ทัศนศึกษา ม.4 นางนาฎสุดา  ใจคํา 

10 ทัศนศึกษา ม.5 นางวาสิน ี สายฟ้ายก 

11 ทัศนศึกษา ม.6 นางสาวพัชริน  โนวิชัย 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์โรงเรียน  : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้มศีักยภาพเทียบเคียง 

มาตรฐานสากล และทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
                                          

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แขง่ขันทักษะวิชาการนักเรียน นางสาวอนุสรา  อุ่นคํา 

2 ค่ายดาราศาสตร์นักเรียน ม.4-6 นางสาวอารีย์  หมั่นพัฒนาการ 

3 พัฒนางานวัดผลและประเมินผล นายสมเจตน์  เวียงลอ 

4 พัฒนางานทะเบียน นางสาวอาภสิรา  กันธะนะ 

5 พัฒนางานจัดการเรียนการสอน นายรัฐศาสตร์  หน้างาม 

6 พัฒนางานงานหลักสูตรสถานศกึษา นางสาวทิพย์นัดดา  ธารธีรวัฒน์ 

7 รําลึกครูกลอนสุนทรภู่ นางสาววาสินี  สายฟ้ายก 

8 เปิดบ้านวชิาการ นางสาวจิตราพร  เตียนต๊ะนันท์ 

9 ความรูก้้าวสู่มหาลัย นางสาวกนกวรรณ  ปริมติร 

10 พัฒนางานเรียนรวม นางสาวศริิพร  รังสี 

11 พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน 

12 หมอภาษา นางสาวทัยริกา  ปินตามูล 

13 ค่ายคณิตศาสตร์ นางสาวจิตราพร  เตียนต๊ะนันท์ 

14 อาเซียน นางสาวสุกันญา  ตามสมัย 

15 ค่ายภาษาอังกฤษ นางสุชัญญา   ชัยมงคล 

16 ค่ายภาษาญี่ปุ่น นางสาวนารีรัตน์  ศักดิ์สิทธานุภาพ 

17 ทวิศกึษา นายพรพัฒ  บานเย็น 

18 พัฒนางานห้องสมุด นางสาวสรารัตน ์  ปลอดทอง 

 

กลยุทธ์โรงเรียน  : กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

ด้วยการมสี่วนรว่มของภาคีเครือขา่ย 
                                          

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เดินทางไปราชการ  นางสาวสุกัญญา  สว่างวัล 

2 พัฒนางานบุคคล นางสาวสุกัญญา  สว่างวัล 

3 จา้งครูผูม้ีความรูเ้ฉพาะ นางสาวทัยริกา  ปินตามูล 

4 ศกึษาดูงานคณะครู นางสาวทัยริกา  ปินตามูล 

 



 

 

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

5 พัฒนางานบ้านพักนักเรียน นายสายัญ  ธรรมจันตา 

6 พัฒนางานธุรการ นางสาวศิริรัตน์  สุภาวงศ์ 

7 พัฒนางานปฏิคม นางสุชัญญา   ชัยมงคล 

8 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ นางสาวศิริพร  รังษี 

9 พัฒนางานแผนงาน นายสุริยา  บุดดี 

10 งานประกันคุณภาพการศกึษา นายสุริยา  บุดดี 

11 พัฒนางานการเงินและบัญชี นางสาวปัญญาพัฒน์  เขตกัน 

12 พัฒนางานงานพัสดุ นางจันทิรา  อนิต๊ะอดทน 

13 พัฒนางานสารสนเทศ นางสาวอารีย์  หมั่นพัฒนาการ 

14 พัฒนาสํานักงานกลุ่มแผนงาน และงบประมาณ นายชัยวัฒน์   ข้ามหก 

15 สาธารณูปโภค นายยุทธศาสตร์  อัมรินทร์ 

16 ยานพาหนะ นายยุทธศาสตร์  อัมรินทร์ 

17 พัฒนางานป้องกันภัยพิบัติ นายพรพัฒน์  บานแย้ม 

18 พัฒนาสํานักงานบริหารทั่วไป นางสาวนกวรรณ  ปริมิตร 

19 พัฒนางานสํานักงานกลุ่มวิชาการ นางสาวจิตราพร  เตียนต๊ะนันท์ 

20 พัฒนางานสํานักงานกลุ่มกิจการนักเรียน นางภิญญามาศ  ปาเรียน 

 

กลยุทธ์โรงเรียน  : กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีศักยภาพเป็นพลโลกบนพืน้ฐานความเป็นไทย 
                                          

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนางานดุริยางค์ ว่าที่รอ้ยโทเฉลิมพล  เผ่าต๊ะใจ 

2 พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ นางสาวรุ้งกานต์  ราชบําเพิง 

3 พัฒนางานโภชนาการ นางสาวรุ้งกานต์  ราชบําเพิง 

4 กีฬาสี/กลุ่มมัธยม/จังหวัด/สบทบกีฬา นายพงศกร  สุทธศรี 

5 ส่งเสริมด้านกีฬา นายเจษฎา  คําเป๊ก 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์โรงเรียน  : กลยุทธ์ที ่6 ปลูกฝังนักเรียนให้มคีุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
                                          

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นายสมพร   มะเกิน๋ 

2 ค่ายพัฒนางานนักศกึษาวิชาทหาร นางสาวสุกัญญา  สว่างวัล 

3 พัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน นางภิญญามาศ  ปาเรียน 

4 ส่งเสริมระเบียบวินัย นายเจษฎา  คําเป๊ก 

5 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา นายพิชัย  ไชยเสน 

6 โรงเรียนวิถีพุทธ นายพิชัย  ไชยเสน 

7 โรงเรียนสีขาว นางภิญญามาศ  ปาเรียน 

8 จราจรโรงเรียน นายสมพร   มะเกิน๋ 

9 ปัจฉิมนเิทศ นางสาวสกุลรัตน์  ชุ่มเมอืงเย็น 

10 ปฐมนิเทศ นางสาวทิพย์นัดดา  ธารธีรวัฒน์ 

11 พัฒนางานแนะแนว นางสาวสกุลรัตน์  ชุ่มเมอืงเย็น 

12 พัฒนาระบบสภานักเรียน นางสาวทิพย์นัดดา  ธารธีรวัฒน์ 

 

กลยุทธ์โรงเรียน  : กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริมนักเรียนในการนอ้มนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวติ 
                                             

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนางานธนาคารขยะ นายรรรรวิชญ์  ทิพยโพธิ์ทอง 

2 พัฒนางานธนาคารโรงเรียน นางสาวนกวรรณ  ปริมิตร 

3 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง นายรัฐศาสตร์  หน้างาม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 4 

ประมาณการรายรับ ปงีบประมาณ 2563 
 

1. เงินอุดหนุนรายหัว 

ที ่ จ านวนนักเรียน จ านวนเงินทีไ่ด้รับ 

1 ม.ต้น 2/62  ม.1 = 99   ม.2 = 94  ม.3 =94 287 x1,750 = 502,250 

2 ม.ปลาย 2/62 ม.4 = 133  ม.5 = 164  ม.6 = 140 437 x1,900 = 830,300 

รวม 2/2562 1,332,550 

3 ม.ต้น 1/63  ม.1 = 96  คิด  80 %   ม.2 = 99  ม.3 =94 289 x1,750 = 505,750 

4 ม.ปลาย 1/63 ม.4 = 130  คิด  80 % ม.5 = 133  ม.6 = 164 427x1,900 = 811,300 

รวม 1/2563 1,317,050 

ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2562 400,000 

รวมทั้งหมด  3,049,600 

ค่าใช้จ่ายประจ า  

1 ค่าไฟฟา้ 12 เดอืน  12 x 40,000 (บริหารท่ัวไป) 480,000 

2 ค่าโทรศัพท์ 12 เดอืน  12 x 500 (บริหารท่ัวไป) 6,000 

3 ค่าน้ํามัน 12 เดอืน  12 x 10,000 (บริหารท่ัวไป) 120,000 

4 ค่าเดินทางไปราชการ 12 เดอืน 12 x 25,000 (อํานวยการ) 300,000 

5 ไข หมึก (วชิาการ) 100,000 

6 กระดาษ (วชิาการ) 90,000 

7 เครื่องถา่ยเอกสาร 2 เครื่อง 5,000 บาท/ค่าเอกสารท่ีถ่ายเกิน (วชิาการ) 80,000 

8 แข่งขันกีฬาส/ีกลุ่มมัธยมศกึษาตอนปลาย/จังหวัด/สบทบค่ากีฬา (8บาท)  (วชิาการ) 350,000 

