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ค าเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียน 
ขุนตาลวิทยาคม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
ขุนตาลวิทยาคม และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในสถานศึกษา และยังผลนักเรียนเป็นอย่างมาก 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมแล้ว 
 จึงเห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียน 
ขุนตาลวิทยาคมได้ 
 
 
      (นายปวริศ  ปุ่นทอง) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                             โรงเรยีนขุนตาลวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นกรอบ
และแนวการด าเนินงานของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
อย่างเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยค านึงกรอบพันธกิจ 
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ตามนโยบายของโรงเรียน และของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เป็นส าคัญ เพื่อเป็นการรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ในการจัดท าเอกสารนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมนี้ จะเป็นคู่มือและแนวทางปฏิบัติให้บังเกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

     (นายเจริญ  โกศัย) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
                   หน้า 

ค าเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
ค าน า 
ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม    
  -ข้อมูลทั่วไป          1 
  -ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา                 5 
  -ข้อมูลนักเรียน           7
  -ข้อมูลงบประมาณ          8 
   -สภาพชุมชนโดยรวม          8 
     -ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม       8 
     -อาคารสถานที่          11 
   -ท าเนียบผู้บริหาร         12 
  -แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม    13 
ส่วนที่ 2 นโยบาย การด าเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์             
  - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              14 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย              16 
  - โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จังหวัดเชียงราย      18
  - กลยุทธ์โรงเรียนกับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   20 
ส่วนที่ 3 สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565    23 
  - กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ        24 
  - กลุ่มงานบริหารทั่วไป        24 
  - กลุ่มงานกิจการนักเรียน        25 
  - กลุ่มงานอ านวยการ        25
  - โครงการตามงบเรียนฟรี 15 ปี       26  
ส่วนที่ 4 โครงการและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565      
  - กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ         
   -โครงการพัฒนางานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล    27 
    -โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ     33
   -โครงการพัฒนางานนิเทศการศึกษา     40 
   -โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  45 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
                    หน้า 

ส่วนที่ 4 (ต่อ) โครงการและแผนการด าเนินงาน        
   - กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ (ต่อ)        
    -โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 50 
    -โครงการพัฒนางานระบบทะเบียน      56 
    -โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  63 
         และเทคโนโลยี 
    -โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     72 
    -โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  77 
    -โครงการพัฒนางานจัดการเรียนรวม     83 
    -โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  88 
    -โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  96 
    -โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา102 
    -โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          107 
    -โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           117 
    -โครงการพัฒนางานวัดผล               125 
    -โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด           135 
    -โครงการพัฒนางานแนะแนว              146 
   -โครงการต้อนรับด้วยดวงใจ อาลัยด้วยความคิดถึง            151 
   -โครงการค่ายภาษาอังกฤษ              156 
    -โครงการปรับปรุงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน             146 
    -โครงการผลิตเอกสารประกอบการสอน              168 
  - กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

-โครงการพัฒนางานสวัสดิการครูและนักเรียน            173 
-โครงการพัฒนางานปฏิคมและการต้อนรับ            178 
-โครงการพัฒนางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ            184 
-โครงการพัฒนางานโภชนาการ โรงอาหาร ร้านค้า            191 
-โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม            198 
-โครงการปรับปรุงปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม            203 
-โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019         232 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
                   หน้า 

ส่วนที่ 4 (ต่อ) โครงการและแผนการด าเนินงาน      
 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ต่อ)       
   -โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา            207 
   -โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์             214 
   -โครงการพัฒนางานเวรยามรักษาความปลอดภัย            219 
   -โครงการพัฒนางานช่างครุภัณฑ์และลูกจ้าง            223 
   -โครงการหารายได้ระหว่างเรียน              227 

  - กลุ่มงานกิจการนักเรียน        
    -โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน            239       
    -โครงการงานส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม           246 
     -โครงการปรับปรุงงานสถานศึกษาสีขาว             253 
    -โครงการงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และงานวันส าคัญ           268 
   -โครงการงานกิจการสภานักเรียน              260 
    -โครงการพัฒนางานธุรการกลุ่มงานกิจการนักเรียน            279 

 - กลุ่มงานอ านวยการ        
   - โครงการพัฒนางานการเงิน             283 
   - โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน             287 
   - โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน            
     และคณะกรรมการสถานศึกษา             301 
   - โครงการพัฒนางานบุคลากร             287
  - โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร            295
  - โครงการพัฒนางานสารบรรณ             306 
   - โครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ           310 
   - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี           
     งบประมาณ 2566              314 
  - โครงการพัฒนางานพัสดุและทรัพย์สิน             318 
   - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ          324 
   - โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           328 
   - โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค            334 
   - โครงการบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง            338 
  - โครงการบริหารงบส ารองจ่าย             344 
 

 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
                          หน้า 

ส่วนที่ 4 (ต่อ) โครงการและแผนการด าเนินงาน        
   - โครงการตามงบเรียนฟรี 15 ปี  
    -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ            348 
    -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (กีฬาสี)           353 
    -โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม           359 
    -โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน              363 
    -โครงการเร่งรัดการอ่านอย่างรู้เรื่องและการสื่อสารได้ (PISA)           370 
   -โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน              376 
    -โครงการ ICT เพ่ือพัฒนาผู้เรียน              381 
    -โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน             387 
    -โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี           392 
          ยวุกาชาด 
    -โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา           398 
ภาคผนวก  
   -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ            402 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม   
  -โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565-2569)  
         จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
         ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              404
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
  

