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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR) โรงเรียน        
กงไกรลาศวิทยา  ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปี
การศึกษาท่ีผํานมา ให๎ต๎นสังกัดหนํวยงานต๎นสังกัด หรือ หนํวยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณชนได๎รับทราบ 
ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎
สะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให๎ดีขึ้น อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช๎เป็น
ข๎อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตํอไป 
  ขอขอบคุณคณะครู ผู๎ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายที่มีสํวนรํวมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ คณะผู๎จัดท าหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ตํอการน าไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตํอไป 
 
 
 
                 (นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 
               ผู๎อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

สารบัญ 
 

ค าน า                            หน้า 
สารบัญ                           2 
บทสรุปผู้บริหาร                         3  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน                       6 

ข๎อมูลทั่วไป                        6  
ข๎อมูลครูและบุคลากร                     6 
ข๎อมูลนักเรียน                        9 
ข๎อมูลงบประมาณ                      11 
ข๎อมูลสภาพชุมขนโดยรวม                    11 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา               13 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน                  13 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา      37 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ       38 

ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา                 44 
สรุปผลการประเมิน                     44 
จุดเดํน                          44 
จุดควรพัฒนา                        46 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให๎สูงขึ้น                47 
ความต๎องการการชํวยเหลือ                    47 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก                        48 
 -ข๎อมูลผู๎บริหาร 
  -โครงการ/กิจกรรม เดํน ที่ประสบความส าเร็จ 
 -ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร/โลํรางวัล 
 -ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 

-ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

 -ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562 
 -ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 

 



3 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ตั้งอยูํเลขท่ี 147 หมูํ 4  ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีจ านวนนักเรียน 978 คน มีข๎าราชการครู 
จ านวน  53 คน  ผู๎บริหารจ านวน 2 คน ผู๎อ านวยการโรงเรียน คือ นายประกอบ  พงศ์พันธ์ด ารงต าแหนํง 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎มีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบโดยใช๎วงจรคุณภาพ (PDCA) 
   จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวํา  

ด้านคุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได๎ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการพัฒนานักเรียนสูํมาตรฐานสากล  
สามารถบูรณาการทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  และปลูกฝังให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย  รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และน ามาเป็นหลักคิดในการด าเนินงาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และคํานิยมที่ดี มีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะ
และสุนทรียภาพที่ด ี สํงผลให๎มีคุณภาพ ด๎านผู๎เรียนดังนี้ 

1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6 กลุํมสาระการเรียนรู๎ สูงกวําคําเป้าหมายที่ก าหนด 
2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สูงกวําคําเป้าหมายที่ก าหนด  
3. ผลการประเมินการอํานคิดวิเคราะห์เขียน สูงกวําคําเป้าหมายที่ก าหนด  
4. ผลการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2562 ได๎รับรางวัล  

เหรียญทอง จ านวน 55 รายการ  เหรียญเงิน   จ านวน 15 รายการ และเหรียญทองแดง 7 รายการ  และ
การแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  ได๎รับรางวัล เหรียญทอง จ านวน  
6 รายการ  เหรียญทองแดง จ านวน 1 รายการ 

5. ผู๎เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต และสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน โดย 
น๎อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการท างาน    

6. ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมที่ดี มีความภูมิใจในท๎องถิ่น  
และความเป็นไทย ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี   
 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีระบบการท างาน  โดยใช๎ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน
และบริหารงานโดยใช๎ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)  รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
โครงสร๎างการบริหารโรงเรียนแบํงเป็น 7 กลุํมงาน แบํงออกเป็นระบบงานหลัก 3 กลุํมงาน คือ กลุํม
บริหารงานวิชาการ  กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียนและโครงการพิเศษ และกลุํมงานแผนงานและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  และระบบงานสนับสนุน แบํงออกเป็น 4 กลุํมงาน คือ กลุํมบริหารงานบุคคล  
กลุํมบริหารงานทั่วไป กลุํมบริหารงานอาคารและสถานที่ และกลุํมบริหารงานงบประมาณ  ก าหนด
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เป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษาและผลการด าเนินการปีที่ผํานมา  พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพครู พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎    
สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลด๎านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 1. ผํานการประเมินของแหํงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC QA) ระดับ 
SCQA ซึ่งแสดงการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปี พ.ศ.2561   
เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎  
เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับภาค ภายใต๎ โครงการ TFE 
Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 จาก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. ได๎รับรางวัล กลุํมพลังเครือขํายเยาวชนที่มีจิตอาสา ดีเดํน สํงเสริมศีล 5 คํานิยมหลัก 12 
ประการ และขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
ภายใต๎ โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2563 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 4.  เป็นต๎นแบบการเรียน กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมและจิตอาสา โครงการคํายกล๎าแผํนดิน     
ละอํอนกล๎าดี ประจ าปี 2562 ภายใต๎กองทุนสํงเสริมการเผยแผํพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จาก กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา  โดยครูผู๎สอนทุกคนต๎องมีการวิเคราะห์
หลักสูตร  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎และจัด กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  สํงเสริมให๎ครู
จัดการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ (Active learning)  ให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง   มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร๎างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครูและผู๎เรียน  ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล     
มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  ตลอดจนน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน  รวมทั้งรํวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  และประสบการณ์  (PLC) ระหวํางครู ด๎วยกัน เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ   
จุดเดํนของการด าเนินงานด๎านกระบวนการจัดกาเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  คือ  จัด
กระบวนการเรียนการสอนผํานกระบวนการคิด  แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักคิดในการด าเนินงาน  น าสูํการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเดํน คือ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด
ในการด าเนินงาน และจะมีแผนพัฒนา แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎สูงขึ้นตํอไป คือ  ด้าน 
คุณภาพผู้เรียน จะด าเนินการ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎สูงกวํา   
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คําเป้าหมายที่ก าหนด และมีผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น 2) สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือ
พัฒนาทักษะความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 ผํานกระบวนการสร๎างนวัตกรรม 3) พัฒนาผู๎เรียน
ให๎เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการน าเสนอและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ได๎อยํางสมเหตุสมผล  4) สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนเกํง คนดี มีจิต
อาสาและรํวมรับผิดชอบสังคม ด๎าน กระบวนการบริหารและการจัดการ  จะมีแนวทางพัฒนา คือ          
1)  เรํงด าเนินการพัฒนาด๎านวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนตามหลักสูตรให๎ครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย 
2) สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาความเข๎มแข็ง และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา  3) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญพร๎อมทั้งนิเทศ
การสอนอยํางตํอเนื่อง 4)พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของครู บุคลากร นักเรียนและ
สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและคุ๎มคํา ด้าน
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อยํางหลากหลายและใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนา
ตนเอง 2) จัดกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาครูในด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  3) 
จัดกิจกรรมสํงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา 4) จัดกิจกรรมเพ่ือให๎ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก  เพ่ือให๎    
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จเชิงประจักษ์ และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
ตํอไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ที่ตั้ง  147  ต าบล ไกรกลาง  อ าเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทร 055-691221 โทรสาร 055-691288  
e-mail sarabankolo@gmail.com  website www.kl.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

แผนที่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

2.1 จ านวนบุคลากร (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 
จ านวน 2 51 1 2 10 

   
2.1.1 ครูประจ าการ    

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
ชั่วโมงสอน/

สัปดาห ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นางวริศรา  เรียงเรียบ 38 10 คศ.2 ค.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.1 27 
2 นางบุญเกิด   บุญติด 43 17 คศ.2 ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 22 
3 วําที่ ร.ต.ศักดิ์ธรรมนูญ  

หงษ์ทอง 
43 8 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.4 23 

4 นายจีระศักดิ ์ พวงขจร 48 8 คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 24 
5 นางสาวสุภัทร์พร  ปานสขุ 33 5 คศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 27 
6 นายจตุพล  เป็งทา 40 1 ปี  

6 เดือน 
ครูผ๎ูชํวย ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ 
ภาษาไทย ม.2 25 

7 นายธรรมกีรติ  บวบม ี 26 1 ปี  
6 เดือน 

ครูผ๎ูชํวย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.6 24 

http://www.kl.ac.th/
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
ชั่วโมงสอน/