9 บํารุงสมาคมผู้บริหาร รร.มัธยมศกึษาตอนปลาย จ.เชยีงราย (1บาท) (อํานวยการ) 724 

10 เตรียมรับการประเมิน ScQAและ ประเมิน สมศ.รอบ 4 (แผนงานและงบประมาณ) 50,000 

11 สํารองฝ่ายบริหาร (โครงการท่ีใชง้บเกิน ,โครงการตามนโยบาย, อื่นๆจําเป็น) 230,000 

12 จัดซือ้โปรเจคเตอร์/โทรทัศน์ (วิชาการ) 100,000 

13 จัดซือ้คอมพวิเตอร์ (บริหารงานท่ัวไป) 100,000 

14 ทัศนศกึษาดูงานคณะคร ู 100,000 

15 ซื้อหนังสือห้องสมุด 50,000 

16 ซื้อกล้องถ่ายรูป 20,000 

17 ค่ายดาราศาสตร์ 10,000 

 

 



 

 

ที ่ จ านวนนักเรียน จ านวนเงินทีไ่ด้รับ 

18 ทวศิกึษา 10,000 

19 ปรับปรุงระบบ internet โรงเรียน 180,000 

รวม 2,376,724 

คงเหลือจัดสรร   672,876 
 

 

2.  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (คา่ยวชิาการ, ส่งเสริมคุณธรรม, ทัศนศกึษา และ ICT) 

ที ่ จ านวนนักเรียน จ านวนเงินทีไ่ด้รับ 

1 ม.ต้น 2/62  287x440 = 126,280 

2 ม.ปลาย 2/62  437x475 = 207,575 

รวม 2/2562 333,855 

3 ม.ต้น 1/63  289x440 = 127,160 

4 ม.ปลาย 1/63  427x475 = 202,825 

รวม 1/2563 329,985 

ยอดยกมา ปีงบประมาณ 2562 280,000 

รวมทั้งหมด 943,840 

ค่าใช้จ่ายประจ า  

1 ค่า internet (บริหารท่ัวไป) 9,000x12 108,000 

2 ค่า websiteโรงเรียน (บริหารท่ัวไป)  5,000 

3 ทัศนศกึษา ม.1 (วชิาการ) 23,860 

4 ทัศนศกึษา ม.2 (วชิาการ) 23,460 

5 ทัศนศกึษา ม.3 (วชิาการ) 23,540 

6 ทัศนศกึษา ม.4 (วชิาการ) 34,600 

7 ทัศนศกึษา ม.5 (วชิาการ) 36,680 

8 ทัศนศกึษา ม.6 (วชิาการ) 36,580 

9 
แข่งขันทักษะความสามารถทางวชิาการ/สบทบแข่งทักษะ

วชิาการ (6 บาท) (วชิาการ) (4,344,   145,656,   150,000) 
300,000 

10 ค่ายลูกเสอื เนตรนารี (วชิาการ) 40,000 

11 นักศกึษาวชิาทหาร 20,000 

12 เอกสารประกอบการเรียนการสอน 180,000 

รวม 831,720 

 



 

 

ที ่ จ านวนนักเรียน จ านวนเงินทีไ่ด้รับ 

คงเหลือจัดสรร   112,120 

 

3.  เงินบํารุงการศกึษา (อํานวยการ) 

ที ่ จ านวนนักเรียน จ านวนเงินทีไ่ด้รับ 

1 ม.ต้น 2/62 244x1000 = 244,000 

2 ม.ปลาย 2/62 382x1100 = 420,200 

รวม 2/2562 664,200 

3 ม.ต้น 1/63 244x1000 = 244,000 

4 ม.ปลาย 1/63 382x1100 = 420,200 

รวม 1/2563 664,200 

รวมทั้งหมด 1,328,400 

 

4.  เงินสนับสนุนอื่นๆ รายได้สถานศึกษา/อบต./เทศบาล  

โครงการ จ านวนเงินจัดสรร 

- ค่ายดาราศาสตร์ (วชิาการ) 40,000 

- จัดซือ้คอมพวิเตอร์ (บริหารงานท่ัวไป) 60,000 

รวม 100,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 5 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 
 

1. กลุ่มงานอ านวยการ   

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน

รายหัว 

ประจ า 

อุดหนุน

รายหัว 

จัดสรร 

กจิกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

บ ารุง 

การ 

ศึกษา 

อื่นๆ 

อบต. 

เทศบาล 

1 เดนิทางไปราชการ นางสาวสุกัญญา สว่างวัล 300,000     

2 พัฒนางานบุคลากร นางสาวสุกัญญา  สว่างวัล 724 46,000    

3 จา้งครูความรู้เฉพาะทาง นางสาวทัยรกิา ปินตามูล    1,328,400  

4 ศึกษาดูงานคณะครู นางสาวทัยรกิา ปินตามูล 100,000     

5 พัฒนางานธุรการ นางสาวศิรริัตน์  สุภาวงค์  12,000    

6 พัฒนางานปฏคิม นางสุชัญญา  ชัยมงคล  7,000    

7 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ นางสาวศิรพิร  รังษี 20,000 5,000    

รวม 420,724 70,000  1,328,400  

รวมทั้งหมด 1,819,124 
  

2. กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
  

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน

รายหัว 

ประจ า 

อุดหนุน

รายหัว 

จัดสรร 

กจิกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

บ ารุง

การ 

ศึกษา 

อื่นๆ 

อบต. 

เทศบาล 

1 พัฒนางานแผนงาน นายสุริยา  บุดดี 35,000     

2 งานประกันคุณภาพการศึกษา นายสุริยา  บุดดี 15,000     

3 พัฒนางานการเงินและบัญชี นางสาวปัญญพัฒน์  เขตกัน  15,000    

4 พัฒนางานพัสดุ นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน  15,000    

5 พัฒนางานสารสนเทศ นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ  5,000    

6 พัฒนาสํานักงานกลุม่ นายชัยวัฒน์  ข้ามหก  10,000    

รวม 50,000 45,000    

รวมทั้งหมด 95,000 

 

 



 

 

3. กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
  

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน

รายหัว 

ประจ า 

อุดหนุน

รายหัว 

จัดสรร 

กจิกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

บ ารุง

การ 

ศึกษา 

อื่นๆ 

อบต. 

เทศบาล 

1 สาธารณูปโภค นายยุทธศาสตร ์อัมรินทร์ 486,000     

2 ยานพาหนะ นายยุทธศาสตร ์อัมรินทร์ 120,000     

3 พัฒนางาน ICT นางบานเย็น  รูธ้รรม 180,000 15,000 113,000   

4 พัฒนางานอาคารสถานท่ี นายยุทธศาสตร ์อัมรินทร์  100,000    

5 พัฒนางานเศรษฐกิจพอเพียง นายรัฐศาสตร ์หน้างาม  2,000    

6 พัฒนางานป้องกันภัยพิบัติ นายพรพัฒ  บานแย้ม  4,000    

7 พัฒนางานธนาคารโรงเรยีน นางสาวกนกวรรณ ปริมติร  2,000    

8 พัฒนางานสง่เสรมิสุขภาพ นางสาวรุง้กานต์  ราชบําเพ็ญ  6,000    

9 พัฒนางานโภชนาการ นางสาวรุง้กานต์  ราชบําเพ็ญ  1,000    

10 พัฒนางานดุริยางค์ ว่าที่รอ้ยโทเฉลิมพล เผ่าต๊ะใจ  10,000    

11 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา นายพรพัฒ  บานแย้ม  5,000    

12 พัฒนางานธนาคารขยะ นายรรรรวิชญ์ ทิพยโพธิ์ทอง  2,000    

13 พัฒนางานบ้านพักนักเรยีน นายสายัญ  ธรรมจันตา  2,000    

14 พัฒนาสํานักงานบริหารท่ัวไป นางสาวกนกวรรณ ปริมติร  1,000    

15 จัดซือ้คอมพิวเตอร์ นางบานเย็น  รูธ้รรม 100,000    60,000 

รวม 886,000 150,000 113,000  60,000 

รวมทั้งหมด 1,209,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. กลุ่มงานวิชาการ 

 ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน

รายหัว 

ประจ า 

อุดหนุน

รายหัว 

จัดสรร 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

บ ารุง

การ 

ศกึษา 

อื่นๆ 

อบต. 