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 

 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ที่ตั้ง เลขที่ ๑๖๙  หมู่ ๑๑ ต าบลป่าตาล  อ าเภอขุนตาล  จังหวัด
เชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๙๓-๑๔๕ โทรสาร ๐๕๓-
๑๙๓-๑๕๑ E-mail : khuntan40@gmail.com Website: http://www.ktwschool.ac.th 
 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ เนื้อที่ ๓๘ไร่ ๓ งาน ๘๕ ตารางวา  
เขตพ้ืนที่บริการ ต าบลป่าตาล ต าบลต้า และ ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล 
 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายเจริญ  โกศัย  หมายเลขโทรศัพท์  081-7643497   
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 16 ตุลาคม  2561 จนถึง
ปัจจุบัน  
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙ หมู่ ๑๑ บ้านเจดีย์ ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัด 

เชียงราย ได้ก่อตั้งขึ้นมา ด้วยความประสงค์ให้บุตรหลานเยาวชนได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้บ้าน 
ความร่วมมือร่วมใจของราษฎรในต าบลป่าตาลและต าบลใกล้เคียง ซึ่งมีผู้น าท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงานในการขอ
จัดตั้ง ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ มีพ้ืนที่ ทั้งสิ้น ๓๙ไร่ ๓ งาน ๘๕ ตารางวา ด้วยความตั้งใจจริง และเพ่ือเป็นการ
เตรียมการให้พร้อมและอยู่ในหลักเกณฑ์การอนุมัติให้เปิดท าการสอน  ทางสภาต าบลป่าตาลได้ขอยืมครูจาก
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดในสมัยนั้น  จากโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มต าบล ป่าตาล จ านวน ๖ คน มา
ผลัดเปลี่ยนท าการสอน ต่อมาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๘ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดท าการสอนอย่างเป็น
ทางการ จึงถือเอาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๘ เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนป่าตาลวิทยาคม กรมสามัญศึกษา ได้
บรรจุครูให้จ านวน ๓ อัตรา จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ ได้แต่งตั้ง นายทวี กองมงคล ได้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.) เป็นต้นมา 

ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมเพ่ือพัฒนาชนบท 
(มพช. ๒ รุ่น ๑) ในปีการศึกษา ๒๕๒๗ ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนน าร่องโครงการสุขภาพในโรงเรียนของกรสามัญ
ศึกษา และเข้าโครงการโรงเรียนผู้น าหลักสูตร 

ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.
๔- ม.๖) จนในปีการศึกษา ๒๕๓๑ โรงเรียนจึงได้จัดการศึกษาครบทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๑ - ม.๖) 

ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ  และได้รับ
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ  
หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ประจ าอ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
          ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับการประเมินให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตาม
โครงการ หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 
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          ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
          ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตส านึกการใช้พลังงาน
พลังงานส าหรับเยาวชนในสถานศึกษา โดยส่งโครงการ “เมล็ดพันธุ์นักอนุรักษ์พลังงาน” เข้าร่วมประกวดจน
ได้รับการคัดเลือก เข้ารับ โล่รางวัล โรงเรียนดีเด่น โครงการสร้างจิตส านึกการใช้พลังงานส าหรับเยาวชนใน
สถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๑ ที่จังหวัดนครนายก 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒  โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนแกนน า ยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน โครงงานการเผยแพร่ความรู้ด้านการมาตรฐาน
อุตสาหกรรมในโรงเรียนและชุมชน ผ่านการประเมินเข้ารอบสอง ในระดับประเทศ โรงเรียนแกนน าเผยแพร่
ความรู้ด้านการมาตรฐานอุตสาหกรรมในโรงเรียนและชุมชน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงงานวัดรอยเท้า
คาร์บอนในโรงเรียน จ านวน ๕๐ โรงเรียนทั่วประเทศ   
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา จากการประเมิน
ภายนอก รอบ ๓ โดย สมศ.  
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับรางวัลดีเด่นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ 
 ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับรางวัล เสมาป.ป.ส.ระดับดีเด่นโครงการการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 ในปีการศึกษา 2555 กองลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับ  
โล่ประกาศเกียรติคุณ ในการมีส่วนร่วมในรณณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในท้องถิ่น จังหวัด
เชียงราย ประจ าปี พ.ศ.2555 จากประธานกรรมการ การเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดเชียงราย 
 ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด“การเรียนรู้สู่ภัยพิบัติ 
ที่ค้นคว้าจาก Internet” โครงการ Thailand Go Green 2555 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
บริษัทบางจาก (มหาชน) 
 ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนขุนตาลได้รับไล่เกียรติยศเป็นโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมที่มีผล
การปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนดีเด่น (Best practice) ระดับพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 โดย คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติด และ
อบายมุขต้นแบบดีเด่น อันดับ 1 ประเภท สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ  1 การประกวด
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ประจ าปีการศึกษา 2558 
 ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2557 
 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับดีมาก ประจ าปี 2559 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย 
 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558 – 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าคะแนนพัฒนาการรวมเฉลี่ย 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงสุด ล าดับที่ 4 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



 

