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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร  
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ของโรงเรียนสำมเงำวิทยำคม 

 
 

 ตามที่คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการได้รวบรวมโครงการเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จ านวน 5 แผน
กลยุทธ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพผู้เรียน จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ และได้น าเสนอในที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564  คณะกรรมการสถานศึกษาได้
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคมแล้วเห็นชอบให้ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการได ้
 
 
 
 
 

 
            (นายวินัย ค าประดิษฐ์) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  จังหวัดตาก 
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ค าน า 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน เป็นการวางแผนการด าเนินงานการบริหาร 
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ปรัชญาและแนวคิดหลักการพัฒนาของ
โรงเรียนและจุดเน้นนโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น ซึ่งเป็น
แผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้สนองต่อการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

  โรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมความคิด ในการวางแผน
และการจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังว่าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนจะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 

 
        (นายใจ  ยอดด าเนิน) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
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ยุทธศำสตร์ทำงด้ำนกำรศึกษำ 
 
 

 

ยุทธศำสตร์  (STRATEGIC) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ยุทธศำสตร์  (STRATEGIC)   

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้อาชีพเป็นตัวตั้งที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ  
                     จังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพ่ือประกอบอาชีพ 
                     และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดตาก ตาม 4 Flagships 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้ สร้างคุณธรรม จริยธรรม ภูมิคุ้มกัน 
                     ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึงตลอดเวลา 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงบูรณาการ โดยส่งเสริมให้ 
                    สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการและศักยภาพของ 
                    ชุมชนจังหวดัตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
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ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
ภำพรวมภำยในโรงเรียน 

(School  Profile) 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  ที่ตั้งเลขที่  1663   หมู่ที่ 5   ต าบลสามเงา  อ าเภอสามเงา    
จังหวัดตาก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก โทร. 055-599026 โทรสาร 055-599080   
e-mail samngao@hotmail.com    website www.samngao.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 65 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ 24 หมู่บ้าน ได้แก่               
บ้านหินลาด-นาไฮ  บ้านโสมง บ้านอูมวาบ บ้านสันปาป๋วย บ้านท่าปุย บ้านท่าปุยตก บ้านจัดสรร บ้านสาม
เงา บ้านสามเงาตก บ้านป่ายางใต้ บ้านป่ายางตะวันตก บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล  บ้านวังหมัน บ้านวังหวาย 
บ้านวังไคร้ บ้านใหม่สามัคคี บ้านวังน้ าผึ้ง บ้านวังจันทร์ บ้านวังโพ บ้านดงลาน บ้านอยูด่ีมีสุข บ้านนาตาโพ  
บ้านดงสามสิบ(ยกเว้นต าบลยกกระบัตร) 
 
2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญศึกษา สังกัด
กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  จัดแบบสหศึกษา เปิดท าการสอนในปีการศึกษา 2514  ตอนเปิดท า
การสอนปีแรกต้องอาศัยที่โรงเรียนเขื่อนภูมิพล  ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก สมัยนั้น ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา   นายประจวบ ค าบุญรัตน์              
เป็นผู้อ านวยการกองการมัธยมศึกษา นายชูชัย  สุวรรณรังษี   เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  นายสมศักดิ์             
ศรีวรรธนะ  เป็นนายอ าเภอสามเงา  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสุรศักดิ์  อ๊อดทรัพย์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนตากพิทยาคม มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน 
 ต่อมา ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนสามเงา (โรงเรียนมัธยมสามัญประจ าอ าเภอ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2514 เมื่อปีการศึกษา 2523 กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนสามเงา
วิทยาคม  ให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมเพ่ือพัฒนาชนบท (ม.พ.ช.) รุ่นที่ 2 อยู่ในโครงการดูแลของ   
ส านักงานโครงการพิเศษ (ส.ค.ศ.)  เริ่มโครงการปีงบประมาณ 2523 สิ้นสุดโครงการปี 2527 เป็นโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของชนบทเพ่ือให้เป็นแหล่งทางวิชาการของชุมชน ปีงบประมาณ 2525 ส านักงาน
โครงการพิเศษ (ส.ค.ศ.) ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าสิ่งก่อสร้างให้โรงเรียน 8,559,000 บาท ด าเนินการ
ปรับปรุงถนน ไฟฟ้า ประปา และสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครูบ้านพักภารโรงและส้วม 
ในปีการศึกษา 2527 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา          
ตอนปลายสายสามัญเพ่ิมอีก 2 ห้องเรียน 3 แผนการเรียน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2528   