เทศบาล 

1 พัฒนาสื่อและนวตักรรม นายรัฐศาสตร ์หน้างาม 370,000  180,000   

2 ทัศนศึกษา ม.1 นายรัฐศาสตร ์หน้างาม   23,860   

3 ทัศนศึกษา ม.2 นายอดิพงษ์  ไชยมงคล   23,460   

4 ทัศนศึกษา ม.3 นายสายัญ  ธรรมจันตา   23,540   

5 ทัศนศึกษา ม.4 นางนาฎสดุา  ใจคํา   34,600   

6 ทัศนศึกษา ม.5 นางสาววาสินี สายฟา้ยก   36,680   

7 ทัศนศึกษา ม.6 นางสาวพัชริน โนวชิัย   36,580   

8 กีฬาสี/กลุ่มมธัยม/จังหวัด/สบทบกีฬา นายพงศกร  สุทธศรี 350,000     

9 แข่งขันทักษะวิชาการ นางสาวอนุสรา อุ่นคํา   300,000   

10 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นายสมพร  มะเกิน๋   40,000   

11 ค่ายดาราศาสตร์ นางสาวอารย์ี หมั่นพัฒนาการ 10,000    40,000 

12 พัฒนางานนกัศึกษาวิชาทหาร นางสาวสกุัญญา สว่างวลั   20,000   

13 พัฒนางานห้องสมุด นางสาวสรารัตน์ ปลอดทอง 50,000 20,000    

14 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางจันทิรา อินต๊ะอดทน  20,000    

15 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายศักดิ์ชัย  วงศ์นภาไพศาล  20,000    

16 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ นางสาวอาภิสรา กนัธะนะ  30,000    

17 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษาฯ นายสายัญ ธรรมจันตา  20,000    

18 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ นายเจษฎา  คําเปก๊  20,000    

19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ว่าที่ร้อยโท เฉลิมพล เผ่าต๊ะใจ  20,000    

20 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ นายวัชระพงษ์ วงค์เทพ  20,000    

21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่งประเทศ นางสุชัญญา ชัยมงคล  25,000    

22 พัฒนางานวัดผล นายสมเจตน์ เวียงลอ  30,000    

23 พัฒนางานทะเบียน นางสาวอาภิสรา กนัธะนะ  30,000    

24 พัฒนางานจัดการเรียนการสอน นายรัฐศาสตร ์หน้างาม  18,000    

25 พัฒนางานหลักสตูร นางสาวทิพยนั์ดดา ธารธีรวัฒน์  15,000    

26 รําลึกครูกลอนสุนทรภู ่ นางวาสิน ีสายฟา้ยก  7,000    

 

 



 

 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน

รายหัว 

ประจ า 

อุดหนุน

รายหัว 

จัดสรร 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

บ ารุง

การ 

ศกึษา 

อื่นๆ 

อบต. 

เทศบาล 

27 เปิดบ้านวิชาการ นางสาวจิตราพร เตียนต๊ะนันท ์   20,000   

28 ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET นางสาวอนุสรา  อุ่นคํา   27,120   

29 ความรู้มุ่งสูม่หาวิยาลัย นางสาวกนกวรรณ ปรมิิตร   15,000   

30 พัฒนางานเรยีนรวม นางสาวศิริพร  รังษี   3,000   

31 การอา่นออกเขียนได้ นางจันทิรา อินต๊ะอดทน   3,000   

32 หมอภาษา นางสาวทัยริกา ปินตามูล   3,000   

33 ค่ายคณิตศาสตร์ นางสาวจิตราพร เตียนต๊ะนันท ์   9,000   

34 อาเซียน นางสาวสกุันญา ตามสมัย   9,000   

35 ส่งเสรมิด้านกีฬา นายเจษฎา  คําเปก๊   9,000   

36 ค่ายภาษาอังกฤษ นางสุชัญญา ชัยมงคล   9,000   

37 ค่ายภาษาญี่ปุน่ นางสาวนารีรัตน์ ศักดิ์สิทธานุภาพ   5,000   

38 พัฒนางานสํานักงานกลุม่ นางสาวจิตราพร เตียนต๊ะนันท ์  5,000    

39 ทวิศึกษา นายพรพัฒ  บานแย้ม 10,000     

40 พัฒนางานแนะแนว นางสาวสกุลรัตน์ ชุม่เมืองเย็น  8,876    

รวม 790,000 308,876 830,840  40,000 

รวมท้ังหมด 1,969,716 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. กลุ่มงานกจิการนักเรียน 
  

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผดิชอบ 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน

รายหัว 

ประจ า 

อุดหนุน

รายหัว 

จัดสรร 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

บ ารุง

การ 

ศกึษา 

อื่นๆ 

อบต. 

เทศบาล 

1 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
นางภิญญามาศ ปาเรียน  30,000    

2 ส่งเสรมิระเบียบวินัย นายเจษฎา  คําเปก๊  4,000    

3 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา นายพชิัย  ไชยเสน  11,000    

4 โรงเรียนวิถีพุทธ นายพชิัย  ไชยเสน  9,000    

5 โรงเรียนสีขาว นางภิญญามาศ ปาเรียน  5,000    

6 จราจรโรงเรียน นายสมพร  มะเกิน๋  3,000    

7 ปัจฉิมนิเทศ นางสาวสกุลรัตน์ ชุม่เมืองเย็น  24,000    

8 ปฐมนิเทศ นางสาวทิพย์นัดดา ธารธีรวัฒน์  2,000    

9 สภานักเรียน นางสาวทิพย์นัดดา ธารธีรวัฒน์  7,000    

10 พัฒนางานสํานักงานกลุม่ นางภิญญามาศ ปาเรียน  4,000    

รวม  99,000    

รวมท้ังหมด 99,000 

 

 



 

 

 

สรุปเงินงบประมาณทั้งหมดที่จะใช้ในการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

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

 

ที่ กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน 

ประเภทเงิน 

อุดหนุน

รายหัว 

ประจ า 

อุดหนุน

รายหัว 

จัดสรร 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

บ ารุง 

การ 

ศกึษา 

อื่นๆ 

อบต. 

เทศบาล 

1 อํานวยการ นางนาฏสดุา  ใจคํา 420,724 70,000  1,328,400  

2 แผนงานและงบประมาณ นายสุริยา  บุดดี 50,000 45,000    

3 บรหิารทั่วไป นายยุทธศาสตร์ อัมรินทร์ 886,000 150,000 113,000  60,000 

4 วิชาการ สิบเอกจรัญ สุธาพจน ์ 790,000 308,876 830,840  40,000 

5 กิจการนักเรียน นางสาวบหุงา คําบัว  99,000    

6 สํารองฝา่ยบรหิาร ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา 230,000     

รวม 2,376,724 672,876 943,840 1,328,400 100,000 

รวมท้ังหมด 5,421,840 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ตอนที่ 6 

รายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 2563 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

1.  พัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนตามหลักสูตร 

มาตรฐานการศึกษา  

ยกผลสัมฤทธ์ิ  

(O-NET) 

ผลการทดสอบ

ระดับชาติของนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

,6 สูงขึน้ไม่นอ้ยกว่า 

ร้อยละ 4 ทุกรายวชิา 

ผลการทดสอบ

ระดับชาติของนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

,6 สูงขึน้ไม่นอ้ยกว่า 

ร้อยละ 4 ทุกรายวชิา 

 

27,120 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  1.1 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

นักเรียนมคีวามรู้

ความสามารถทักษะ

กระบวนการทางด้าน

ภาษาและการเรียน

วชิาภาษาไทย 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนผ่าน

เกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

กําหนดและมี

ผลสัมฤทธ์ิ 

การทดสอบระดับชาติ

ร้อยละ 50 ขึน้ไป 

 

 