สัปดาห ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

1 นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชยั 46 13 คศ.3 ค.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ม.3 23 
2 นางบุญสม  อินทร์สอน 49 22 คศ.3 ค.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ม.2 27 
3 นางมะลิวัลย ์ ทองอิน 39 15 คศ.3 กศ.ม. วิจัยและวัดผล คณิตศาสตร์ ม.5,6 22 
4 นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง 39 16 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 22 
5 นางศิรดา  เนียมหอม 39 16 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.2 21 
6 นางสาวรัตติยากรณ์  อัมพวัน 36 13 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5,6 22 
7 นางปราณี  มั่นประสงค์ 37 12 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 27 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
1 นายสุต ิ คงเผ่ือน 49 26 คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ม.2 27 
2 นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์ 53 30 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา  ฟิสิกส์ ม.4 22 
3 นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร 48 25 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.5 21 
4 นางสาวสายทิพย ์ อ๏อดพันธ ์ 44 16 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์ ม.6 20 
5 นายนรินทร  มนตรี 54 31 คศ.2 กศ.ม. วัดผลประเมินผล

การศึกษา 
ฟิสิกส์ ม.5 22 

6 นางสาวอภิวรรณ  แก๎วภูส ี 37 14 คศ.3 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา ม.4 24 
7 น.ส.รพี  อาภัย 45 10 คศ.3 ค.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา โลกดาราศาสตร์ ม.4 22 
8 นางนวนิตย ์ เดํนสมบูรณ์ 34 11 คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา เคมี ม.5 23 

9 นางสาวชลกาล  แก๎วทุํง 41 11 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา เคมี ม.4,6 24 
10 นายจารึก  ใบกุ 31 7 คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1 27 
11 นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์ 25 11 เดือน ครูผ๎ูชํวย ศษ.บ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ม.3 28 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

1 น.ส.ศิริภรณ์  แก๎วพันส ี 45 23 คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 26 
2 นางวราภรณ์  พันธุพ์ืช 55 33 คศ.3 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 30 
3 นางสายทอง  หลากจิตร 57 35 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.4 22 
4 น.ส.ประพาพร  ไกรกิจราษฎร ์ 44 21 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.5 24 
5 นางสุภาวด ี นวลจีน 44 19 คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.2 30 
6 นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย 32 8 คศ.2 ศศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาจีน ม.4-6      24 
7 นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร ์ 32 3 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1,3 30 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1 นางน้ าเงิน  ศรีสุขวัฒนุกุล 55 33 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ  ม.4 16 
2 นางสิราวรรณ  ศรีมํวง 33 10 คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.3 27 
3 นางอรสา  ศรีสันต์ 37 4 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ม.4 22 
4 นายเฉลิมพงศ์  ศรีมํวง 37 6 คศ.2 วท.บ. การเกษตร งานเกษตร ม.1 23 
5 นางสาวหทยัชนก  สิงห์ค า 33 1 ครูผ๎ูชํวย  คหกรรมศาสตร์

(อาหารโภชนาการ) 
การงานอาชพี ม.1 27 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นางจริญ  สระชุํม 56 16 คศ.3 ค.บ. พลศึกษา สุขและพลศึกษา ม.2,3,5 25 
2 นายวัชรินทร์  มํวงเขียว 59 37 คศ.3 กศ.บ. พลศึกษา สุขและพลศึกษา ม.6 5 
3 นางสาวศศิพร จันทร์ศรี 29 1 ครูผ๎ูชํวย ศษ.บ พลศึกษา พลศึกษา ม.1-6 25 
4 นางสาวสายลม  ขวัญเขียว 27 11 เดือน ครูผ๎ูชํวย วท.บ. วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาพลศึกษา ม.3,6 24 
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จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    49 คน  คิดเป็นร๎อยละ 96.08 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 51 คน  คิดเป็นร๎อยละ 100.00 

   2.1.2 ครอัูตราจ๎าง (ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน  2562) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1. นายติณณภัทร์  นาคม 
(พนักงานราชการ) 

29 4  ปี ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์/สังคม/
หน๎าที่พลเมือง ม.5 

เงิน สพม. 

2. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง 31 2  ป ี ศศ.บ. ภาษาไทย ธุรการโรงเรียน เงิน สพม. 
3 Ms.Imelda  Delrio  Doysabas 52 4 ปี  Bachelor of Secondary  

Education in Physical  
Education 

ภาษาอังกฤษ/ 
ม.4-6 

เงินนอก
งบประมาณ 

4 Miss.Avon  Christienie  Delrio  
Doysabas 

31 4 ปี  Bachelor of Business 
Administration in Human 
Resource Manangement 

ภาษาอังกฤษ/ 
ม.1-3 

เงินนอก
งบประมาณ 

5 นางสาวศิริรัตน์  ชํวงโชต ิ 31 6 ปี บธ.บ. การจัดการทั่วไป พี่เล้ียงเด็กพิการ เงิน สพม. 
6 นางสาวธัญชนก  วงษ์บ๎านใหมํ 26 1  ป ี บธ.บ. การเงิน พี่เล้ียงเด็กพิการ เงิน สพม. 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

ชั่วโมงสอน/
สัปดาห ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 นางสมพร  สินสมุทร 52 26 คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.1,3/หน๎าที่พลเมือง 

ม.1 
33 

2 นางอาภรณ์  มนตรี 53 27 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว ประวัติศาสตร์ ม.1-3 21 
3 นางเพชรรัตน์  ทับจาก 56 29 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/หน๎าที่พลเมือง ม.2 33 
4 นายชลอ  ทิพวัน 54 31 คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.3,6/หน๎าที่พลเมือง 

ม.3 / พระพุทธ ม.6 
24 

5 นางสาวพิสมร  ภธูร 27 3 คศ.1 ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.3/ศาสนาสากล ม.4/
หน๎าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ ม.5 

31 

6 นางสาวกฤตยาพร   
อมรวัฒนานุกุล 

30 1 ปี  
6 เดือน 

ครูผ๎ูชํวย กศ.ม. การพัฒนา
หลักสูตรและ 
การสอน 

ประวัติศาสตร์  
ม.4-6 

33 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1 นายกรกช  อ่ าทิม 33 10 คศ.2 กศ.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ ดนตรี  

ม.3,4,6 
28 

2 นางสาวจิรสุดา  พยอม 42 17 คศ.2 ค.บ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ศิลปะ ดนตรี  
ม.1,2,3 

26 

3 นายศศิน  คมข า 40 5 คศ.1 ศษ.บ ศิลปกรรม ศิลปะ ม.2 26 
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7, 11% 

36, 54% 

23, 35% 
ต่ ากวําปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

 2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 ตารางและแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

3. ข้อมูลนักเรียน  
 1. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 978 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ( ณ วันที่ 10 
มิถุนายน 2562) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 6 111 99 210 35.00 
ม. 2 6 109 107 216 36.00 
ม. 3 5 86 77 163 32.60 
รวม 17 306 283 589 34.65 
ม. 4 4 83 81 164 41.0 
ม. 5 5 63 58 121 24.20 
ม. 6 4 50 54 104 29.92 
รวม 13 196 193 389 32.92 

รวมทั้งหมด 30 502 476 978  
  

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อัตราสํวนครู : นักเรียน 1: 19.18 

  
 
 
 
 

บุคลากร จ านวน 
ต่ ากวําปริญญาตรี 7 
ปริญญาตรี 36 
ปริญญาโท 23 
ปริญญาเอก - 
รวมทั้งสิ้น 66 
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2562 

 2. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 947 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) 
ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
ม.1 6 110 98 208 34.67 
ม. 2 6 104 104 208 34.67 
ม. 3 5 85 77 162 32.40 
รวม 17 299 279 578 34.00 
ม. 4 4 79 73 152 38.00 
ม. 5 5 60 57 117 23.40 
ม. 6 4 49 51 100 25.00 
รวม 13 188 181 369 28.38 

รวมทั้งหมด 30 487 460 947 31.57 
 

 3. จ านวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2562 

ตารางและแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560-2562 

 