 ในปีกำรศึกษำ 2547 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เข้าร่วมโครงการ”หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”และได้รับการคัดเลือกให้เป็น  
“โรงเรียนเร่งสู่ฝัน” ตามล าดับ ผู้อุปถัมภ์หลักโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เขื่อนภูมิพล  
ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 1,878,600 บาท และยังได้สนับสนุนงบประมาณและครุภัณฑ์ตาม
โครงการห้องเรียนสีเขียวอีก จ านวน 630,000 บาท  

http://www.samngao.ac.th/
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 ปีงบประมำณ  2548 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการเร่งสู่ฝัน จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ านวน 1,600,00 บาท และการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3,000,000 บาท โรงเรียนเร่งพัฒนาด้าน ICT ให้มีความพร้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียนได้แก่ ห้องสมุด,  ห้องMath Lab, ห้องPhysic Lab, ห้องBiology Lab, ห้อง Chemistry Lab,  
ห้องLanguage Lab ห้องบานบุรี และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนอย่างทั่วถึง โรงเรียนได้ผ่านการ
ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 พร้อมกัน
นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้มอบอุปกรณ์สื่อมัลติมีเดียมูลค่า 300,000 บาท และได้รับงบพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการจากจังหวัดตากจ านวน  1,000,000   บาทเพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เขื่อนภูมิพล ได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 1,000,000 บาท
ตามโครงการ”หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”              
 ปีงบประมำณ 2549 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เป็นโรงเรียนน าร่องผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจและได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
ยอดนิยม เนื่องจากมีนักเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล ได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน1,000,000 บาท โครงการ “หนึ่งอ าเภอ            
หนึ่งโรงเรียนในฝัน”ห้องสมุดของโรงเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้รับรางวัล  
“ยอดเยี่ยม” จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต  

ปีงบประมำณ  2550  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการคิดและวิเคราะห์ และโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า จาก สพท.ตาก เขต 1 โรงเรียนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างบ้านพักนักเรียนจ านวน  2  หลังรวมงบประมาณ  1,400,000 บาท นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สนับสนุนการก่อสร้างลานบันเทิงบริเวณอุทยานการศึกษา  
เป็นอนุสรณ์ 3650        

ปีงบประมำณ  2551 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียน 
ในฝันจังหวัดตาก สพฐ.จัดสรรงบประมาณการปรับปรุงบ้านพักนักเรียนและห้องน้ าห้องส้วม  200,000 บาท 
โรงเรียนจัดหางบพิเศษส าหรับจัดท าและพัฒนาห้องแสดงผลงาน  ห้องวิถีพุทธ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้สนับสนุนการก่อสร้างส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการนักเรียน เป็นอนุสรณ์ 3651        
 ปีงบประมำณ 2552  ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
ก่อสร้างบ้านพักนักเรียนจ านวน 2 หลัง มูลค่า 1,400,000 บาท   งบประมาณส าหรับการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านพักครู บ้านพักนักเรียนและโรงเรียน จ านวน  200,000  บาท  ได้รับ
งบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ก่อสร้างบ้านพักนักเรียน 1 หลัง จ านวน 300,000 บาท  ได้รับ
งบประมาณจาก สพฐ.ส าหรับก่อสร้างห้องน้ านักเรียนชาย จ านวน 590,000 บาท โครงการพัฒนาชุมชนรอบ
เขื่อนภูมิพลจัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องน้ านักเรียนชายแบบ 6 ที่ จ านวน 300,000 บาท นักเรียนร่วม
สมทบการก่อสร้างแนวรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กทางด้านทิศตะวันตกเป็นอนุสรณ์ 3652 

ปีงบประมำณ 2553   โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง            
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดจ านวน 400,000 บาท  ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ จ านวน  200,000  บาท ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 100,000 บาท จัดซื้อยานพาหนะ 
646,000 บาท เนื่องจากอาคารสถานที่ต่าง ๆ มีสภาพทรุดโทรม ผู้อ านวยการจเร  ขัติวงษ์ จึงได้ปรึกษาหารือ
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ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานเป็นห้องสมุด  ห้องเรียนนาฏศิลป์ และห้องปฏิบัติการวิชาชีพ  ปรับปรุงศูนย์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นห้องปฏิบัติการดนตรีและดุริยางค์ นักเรียนร่วมสมทบการก่อสร้างแนวรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กทางด้านทิศตะวันตกเป็นอนุสรณ์ 3653 