20,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้

ภาษาไทย 

มฐ.ท่ี 1.1 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

โดยไม่น้อยกวา่ 

ร้อยละ 65 

 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

คณิตศาสตร์เพิ่ม

สูงขึน้ 

20,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

มฐ.ท่ี 1.1 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

วทิยาศาสตร์สูงขึ้น 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

วทิยาศาสตร์สูงขึ้นไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 65 

 

30,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

วทิยาศาสตร์ 

มฐ.ท่ี 1.1 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

นักเรียนร้อยละ 80 มี

ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

เพิ่มสูงขึ้น 

20,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคม

ศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

มฐ.ท่ี 1.1 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษาสูงขึน้ 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 70 

20,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

สุขศึกษา 

และพลศึกษา 

 

มฐ.ท่ี 1.1 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศลิปะ 

พัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนวชิา

ศลิปศกึษาให้มี

ประสิทธิภาพ 

 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

20,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ศิลปะ 

มฐ.ท่ี 1.1 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงาน

อาชีพ 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและ

ทักษะดา้นอาชีพ

เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและ

ทักษะดา้นอาชีพ

เพิ่มขึ้น 

20,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

การงานอาชพีและ

เทคโนโลยี 

 

มฐ.ท่ี 1.1 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนผ่าน

เกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 4 

25,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

มฐ.ท่ี 1.1 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

2.  พัฒนา

สภาพแวดลอ้ม แหล่ง

เรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้มี

คุณภาพตามมาตรฐาน 

พัฒนางาน ICT โรงเรียนมรีะบบงาน 

ICT ท่ีมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 

นักเรียนได้ใช้บริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการศึกษาหา

ความรู้อยา่งทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

 

128,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  2,3 

จัดซือ้คอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมี

คอมพิวเตอร์ท่ี

เพยีงพอกับความ

ตอ้งการของนักเรียน 

นักเรียนมทัีกษะการใช้

คอมพิวเตอร์และ

นําไปประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจําวันได ้

160,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 

 

มฐ.ท่ี  1.1,2 

พัฒนางานอาคาร

สถานท่ีและ

สิ่งแวดลอ้ม 

พัฒนาอาคารสถานท่ี

สิ่งแวดลอ้มและแหลง่

เรียนรู้ให้เหมาะสม

เพยีงพอ และส่งเสริม

ตอ่การเรียนรู้ 

 

 

นักเรียนและบุคลากร

มคีุณภาพชีวิตท่ีด ี

ส่งเสริมการเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพ 

200,000 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 พัฒนางานโสตทัศน

ศกึษา 

งานโสตทัศนศึกษามี

วัสดุอุปกรณท่ี์พร้อม

ให้บริการ ผู้รับบริการ

มคีวามพงึพอใจต่อ

ระบบงาน 

 

นักเรียน ครู บุคลากร 

หนว่ยงาน ชุมชน 

ได้รับบริการด้านโสต

ทัศนศกึษาท่ีมี

คุณภาพ 

5,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  3 

พัฒนาสื่อและ

นวัตกรรม 

พัฒนาระบบวชิาการ

ให้มีความพร้อมใน

การดําเนนิการเรียน

การสอนและยก

ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักเรียน 

 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้น

และเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ 

550,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  1,3 

ทัศนศกึษาแหลง่

เรียนรู้ ม.1 

นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 

นักเรียนได้นําความรู้

จากแหล่งเรียนรู้

ภายนอกสถานศึกษา

ไปใชใ้นการเรียนและ

ในชีวิตประจําวัน 

 

23,860 ม.ค. 2563 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  3 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 ทัศนศกึษาแหลง่

เรียนรู้ ม.2 

นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 

นักเรียนทุกคนได้เปิด

โลกทัศนแ์ห่ง 

การเรียนรู้และอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

ได้อยา่งมีความสุข 

 

23,460 ธ.ค. 2562 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  3 

ทัศนศกึษาแหลง่

เรียนรู้ ม.3 

นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

นักเรียนสามารถนํา

ความรู้ท่ีได้รับไปปรับ

ใชใ้นชีวิตประจําวัน 

 

 

23,540 ม.ค. 2563 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  3 

ทัศนศกึษาแหลง่

เรียนรู้ ม.4 

นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 4 

นักเรียนสามารถนํา

ความรู้ท่ีได้รับไปปรับ

ใชใ้นชีวิตประจําวัน 

 

 

34,600 ม.ค. 2563 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  3 

ทัศนศกึษาแหลง่

เรียนรู้ ม.5 

นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 5 

นักเรียนสามารถนํา

ความรู้ท่ีได้รับไปปรับ

ใชใ้นชีวิตประจําวัน 

 

36,680 ธ.ค. 2562 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  3 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 ทัศนศกึษาแหลง่

เรียนรู้ ม.6 

นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 

นักเรียนได้รับความรู้ 

ประสบการณ์จริง 

และนําไปใชใ้น

ชวีติประจําวัน 

 

36,580  ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  3 

3.  พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนให้มศีักยภาพ

เทียบเคียง

มาตรฐานสากล และ

ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

แข่งขันทักษะ

วชิาการนักเรียน 

นักเรียนมคีวามพร้อม

ในการเข้าร่วมแขง่ขัน

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนและได้รับ

เหรียญรางวัลร้อยละ 

100 ของรายงาน

แข่งขันท้ังหมด 

นักเรียนมคีวามพร้อม

ในการเข้าร่วมแขง่ขัน

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนและได้รับ

เหรียญรางวัลร้อยละ 

100 ของรายงาน

แข่งขันท้ังหมด 

 

300,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี 1 

ค่ายดาราศาสตร์

นักเรียน ม.4-6 

นักเรียน ม.4-6 ได้รับ

ความรู้ดา้น

วทิยาศาสตร์และ

ประสบการณ์จริง 

 

นักเรียนสามารถนํา

ความรู้ทางดารา

ศาสตร์ไปประยุกตใ์ช้

ในชีวิตประจําวันได ้

 

 

50,000 ธ.ค. 2562 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ 

มฐ.ท่ี  1 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 พัฒนางานวัดผล

และประเมินผล 

นักเรียนร้อยละ 80 

ผ่านเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลตาม

มาตรฐานสากล 

 

นักเรียนผ่านเกณฑ์

การวัดและ

ประเมินผลตาม

มาตรฐานสากล 

30,000 

 

 

 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานวิชาการ 

 

 

มฐ.ท่ี 2 

พัฒนางานทะเบียน ข้อมูลครูและบุคลากร

โรงเรียนเป็นระบบ 

ถูกต้อง รวดเร็ว 

และเป็นปัจจุบัน 

โรงเรียนจัดเก็บขอ้มูล

ครูและบุคลากรทาง

ศกึษาอย่างเป็นระบบ 

ถูกต้อง รวดเร็วและ

เป็นปัจจุบัน 

 

30,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี 2 

พัฒนางานจัดการ

เรียนการสอน 

ครูโรงเรียนเวยีงแกน่

วทิยาคมพัฒนา 

การจัดการเรียน 

การสอนได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

18,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  3 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 พัฒนางานงาน

หลักสูตร

สถานศกึษา 

โรงเรียนเวยีงแกน่

วทิยาคมมหีลักสูตร

สถานศกึษาท่ี

สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2551  

 

 

โรงเรียนเวยีงแกน่มี

หลักสูตรสถานศกึษา

ท่ีครบทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

และพร้อมสําหรับการ

นําไปใช ้

 

15,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  1 

รําลึกครูกลอน

สุนทรภู่ 

นักเรียนโรงเรียนเวยีง

แก่นสามารถนํา

ความรู้ประวัตคิวาม

เป็นมาของวันสุนทรภู่

และวันภาษาไทย

แห่งชาติ 

 

 

 

 

นักเรียนใชภ้าษาไทย

ได้อยา่งถูกตอ้ง  

รักและภูมใิจใน 

ความเป็นไทย 

7,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้

ภาษาไทย 

มฐ.ท่ี  1 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 เปิดบ้านวิชาการ นักเรียนช้ัน ม.1-6 

คณะครูและบุคลากร

ทางการศกึษาได้

แสดงความรู้

ความสามารถใน 

ด้านต่างๆ 

นักเรียนและครูได้มี

โอกาสแสดงความรู้

ความสามารถและ

เกิดความภาคภูมิใจ 

20,000  ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  1 

ส่งเสริมความรู้ก้าว

สู่มหาวิยาลัย 

นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 

ได้รับการถ่ายทอด

ความรู้ในโครงการติว 

 