ระดับชั้น/ปีการศึกษา ม.1 ม.4 
2560 179 134 
2561 228 133 
2562 210 164 

  
 4. จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ สสส.   926 คน                คิดเป็นร๎อยละ 96.75 
 5. จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  923 คน  คิดเป็นร๎อยละ 97.47 
 6. จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ   2 คน            คิดเป็นร๎อยละ 0.21 
 7. จ านวนนักเรียนมีความบกพรํองทางการศึกษา 50 คน          คิดเป็นร๎อยละ 5.28 
 8. จ านวนนักเรียนที่ปัญญาเลิศ 0 คน               คิดเป็นร๎อยละ 0.00 
 9. จ านวนนักเรียนที่ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ 35 คน        คิดเป็นร๎อยละ 3.70 
 10. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน )  31 คน          คิดเป็นร๎อยละ 3.27 
 11. สถิติการขาดเรียน 47 คน                 คิดเป็นร๎อยละ 4.81 
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 12. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  1 คน              คิดเป็นร๎อยละ 0.11 
 13. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 158 คน           คิดเป็นร๎อยละ 97.53 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 92 คน           คิดเป็นร๎อยละ 92.00 
 14. จ านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 947 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100.00 

15. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง 947คน  
คิดเป็นร๎อยละ 100.00 

16. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 947 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
17. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 947 คน 

คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
18. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยํางสม่ าเสมอ 947 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
19. จ านวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตร

สถานศึกษา 947 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
20. จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามที่

ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 947 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
 
4. ข้อมูลงบประมาณ 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 26,580,489.40 งบด าเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง 26,580,489.40 
เงินนอกงบประมาณ 8,392,725.41 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 6,072,195.76 
เงินอ่ืนๆ  9,241.30 งบอ่ืนๆ  9,241.30 

รวมรายรับ 34982,456.11 รวมรายจ่าย 32,661,926.46 
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง คิดเป็นร๎อยละ 75.98 ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 24.02 ของรายรับ 
 

5. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไรํ           
มีจ านวน 14,287 หลังคาเรือน   มีประชากรทั้งสิ้น  54,259 คน  บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน      
ด๎านภูมิศาสตร์ ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุโขทัย ทิศเหนือ ติดทุํงนา ทิศใต๎ ติดหมูํบ๎าน  บ๎านแป้ง      
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ทิศตะวันออก ติดวัดศรีเมือง และทิศตะวันตก ติดทุํงนา โรงเรียนตั้งอยูํบนที่ราบลุํม  น้ าทํวมถึง พ้ืนที่เดิม
เป็นทุํงนา มีคลองล าขวัญผํานกลางระหวํางวัดศรีเมืองกับโรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  
ท านา ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ  
เทศกาลกินปลา   
 2. ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  
สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว 76,309 บาท /คน/ปี    
 3. โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน 
  3.1 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกโรงเรียน พบวําสภาพแวดล๎อมภายนอกเป็น
ปัจจัยเอื้อ หรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด๎านสังคมวัฒนธรรม แม๎วํา
ผู๎ปกครองจะไมํได๎อยูํกับนักเรียน แตํชุมชนยังชํวยดูแลเยาวชนในหมูํบ๎าน ผู๎ปกครองและชุมชนก าลังเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและคาดไมํถึง  ผู๎ปกครองและชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจอยูํในเกณฑ์
คํอนข๎างยากจน นอกจากนี้โรงเรียนยังได๎รับการสนับสนุนจากองค์กรสํวนท๎องถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 2542   เอ้ือให๎โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  โรงเรียนได๎รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให๎จัดท าโครงการระดมทรัพยากร  
เพ่ือการจัดการศึกษาให๎นักเรียนได๎อยํางพอเพียงในทุกปีการศึกษา 
  3.2 สภาพแวดล๎อมด๎านปัจจัยภายในโรงเรียน ในสํวนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอ้ือตํอการพัฒนา  
คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอ านาจโดยเน๎นการมีสํวนรํวม มีโครงสร๎างและ
นโยบายด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร๎อมที่จะ
พัฒนาตนเองอยูํเสมอ มีระบบการใช๎จํายเงินถูกต๎องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได๎ ท าให๎จัดการศึกษา
ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีระบบ ในด๎านผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความส าเร็จในการกลํอม
เกลานักเรียนตามแนววิถีพุทธ  สํงผลให๎นักเรียนมีความประพฤติอยูํในเกณฑ์ดี  นักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการเรียนตํอมากกวํา 70 % โรงเรียนมีจุดอํอนอยูํบ๎างในด๎านของการก ากับดูแล
ติดตามงานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด แตํถือวําเป็นจุดอํอนที่สามารถแก๎ไขได๎โดยการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎
ความสามารถในการรายงานโดยเฉพาะการรายงานหลังด าเนินการ 

  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกที่เอ้ือและเป็น
โอกาสตํอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสูํโรงเรียน
วิถีพุทธจิตอาสา เป็นศูนย์การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียนดี 
ใกล๎บ๎าน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ (ระดับ 4) 
 1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผู๎เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2562) มีการออกแบบ   
การจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน โดยมีทั้งการ
จัดการเรียนรู๎ทั้งรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Active leaning แบบใช๎กระบวนการคิดกระบวนการแก๎ปัญหา
เป็นหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน ในด๎านการอําน เขียน สื่อสาร และคิดค านวณ โรงเรียนได๎จัดกิจกรรม
สมุดสื่อใยรัก  โครงการคลินิกภาษา เพ่ือแก๎ปัญหานักเรียนด๎านการอําน การเขียน และการสื่อสาร  สํวนใน
ด๎านความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
พร๎อมทั้งให๎นักเรียนสามารถน าความรู๎มาสร๎างนวัตกรรมได๎  โรงเรียนได๎จัดโครงการบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการใช๎เวลาในชํวง13.00-15.30 น. ของทุกบํายวันศุกร์ได๎เรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการท าโครงงาน  ควบคูํไปกับการเรียนการสอนของแตํละระดับชั้น และ 8 กลุํมสาระ      
การเรียนรู๎ โดยนักเรียนจะได๎ท าโครงงาน  และจัดน าเสนอในวันบูรณาการกํอนสิ้นปีการศึกษา  พร๎อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ให๎กับนักเรียนภายในและนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกใช๎เทคโนโลยี
และการสื่อสาร ใช๎ความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และสํงเสริมให๎นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพตําง ๆ พร๎อมทั้ง
น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการด าเนินโครงงานของนักเรียนทุกคน ทุก
ระดับชั้น สํงผลให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตและสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมที่ดี มีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับความแตกตําง
ระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี   
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได๎ด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน โดยการพัฒนาด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามวัยของผู๎เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อีกท้ังการจัดกิจกรรม โดย
น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการพัฒนาผู๎เรียน จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม 
คํายคุณธรรม  จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมรายห๎องเรียน ภาคเรียนละ 1 โครงงาน อบรมให๎ความรู๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับนักเรียนที่เข๎าใหมํ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ทุกปี      
จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมตามแนว
โรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมฐานคุณธรรม (สวดมนต์แปล สมาธิ แผํเมตตา สัจจะออมบุญทุกวันอังคาร) 
กิจกรรมจิตอาสา  อาทิเชํน กิจกรรมจิตอาสาต๎นกล๎าท าดี ศรีกงไกรลาศ  กิจกรรมลูกเสือ ร.ด.จิตอาสา 
กิจกรรม 5ส ดูแลแหลํงเรียนรู๎ เป็นต๎น  แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันและกัน  มีระบบการแนะแนว  ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ  น าความรู๎ภูมิปัญญาในท๎องถิ่นมารํวมจัดกิจกรรมและหลักสูตรเสริม
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ทักษะ  ได๎แกํ การท ากระทง  การท าบายศรี  สวนสมุนไพร การท าปุ๋ยหมัก การละเลํนพื้นบ๎านมังคละเภรี  
จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาวะรํางกายและจิตสังคม ด๎วยโครงการนันทนาการสืบสานต านานศิลป์ ดนตรีและ
กีฬา  โดยด าเนินการจัดกิจกรรม  โดยใช๎ชํวงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎ให๎นักเรียนเลือกชนิดกีฬาที่ตนเองถนัด
หรือสนใจ ให๎นักเรียนได๎มีโอกาสฝึกซ๎อมทุกวันจันทร์ และในเวลาหลังเลิกเรียนได๎เปิดสนามกีฬาให๎นักเรียน
และเยาวชนที่อยูํใกล๎ๆโรงเรียนได๎มาใช๎สนามในการเลํนกีฬาทุกวัน  และสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านการพัฒนา
ทักษะอาชีพ เชํน การปลูกผัก  ชํางไฟฟ้า การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ สวนสมุนไพรสร๎างรายได๎ การ
แกะสลักผักผลไม๎ การท าเครื่องดื่มสมุนไพร  เป็นต๎น 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