ปีงบประมำณ 2554   โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
100,000 บาท ย้ายห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากอาคาร 3 มาอยู่อาคาร 2 โดยปรับปรุงศูนย์
คอมพิวเตอร์เป็นห้องเรียน ปรับปรุงห้องสมุดเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ได้รับงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากส าหรับจัดท าห้อง ECC (ห้องเรียนอัจฉริยะ) ภายในหอสมุด จ านวน                
5 ล้านบาท นักเรียนร่วมสมทบการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียนเป็นอนุสรณ์ 3654 
           ปีงบประมำณ 2555   โรงเรียนได้รับการบริจาคงบประมาณจากคุณสุรพล ค าสุภา จ านวน 
1,500,000 บาท เพ่ือก่อสร้างโรงอาหาร 1 หลัง ร่วมกับงบประมาณจากการท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียน จ านวน 300,000 บาท  พร้อมกันนี้โรงเรียนได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์อาเซียนศึกษา 
จ านวน 400,000 บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ า จ านวน 300,000 บาท โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร 
“สถานศึกษาแบบอย่าง” การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในกระบวนการเรียนการสอนจาก  
นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนได้รับ
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท “นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  ระดับประเทศ”  

ปีงบประมำณ 2556  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต  
และน าร่องการวิจัยโรงเรียนสุจริตและได้รับการพิจารณาเป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริต  โรงเรียนได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดลและ สสส. ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบ 
กฟผ.: แหล่งเรียนรู้เพ่ือโลกยั่งยืน โดยโรงเรียนได้ด าเนินการโครงการธนาคารกล้วยไม้ พร้อมกันนี้เทศบาล
ต าบลสามเงาได้สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องเพ่ือปฏิบัติงานธนาคารการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  ระดับประเทศ”  จาก สพฐ.และ
ธนาคารออมสิน รางวัลโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดีเด่น จาก สพม.38 นักเรียนได้รับรางวัล
ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านคุณธรรมในวันเด็กแห่งชาติ ณ กรุงเทพมหานคร นักกีฬาเรือกรรเชียง
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศพม่า นักเรียนร่วมสมทบทุนจัดซื้อเก้าอ้ีประชุม
ร่วมกับผู้ปกครอง ครูและคณะศิษย์เก่าเป็นอนุสรณ์ 3656 

ปีงบประมำณ 2557  โรงเรียนได้รับโล่รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ   ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดลและ สสส. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
โครงการธนาคารกล้วยไม้ ภายใต้โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. : แหล่งเรียนรู้เพ่ือโลกยั่งยืน จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
จังหวัดเพชรบุรี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปี 2557 ก่อสร้างอาคารส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปบริเวณศาลาแสงวิรุณ นักเรียนร่วมสมทบทุนจัดซื้อ
พัดลมติดตั้งภายในหอประชุมร่วมกับผู้ปกครอง ครูและคณะศิษย์เก่าเป็นอนุสรณ์ 3657 

ปีงบประมำณ 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง”
ระดับยอดเยี่ยมระดับประเทศ จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ดีเด่น จาก สพม.38 รางวัลผู้น าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม 
ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจปรับซ่อมหลังคาห้องสมุด ปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2  ปรับปรุง
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ซ่อมแซมหลังอาคารฝึกงาน 2 หลัง จ านวน 200,000 บาท ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแนะแนวลานพิกุล 
340,000 บาท และงบประมาณก่อสร้างห้องน้ าหลังหอประชุม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคาร 
2 ความยาว 103 เมตร จากเงินทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 2558 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ร่วมสมทบทุน
จัดซื้อและติดตั้งพัดลมภายในหอประชุมร่วมกับผู้ปกครองและคณะศิษย์เก่าเป็นอนุสรณ์ 3658 

ปีงบประมำณ 2559 โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น           
จาก ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 17 และโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ ดีเด่น  
จาก สพม. 38 ได้รับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่า บริจาครถบัสโรงเรียนมูลค่า 150,000 บาท  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม้านั่ง และซุ้มบานบุรี ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการแนะแนวลานพิกุล จัดกิจกรรมแข่งขัน
กอล์ฟ “ สามเงาวิทยาคมโอเพ่น ” ครั้งที่ 1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสามเงาวิทยาคม นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET ) อยู่ในระดับดี โดยได้รับโล่และเกียรติบัตร  
ท าคะแนนสูงสุด ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จาก สพม . 38 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมสมทบทุนเพ่ือจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เป็นอนุสรณ์ 3659 

ปีงบประมำณ 2560 โรงเรียนได้รับรางวัล MOR AWARD สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาขา
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับประเทศ 
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม และโครงการนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ าระดับประเทศ ชมรมศิษย์เก่าจัดการแข่งขันกอล์ฟโอเพ่น ครั้งที่ 2 
สมทบทุนก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  อาคารแนะแนว และก่อสร้างโรงจอดรถบัสของโรงเรียน              
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ ( O – NET ) ท าคะแนนสูงสุด 2 กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภท
โรงเรียนขนาดกลาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในการจัดซื้อจัดหา
เครื่องดนตรี วงดุริยางค์ จ านวน 100,000 บาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         
ได้สมทบทุนก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.6 เป็นอนุสรณ์ 3660 