 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ได้รับการรับรองผลการประเมินความยั่งยืนของ
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ (โรงเรียนในฝัน) ประจ าปีการศึกษา 2559 จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ระดับดีเด่น 
 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ได้รับการคัดเลือกให้มีผลงานระดับดีเด่นของ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2559) ประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษ์มรดกไทย 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ได้รับรางวัลผู้เข้าร่วมประกวด การประกวดคลิปวีดีโอ 
การเคารพธงชาติของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ได้จัดท า วีดีทัศน์เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ
โรงเรียน จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
 ในปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  ได้รับรางวัลผู้อ านวยการ
สถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2560 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
  ในปีการศึกษา 2560 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับรางวัล
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2560 จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับรางวัลปลอดภัยดีเด่น จากบริษัทสยามสไมล์
โบรคเกอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
  ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ผ่านมาตรฐานสถานประกอบการสถานศึกษาสะอาด
ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 
 ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติและภัยธรรมชาติ (รุ่นที่ 1) 
  ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565-
2569) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนท่ีโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 



 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1.2.1 จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2564 

1 1 19 - 4 3 

  
 
 

 



 

1.2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ 
ปริญญาตรี 

วิชาเอก วุฒิ 
ปริญญาโท 

วิชาเอก 

 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
26 
27 
28 
 

 
นายเจริญ  โกศัย 
นายสุชาติ  ต่ิงหมาย 
นายธนงค์  นงค์ยา 
นายสมบัติ  สมแก้ว 
นายกริชนริศ  ปะวะภสูะโก 
นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวิชญ์ 
นายธนบูลย์  ธิดา 
นางอรอมล  แก้วมหาคุณ 
นางตรีนุช  สมแก้ว 
นางสาวกาญจนา  ยะตั๋น 
นางล าดวน  มะโนชัย 
นายเจตน์สฤษฏิ์  บุญเมือง 
นางมาลิณี  ตาหล้า 
นางสุมล  หลักค า 
นางภาวิณี  แก้วแสงอินทร์ 
นายทวีวัฒน์  เหล่าภักดี 
นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี 
นายสัญญา  วงศ์ประสิทธิ์ 
นายเอนก  แก้วมาลา 
นางพัชรินทร์  แก้วมาลา 
นายสันติพงษ์  กันทะ 
นางสาวนภาลัย  ใจดี 
นางบัวบาน วะไลใจ 
นางนุตประวีณ์  เบ็ญชา 
นายอรรถวัฒน์  สุค า 
นางสาว 
นางสาว 
นางสาว 
 
 
            ข้อมูล 
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 

 
ค.บ 
ค.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 
ศน.บ 
วท.บ. 
ศษ.บ. 
วท.บ. 
ศษ.บ. 
วท.บ. 
ค.บ. 
ศน.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 
กศ.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 

ศษ.บ. 
ค.บ. 

ศษ.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 
ศศ.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 

ศษ.บ. 
 

 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ 
วัดผลการศึกษา-คณิตศาสตร ์
พลศึกษา 
ภาษาไทย 
ฟิสิกส ์
คณิตศาสตร ์
คอมพิวเตอร ์
ภาษาอังกฤษ 
เคม ี
คหกรรมศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณิตศาสตร ์
ชีววิทยา 
อิเล็กทรอนิกส ์
นาฏศิลป ์
ดนตรีศึกษา 
สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา 
ครูวิกฤติ(ภาษาจีน) 
ครูเรยีนร่วม 
ครูธุรการ 
อัตราจ้างพละศึกษา 
อัตราจ้างสังคมศึกษา 
อัตราจ้างภาษาไทย 
อัตราจ้างภาษาไทย 
 

 
กศ.ม 
ค.ม. 
ค.ม. 
ค.ม. 
ศษ.ม 
ศษ.ม 
ศษ.ม. 
ศษ.ม. 
ค.ม. 
กศ.ม. 

 
 
 

 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน 
 



 

 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2564 

 - 18 - 10 - 

  
 1.2.3 วิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ. 1 ครู  คศ. 2  ครู คศ. 3  ครู  คศ. 4  ครู  คศ.5 
ปีการศึกษา 

2564 
- 1 2 1๗ - - 

 
1.2.4 สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 1 0 
2. ภาษาไทย 3 21 
3. คณิตศาสตร์ 4 22 
4. วิทยาศาสตร์ 4 22 
5. สังคมศึกษา 3 20 
6. ภาษาอังกฤษ 4 22 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 21 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 20 
9. ศิลปะ 2 22 
10. ภาษาจีน 1 26 

รวม 30  
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564  รวม  215  คน 
ระดับชั้น 

 
จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
ม.1 1 8 11 20 20.00 
ม.2 2 18 29 47 23.50 
ม.3 2 20 31 51 25.50 
รวม 5 57 81 138 23.00 
ม.4 3 24 35 59 19.67 
ม.5 3 26 31 57 19.00 
ม.6 3 17 28 45 15.00 
รวม 9 67 94 161 17.89 

รวมทั้งหมด 15 124 175 215 19.93 
 



 

1.4 ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 957,320 
- เงินนอกงบประมาณ 60.000   
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน      957,320 
 
1.5 สภาพชุมชนโดยรวม 
 1.5.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะเป็นชนบทล้อมรอบด้วยทุ่งนาเป็นที่ลุ่มราบระหว่าง
ภูเขา ลักษณะครอบครัวเป็นสังคมชนบท ที่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง มีประชากรประมาณ ๓๒,๕๕๑ คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขต พ้ืนที่บริการ จ านวน ๔  โรงเรียน 
อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา ท าไร่ และเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ๑. ลอยกระทง  ๒.งานสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ๓. งานสักการะพระธาตุขุนตาล 
4.กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน บูชารอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังคงมีการยึดถือปฏิบัติตาม
ประเพณีของภาคเหนือทั่วๆ ไป  
 1.5.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,๐๐๐ – 4๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว 4 คน 
 1.5.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจ าอ าเภอ เป็นโรงเรียน
ต้นแบบ ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน มีเขตบริการ  ๓  ต าบล  คือ  ต าบลต้า  ต าบลป่าตาล  และต าบลยางฮอม จัดการเรียน
การสอนตั้งแต่  ม. ๑ – ม. ๖  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดด้านเศรษฐกิจ 
แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี /ไอซีที แต่ชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมมือ  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเป็นอย่าง
ดี  
1.6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัด      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์