    โรงเรียนได๎มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน  ให๎ผู๎เรียนอยูํในสังคมได๎อยํางมี 
ความสุข  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความเอ้ืออาทรตํอ
ผู๎อื่น กตัญญูกตเวทีตํอบุพการีและผู๎มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง เพ่ือการอยูํรํวมกัน
อยํางมีความสุข มีความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  เป็นคนดีของสังคม ควบคูํไป
กับการดูแลให๎ผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให๎โทษ  เห็นคุณคําในตนเองมี
ความมั่นใจ เป็นต๎น  ในด๎านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบวําผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย  6 กลุํมสาระการเรียนรู๎สูงกวําคําเป้าหมายที่ก าหนด ที่เกณฑ์เฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป ร๎อยละ 65 ของ
นักเรียนทั้งหมด และมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน   ผลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมินการสื่อสาร คิดค านวณ  และ
คิดวิเคราะห์สามารถเขียนสื่อสารได๎อยูํในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกวําคําเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ คือ ร๎อยละ90 
ของนักเรียนได๎ระดับดีขึ้นไป รวมไปถึงผลการประเมินความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ผู๎เรียนมี
ความสามารถในการใช๎อินเทอร์เน็ตในการสืบค๎นข๎อมูล ค๎นคว๎าเรียนรู๎สิ่งที่สนใจและสอดคล๎องกับบทเรียน 
น าความรู๎ที่ได๎มาใช๎ในการเรียนรู๎ เชํน การท าโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ที่โรงเรียน
ก าหนด  นักเรียนเรียนจบหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด มีทักษะการท างานรํวมกันและมีทักษะด๎านอาชีพ
สามารถจัดท าโครงงานที่เป็นพ้ืนฐานด๎านอาชีพ เชํน การตัดผม  การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ สวน
สมุนไพรสร๎างรายได๎ การแกะสลักผักผลไม๎ การท าเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต๎น 
 
3. ข้อมูล หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได๎ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการพัฒนานักเรียนสูํมาตรฐานสากล  
สามารถบูรณาการทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  และปลูกฝังให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย  รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดในการด าเนินการ  ซึ่งการด าเนินการในการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกวําคําเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด  ดังปรากฏจากผลการประเมินในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
    1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึน้ไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วิชา/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม 

ภาษาไทย 59.13 65.71 70.99 46.25 64.56 87.74 65.73 
สังคมศึกษาฯ 78.04 56.03 75.31 74.12 77.18 55.48 69.36 
ภาษาอังกฤษ 67.55 52.62 65.74 72.08 63.14 45.16 61.05 
คณิตศาสตร ์ 62.26 36.71 60.19 67.95 58.68 70.86 59.44 
วิทยาศาสตร ์ 71.79 56.03 74.78 75.64 72.59 75.50 71.06 
สุขศึกษา 95.91 84.91 91.36 87.74 94.83 87.25 90.33 
ศิลปะ 73.98 94.44 69.78 81.94 59.48 81.37 76.83 
การงานอาชีพฯ 96.57 95.86 81.19 80.26 67.89 97.06 86.47 
IS 0 59.05 0 0 85.34 0 72.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

วิชา/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม 
ภาษาไทย 58.25 63.13 59.49 48.40 70.00 98.48 66.29 
สังคมศึกษาฯ 75.57 61.62 74.68 82.70 85.48 75.16 75.87 
ภาษาอังกฤษ 60.44 77.02 77.85 71.36 57.71 60.86 67.54 
คณิตศาสตร ์ 39.08 39.91 52.53 69.37 59.88 73.47 55.71 
วิทยาศาสตร์ 74.39 55.39 71.26 65.28 63.23 64.43 65.66 
สุขศึกษา 87.38 91.92 90.82 98.62 92.79 73 89.09 
ศิลปะ 71.07 75.76 79.66 86.21 86.49 88 81.20 
การงานอาชีพฯ 94.95 92.13 92.68 47.06 71.57 93.20 81.93 
IS 0 55.05 0 0 95.50 0 75.28 
 
 

  

 

หมายเหตุ ระดับคุณภาพ ระดับ 3 ขึ้นไป หมายถึง เกณฑ์เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปตามคําเป้าหมายของโรงเรียน  
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แผนภูมิแสดงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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 3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 
วิชา/ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม 

ภาษาไทย 58.69 64.42 65.24 47.33 67.28 93.11 66.01 
432 76.81 58.83 75.00 78.41 81.33 65.32 72.61 
ภาษาอังกฤษ 64.00 64.82 71.80 71.72 60.43 53.01 64.29 
คณิตศาสตร์ 50.67 38.31 56.36 68.66 59.28 72.17 57.57 
วิทยาศาสตร์ 73.09 55.71 73.02 70.46 67.91 69.97 68.36 
สุขศึกษา 91.65 88.42 91.09 93.18 93.81 80.13 89.71 
ศิลปะ 72.53 85.10 74.72 84.08 72.99 84.69 79.02 
การงานอาชีพฯ 95.76 94.00 86.94 63.66 69.73 95.13 84.20 
IS 0.00 57.05 0.00 0.00 90.42 0.00 73.74 
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แผนภูมิแสดงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 
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 จากร๎อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํระรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไปของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่1 -6 ปีการศึกษา 2562 พบวํา มีคําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎  สูงกวําคําเป้าหมายที่โรงเรียน

ก าหนดไว๎ คือ ระดับ 3 ขึ้นไป ได๎เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 65  จ านวน 6 กลุํมสาระการ

เรียนรู๎ ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมํสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ  กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กลุํมสาระ

การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สํวนอีก 2 กลุํมสาระการเรียนรู๎ มีคําผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ ากวําคําเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว๎ ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศและกลุํม

สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  

 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) 
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ปีการศึกษา 
2562 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คําเฉลี่ยระดับโรงเรียน 51.12 22.18 26.90 28.44 
คําเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.59 25.37 29.62 30.61 
คําเฉลี่ยระดับ สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98 
คําเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                
ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม 
คําเฉลี่ยระดับโรงเรียน 36.92 17.72 26.49 23.24 31.68 
คําเฉลี่ยระดับจังหวัด 40.83 22.80 28.02 25.67 34.82 
คําเฉลี่ยระดับ สพฐ. 43.02 25.62 29.40 28.97 36.10 
คําเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 29.20 35.70 

 

     

 
 

3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2561-2562 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
2561 49.03 25.75 33.47 26.46 
2562 51.12 22.18 26.90 28.44 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2562 
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4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562 

 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
2561 36.73 22.48 26.95 21.96 31.36 
2562 36.92 17.72 26.49 23.24 31.68 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561-2562 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2561-2562 
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 1.3 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปี
การศึกษา 2562 

  1)  ผลการประเมินสมรรถนะ ด๎านความสามารถในการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ปีการศึกษา 
2562 
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปี
การศึกษา 2562 

ชั้น/ระดับคุณภาพ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ม.1 66.10 33.90 0.00 0.00 

ม.2 50.24 49.28 0.48 0.00 

ม.3 66.46 33.54 0.00 0.00 

ม.4 46.49 52.51 1.00 0.00 

ม.5 66.52 33.48 0.00 0.00 

ม.6 52.97 47.03 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 58.15 41.58 0.27 0.00 
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แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการสื่อสาร ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 



22 
 

2)  ผลการประเมินสมรรถนะ ด๎านความสามารถในการคิด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   
ปีการศึกษา 2562 
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 
2562 