นักเรียนได้รับโอกาส

ทางการศกึษาและมี

ทิศทางในการศึกษา

ตอ่ตามความถนัด

เพิ่มขึ้น 

15,000 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  1 

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษานักเรียนท่ี

มคีวามตอ้งการ

พเิศษ 

นักเรียนเรียนรวมร้อย

ละ 80 สามารถอ่าน

ออกเขยีนได้ ใช้

ภาษาไทยถูกตอ้ง 

นักเรียนเรียนรวม

สามารถอ่านออก 

เขียนได้ ใชภ้าษาไทย

ถูกต้อง มีนสิัยรักการ

อา่น มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน

ภาษาไทยท่ีดขีึน้ 

 

3,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

มฐ.ท่ี 1 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 พัฒนาการอา่นออก

เขียนได้ของนักเรียน 

นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 1-6 

ร้อยละ 80 สามารถ

อา่นและเขียน

ภาษาไทยถูกตอ้ง

เหมาะสมตาม

ศักยภาพ มีนิสัยรัก

การอา่น และการ

แสวงหาความรู้ 

 

 

นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 1-6 

สามารถอ่านและเขยีน

ภาษาไทยถูกตอ้ง

เหมาะสมตาม

ศักยภาพ มนีสิัยรัก

การอา่น และการ

แสวงหาความรู้ 

3,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

  

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

มฐ.ท่ี 1 

หมอภาษาพัฒนา

เยาวชน 

นักเรียนร้อยละ 80 

ได้รับการแก้ไขให้ใช้

ภาษาไทยได้ถูกต้อง 

และมีความรู้ ทักษะท่ี

จําเป็นต่อหลักสูตรอยู่

ระดับดี 

นักเรียนมคีวามรู้

ความสามารถในดา้น

การอา่น มีทักษะ

กระบวนการทางด้าน

ภาษา และมีนิสัยรัก

การอา่น 

 

 

3,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

มฐ.ท่ี 1 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 ค่ายคณติศาสตร์ นักเรียนและครูร้อย

ละ 80 ได้รับความรู้

และทักษะท่ีจําเป็น

เกี่ยวกับวิชา

คณิตศาสตร์ 

 

นักเรียนมคีวามรู้และ

ทักษะท่ีจําเป็น

เกี่ยวกับวิชา

คณิตศาสตร์และมีเจต

คติท่ีดตีอ่การเรียนใน

รายวชิาคณิตศาสตร์ 

 

9,000 1 ต.ค. 62 – 31 ม.ิย. 63 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

มฐ.ท่ี 1 

อาเซียน นักเรียนสามารถ

เผยแพร่ความรู้

อาเซียนและ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์

การเรียนรู้อาเซียน

ศกึษาให้แก่นักเรียน 

ครู บุคลากรท้ังในและ

นอกโรงเรียนเวยีง

แก่นวิทยาคม 

 

 

 

นักเรียนสามารถ

เผยแพร่ความรู้

อาเซียนและ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์

การเรียนรู้อาเซียน

ศกึษาให้แก่นักเรียน 

ครู บุคลากรท้ังในและ

นอกโรงเรียนเวยีง

แก่นวิทยาคม 

 

 

9,000 8 ส.ค. 63 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศกึษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

มฐ.ท่ี 1 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 ทวศิกึษา 

 

 

 

 

นักเรียนมทัีกษะท่ี

จําเป็นในการประกอบ

อาชีพ หรอืศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น 

นักเรียนมทัีกษะท่ี

จําเป็นในการประกอบ

อาชีพ หรอืศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น 

10,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงาน

อาชีพ 

มฐ.ท่ี 1 

 

พัฒนางานห้องสมุด นักเรียน คณะครู 

และบุคลากรทาง 

การศึกษาเขา้รว่ม

โครงการงานห้องสมุด 

โรงเรียนมแีหลง่เรียนรู้

ท่ีทันสมัย 

และมีบรรยากาศ 

แห่งการเรียนรู้ 

70,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  1,3 

ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนแผนการเรียน

ภาษาอังกฤษ มีทักษะ

ท้ัง 4 ด้าน(ฟัง พูด 

อา่น เขยีน) รวมถึง

วัฒนธรรมอังกฤษ 

เพิ่มมากขึน้ และ

สามารถนํามาใชไ้ด้

อย่างเหมาะสม 

 

 

 

นักเรียนมทัีกษะการ

สื่อสารทาง

ภาษาอังกฤษเพิ่มมาก

ขึน้ มทัีกษะในการ

ทํางานรว่มกันและมี

สัมพันธ์อันดตีอ่กันท้ัง

เพื่อนและคร ู

9,000 1 พ.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

มฐ.ท่ี 1 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 ค่ายภาษาญี่ปุ่น นักเรียนแผนการเรียน

ภาษาญี่ปุ่นมทัีกษะท้ัง 

4 ด้าน(ฟัง พูด อา่น 

เขียน) รวมถึง

วัฒนธรรมอังกฤษ 

เพิ่มมากขึน้ และ

สามารถนํามาใชไ้ด้

อย่างเหมาะสม 

 

นักเรียนมทัีกษะการ

สื่อสารทาง

ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมาก

ขึน้ มีทักษะในการ

ทํางานรว่มกันและมี

สัมพันธ์อันดตีอ่กันท้ัง

เพื่อนและคร ู

5,000 1 พ.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

มฐ.ท่ี 1 

4.  พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีมีคุณภาพตาม

หลักธรรมาภบิาล ด้วย

การมสี่วนร่วมของภาคี

เครอืขา่ย 

เดินทางไปราชการ ครูและบุคลากร

ทางการศกึษาร้อยละ 

80มคีวามรู้ ทักษะ 

และโลกทัศนก์ว้างขึน้ 

โรงเรียนมคีรูและ

บุคลากรทางการ

ศกึษาท่ีมีคุณภาพ 

300,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

อํานวยการ 

มฐ.ท่ี  2 

พัฒนางานบุคคล ครูและบุคลากร

ทางการศกึษาร้อยละ 

100ได้รับการอบรม 

สัมมนาตรงตามสาขา

วชิาเอก 

ครูและบุคลากร

ทางการศกึษา

ปฏบัิตงิานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง

และรวดเร็ว 

 

46,724 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

อํานวยการ 

มฐ.ท่ี  2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 จ้างครผูู้มีความรู้

เฉพาะเพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน 

โรงเรียนมอีัตรา

ครูผู้สอนครบตาม

รายวชิาและฝ่ายงาน 

ร้อยละ 100 

การจัดการเรียน 

การสอนมี

ประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนสูงขึ้น 

 

1,328,400 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

อํานวยการ 

มฐ.ท่ี  2 

ศกึษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากร 

 

ครูและบุคลากร

ทางการศกึษา

โรงเรียนเวยีงแกน่

วทิยาคม จํานวน 68 

คน มีขวัญกําลังใจใน

การปฎบัิตหินา้ที่ 

ครูและบุคลากร

ทางการศกึษาพัฒนา

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและ

ผลสัมฤทธ์ิของงาน

หลังจากการไปศึกษา

ดูงานมปีระสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึน้ 

 

100,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

อํานวยการ 

มฐ.ท่ี  2 

พัฒนางานบ้านพัก

นักเรียน 

ดูแลปรับปรุงบ้านพัก

นักเรียนให้ถูก

กิจจะลกัษณะ 

นักเรียนบ้านพักมี

ภาวะจิตใจที่ดีใน 

การพักอยูใ่นโรงเรียน 

 

2,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 พัฒนางานธุรการ ครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ม ี

ความพงึพอใจใน 

การรับบริการจาก

งานธุรการ และความ

สะดวกในการติดตาม

เอกสารตา่งๆ 

การบริการงานธุรการ

มคีวามถูกต้อง 

รวดเร็ว และทันเวลา 

12,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

อํานวยการ 

มฐ.ท่ี  2 

พัฒนางานปฏิคม งานปฏคิม มวีัสดุ 

อุปกรณท่ี์ใชใ้น 

การปฏบัิตงิาน 

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

โรงเรียนมรีะบบ 

การบริหารงานปฏคิม

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

7,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

อํานวยการ 

มฐ.ท่ี  2 

พัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ 

นักเรียน คณะครู 

และบุคลากรทาง 

การศึกษามีความพงึ

พอใจในดา้นการรับ

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์จาก

ทางโรงเรียน 

 