 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์  
                 พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อน 
                    เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
                   ของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
                    รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
                    แนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ..........ดี............. โดยมีค่าเฉลี่ย......ร้อยละ ๘๒.๕๓........  ผลการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก .......................................................................  
 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

 จุดเด่น 
 ผลการจัดการศึกษา  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
คิดเป็น ท าเป็น มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มี
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมีผลการด าเนินงานโครงการ
พิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 การบริหารจัดการศึกษา  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาสถานศึกษา มีผล
การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ปฏิรูปการศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 การประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 
 นวัตกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา คือสถานศึกษา คณะครู ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ร่างกายของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  รวม
ไปถึงน้อมน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมุ่งเน้นด้าน
การมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนได้ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาทุกประเภทให้กับนักเรียน จนได้รับรางวัลต่างๆ  
ทั้งระดับกลุ่ม เขต ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม อยู่ในระดับพอใช้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีระดับคุณภาพที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 ข้อเสนอแนะ 
 ด้านผลการจัดการศึกษา   



 

1) ควรประสานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขอสนับสนุนด้านสุขภาพผู้เรียน 
2) ควรหาอุปกรณ์ให้เพียงพอในการส่งเสริมผู้เรียนหันมาสนใจการออกก าลังกาย 
3) ควรปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้น่าพักผ่อนเพ่ิมขึ้นอีกหลายๆจุด 
4) ควรจัดป้ายนิเทศชื่นชมคนดีเป็นรายเดือน รายภาคเรียน หรือรายปี แสดงไว้ที่โรงเรียนทุกจุดที่ 

เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ อยากท าความดีจนเป็นกิจนิสัย 
5) ควรจัดบรรยากาศในห้องสมุดให้น่าเข้าไปศึกษาหาความรู้ มีแสงสว่างเพียงพอ มีหนังสือ หรือสื่อที่น่าสนใจ มี

มุมที่ดึงดูดความสนใจเข้าไปใช้บริหาร 
6) ควรจัดบทบาทของผู้เรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าให้ชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น

เพ่ิมขึ้น เพียงวันละ ๓ – ๔ นาที ก็สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อีกด้านหนึ่ง โดยมีครูเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
7) สถานศึกษา ครูทุกคน และผู้ปกครอง ควรร่วมกันจัดท าโครงการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

8) สถานศึกษา ควรรักษาสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา กับบุคคลภายนอก ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และนักเรียน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกด้าน เช่น ส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพครู ส่วนร่วมในการพัฒนาด้านผู้เรียน มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ด้านกีฬา ด้านความมีวินัย และด้านความมีน้ าใจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน และบุคคลภายนอก เช่นคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความร่วมมือ มุ่งมั่น ในการพัฒนาผู้เรียน  
 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1)  สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม เสริมสร้างขวัญ 
ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้ครูมีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาศักยภาพของ 
ตนเองและอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒)  สถานศึกษาควรประเมินศักยภาพของครูตามเกณฑ์การพิจารณา (ตัวบ่งชี้ที่ ๖) ทั้ง ๘ ข้อ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ก่อนการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด และการประเมินภายนอกจากสมศ. 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน และบุคคลภายนอก เช่นคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความร่วมมือ มุ่งมั่น ในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษา
อันส่งผลสะท้อนถึงพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อาคารสถานที่ 

 อาคารเรียน 

๑. อาคารเรียนดอยยาว แบบ ๑๐๖ ต ๑ หลัง - ห้องเรียน(สร้างปี ๒๕๒๐) 
๒. อาคารเรียนเม็งกาโต แบบ ๒๑๖ค ๑ หลัง ๑๖ ห้องเรียน(สร้างปี ๒๕๒๓) 
๓. อาคารเรียนม่อนเทวดา แบบ ๒๑๖ล ป.๒๙  ๑ หลัง ๑๖ ห้องเรียน(สร้างปี ๒๕๓๔) 
๔. อาคารเรียนพญาพิภักดิ์ แบบ ๒๑๖ล ป.๒๙  ๑ หลัง ๑๖ ห้องเรียน(สร้างปี ๒๕๓๗) 

  รวม   ๔๘ ห้องเรียน 

 อาคารประกอบ 
 
๑. อาคารเอนกประสงค์ แบบ ๐๐๕,ป๐๐๕ ๑ หลัง 
๒. อาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ๑ หลัง 
๓. บ้านพักครู  ๘ หลัง 
๔. บ้านพักภารโรง ๒ หลัง 
๕.  ส้วม แบบมาตรฐาน ๖ ทีน่ั่ง /๒๗ ๔ หลัง 
๖.  สนามบาสเก็ตบอล 2  สนาม 
๗.  สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม 
8.  สนามตะกร้อ  2 สนาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พื้นที่ของโรงเรียน  

  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม   มีเนื้อท่ี  ตามท่ีราชพัสดุ แปลงที่  ๑  เลขที่  ช.ร.๗๗๒  จ านวน  ๓๕  ไร่  
๓  งาน  ๔๔  ตารางวา 

เขตบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

  ๑. เขตเทศบาลต าบลต้า 
  ๒. เขตองค์การบริหารส่วนต าบลต้า 
  ๓. เขตเทศบาลต าบลป่าตาล 