ชั้น/ระดับคุณภาพ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ม.1 53.03 46.97 0.00 0.00 

ม.2 48.07 50.97 0.96 0.00 

ม.3 47.65 52.35 0.00 0.00 

ม.4 43.81 54.85 1.33 0.00 

ม.5 52.23 47.77 0.00 0.00 

ม.6 65.35 34.65 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 50.77 48.80 0.43 0.00 
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แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการคิด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 
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3)  ผลการประเมินสมรรถนะ ด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6      
ปีการศึกษา 2562 
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6      
ปีการศึกษา 2562 

ชั้น/ระดับคุณภาพ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ม.1 51.09 48.91 0.00 0.00 

ม.2 49.76 49.76 0.48 0.00 

ม.3 47.65 52.35 0.00 0.00 

ม.4 36.79 61.54 2.00 0.00 

ม.5 55.80 44.20 0.00 0.00 

ม.6 63.86 36.14 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 49.87 49.76 0.37 0.00 
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แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการแกป้ัญหา ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 
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4)  ผลการประเมินสมรรถนะ ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6     
ปีการศึกษา 2562 
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6      
ปีการศึกษา 2562 

ชั้น/ระดับคุณภาพ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 61.50 38.50 0.00 0.00 
ม.2 48.07 51.45 0.48 0.00 
ม.3 70.22 29.78 0.00 0.00 
ม.4 63.55 36.45 0.00 0.00 
ม.5 74.55 25.45 0.00 0.00 
ม.6 62.87 37.13 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 62.05 37.84 0.11 0.00 
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แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 
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5)  ผลการประเมินสมรรถนะ ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6     
ปีการศึกษา 2562 
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6      
ปีการศึกษา 2562 

ชั้น/ระดับคุณภาพ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 59.56 40.44 0.00 0.00 
ม.2 48.31 51.21 0.48 0.00 
ม.3 66.46 33.54 0.00 0.00 
ม.4 62.21 37.79 0.00 0.00 
ม.5 58.48 41.52 0.00 0.00 
ม.6 30.69 69.31 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 55.42 44.47 0.11 0.00 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 
ปรากฏวําผู๎เรียนผํานการประเมินระดับดีขึ้นไป สูงกวําเป้าหมายที่ก าหนด คือร๎อยละ 90 แบํงพิจารณาเป็น
ด๎านตํางๆ ดังนี้ ด๎านความสามารถในการสื่อสาร ร๎อยละ 99.75  ด๎านความสามารถในการคิด ร๎อยละ 
99.62  ด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหา ร๎อยละ 99.64  ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ร๎อยละ  
99.89   และด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ร๎อยละ 99.89   
 

แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่1-6 ปีการศึกษา 2562 
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 1.4 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปี
การศึกษา 2562 
ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปี
การศึกษา 2562 

ชั้น/ระดับคุณภาพ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ม.1 44.55 55.45 0.00 0.00 
ม.2 49.76 43.72 6.52 0.00 
ม.3 48.59 51.41 0.00 0.00 
ม.4 44.82 55.18 0.00 0.00 
ม.5 36.61 63.39 0.00 0.00 
ม.6 37.13 62.87 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 44.68 53.87 1.44 0.00 
 

 

 

จากผลการประเมินความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่1-6 ปีการศึกษา 2562 ปรากฏวํานักเรียนผํานการประเมินระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 98.55 ซึ่งสูงกวํา
เป้าหมายที่ก าหนด คือร๎อยละ 90 
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แผนภูมิแสดงการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 
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 1.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

ชั้น/ระดับคุณภาพ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
ม.1 54.48 45.52 0.00 0.00 
ม.2 73.91 20.05 6.04 0.00 
ม.3 69.91 29.15 0.94 0.00 
ม.4 61.20 37.12 1.67 0.00 
ม.5 51.34 48.66 0.00 0.00 
ม.6 41.58 58.42 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 60.72 37.52 1.76 0.00 
 

 

 
 

จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2562 ปรากฏวํานักเรียนผํานการประเมินระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 98.24 ซึ่งสูงกวําคําเป้าหมายที่
ก าหนด คือร๎อยละ 90 
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แผนภูมิแสดงการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 
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 1.6 ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 
2562 
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 
2562 

ชั้น/ระดับคุณภาพ จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 208 205 98.56 1.44 
ม.2 208 208 100.00 0.00 
ม.3 162 162 100.00 0.00 
ม.4 152 152 100.00 0.00 
ม.5 117 117 100.00 0.00 
ม.6 100 98 98.00 2.00 

รวมทั้งสิ้น 947 942 99.47 0.53 
 

 

 
 
จากผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที ่1-6 ปีการศึกษา 2562  ปรากฏวํานักเรียนผํานการประเมิน ร๎อยละ 99.47  เป็นไปตามคําเป้าหมายที่
ก าหนด คือร๎อยละ 90 
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แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถภาพทางกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 ปีการศึกษา 2562 
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นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีความรู๎ความสามารถและศักยภาพที่แสดงถึงความ
เป็นผู๎น าด๎านวิชาการ มีความสามารถในการสื่อสาร และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และได๎รับรางวัลใน
ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ดังรายการตํอไปนี้ 

 
ชื่อ สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวสายฝน บวับาน 
นางสาวปวีณา สีโอ 
นายกฤษฎา คงอิ่ม 
นางสาวอังศุมารินทร์ แย๎มพราย 
นายธนวัฒน์ กิ่งแก๎ว 
นายชาตรี บูํอินทร ์
นายพีระพล พรมทอง 
นางสาวปิยธิดา อินทฤทธิ ์
นางสาวสุจิตรา มั่นอ่ า 
นางสาวฐิติฎา สกุลรัตน ์
นางสาวสุพรรษา ช านาญ 
นางสาวลักสิกา สีงาม 
นายบุญทวี เพชรี ่
นางสาวมณีรัตน์ พันไผํ 
นางสาวฐิติรัตน์ นํวมเจริญ 
นายธนวัฒน์ ชาตรี 
นางสาววยิดา เผือกไร 
นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ร๎อน 

รางวัลผู๎น าเยาวชนกล๎าแผํนดิน ภายใต๎โครงการกล๎าแผํนดิน
ด๎วยเศรษฐกิจพอเพยีง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 

รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธกิาร 

นายวชิรวิทย ์มาทอง 
นายอนนต์ ประดิษฐ ์

เหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทยั  
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เด็กหญิงวารรีัตน ์สิงโต 
นางสาววจิิตรา นาควจิิตร 
เด็กชายศตายุ ชอํดาว 
นางสาวศิริพร ทักท๎วง 
นางสาวสริดา บัวกลอย 
นางสาวสายฝน บวับาน 
เด็กหญิงสุมณทา พิมเนียม 
นางสาวอริสา น้ าทิพย์ 
นางสาวอาทิตยา แสงดารา 
เด็กชายโชติอณณัต์ ดีเหลอื 
เด็กหญิงตวงพร ไผํงาม 
เด็กชายธนายุทธ หนูหริ่ง 
เด็กหญิงปานตะวัน ส าร ี
 
 
 
 

เหรียญทอง การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข 
ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย  ปีการศึกษา 
2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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ชื่อ สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายกฤษณะ ลิ้มรส 
นางสาวกัญญารัตน์ วัฒนา 
นางสาวกัลย์สุดา ทองบุญม ี
นายกอ๎งภพ แกว๎ศรี 
นางสาวชลดา กองเกิด 
เด็กชายชัยวัตร สีสด 
นายณัฐพงษ์ เช้ือสะอาด 
นางสาวณัฐภัสสร ทั่วดาว 
เด็กชายณัฐวุฒิ กิ่งกา๎น 
นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ร๎อน 
นายธนวัฒน์ กิ่งแก๎ว 
นางสาวธนารีย์ อํองเกษม 
เด็กชายธีรภัทร อินสอน 
นางสาวนนทรี ศรีนวล 
นายบุญญฤทธิ์ ทองคง 
นางสาวปิยพร อินทฤทธิ ์
นางสาวพรพิมล แสงถึง 
เด็กหญิงพัชธิดา บุญคุ๎ม 
นางสาวภูริชญา อัมพะวัน 
นายยุทธพงศ์ ทองหมื่นศรี 
นางสาววราภรณ์ เมืองแกว๎ 