นักเรียน คณะครู 

และบุคลากรทาง 

การศึกษาโรงเรียน

เวยีงแกน่ทุกคนได้รับ

การบริการด้าน

ข่าวสารท่ีถูกต้อง 

สะดวก รวดเร็ว 

25,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

อํานวยการ 

มฐ.ท่ี  2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 พัฒนางานการเงิน

และบัญช ี

งานการเงิน การบัญชี

เป็นระบบ มี

ประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผลถูกตอ้ง

ตามระเบียบ

ปฏบัิตกิารเงิน 

งานมคีุณภาพ 

รวดเร็ว ถูกตอ้ง ตาม

ระเบียบ เป็นระบบ

และเป็นปัจจุบัน 

15,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานแผนงาน

และงบประมาณ 

มฐ.ท่ี  2 

พัฒนางานแผนงาน การดําเนนิงานตาม

แผนงาน/โครงการอยู่

ในระดับคุณภาพดี

มากและได้ร้อยละ 80 

ขึน้ไป 

การบริหารงานของ

โรงเรียนมี

ประสิทธิภาพและ

ดําเนนิงานได้ตาม

แผนงาน/โครงการท่ี

กําหนดสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ของโรงเรียน 

35,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานแผนงาน

และงบประมาณ 

มฐ.ท่ี  2 

พัฒนางานงานพัสด ุ งานพัสดุมวีัสด ุ

และอุปกรณ ์อํานวย 

ความสะดวกใน 

การปฏบัิตงิานเพื่อ 

ให้เกิดประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมรีะบบ 

การบริหารงานพัสดุ 

ท่ีเป็นปัจจุบันและ

ถูกต้องตามระเบียบ 

สามารถตรวจสอบได ้

 

15,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานแผนงาน

และงบประมาณ 

มฐ.ท่ี  2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 พัฒนาสํานักงาน

กลุ่มแผนงานและ

งบประมาณ 

กลุ่มงานแผนงานและ

งบประมาณได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา

งานให้เป็นระบบ มี

ประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผล ถูกต้อง 

โปร่งใสตามระเบียบ 

สามารถให้บริการกับ

ผู้เกี่ยวข้องด้วยความ

สะดวก รวดเร็ว 

 

งานมคีุณภาพ 

รวดเร็ว ถูกต้องตาม

ระเบียบ เป็นระบบ

และเป็นปัจจุบัน 

10,000 1 ต.ค. 62 - 10 ก.ย. 63 กลุ่มงานแผนงาน

และงบประมาณ 

มฐ.ท่ี  2 

พัฒนางานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

จัดเก็บเอกสาร 

ร่องรอย หลักฐานการ

ดําเนนิงานของ

โรงเรียนเพื่อรองรับ

การประเมินในระดับ

ตา่งๆ 

ระบบประกันคุณภาพ

มคีุณภาพ พร้อมตอ่

การประเมิน นักเรียน 

ผู้ปกครองและชุมชน 

มคีวามมั่นใจต่อ 

การจัดการศกึษา 

ของโรงเรียน 

 

15,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานแผนงาน

และงบประมาณ 

มฐ.ท่ี  2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 พัฒนางาน

สารสนเทศ 

งานสารสนเทศมี 

การจัดการข้อมูล

อย่างเป็นระบบ 

ครอบคลุมและทัน 

ตอ่การใชง้านและ

บริการร้อยละ 80 

งานสารสนเทศมี

คุณภาพ มีขอ้มูลเป็น

ปัจจุบันสามาถนําไป

ใชง้านและให้บริการ

ได้ทันที 

5,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานแผนงาน

และงบประมาณ 

มฐ.ท่ี  2 

สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค

ในโรงเรียนมสีภาพท่ี

เอื้อตอ่การจัดการ

เรียนการสอนและ

กิจกรรมตา่งๆ อย่าง

ตอ่เนื่องและคุ้มค่า 

นักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียนทุกคนมี

ความตระหนักชว่ยกัน

ประหยัดการใชไ้ฟฟา้

การใช้นํ้า 

486,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานบริหาร

ท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  2 

ยานพาหนะ บุคลากรร้อยละ 95 

ได้รับการบริการ

ยานพาหนะอย่าง

ท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

นักเรียน บุคลากรมี

ความสะดวกในการ

เดินทางติดตอ่ราชการ 

120,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานบริหาร

ท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 พัฒนางานปอ้งกัน

ภัยพบัิติ 

 

นักเรียนและบุคลากร

ทางการศกึษาร้อยละ 

80 มคีวามพร้อมใน 

การเผชญิเหตุการณ์

ภัยพบัิตทิางธรรมชาติ

ตา่งๆท่ีอาจเกิดขึ้น 

นักเรียนและบุคลากร

มกีารเตรียมความ

พร้อมในการเผชญิ

สถานการณ์ 

เหตุการณ์ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติต่างๆท่ี

อาจเกดิขึน้ 

4,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานบริหาร

ท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  2 

พัฒนาสํานักงาน

บริหารท่ัวไป 

บุคลากรภายในกลุ่ม

งานบริหารท่ัวไป

ปฏบัิตงิานได้อย่างดี

และมีประสิทธิภาพ

อย่างนอ้ยร้อยละ 80 

บุคลากรภายในกลุ่ม

งานบริหารท่ัวไป

ปฏบัิตงิานได้อย่างดี

และมีประสิทธิภาพ 

1,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานบริหาร

ท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  2 

พัฒนางาน

สํานักงานกลุ่ม

กิจการนักเรียน 

สํานักงานกลุ่มกิจการ

นักเรียนมเีทคโนโลยี

อํานวยความสะดวก 

ท่ีทันสมัยและเกดิ

ประสิทธิภาพใน 

การบริการ 

 

นักเรียนและบุคลากร

ทางการศกึษาร้อยละ 

80 มคีวามพงึพอใจใน

การรับบริการ 

4,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานกจิการ

นักเรียน 

มฐ.ท่ี 2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 พัฒนางาน

สํานักงานกลุ่ม

วชิาการ     

 

 

 

 

 

ครู มคีวามรู้และใช้

ระบบการดําเนนิงาน

วชิาการ สําหรับการ

จัดการเรียนการสอน 

และรูปแบบการ

บริการงานวชิาการมี

ความเป็นเอกภาพ

และเกิดประโยชน์

สูงสุด 

 

 ระบบการบริหารงาน

กลุ่มวิชาการมี

ประสิทธิภาพและ

ศักยภาพ ร้อยละ 80  

5,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานวชิาการ มฐ.ท่ี 2 

5.  พัฒนาผู้เรียนให้มี

ศักยภาพเป็นพลโลกบน

พื้นฐานความเป็นไทย 

พัฒนางานดุริยางค ์ โรงเรียนมสีื่อ เครื่อง

ดนตรีสากลท่ีครบ

พร้อมเพยีงพอต่อ

ความตอ้งการในการ

เรียนรู้ของนักเรียน 

นักเรียนได้ใช้เครื่อง

ดนตรี และมี

ความสามารถใน 

ด้านดนตรี 

10,000 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  1.2 

พัฒนางาน

โภชนาการ 

อาหารและน้ําดื่ม 

ถูกหลักสุขาภิบาลและ

โภชนาการ 

อาหารและน้ําดื่ม 

ถูกหลักสุขาภิบาลและ

โภชนาการ  

 

1,000 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  1.2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 พัฒนางานส่งเสริม

สุขภาพ 

นักเรียนมสีุขนสิัย 

สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีด ี 

มคีวามรู้ใน 

การป้องกันโรค 

นักเรียนมสีุขนสิัย 

สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีด ีมีหอ้ง

พยาบาลท่ีได้

มาตรฐาน 

 