 
ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

ล าดับที่      ชื่อ – สกุล ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต าแหน่ง 
 

๑ 
๒ 
๓ 
 
 

๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
9 

10 
11 

นายทวี  กองมงคล 
นายนิทัศน์  สิทธิยศ 
นายทวี  กองมงคล 
 
 
นายอุดม  สุยะ 
นายทรงศักดิ์  แก้วแสงอินทร์ 
นายจรูญ  ไชยวงศ์ 
นายสว่าง  ไชยปันดิ 
นายอุทิศ   ศิริรัตน์ 
นายทรงพล   เทพค า 
นายสมบูรณ์  พูนภิญโญยศ 
นายเจริญ  โกศัย 

๒๕๑๘-๒๕๒๒ 
๒๕๒๓-๒๕๒๔ 
๒๕๒๔-๒๕๒๕ 
๒๕๒๕-๒๕๓๓ 
๒๕๓๓-๒๕๓๕ 
๒๕๓๕-๒๕๔๓ 
๒๕๔๓-๒๕๔๗ 
๒๕๔๗-๒๕๕๒ 
๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๒๕๕๘-๒๕๕9 
๒๕๕9-2561 
2561-ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูใหญ่ 
รักษาการครูใหญ่ 

ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

  แผนภูมิโครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
 

                 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ชมรมศิษย์เก่าฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน 

ชมรมครู ผู้ปกครอง
นกัเรียน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 

-  งานสารบรรณ 
- งานบุคลากร 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและ 
    ทรัพย์สิน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานผลิตเอกสาร 
- งานยานพาหนะ 
- งานแผนงานและ  
  งบประมาณ 
- งานโครงการพิเศษ 
  และอื่นๆ 
- งานบริการดนตรีและ 
  นาฏศิลป ์

-  งานกลุ่มสาระการ เรียนรู ้
- งานหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานทะเบียน 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 
- งานห้องสมุด 
- งานประกันคุณภาพ 
   การศึกษาและการ 
   ประเมิน ภายใน 
- งานวิจัยและพัฒนา 
   บุคลากร 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
- งานโครงการพิเศษ 
    และอื่นๆ 
- งานเรียนร่วม 
 
 
 

-  งานระบบดูแลและ 
   ช่วยเหลือนักเรียน 
- งานส่งเสริมวินัยคุณธรรม  
   จริยธรรม 
- งานกิจการสภานักเรียน 
- งานธนาคารโรงเรยีน 
- งานส่งเสริมวัฒนธรรม 
    และประเพณ ี
- งานป้องกันและแก้ไข 
   ปัญหาสารเสพตดิและ 
  โรคเอดส ์
- งานระดับชั้น/ 
    ครูประจ าชั้น 
- งานโครงการพิเศษ 
    และอื่นๆ 
 
 

-  งานสวัสดิการ 
- งานปฏิคม 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานเวรยามรักษาความ 
   ปลอดภัย 
- งานนักการภารโรง 
  และลูกจ้าง 
- งานโครงการพิเศษ 
   และอื่นๆ 
 
 

 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
การ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 

นโยบาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๒ 

นโยบาย  วิสัยทศัน์  พันธกิจ 

เป้าประสงค์  กลยทุธ์  ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

วิสัยทัศน์  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  
 
พันธกิจ  
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. พัฒน าผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21  
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และเท่าเทียม  
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
  6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบก ารบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ ผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
  2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
  3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบ
จากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
  5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหา



 

หนี้สินครู 
  6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
  7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และถ่ิน
ทุรกันดาร 
  8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
  9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

บทบาทของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
  ส่วนกลาง รวมถึงส ำนักตำ่งๆ ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินโครงกำร โดย
ก ำหนดตัวชี้วัดที่เหมำะสม บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ สนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรปฏิบัติงำน ใน
พ้ืนที่ที่เพียงพอ มีกำรให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล ไม่เพ่ิมภำระงำนให้แก่ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก ำหนดตัวชี้วัดที่เหมำะสม บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบท ในพ้ืนที่ 
สนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรปฏิบัติงำนในพื้นท่ีที่เพียงพอ มีกำรให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรของเรียนเรียนที่เหมำะสม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
ไม่เพ่ิมภำระงำนให้แก่ผู้ปฏิบัติในสถำนศึกษำ  
  สถานศึกษา ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ ประสำนและสนับสนุน ทรัพยำกร
เพ่ือกำรปฏิบัติงำนที่เพียงพอ มีกำรให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล กำร
ด ำเนินกำรที่เหมำะสม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล ไม่เพ่ิมภำระงำนให้ครูโดยไม่จ ำเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
 
วิสัยทัศน์  องค์กรแห่งความทันสมัย คุณภาพก้าวไกล ฉับไวด้วยบริการ  
 
พันธกิจ  
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับ ชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal)  
  3. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน ศตวรรษท่ี 21  
  4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเลิศทาง 
วิชาการ และเพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
  5. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับโอกาส ความเสมอภาค และ ลดความเลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมือ อาชีพ 
มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยน้อมน า ศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology) 
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 
เป้าประสงค์  
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  
  2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถในการแข่งขัน ข  
  3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัย คุกคามทุก
รูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
  4. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับโอกาส ความเสมอภาคและลดความเลื่อมล้ าทาง 
การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ  
  5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ ด้านภาษา
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 



 

กลยุทธ์  
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น มืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 5 น้อมน าศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับ

สิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  จังหวดัเชียงราย 
 

อัตลักษณ์   “  กีฬาดี  กิจกรรมเด่น ” 