เหรียญทอง การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข 
ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย  ปีการศึกษา 
2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายชรินทร์ ยอดโปรํง 
นายทิวากร แซํเลี้ยง 
เด็กชายปธานิน จันขุน 

เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์ของใชจ๎ากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทยั  
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เด็กหญิงกนกพร เสือมั่น 
เด็กชายขวัญข๎าว บวัเผ่ือน 
เด็กหญิงชนาภา รัตนวงค์ 

เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย                 
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นางสาวกานต์มณี กิจสะสม 
นายชัชพงศ์ มํวงปา่ 
นางสาวณัฎฐนิชา บุญช ู
นางสาววภิาวดี พันป ี
นายสิทธิชยั เสือมั่น 
นายเอกลกัษณ์ ทองมั่น 

เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์บายศรีสํูขวัญ ระดับชั้น  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย  ปกีารศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายณัฐนันท์ บัวทองเท๎า 
นางสาวรุํงนภาพร แกว๎จีน 
นางสาววภิาดา หนูอิ่ม 

เหรียญทอง การแขํงขันการแกะสลักผกัผลไม๎ ระดับชั้น ม.4 - 
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทยั  ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชยั  
นางสาวกรรณิการ์ ศรีหะจันทร ์
นางสาวนันทิชา แสนโคตร 

เหรียญทอง  การแขํงขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสขุภาพ 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย  ปีการศึกษา 
2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ คร้ังท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย  ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ สกลุนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีเดช เหรียญทอง การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 

นายวษิณุ  มาทอง เหรียญทอง การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงขวัญข๎าว  สั่งสอน เหรียญทอง การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวศุราศรี  โพธิ์ม ี  เหรียญทอง การแขํงขันเรียงร๎อยถอ๎ยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงสุพิชชา  บัวแก๎ว เหรียญเงิน การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์  ม.1-ม.3   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวสโรชา  โครักษา เหรียญเงิน การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงอภิญญา  เชษฐา เหรียญทอง การแขํงขันการทํองอาขยานท านองเสนาะ       
ม.1-ม.3  การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงกมลขวัญ  ทองอินทร์ 
เด็กหญิงเนตรนภา  ทั่วดาว 

เหรียญเงิน การแขํงขันกวีเยาวชนคนรํุนใหมํ กาพยย์านี 11 
(6 บท) ม.1-ม.3   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวณัฏฐณิชา  ผํองเพ็ช 
นางสาววรินทร์พร  รํวมรักษ์ 

เหรียญทอง การแขํงขันกวีเยาวชนคนรํุนใหมํ โคลงสี่สุภาพ 
(4 บท) ม.4-ม.6   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายภควัฒน์  ทองเอ็ม 
เด็กชายสุทิชัย  ชิน 

เหรียญเงิน การแขํงขันตํอค าศัพทภ์าษาไทย (ค าคมเดิม)    
ม.1-ม.3   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นายศุภกฤต  เพ็งหัวรอ เหรียญทอง การแขํงขันตํอค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)   
ม.4-ม.6   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงกัลยกร  บ ารุง 
เด็กหญิงจรรยพร  นวลทิม 
เด็กหญิงมัณทนา  บุญจันดา 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.1-ม.3 
  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวดวงพร  ทองกรณ์ 
นางสาวปิยาภรณ์  เมฆวิยุทธ์โยธิน 
นางสาวปิยาภัทร  เมฆวิรยุทธ์โยธิน 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6 
  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวมธุรดา  อาจฉกรรจ ์
นางสาวลัดดา  มีแสง 

เหรียญทอง การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายวรายุทธ  ดีล ิ เหรียญทอง การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวปวีณา  สีโอ เหรียญทอง การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงนันท์นภัส  นามโนรา
เด็กชายอิทธิพันธ ์ เรืองฤทธิ์ 

เหรียญทอง การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)     
ม.1-ม.3   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวบุณยานุช  ดีแท ๎ เหรียญเงิน การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)      
ม.4-ม.6   
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
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เด็กชายนิพนธ ์ สุทธิวิลยั เหรียญเงิน การแขํงขันซูโดก ุม.1-ม.3   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวสุจิตรา  มั่นอ่ า เหรียญเงิน การแขํงขันซูโดก ุม.4-ม.6   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายอนวุรรตน์  คงจันทร์ เหรียญทองแดง การแขํงขันเวทคณิต ม.1-ม.3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงกชกร  วัฒนา 
เด็กหญิงณัฐฐาพร  เมํนหมอก
เด็กหญิงวิลาสิน ี เอี่ยมจริง 

เหรียญเงิน การแขํงขันอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวชนิสรา  เมืองเงิน 
นางสาวน้ าผึ้ง  ภูํเขียว 
นางสาวสุพัตรา  คงจันทร์ 

เหรียญทองแดง การแขํงขันอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์    
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายณัฐวุฒ ิ สีขาว  
นายสมชาย  ยุติธรรม 
เด็กชายอนภุาพ  ต๎มกลั่น 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นายกฤษฎา  คงอิ่ม 

นายธนวัฒน ์ กิ่งแกว๎ 

นายเอกลกัษณ์   ทองมั่น 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์ขาว 

เด็กชายนนทกร  ศิลปชัย 

เด็กชายปณชัย  สมถวิล 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายวษิณุ   สุขสบาย 

เด็กชายอดิรุจ  ทองโต 
เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นายอานนท ์ ประดิษฐ ์

นายวชิรวิทย ์ มาทอง 
เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายภูรภิัทร  รักสุข 

เด็กชายวรวิทย ์ คมข าหนัก 
เหรียญทอง การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
สามมิติ (3D) ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายณเดช  โตเหี้ยม 

เด็กชายศิริพัฒน์  ทวีรัตน์ 
เหรียญทอง การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงกรวีร์  บัวเผ่ือน 

เด็กหญิงชนิชา  เย็นฉ่ า 
เด็กหญิงปวีณา  พุฒจาก 

เด็กหญิงสุภาวิตา  ใบไม๎ 
เด็กหญิงอนันตญา  มั่นระวัง 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวกัลยารัตน ์ ขุนรา 
นางสาวกนกวรรณ  พยอม 

นางสาวณัฐกานต ์ น๎อยใหม ํ

นางสาววภิาดา  ชูศิริโรจน์ 
นางสาวณัฐชยา  ทับคล๎าย 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายภาณุเดช  โพธิข์วัญ 

เด็กหญิงอินธิรา  บุญเรือง 

 

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
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นางสาวพรรณ ี ค านาค 

นายชัยวัฒน ์ ส าร ี
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 38 
เด็กหญิงจริภัทร  ลิขิต 

เด็กหญิงชมพูนุท  เรืองทรัพย์ 
นางสาวพจณ ี ตาแสง 
เด็กหญิงพิมพกานต ์ อยูํสุข 

เด็กหญิงพัชราวด ี สุริยวงศา 

เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญอยู ํ
นางสาววิลาสินี  พุทธนาค 

นางสาวสนิฎา  เพ็ชร์ค า 

นางสาวสุนันธา  สุขมาก 

นางสาวปิยาพัชร  หาวัน 

เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายตะวัน  ศรีนวล 

เด็กหญิงวรรณพร  สุภิษะ 
เหรียญเงิน การแขํงขันตอบปัญหาสุขศกึษาและพลศึกษา   
ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นายธนวัฒน ์ ชาตรี 
นางสาวปิยธิดา  อินทร์ฤทธิ ์

เหรียญทอง การแขํงขันตอบปัญหาสุขศกึษาและพลศึกษา  
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงกมลวรรณ  ชูข า เหรียญทอง การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงชลดา  ลิภา 
เด็กชายณัฐกฤต  สุธรรม 

เด็กชายธนพนธ ์ แก๎วสวุรรณ 

เด็กหญิงธนัญชนก  นาคทอง 
เด็กหญิงพัชรินทร์   ส ารี 
เด็กหญิงวราภรณ์   แก๎วหน ู

เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลิ้มรส 

เด็กหญิงอติมา   แสงเงิน 

เด็กหญิงอัญชิสา  ง้ิวงาม 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปลัดกอง 