ปีงบประมำณ 2561 โรงเรียนจัดท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหน้าห้องสมุดไปยังอาคารโรงอาหารพ่อแสน – แม่สาคร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายเจริญฤทธิ์  
สงวนสัตย์ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและร่วมชมกิจการของโรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ปรับปรุงระบบประปา
ทั้งระบบ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และจัดท าสนามเปตองเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 4 สนาม โดยได้รับ
งบประมาณการสนับสนุนจากการท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ประจ าปี 2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน หอพักนอนส าหรับนักเรียน ผู้อ านวยการใจ  ยอดด าเนินมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เมื่อวันที่ 
16 – 17 ธันวาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มอบเครื่องท าน้ าเย็น 
เป็นอนุสรณ์ 3662 

ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก            
ในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับห้องสมุด และห้องเรียนศตวรรษที่ 21  จ านวน 300,000 บาท 
เพ่ือให้บริการแก่นักเรียน ครูและผู้ใช้บริการอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นห้องจัดการเรียน ออนไลน์ (ปีนี้เกิดการระบาด
ของโรคโควิ 19 ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง           
สพม. 38 (รวม สุโขทัย-ตาก) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2563 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เฟส 2 ได้รับเกียรติบัตรรางวัล                   
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“องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล 
ระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ านวน
นักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2,285.71  kgCO2e โดย กฟผ.และ สพฐ. 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมสนับสนุนจัดท าจุด CHECK IN เป็นอนุสรณ์ 
3663 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า                      
จ านวน 100,000 บาท เพ่ือปรับปรุงหอพักนักเรียน เทพื้นทางเดินรอบนอกอาคาร ติดพัดลม มุ้งลวดและห้อง
ติวพิเศษ 

 
สีประจ ำโรงเรียน   เหลือง – เขียว 
คติพจน์ของโรงเรียน            สิกฺขกาโม ภว  โหต ิ  ผู้ใคร่ในการศึกษา คือผู้เจริญ 
อักษรย่อของโรงเรียน  ส.ง.ว. 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน                ต้นพิกุล 
ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน              ดอกบานบุรี 
พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน       พระพุทธวิโมกข์ 
ปรัชญำของโรงเรียน  พัฒนา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์       รับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นไทยใส่ใจสุขภาพ 

          ตรำประจ ำโรงเรียน  ภาพพระพุทธรูปสามเงา 
                      

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
          “ โรงเรียนสามเงาวิทยาคมเป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาการเรียนรู้สู่
ศตวรรษท่ี 21 บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาโดยพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ  
   อาชีพ 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลัก  
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ศตวรรษ  
   ที่ 21 อย่างมีคุณภาพ 
5. บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ SAMNGAO MODEL เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ  
   การศึกษาที่สอดคล้องที่สอดคล้องกับบริบท ความต้องการและศักยภาพของชุมชน  
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ยุทธศำสตร์ของโรงเรียน 
1. ส่งเสริมจัดการศึกษาโดยพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน   
    เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และ 
    ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพคร ูพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  
    อย่างมคีุณภาพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ SAMNGAO MODEL เน้นการมีส่วนร่วม  
    เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องที่สอดคล้องกับบริบท ความต้องการและศักยภาพของชุมชน  

 
 

เป้ำประสงค์ของโรงเรียน 
1. นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสารภาษาต่างประเทศ การคิด วิเคราะห์ 

ค านวณ  แก้ปัญหา  สร้างนวัตกรรม สร้างงาน  สร้างอาชีพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห่างไกล
จากยาเสพติดและอบายมุข มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ คุณลักษณะสุจริต มีทักษะการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ครู มีทักษะวิชาชีพ พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไป
กับกระบวนการวิจัย โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรม สนใจใส่ใจ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้ อย่างเต็มก าลังความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง    

3. ผู้บริหาร เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียน มีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ ความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง         
      4. โรงเรียน เป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อบอุ่น 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้เอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง ซึ่งเกิดจาก
การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม  
       5. ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียนทุกรูปแบบ  

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     นักเรียนมีคุณลักษณะ สุจริต จิตอาสา กิริยานอบน้อม 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     สภาพแวดล้อมสวยงามปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
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ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ 

โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  พัฒนาสมรรถภาพ 
การท างานร่วมกัน  การคิดที่เป็นระบบ  ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยยึดหลักการทุก
คนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

แนวคิดหลักกำรพัฒนำโรงเรียน 

  โรงเรียนมีแนวคิดหลักท่ีใช้ในการบริหารจัดการ เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วมคือ  
“บุคลากรของโรงเรียนทุกคน พร้อมด้วยชุมชนต้องร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนาโรงเรียน” 
 

ข้อมูลผู้บริหำรและครูโรงเรียนสำมเงำวิทยำคม 
 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู คศ.3 
ครู คศ.2 
ครู คศ.1 
ครูผู้ช่วย 
พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้าง 

1 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
- 

- 
- 
9 
5 
2 
2 
1 
3 

1 
1 
13 
8 
4 
4 
2 
3 

รวม 14 22 36 
 

ข้อมูลระดับกำรศึกษำของผู้บริหำรและครู โรงเรียนสำมเงำวิทยำคม 
 

วุฒิกำรศึกษำ 
จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

 6 
8 

10 
12 

16 
20 

รวม 14 22 36 
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ข้อมูลลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ข้อมูล ณ วันที่  17 มิถุนำยน 2564 

 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราว 
ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) 

- 
1 
2 
1 
- 

- 
2 
1 
1 
1 

0 
3 
3 
2 
1 

รวม 4 5 9 
 
 

ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนสำมเงำวิทยำคม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ข้อมูล ณ วันที่  17 มิถุนำยน 2564 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

57 
70 
66 
32 
23 
18 

53 
56 
60 
46 
36 
29 

110 
126 
126 
79 
59 
47 

รวม 267 280 567 
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ตำรำงสรุปงบประมำณ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
โรงเรียนสำมเงำวิทยำคม  อ ำเภอสำมเงำ  จังหวัดตำก 

จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์หลักของโรงเรียน 
 

ที ่ แผนงำน จ ำนวน
กิจกรรม 

งบประมำณ หมำยเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมจัดการศึกษาโดยพัฒนา
วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

18 567,820  

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษา
เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนเพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

1 10,000  

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทาง
การศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

11 172,334  

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พร้อม
เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพ 

3 513,200  

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ SAMNGAO MODEL  
เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ที่สอดคล้องท่ีสอดคล้องกับบริบท ความต้องการและ
ศักยภาพของชุมชน 

10 707,160  

6 งบส ารอง - 105,000  
รวม 43 2,075,514  
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กำรจัดสรรเงินเพื่อใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร 
 

ประเภทงบประมำณ เกณฑ์กำรจัดสรรเงิน งบประมำณที่ได้รับ 

ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 50 525,000 
ฝ่ายงบประมาณ ร้อยละ 10 105,000 
ฝ่ายบริหารบุคคล รอ้ยละ 10 105,000 
ฝ่ายบริหารทั่วไป ร้อยละ 10 105,000 

ฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 10 105,000 
งบส ารอง ร้อยละ 10 105,000 

รวม 1,050,000 

 
ตำรำงกำรแบ่งสัดส่วนงบประมำณ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
ประเภทงบประมำณ งบประมำณที่ใช้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 576,875.59 

อุดหนุนรายหัว 1,963,000 

รวม 2,539,875.59 



 

 
 
 

ตำรำงสรุปแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี 2564 

 
 

 
 



 

 
 
 

ภำคผนวก 
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คณะผู้จัดท ำ 
งำนแผนงำนโรงเรียนสำมเงำวิทยำคม อ ำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก 

 
 

ที่ปรึกษำ 
นำยใจ  ยอดด ำเนิน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำยนพดล คงป้อม   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนงลักษณ์  ด่ำนตระกูล  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
นำงธนิตตำ  รอดสุนทรำ   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นำยพิทยำ  รอดสุนทรำ   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 
นำงขนิษฐำ  สุวรรณปัญญำ    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณและสินทรัพย์ 
นำยช่วงศิลป์  บัวสอน   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

 
 

ฝ่ำยด ำเนินงำน 
นำงสำวสุคนธ์ทิพย์ จันทร์ทอง    หัวหน้ำงำนแผนงำน 
นำงสำวนิตยำ  วนำกรคงลำภ  เจ้ำหน้ำที่งำนแผนงำน 
นำงอังคณำ   ตำมกูล    หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
นำงกัลยำ  ธีระเชีย    หัวหน้ำกลุ่มงำนพัสดุ 
นำยพิทยำ  รอดสุนทรำ    หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
นำงสำวสุพรรณี  พิริยธำดำนนท์   เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุ 

 
    

 
 
 
 

 