เอกลักษณ์   “  บรรยากาศร่มรื่น ” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม กล้าแสดงออก ห่างไกลสารเสพติดและอบายมุข 
ใฝ่เรียนรู้คู่การอ่าน ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภา 
การศึกษาท้ังภายในและรองรับการประเมินภายนอก 

๒. พัฒนาการจัดการศึกษาตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามรูปแบบที่ 
เหมาะสมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่การอ่าน มีคุณธรรม สุขภาพแข็งแรงห่างไกลสารเสพติด 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา  
๕. ส่งเสริมบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 

สอดแทรกให้ผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต และเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคม
อาเซียน 

๖. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ พัฒนาตนเอง มีทักษะการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เหมาะสมกับต าแหน่ง วิทยฐานะ  

๗. ส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมการระดมทุนและทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญ ก าลังใจ ทุนการศึกษา และความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

เป้าประสงค์ (Corporate Objective) 

๑. มีระบบการจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 
ภายในและรองรับการประเมินภายนอก 

๒. ผู้เรียนในได้รับการศึกษาตามรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาตามทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21   

3.  ผู้เรียนมีความรู้คู่การอ่าน มีคุณธรรม สุขภาพแข็งแรงห่างไกลสารเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอก 

สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกการใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
6. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับต าแหน่ง วิทยฐานะ 



 

      7. สถานศึกษามีกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมทุน จัดหาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมขวัญ ก าลังใจ จัดสรรทุนการศึกษา และส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 

กลยุทธ์โรงเรียน  

 ๑. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภา 

การศึกษาท้ังภายในและรองรับการประเมินภายนอก 

     ๒. พัฒนาการจัดการศึกษาตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามรูปแบบที่ 

เหมาะสมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่การอ่าน มีคุณธรรม สุขภาพแข็งแรงห่างไกลสารเสพติด 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา  

     ๕. ส่งเสริมบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 

สอดแทรกให้ผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต และเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคม
อาเซียน 

     ๖. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ พัฒนาตนเอง มีทักษะการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เหมาะสมกับต าแหน่ง วิทยฐานะ  

     ๗. ส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมการระดมทุนและทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญ ก าลังใจ ทุนการศึกษา และความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์โรงเรียนกบัแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 

กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 
กลยุทธ์ที่ ๑  
      พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาท้ังภายในและรองรับการ 
ประเมินภายนอก    
 
 

 
 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ 
๒. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน 
๓. พัฒนางานระบบทะเบียน 
๔. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๕. พัฒนางานวัดผล 
๖. พัฒนางานธุรการกลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
๗. พัฒนางานธุรการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๘. พัฒนางานปฏิคมและการต้อนรับ 
๙. พัฒนางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๑๐. พัฒนางานโภชนาการ โรงอาหาร ร้านค้า 
๑๑. พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๑๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
๑๓. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
๑๔. พัฒนางานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
๑๕. พัฒนางานธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๑๖. พัฒนางานการเงิน 
๑๗. พัฒนางานควบคุมภายใน 
๑๘. พัฒนางานสารบรรณ 
๑๙. พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
๒๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
๒๑. พัฒนางานธุรการกลุ่มงานอ านวยการ 
๒๒. ผลิตเอกสารประกอบการสอน 
๒๓. พัฒนางานพัสดุและทรัพย์สิน 
๒๔. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
๒๕. พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒๖. พัฒนางานสาธารณูปโภค 
๒๗. บริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
         



 

กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 
กลยุทธ์ที่  ๒     
     จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
ได้รับการศึกษาตามรูปแบบที่เหมาะสมและ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ความรู้คู่การอ่าน มีคุณธรรม สุขภาพ 
แข็งแรงห่างไกลสารเสพติดและอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
1. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ 
2. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
3. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
4. พัฒนางานจัดการเรียนรวม 
5. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ การงานฯ 
6. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
7. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
8. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
9. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
10. พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
11. ส่งเสริมระเบียบวินับ คุณธรรมจริยธรรม 
12. ปรับปรุงงานสถานศึกษาสีขาว 
13. กิจการสภานักเรียน 
14. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และงานวันส าคัญ 
15. โครงการพิเศษกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
16. ประเพณี ชวนน้องข้ึนดอย 
17. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
18. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม 
19. พัฒนางานดนตรี นาฏศิลป์ 
20. เร่งรัดการอ่านอย่างรู้เรื่องและสื่อสารได้ อ่านไม่

คล่องเขียนไม่คล่องต้องไม่มี 
21. พัฒนางานแนะแนว 
22. ค่ายคุณธรรม 
23. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวกาชาด และรักษาดินแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 
กลยุทธ์ที่  ๓   
       ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นทั้งในและนอกสถานศึกษา ใช้ 
เทคโนโลยีในการ บริหารจัดการและ 
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนใช้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
ด าเนินชีวิต และพร้อมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน 
 

 
 

๑. ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด 
๒. ปรับปรุงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๓. สภาวัฒนธรรมโรงเรียน 
๔. เพชรพลอย 
๕. ปรับปรุงงานโสตทัศนศึกษา 
๖. ค่ายภาษาอังกฤษ 
๗. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๘. พัฒนาศูนย์ภาษาอาเซียน 
๙. จัดท าห้องศูนย์ภาษาจีน 
๑๐. น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติฯ 
๑๑. ICT เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๑๒. ทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 
 
กลยุทธ์ที่  ๔     
           ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ทักษะและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

 

 
 