เหรียญทอง การแขํงขันแอโรบกิ ม.1-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวพลอยชมพ ู สมศรี 
นางสาววภิาว ี ชูศิริโรจน์ 

เหรียญทอง การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวณัฐพร  ทิมตํวน เหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวผัน 

เด็กชายณัฐวุฒ ิ ทวีรัตน ์
เหรียญทอง การแขํงขันสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด 
 ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายณัฐวุฒ ิ กิ่งก๎าน 
นายธาราดล  มันเทศ 

เหรียญทอง  การแขํงขันสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด       
ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นายบุญญฤทธิ ์ ทองคง 
นางสาวปิยพร  อินทฤทธิ ์

เหรียญทอง การแขํงขันสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด       
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นายกมลภพ  ฝ้ายอิ่ม เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทชาย 
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวอารดา  กุลประเสริฐ เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
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เด็กหญิงทิพย์พรัตน ์ ปิ่นทอง เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง     
ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวนาตาชา  ผุดผํอง เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงสากลประเภทหญิง  
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงกัลยกร  สายสุข เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ ์ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวปรียานันท ์ หยอมแหยม เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ ์ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงกนิษฐา  คงอํอน เหรียญทอง การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวกรรทิมา  เขียวนุช เหรียญทอง การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงนงนภัส  วงคงค า 

เด็กหญิงกัลยกร  เพชรดี 
เหรียญทองแดง การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวปภาวรินท ์ กลิ่นอ าพร 

นางสาวอัญชริกา  หมูํข า 
เหรียญทองแดง การแขํงขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 38 
นางสาวสุริยาภรณ์  อยูํคง 
นางสาวอภิชญา  สนธิเณร 

เหรียญทองแดง การแขํงขันเลําเร่ืองจากภาพภาษาจีน       
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายกฤษณะ ลิ้มรส 
นางสาวกัญญารัตน์ วัฒนา 
นางสาวกัลย์สุดา ทองบุญม ี
นายกอ๎งภพ แกว๎ศรี 
นางสาวชลดา กองเกิด 
เด็กชายชัยวัตร สีสด 
นายณัฐพงษ์ เช้ือสะอาด 
นางสาวณัฐภัสสร ทั่วดาว 
เด็กชายณัฐวุฒิ กิ่งกา๎น 
นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ร๎อน 
นายธนวัฒน์ กิ่งแก๎ว 
นางสาวธนารีย์ อํองเกษม 
เด็กชายธีรภัทร อินสอน 
นางสาวนนทรี ศรีนวล 
นายบุญญฤทธิ์ ทองคง 
นางสาวปิยพร อินทฤทธิ ์
นางสาวพรพิมล แสงถึง 
เด็กหญิงพัชธิดา บุญคุ๎ม 
นางสาวภูริชญา อัมพะวัน 
นายยุทธพงศ์ ทองหมื่นศรี 
นางสาววราภรณ์ เมืองแกว๎ 
 
 
 

เหรียญทอง การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข 
ม.1-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
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ชื่อ สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวสริดา บวักลอย 
นางสาวสายฝน บวับาน 
เด็กหญิงสุมณทา พิมเนียม 
นางสาวอริสา น้ าทิพย ์
นางสาวอาทิตยา แสงดารา 
เด็กชายโชติอณัณต์ ดีเหลือ 
เด็กหญิงตวงพร ไผํงาม 
เด็กชายธนายุทธ หนหูริ่ง 
เด็กหญิงปานตะวัน ส าร ี

เหรียญทอง การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข 
ม.1-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงนภาพร   เย็นลับ 

เด็กหญิงนราธีป  สุธิวิลัย 

เด็กหญิงอุดมลักษณ ์ ทักท๎วง 

เหรียญเงิน การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวธนพร  ส ารี 
นายธนากร  แก๎วจีน 

เหรียญทอง การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นายภาสกร  สุขสี 
นางสาวกัลยรัตน์  คงรอด 

เหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Web Applications  
 ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงยุพาพร  พงษ์พันธ์การ 

เด็กหญิงเกษร  สมบูรณ์ 

เด็กหญิงเบญญภา  รุงํประเสิรฐวงศ์ 

เหรียญทอง ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นายณัฐวุฒ ิ เอี่ยมหุํน 

นางสาวฐิติรัตน์  นํวมเจริญ 

นายอาวธัชัย  แย๎มแสง 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กชายธนิสร  พานทอง 
นายภรัณย ู สุขมาก 

เหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเร่ืองสั้น  
(Comic Strip) ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นายพันธวัช  พรมทอง 
นายสันติสุข  สวัสด ี

เหรียญทอง การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นายณัฐพล  บันฑิตย ์

นายณัฐวุฒ ิ ฤทธิ์ร๎อน 
เหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Motion Infographic  
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงปณิดา  ชูจิตร 

เด็กหญิงฐิติวรดา  มันเทศ 
เหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Text 
Editor ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวพรนัชชา  นาคสิทธิ ์
เด็กหญิงเชอรี่  อํอนคลังการ 

เหรียญเงิน แขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นายชรินทร์  ยอดโปรํง 
เด็กชายปธานิน  จันขุน 

นายทิวากร  แซํเลี้ยง 

เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์ของใชจ๎ากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงกนกพร  เสือมั่น 
เด็กหญิงชนาภา  รัตนวงค์ 

เด็กหญิงปานตะวัน  ส ารี 
เด็กหญิงตวงพร  ไผํงาม 

เด็กชายธนายุทธ  หนูหริ่ง 
เด็กชายขวัญข๎าว  บัวเผ่ือน 

 

เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ 
ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
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ชื่อ สกุลนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวกานต์มณี  กิจสะสม 

นายชัชพงศ์  มํวงป่า 
นางสาวณัฎฐนิชา  บุญชู 
นางสาววภิาวด ี พันป ี

นายสิทธิชยั  เสือมั่น 

นางสาวเบญจวรรณ  สอนนุช 

เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์บายศรีสํูขวัญ ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงจีรวรรณ  จ าเริญ 

เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทองอินทร์ 
เด็กหญิงนันทิตา  ไม๎กรําาง 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงลลิตา  ทองกรณ ์

เด็กหญิงจีรนันท์  ประพรม 

เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาตรรักชาติ 

เหรียญทอง การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวประวีณา  สนศักดิ์ 
นางสาววราลกัษณ ์ เพ็งอ่ า 
นางสาววีรดา  มั่นระวัง 

เหรียญทอง การแขํงขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงฐิติพร  ดีจริง 
เด็กหญิงพิรญาณ์  ศิริผล 

เด็กหญิงสุชาวด ี แกว๎จีน 

เหรียญทอง การแขํงขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  
ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมชัย 

นางสาวกรรณิการ ์ ศรีหะจันทร์ 
นางสาวนันทิชา  แสนโคตร 

เหรียญทอง การแขํงขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  
ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

เด็กหญิงภักจันทร ์ พรหมสันติสิทธิ์ 
เด็กหญิงธัญชนก  สุขแท๎ 
เด็กหญิงจันทรา  อินเกิด 

เหรียญทอง การแขํงขันการแกะสลักผกัผลไม๎ ม.1-ม.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นายณัฐนันท์  บัวทองเท๎า 
นางสาววภิาดา  หนูอิ่ม 

นางสาวรุํงนภาพร  แก๎วจีน 

เหรียญทอง การแขํงขันการแกะสลักผกัผลไม๎ ม.4-ม.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

นางสาวสายฝน  บวับาน รางวัลชมเชย เยาวชนดีเดํน จังหวัดสโุขทัย ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด
สุโขทัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ (ระดับ 4) 
 1. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการศึกษาที่ผํานมาและแนวนโยบาย      
ด๎านการศึกษา  ด าเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน  เพ่ือรํวมวางแผน ก าหนด
เป้าหมาย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและต๎องการ
ของทุกภาคสํวนและสอดคล๎องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให๎บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว๎ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลาการให๎เป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  จัดให๎มี
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง  เพ่ือให๎บุคลากรได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ซึ่งกันและกัน    พร๎อมทั้งพัฒนาการจัดสภาพแวดล๎อม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตํอ
การบริหารจัดการและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 
 2. ผลการด าเนินงาน 