6,000 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  1.2 

กีฬาส/ีกลุ่มมัธยม/

จังหวัด/สบทบกีฬา 

นักเรียนมคีุณภาพ

ชวีติท่ีด ีเป็นเยาวชนท่ี

มคีุณภาพของสังคม 

เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยา

เสพติด 

นักเรียนมคีุณภาพ

ชวีติท่ีด ีเป็นเยาวชนท่ี

มคีุณภาพของสังคม 

เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยา

เสพติด 

 

350,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  1.2 

ส่งเสริมด้านกฬีา นักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียนเวยีงแกน่

วทิยาคมมสี่วนร่วมใน

กิจกรรมกีฬาของทาง

โรงเรียน มีคุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้ 

 

นักเรียนมสีุขภาพ

แข็งแรงท้ังดา้น

ร่างกายและจิตใจ 

หลกีเล่ียงปัญหายา

เสพติด ใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน์ 

9,000 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 

มฐ.ท่ี 1.2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

6.  ปลูกฝังนักเรียนให้มี

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านยิมท่ีพึงประสงค์ มี

ความรักในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ยดึมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

ค่ายลูกเสอื -   

เนตรนารี 

ลูกเสอื-เนตรนารีผ่าน

กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 90 และ

สามารถนําทักษะไปใช้

ในชีวิตประจําวัน 

ลูกเสอื-เนตรนารีผ่าน

กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ90และ

สามารถนําทักษะไปใช้

ในชีวิตประจําวัน 

 

40,000 มนีาคม 2562 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  1.2 

ค่ายพัฒนางาน

นักศกึษาวชิาทหาร 

นักศกึษาวชิาทหารเข้า

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 

100 

นักศกึษาวชิาทหารมี

คุณธรรม จริยธรรม

ในการดํารงชีวิต  

ร้อยละ 80 

 

20,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานวิชาการ มฐ.ท่ี  1.2 

พัฒนาระบบ

ชว่ยเหลอืนักเรียน 

ครูและบุคลากร

ทางการศกึษามี

ความรู้ความเข้าใจ

งานระบบดูแล

ชว่ยเหลอืนักเรียนร้อย

ละ 100 

 

 

งานระบบดูแล

ชว่ยเหลอืนักเรียนมี

คุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีกําหนด 

30,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานกจิการ

นักเรียน 

มฐ.ท่ี  1.2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 ส่งเสริมระเบียบ

วนิัย 

นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 1-6 

นักเรียนมคีุณลักษณะ

ด้านการเรียนรู้เป็นไป

ตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา 

 

4,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานกจิการ

นักเรียน 

มฐ.ท่ี  1.2 

วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

นักเรียนคณะครูและ

บุคลากรทางการ

ศกึษาเข้าร่วม

โครงการร้อยละ 100 

นักเรียนคณะคร ู

และบุคลากรทาง 

การศึกษามีความรู้

ความเข้าใจในการ

ปฏบัิตตินและการจัด

กิจกรรม 

 

11,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานกจิการ

นักเรียน 

มฐ.ท่ี  1.2 

โรงเรียนวถิีพุทธ นักเรียนโรงเรียน 

เวยีงแกน่ร้อยละ 95 

มทัีกษะในการดําเนนิ

ชวีติ 

นักเรียนมคีุณธรรม 

จรยิธรรมและค่านยิม

ท่ีพึงประสงค์ตลอดจน

มทัีกษะ 

ในการดําเนินชวีติ 

 

 

9,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานกจิการ

นักเรียน 

มฐ.ท่ี  1.2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 พัฒนาระบบสภา

นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนเวยีง

แก่นวิทยาคมทุกคนรู้

และเข้าใจการทํางาน

ของสภานักเรียน 

นักเรียนทุกคนได้รับ

การพัฒนาท้ังดา้น

ร่างกาย สติปัญญา 

อารมณแ์ละสังคม 

 

7,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานกจิการ

นักเรียน 

มฐ.ท่ี  1.2 

จราจรโรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรม

ได้รับความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับการขับ

ขี่รถจักรยานยนต์

อย่างถูกต้องตามกฎ

จราจร 

ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถนําความรู้

และเทคนิควธีิท่ีได้รับ

การอบรบไปใชใ้น

ชวีติประจําวันได้อย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

 

3,000 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานกจิการ

นักเรียน 

มฐ.ท่ี  1.2 

ปฐมนิเทศ นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 3,6 

นักเรียนเกิดจิตสํานึก

ท่ีดใีนการสร้างความ

รัก ความผกูผัน

ระหว่างเพื่อน ครู 

และสถาบัน 

 

 

2,000 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานกจิการ

นักเรียน 

มฐ.ท่ี  1.2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

 โรงเรียนสขีาว

ปลอดยาเสพติด 

นักเรียนคณะครูและ

บุคลากรทางการ

ศกึษาสามารถปฏิบัติ

ตนให้ห่างไกลจากยา

เสพติดและอบายมุข

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

นักเรียนคณะคร ู

และบุคลากรทาง 

การศึกษามีความรู้

ความเข้าใจและ

ดําเนนิงานตาม

กิจกรรมโรงเรียน 

สีขาว 

 

5,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานกจิการ

นักเรียน 

มฐ.ท่ี  1.2 

พัฒนางานแนะแนว นักเรียนโรงเรียนเวยีง

แก่นทุกคนได้รับ

บริการแนะแนวอย่าง

ท่ัวถึงท้ัง 5 บริการ 

นักเรียนรู้จักตนเอง

และมีทิศทางใน

การศึกษาต่อตาม

ความถนัดมากขึน้ 

 

8,876 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานกจิการ

นักเรียน 

มฐ.ท่ี  1.2 

ปัจฉิมนเิทศนักเรียน 

ม.3 และม.6 

นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 3,6 

นักเรียนเกิดจิตสํานึก

ท่ีดใีนการสร้างความ

รัก ความผกูผัน

ระหว่างเพื่อน ครู 

และสถาบัน 

 

24,000 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงานกจิการ

นักเรียน 

มฐ.ท่ี  1.2 



 

 

  กลยุทธโ์รงเรียน โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
ช่วงระยะเวลา 

การท างาน 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 

การบรรลุ

มาตรฐาน 

7.  ส่งเสริมนักเรียนใน

การนอ้มนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง

มาใชใ้นการดําเนนิชีวิต 

ธนาคารขยะ ปลูกฝังจิตสํานึกใน 

การจัดการขยะและ 

การรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

นักเรียนมคีวามรู้

ความเข้าใจและ

ตระหนักในการรักษา 

ความสะอาด 

2,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  1.2 

พัฒนางานธนาคาร

โรงเรียน 

นักเรียนทุกคนมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับธนาคาร

โรงเรียน 

บุคลากรและนักเรียน

มนีสิัยรักการออม 

2,000 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  1.2 

พัฒนางาน

เศรษฐกิจพอเพยีง 

นักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการ

ศกึษาทุกคนเข้าร่วม

กิจกรรม 

นักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการ

ศกึษา สามารถนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงไปปรับใชใ้น

ชวีติประจําวันของ

ตนเองได้   

ร้อยละ 85 

 

2,000 1 พ.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 กลุ่มงาน

บริหารงานท่ัวไป 

มฐ.ท่ี  1.2 

 
 



 

 
 



ตอนที่ 7 

การก ากับติดตามประเมินผลและรายงาน 

 

1. การก ากับติดตาม  

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกําหนดการกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการโดย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน ซึ่งการกํากับติดตามการ

ดําเนนิงานยึดหลัก DRR Model เป็นเครื่องมอืกํากับติดตามารดําเนินงาน ประกอบด้วย 

D (Deming Cycle) หมายถึง วงจรควบคุมคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) ดังนี้  