๑. วิจัยและพัฒนาบุคลากร 
๒. พัฒนางานสวัสดิการครูและนักเรียน 
๓. พัฒนางานช่างครุภัณฑ์และลูกจ้าง 
๔. พัฒนาบุคลากร 
๕. ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนฯ 

 
 

 
กลยุทธ์ที่  ๕     
      ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร 
ในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน 
การจัดการศึกษา   

 
 

๑. พัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน 
๒. หารายได้ระหว่างเรียน 
๓. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. เปิดประตูสู่อาเซียน 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

สรุปประมาณการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ และ เงินเรียนฟรี  ๑๕  ป ี

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65   โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

************* 
จัดสรรงบประมาณให้  ๔  กลุ่มงาน  และ ส ารองจา่ย  มีดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุน งบเรียนฟรี 
15 ปี 

งบอื่นๆ  

รวม 

ทั้งสิ้น ล าดับ
ที ่

ฝ่ายต่างๆ จ านวนเงิน  จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

๑ กลุ่มงาน 
พัฒนาวิชาการ 

238,670 - 60,000 298,670 

๒ กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

117,400 - - 117,400 

๓ กลุ่มงาน 
กิจการนักเรียน 

26,000 - - 26,000 

๔ กลุ่มงาน 
อ านวยการ 

400,530 - - 400,530 

๕ 15 ปี เรียนฟรี - 174,720 - 174,720 

รวม 782,600 174,720 60,000 1,017,320 



 

รายะเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2565    
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  

            
      ประเภทกำรจัดสรรเงินงบประมำณ   

ที่ 
ชื่อโครงกำร 

งบที่ได้รับ
จัดสรร 

งบอุดหนุน
รำยหัว 

งบ 15 ปี 
เรียนฟร ี งบอื่นๆ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร 34,000 34,000 0 0 นำงตรีนุช  สมแกว้ 
2 พัฒนำคุณภำพโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 1,500 1,500 0 0 นำงตรีนุช  สมแกว้ 
3 พัฒนำงำนนิเทศกำรศึกษำ 1,000 1,000 0 0 นำงตรีนุช  สมแกว้ 

4 
พัฒนำงำนวิจยัและนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียน
สอน 

1,000 1,000 
0 0 นำงตรีนุช  สมแกว้ 

5 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 

8,500 8,500 
0 0 นำยเจตน์สฤษฏิ์ บุญเมือง 

6 พัฒนำงำนระบบทะเบยีน 8,000 8,000 0 0 นำยอัครวัฒน์  นนท์ธนำวิชญ ์

7 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 

9,000 9,000 
0 0 นำงสำวกำญจนำ  ยะตั๋น 

8 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 1,500 1,500 0 0 นำงภำวิณี  แก้วแสงอินทร ์

9 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 

4,300 4,300 
0 0 นำยธนบูลย์   ธิดำ   

10 พัฒนำงำนจัดกำรเรียนรวม 2,000 2,000 0 0 นำงสุมล  หลักค ำ 

11 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนและเทคโนโลย ี

12,000 12,000 
0 0 นำยทววีัฒน์   เหล่ำภักด ี

12 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำฯ 

6,000 6,000 
0 0 นำยสันติพงษ์  กันทะ 

13 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำ 

8,700 8,700 
0 0 นำยสมบัติ  สมแกว้ 

14 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

5,500 5,500 
0 0 นำยกริชนริศ  ปะวะภูสะโก 

15 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ 

6,000 6,000 
0 0 นำงรัชนีกรณ์  เหล่ำภกัด ี

16 พัฒนำงำนวัดผล 5,000 5,000 0 0 นำงรัชนีกรณ์  เหล่ำภกัด ี
17 ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนำปรับปรุงห้องสมุด 20,000 20,000 0 0 นำงพัชรินทร์  แกว้มำลำ 
18 พัฒนำงำนแนะแนว 4,560 4,560 0 60,000 นำงภำวิณี  แก้วแสงอินทร ์
19 ปรับปรุงงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 2,000 2,000 0 0 นำงสำวกำญจนำ  ยะตั๋น 
20 ต้อนรับด้วยดวงใจ อำลยัด้วยควำมคิดถงึ 13,110 13,110 0 0 นำงตรีนุช  สมแกว้ 
21 ค่ำยภำษำอังกฤษ 5,000 5,000 0 0 นำยเจตน์สฤษฏิ์ บุญเมือง 

22 ผลิตเอกสำรกำรสอน 80,000 80,000 0 0 นำยธนงค์   นงค์ยำ 

 
รวม (วิชาการ) 238,670 238,670 0 60,000   

1 พัฒนำงำนสวัสดิกำรครูและนกัเรียน 4,200 4,200 0 0 นำยธนงค์   นงค์ยำ 
2 พัฒนำงำนปฏิคมและกำรต้อนรับ 2,500 2,500 0 0 นำงล ำดวน   มโนชยั  



 

3 พัฒนำงำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 5,000 5,000 0   นำงมำลิณี  ตำหลำ้ 
4 พัฒนำงำนโภชนำกำร โรงอำหำร ร้ำนค้ำ 3,000 3,000 0   นำยทววีัฒน์  เหลำ่ภกัด ี
5 พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 70,000 70,000 0   นำยสมบัติ  สมแกว้ 
6 ปรับปรุงปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 5,500 5,500 0 0 นำยสมบัติ   สมแก้ว 
7 พัฒนำงำนโสตทัศนศึกษำ 14,500 14,500 0 0 นำยสัญญำ  วงศ์ประสิทธิ ์
8 พัฒนำงำนประชำสัมพันธ ์ 1,000 1,000 0 0 นำยกริชนริศ  ปะวะภูสะโก 
9 พัฒนำงำนเวรยำมรกัษำควำมปลอดภัย 1,000 1,000 0 0 นำงสุมล  หลักค ำ 
10 พัฒนำงำนช่ำงครุภัณฑ์และลูกจำ้ง 9,100 9,100 0 0 นำยสมบัติ   สมแก้ว 
11 หำรำยได้ระหว่ำงเรียน 1,600 1,600 0   นำงล ำดวน   มโนชยั 

