
 
    ค าสั่ง โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

ท่ี 78/2565 
เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (ประจ าป ี2565 - 2567)  

และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
-----------------------------  

ด้วย ฝ่ายงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  จะด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนและแผนกลยุทธ์  (2565-2567) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 และ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา  ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565  ดังต่อไปน้ี  

 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย  

1.1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา               ที่ปรึกษา  
1.2. นายเกียรติศักดิ์    วจีศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ  
1.3. นายสมศักดิ์    โพธิ์แย้ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                        กรรมการ  
1.4. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ          กรรมการ  
1.5. นายนพดล   มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                  กรรมการ  
1.6. นางแสงเดือน อนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน        กรรมการ  
1.7. นางสุมิตรา  ประชัน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                         กรรมการ 
1.8. นายสุรกิจ  นองขมวด   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ       กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนให้ข้อมูลต่าง ๆ  
 

2.. คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน (2565-2567) ประกอบด้วย 
2.1. นายเกียรติศักดิ์    วจีศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ  
2.2. นายสมศักดิ์    โพธิ์แย้ม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                           กรรมการ  
2.3. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ              กรรมการ  
2.4. นายนพดล   มุสิกปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                     กรรมการ  
2.5. นางแสงเดือน อนุสรณ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน          กรรมการ  
2.6. นางสุมิตรา  ประชัน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                            กรรมการ 
2.7. นายสุรกิจ  นองขมวด   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                            กรรมการ  
2.8.  นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                       กรรมการ 
2.9.  นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ   เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ      กรรมการและเลขานุการ                  

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการท า SWOT โรงเรียน เพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  
(2565-2567) ให้เสร็จสมบูรณ์และน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน ต่อไป  



 
 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565 ประกอบด้วย 
3.1. นายเกียรติศักดิ์    วจีศิริ    ผู้อ านวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ  
3.2. นายสมศักดิ์    โพธิ์แย้ม    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                           กรรมการ  
3.3. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ              กรรมการ  
3.4. นายนพดล   มุสิกปาน    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                     กรรมการ  
3.5. นางแสงเดือน อนุสรณ์    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน          กรรมการ  
3.6. นางสุมิตรา  ประชัน         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                            กรรมการ 
3.7. นายสุรกิจ  นองขมวด      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                         กรรมการ  
3.8.  นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์   เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                      กรรมการ 
3.9.  นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ    เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการและเลขานุการ                  

มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565         
          2. ประสานงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
          3. พิจารณาโครงการ กิจกรรมตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  
          4. วิเคราะห์งบประมาณ ประจ าปี 2565   
          5. รวบรวมข้อมูลในรปูแบบไฟล์ข้อมูล แฟลชไดรฟ์ และ ระบบ Google Drive  
 
4. คณะกรรมการจัดพิมพ์ และจัดท ารูปเล่ม ประกอบด้วย  

4.1.  นายสุรกิจ  นองขมวด      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ               ประธานกรรมการ  
4.2.  นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์   เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ                      กรรมการ 
4.3  นางสาวตติยาพร  พึ่งอู๋      เจ้าหน้าที่งานธุรการ                                         กรรมการ 
4.4.  นางสาววรารัตน์  ขันลื้อ    เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานแผนงานฯ     กรรมการและเลขานุการ   
 

มีหน้าที่ จัดพิมพ์ และจัดท ารูปเล่ม แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (2565-2567) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565 

สั่ง ณ วันท่ี 18  มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 

           (นายเกียรติศักด์ิ   วจีศิร)ิ  
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  

 
  



ก าหนดการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565  
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จังหวัดสุโขทัย 

 ระหว่างวันที่ 17-18  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จังหวัดสุโขทัย 

 
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567 
วันพฤหัสบดี  ที ่17  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565  

08.30 น. พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567 
09.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปโครงการประจ าปี 2564  
10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
11.30 น. กิจกรรมสรุปโครงการ ประจ าปี 2564 (ต่อ)  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567 
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
16.30 น. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            และ แผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2565-2567  (ต่อ)  
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565 
วันศุกร์  ที่ 18  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565  

08.30 น. กิจกรรมการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
            ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
10.00 น. กิจกรรมการพัฒนางานแผนงาน  
10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
11.30 น. กิจกรรมการวางแผนและก าหนดกิจกรรมในโครงการ ประจ าปี 2565  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการเพ่ือตอบสนองแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ประจ าปี 2564  
            (การวางกรอบงบประมาณ)  
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
16.00 น. สรุปกิจกรรมผลการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 
16.30 น. พิธีปิด โดย ท่านผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ วจีศิริ  
 
หมายเหตุ : 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

                         2. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนาคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) เข้าร่วมประชุม 