1) P : PLAN การวางแผนจัดทําโครงการ  

- วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรอืไม่  

- มีการกําหนดผูร้ับผดิชอบหรอืไม่  

- ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดไว้เหมาะสมหรอืไม่  

- งบประมาณที่กําหนดเหมาะสมหรอืไม่  

- มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดําเนนิการหรอืไม่  

2) D : DO การกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  

- มีการกําหนดขั้นตอนหรอืวิธีการดําเนินการหรอืไม่  

- มีผู้รับผดิชอบดําเนนิการได้ตามที่กําหนดไว้หรอืไม่  

- มีการประสานงานกับผูท้ี่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร  

- สามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดหรอืไม่  

- สามารถดําเนินการได้ตามงบประมาณที่กําหนดไว้หรอืไม่  

3) C : CHECK ตรวจสอบและตดิตามผลการดําเนินงาน  

- ได้มกีารกําหนดวิธี/รูปแบบการประเมนิหรอืไม่  

- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  

- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรอืไม่  

- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดําเนินการมหีรือไม่  

- ข้อด/ีจุดแข็ง ของการดําเนินการมีหรอืไม่  

4) A : ACTION นําข้อมูลที่ได้จากการกํากับติดตามการดําเนนิงานไปปรับปรุงตอ่ไป  

- มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  

- มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น  

- มีการนําผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาสําหรับใช้  

   วางแผนจัดทําโครงการในครั้งต่อไป  



 

 

- กําหนดกลยุทธ์ในการจัดทําแผนครั้งต่อไป 

R (Relevance) หมายถึง การทํางานมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงบูรณาการกัน 

          R (Respond) หมายถึง ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

2. ประเมิน  

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กําหนดเครื่องมือการ

ประเมิน สําหรับใช้ประเมนิผลโครงการตามเป้าหมาย โดยให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า

งานหรือนัก เรียนเป็นผู้ประเมินตามที่ ผู้ รั บผิดชอบโครงการกํ าหนดไว้ ใน เอกสาร         

โครงการ/กิจกรรม 

3.  การรายงาน 

 1. ใหผู้ร้ับผิดชอบการปฏิบัติงาน/โครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ จัดทํารายงาน 

สรุปผลการดําเนนิงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 2. โรงเรียนจัดทํารายงานประจําปี เพื่อรายงานภาพรวมผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการทั้งผลสําเร็จ อุปสรรค ปัญหา และเป้าหมายในอนาคต 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนที่ 8 

โครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 

ที่  405/ 2562 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการทบทวน/ปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 

ของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตราที่ 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารส่วน

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/ปรับปรุงการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาและ

ให้มั่นใจว่า         มีแนวทางในการสร้างความสําเร็จให้กับเป้าหมายที่กําหนดไว้รวมถึงการให ้

แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริง จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้
  

1. ว่าทีร่้อยโทณัฐรัชต ์  ใหญ่ผา ผูอ้ํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2. สิบเอกจรัญ   สุธาพจน ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียน/ 

หัวหนา้กลุ่มงานวิชาการ 

รองประธาน

กรรมการ 

3. นางนาฎสุดา   ใจคํา หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ กรรมการ 

4. นายสุริยา   บุดดี หั วหน้ ากลุ่ มงานแผนงานและ

งบประมาณ 

กรรมการ 

5. นายยุทธศาสตร ์   อัมรนิทร์ หัวหนา้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กรรมการ 

6. นางสาวบุหงา   คําบัว หัวหนา้กลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 

7. นางสาวสรารัตน์   ปลอดทอง หัวหนา้กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน กรรมการ 

8. นางสุชัญญา   ชัยมงคล ครู กรรมการ 

9. นายศักดิ์ชัย   วงศน์ภาไพศาล ครู กรรมการ 

10. นางชนกพร   อัมรนิทร์ ครู กรรมการ 

11. นางจันทิรา   อนิต๊ะอดทน ครู กรรมการ 

12. นายเจษฎา   คําเป๊ก ครู กรรมการ 

13. นายสายัญ   ธรรมจันตา ครู กรรมการ 

14. นายสมพร   มะเกิน๋ ครู กรรมการ 

15. นางสาวพัชรนิ   โนวิชัย ครู กรรมการ 

16. นางบานเย็น   รู้ธรรม ครู กรรมการ 



 

 

17. นายอิทธิพล   รู้ธรรม ครู กรรมการ 

18. นางภารดี   รูปศรี ครู กรรมการ 

19. นางสาวอารยี์  หมั่นพัฒนาการ ครู กรรมการ 

20. นางสาวกันยารัตน์   กุลดี ครู กรรมการ 

21. นางสาวอาภิสรา   กันธะนะ ครู กรรมการ 

22. นางสาวอนุสรา   อุน่คํา ครู กรรมการ 

23. นายรรรรวิชญ์   ทิพยโพธิ์ทอง ครู กรรมการ 

24. นางสาวรัชนีวรรณ   พึ่งพวก ครู กรรมการ 

25. นางสาวสุกัญญา   สว่างวัล ครู กรรมการ 

26. นางสาวทิพย์นัดดา  ธารธีรวัฒน์ ครู กรรมการ 

27. นางสาวสกุลรัตน์ ชุ่มเมอืงเย็น ครู กรรมการ 

28. นางสาวกนกวรรณ  ปริมิตร ครู กรรมการ 

29. นางสาวรุ้งกานต ์  ราชบําเพิง ครู กรรมการ 

30. นายอดิพงษ์   ไชยมงคล ครู กรรมการ 

32. นายรัฐศาสตร ์  หน้างาม ครู กรรมการ 

33. นางสาววาสินี   สายฟ้ายก ครู กรรมการ 

34. นายสมเจตน ์  เวียงลอ ครู กรรมการ 

35. นางสาวศิริพร   รังษี ครู กรรมการ 

36. นางสาวปัญญพัฒน์   เขตกัน ครู กรรมการ 

37. นางภิญญามาศ   ปาเรียน ครู กรรมการ 

38. นายวัชระพงษ์   วงคเ์ทพ ครู กรรมการ 

39. ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล   เผา่ต๊ะใจ ครู กรรมการ 

40. นายชัยวัฒน์   ข้ามหก ครู กรรมการ 

41. นายพรพัฒ   บานแย้ม ครู กรรมการ 

42. นางสาวทัยริกา   ปินตามูล ครู กรรมการ 

43. นายคมสัน   จันทร์ต๊ะ ครูผูช่้วย กรรมการ 

44. นางสาวนารีรัตน์ ศักดิ์สิทธานุภาพ ครูผูช่้วย กรรมการ 

45. นางสาวจิตราพร  เตยีนตะ๊นันท์ ครูผูช่้วย กรรมการ 

46. นายพงศกร   สุทธศรี ครูผูช่้วย กรรมการ 

47. นายพิชัย   ไชยเสน พนักงานราชการ กรรมการ 

48. นายเฉลิมชัย   จําแน่ พนักงานราชการ กรรมการ 

49. นางสาวโยผกา   แขง่ขัน ครูอัตราจา้ง กรรมการ 



 

 

50. นางสาวรัชนีกร   บุญเจงิ ครูอัตราจา้ง กรรมการ 

51. นางสาวกานดา   จันดา ครูอัตราจา้ง กรรมการ 

52. Mr. Jojo Dalit Dela Cruz ครูอัตราจา้ง กรรมการ 

53. นายวิษณุ   พิชยศ  ครูอัตราจา้ง กรรมการ 

54. นางสาวศิริรัตน์   สุภาวงค์ ครูธุรการ กรรมการ 

55. นางฐิตชิญา   จนิะราช เจ้าหนา้ที่ห้องสมุด กรรมการ 

56. นายสุทิวัส   ของดงีาม นักศึกษาฝกึประสบการณฯ์ กรรมการ 

57. นายเจษฎาวุธ   บุดดี นักศึกษาฝกึประสบการณฯ์ กรรมการ 

58. นายจักรพงษ์   สทิธิแก้ว นักศึกษาฝกึประสบการณฯ์ กรรมการ 

59. นางสาวสุทธิดา   รวมจิตร นักศึกษาฝกึประสบการณฯ์ กรรมการ 

60. นางสาวอารรีัตน ์  พร้อมสุข นักศึกษาฝกึประสบการณฯ์ กรรมการ 

61. นายโสภณ   ใจรักเกษมสุข นักศึกษาฝกึประสบการณฯ์ กรรมการ 

62. นางสาวสุกันญา   ตามสมัย เจ้าหนา้ที่งานแผนงาน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดําเนินการทบทวน/ปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 

2563 ของโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของการดําเนินงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

ทั้งนีต้ั้งแต ่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

 สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 

 

 

     ว่าที่รอ้ยโท 

            ( ณัฐรัชต ์ ใหญ่ผา ) 

          ผูอ้ํานวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม   
 

 

 

 

 