12 เฝ้ำระวังควบคุมโควิด 7,645 7,645 0 0 นำงมำลิณี  ตำหลำ้ 

  รวม (บริหารทั่วไป) 117,400 117,400 0 0   

1 พัฒนำงำนระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 7,000 7,000 0 0 นำงพัชรินทร์  แกว้มำลำ 
2 งำนส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 2,000 2,000 0 0 นำงล ำดวน มะโนชัย 
3 ปรับปรุงงำนสถำนศึกษำสีขำว 2,000 2,000 0 0 นำยสันติพงษ์  กันทะ 
4 งำนกิจกำรสภำนักเรียน 1,000 1,000 0 0 นำยธนบูลย์   ธิดำ   
5 งำนวันส ำคัญเสริมวัฒนธรรมและประเพณี  8,000 8,000 0 0 นำยเจตน์สฤษฏิ์ บุญเมือง 

6 ธุรกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 6,000 6,000 0 0 นำงอรอมล  แก้วมหำคุณ 

  รวม (กิจการนักเรียน) 26,000 26,000 0 0   

1 พัฒนำงำนกำรเงิน 3,000 3,000 0 0 นำงมำลิณี  ต้ำหลำ้ 
2 พัฒนำงำนบุคลำกร 8,000 8,000 0 0 นำงสำวกำญจนำ  ยะตั๋น 
3 พัฒนำบุคลำกร (ไปรำชกำร) 40,000 40,000 0 0 นำงสำวกำญจนำ  ยะตั๋น 

4 
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนและค
กก.สถำนศึกษำ 

500 500 
0 0 นำงสำวกำญจนำ  ยะตั๋น 

5 พัฒนำงำนสำรบรรณ 30,000 30,000 0 0 นำงมำลิณี  ตำหลำ้ 
6 พัฒนำงำนแผนงำนและงบประมำณ 4,000 4,000 0 0 นำยสุชำติ ติ่งหมำย 

7 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

4,000 4,000 
0 0 นำยสุชำติ ติ่งหมำย 

8 พัฒนำงำนพัสดุและทรัพย์สิน 7,000 7,000 0 0 นำยกริชนริศ  ปะวะภูสะโก 
9 ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และยำนพำหนะ 30,000 30,000 0 0 นำยกริชนริศ  ปะวะภูสะโก 
10 พัฒนำงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 2,000 2,000 0 0 นำยธนงค์   นงค์ยำ 
11 พัฒนำงำนสำธำรณูปโภค 180,000 180,000 0 0 นำงมำลิณี  ตำหลำ้ 
12 บริหำรจัดกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 30,000 30,000 0 0 นำงสุมล  หลักค ำ 

13 ส ำรองจ่ำย(ผู้บริหำร) 62,030 62,030 0 0 นำงมำลิณี  ตำหลำ้ 

  รวม (อ านวยการ) 400,530 400,530 0 0   

  รวมงบอุดหนุน 782,600 782,600       

       

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
งบเรียนฟรี 15 ปี 

1 กิจกรรมทางวชิาการ 53,500         
  1.1  ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 37,500 วิชำกำร 37,500 0 นำงตรีนุช  สมแกว้ 
  1.2  กิจกรรมกีฬำสภีำยใน 9,000 วิชำกำร 9,000 0 นำยสมบัติ  สมแกว้ 

  
1.3  พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมชุมนุม 1,000 วิชำกำร 1,000 0 นำยอัครวัฒน์ นนทธ์นำวิชญ ์

  1.4  ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 3,500 วิชำกำร 3,500 0 นำยกริชนริศ  ปะวะภูสะโก 

  
1.5  เร่งรัดกำรอ่ำนอย่ำงรู้เรื่องและกำรเขียน
สื่อสำรได้ (PISA) 1,500 วิชำกำร 1,500 0 นำยกริชนริศ  ปะวะภูสะโก 

  1.6  เปิดประตูสู่อำเซียน 1,000 วิชำกำร 1,000 0 นำยสันติพงษ์  กันทะ 

2 กิจกรรมบริการด้าน  ICT 32,100         
  2.1  ICT เพือ่พัฒนำผู้เรียน 32,100 บริหำรทั่วไป 32,100 0 นำงอรอมล  แก้วมหำคุณ 

3 กิจกรรมทัศนศึกษา 46,320         
  3.1  ทัศนศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียน 46,320 วิชำกำร 46,320 0 นำงตรีนุช สมแก้ว 

4 กิจกรรมคุณธรรม 42,800         

  

4.1  พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนำรี ยวุกำชำด และรักษำ
ดินแดน 12,800 วิชำกำร 12,800 0 นำยทววีัฒน์ เหล่ำภักด ี

  4.2  ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ 30,000 วิชำกำร 30,000 0 นำยสมบัติ  สมแกว้ 

  รวมงบ 15 ป ี 174,720   174,720 60,000   

  
รวมงบทั้งหมด  

(งบอุดหนุน + งบ 15 ปี+ งบอ่ืนๆ) 

 
1,017,320 

 
 
 

  

         



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

โครงการและแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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