  โรงเรียนได๎ด าเนินการโดยใช๎ระบบการน าองค์กรและใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
จัดการในทุกกลุํมบริหาร มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีการกระจายอ านาจและมุํงพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ด าเนินงานโดยใช๎วงจรคุณภาพ (PDCA) มีการ
นิเทศภายใน น าข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาบุคลากร ด าเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน    
เพ่ือรํวมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให๎สอดคล๎องกับ
สภาพปัญหาและต๎องการของทุกภาคสํวนและสอดคล๎องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ด าเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพ่ือให๎บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน  ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลาการให๎เป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  จัดให๎มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง  เพ่ือให๎บุคลากรได๎
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน    พร๎อมทั้งพัฒนาการจัดสภาพแวดล๎อม พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือตํอการบริหารจัดการและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่
เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับ
รางวัลด๎านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 1. ผํานการประเมินแหํงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC QA) ระดับ SCQA 
ซึ่งแสดงการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปี พ.ศ.2561 เมื่อ วันที่ 
19 กันยายน 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
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 2. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับภาค ภายใต๎ โครงการ TFE Teams 
For Education) ประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 จาก ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 3. ได๎รับรางวัล กลุํมพลังเครือขํายเยาวชนที่มีจิตอาสา ดีเดํน สํงเสริมศีล 5 คํานิยมหลัก 12 
ประการ และขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
ภายใต๎ โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2563 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 4.  เป็นต๎นแบบการเรียน กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมและจิตอาสา โครงการคํายกล๎าแผํนดิน ละ
อํอนกล๎าดี ประจ าปี 2562 ภายใต๎กองทุนสํงเสริมการเผยแผํพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จาก กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ (ระดับ 4) 

1. ด้านกระบวนการ  
สถานศึกษาได๎ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

สถานศึกษา (ปรับปรุงปีการศึกษา 2561)  ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
มีแผนการจัดการเรียนรู๎สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการ 8 กลุํมสาระ         
การเรียนรู๎ ออกแบบหนํวยการจัดการเรียนรู๎ 6 หนํวยบูรณาการตํอภาคเรียน เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด สร๎างองค์ความรู๎พร๎อมน าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
บุคลากรได๎รับการอบรมพัฒนา พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง   โดยเน๎น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ระหวํางครูประจ าชั้นกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนในระดับชั้นและตําง
ระดับชั้น ด๎วยกิจกรรมฐานกิจกรรมการเรียนของแตํละระดับชั้น ในชํวง 8.20 -8.40 น. ของทุกวันกํอนเข๎า
เรียน  ซึ่งทางโรงเรียน ได๎จัดโครงสร๎างการบริหารงานให๎สอดคล๎องกับการบริหารงาน โดยมีวิธีการ
ด าเนินงานของโรงเรียนภายใต๎การบริหารงานเป็น 7 กลุํมงานได๎แกํ 1) กลุํมบริหารงานวิชาการ  2) กลุํม
บริหารงานกิจการนักเรียนชุมชน และโครงการพิเศษ 3) กลุํมบริหารงานงบประมาณ 4) กลุํมบริหารงาน
ทั่วไป 5)กลุํมบริหารงานแผนงานและงานประกันคุณภาพศึกษา 6) กลุํมบริหารงานอาคารสถานที่ และ    
7) กลุํมบริหารงานบุคคล  โดยมีระดับชั้นงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ได๎ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต๎นวัตกรรม “6  ไม๎ผลัด  สํงตํอความดี” ระบบงาน  6 ระดับชั้น   เป็นจุดเน๎นที่

เรียกกันวํา “ไม๎ผลัด”  ได๎แกํ  ไม๎  1  สูํบ๎านคุณธรรม เน๎นการปรับตัวของนักเรียนชั้น ม.1  ให๎เข๎ากับบริบท
ของโรงเรียนวิถีพุทธในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ไม๎ 2 น๎อมน าปัญญากล๎าแสดงตนเป็นการสํงเสริมปัญญา
ปลูกฝังความดีงาม  กล๎าแสดงตัวตนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม๎ 3 ตามแสงความดีแหํงวิถีชุมชนเป็น
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การปลูกฝังให๎นักเรียนรู๎จักรากเหง๎าของตน รํวมมืออนุรักษ์วิถีชีวิตที่งดงามของชุมชนไว๎ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ไม๎ 4  มีจิตส านึกพลเมืองเรื่องที่ดี เป็นการปลูกฝังคุณธรรมคํานิยม มีจิตส านึกที่ดี  มี
ความรับผิดชอบ ตํอสังคมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม๎ 5 จิตอาสาพาสุขสันต์  เป็นการปลูกฝังเรื่องจิต
สาธารณะ มุํงมั่น อดทน  อาสาในการท างานเพื่อสํวนรวม  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม๎  6 มีคุณธรรม
น าสูํสังคม  มุํงให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ซึ่งได๎รับการสํงเสริมพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมความดีงาม
มาถึง 6  ปี  สํงออกไปเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตํอไป มีการประเมินที่หลากหลายและตามสภาพจริง  มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ  มีกิจกรรมให๎คณะบุคลากรและผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์รวมทั้งให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพ่ือนาไปใช๎ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรได๎รับการอบรมพัฒน าความรู๎ที่ตรงกับความ
ต๎องการของครูและสถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดให๎มีชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)  
 2. ผลการด าเนินงาน 

ครูมีความรู๎ ทักษะมีความมํุงมั่นตั้งใจเพื่อการจัดการเรียนการสอน สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับ 
จาก การพัฒนาตนเองมาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางหลากหลายสอดคล๎องกับหลักสูตร 
ปัญหา และความต๎องการของผู๎เรียน โดยใช๎กระบวนการ PLC มาใช๎ในการพัฒนาตน พัฒนางาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎   มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอํอน ปานกลาง 
และเกํง ท าให๎ครูผู๎สอนสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอความแตกตํางระหวําง
บุคคล มีการสอนเสริมความรู๎ให๎ผู๎เรียนกลุํมปานกลางและกลุํมเกํง มีการสอนซํอมเสริมผู๎เรียนกลุํมอํอน มี
การใช๎สื่อเทคโนโลยีที่และน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ในแตํละวิชา มีการวัด
ประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุํงเน๎นพัฒนาการของผู๎เรียนด๎วยวิธีการหลากหลาย มีการใช๎ข๎อสอบ
มาตรฐานกลาง เพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมากกวําร๎อยละ 80 มีงานวิจัยในชั้นเรียน
และน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน สํงผลให๎การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุม
ทักษะกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ผลจากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาให๎ครูจัดการเรียนการสอนเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เน๎นการปฏิบัติ (Active 
learning) สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร๎าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้ง
รํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สํงผลให๎ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูํในระดับ ดีเลิศ หลักฐานที่
แสดงถึงการปฏิบัติหน๎าที่และผลสัมฤทธิ์ด๎านการเรียนการสอนของครู มีดังนี ้

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู มีผลการประเมินในระดับ
ดีเดํน ร๎อยละ 80.00 ของบุคลากรทั้งหมด 

2. โครงการสํงเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการประเมินโครงการคิดเป็น    
ร๎อยละ 100 
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูให๎มีความรู๎การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ทั้ง 8 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ มีผลการประเมินโครงการคิดเป็น ร๎อยละ 100 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินโครงการคิดเป็น ร๎อยละ 100 
          5. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ และรายงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100 

6. ครูมีการเยี่ยมบ๎านนักเรียนตามระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนคิดเป็น ร๎อยละ 100 
 7. ครูสอนตรงวิชาเอกและความถนัด คิดเป็นร๎อยละ 100 
 
ตาราง แสดงสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนของครู 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 - 
2. คณิตศาสตร์ 7 16.29 
3. วิทยาศาสตร์ 11 17.18 
4. ภาษาไทย 7 16.43 
5. ภาษาอังกฤษ 9 14.89 
6. สังคมศึกษา 7 20.14 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 13.60 
8. ศิลปะ 3 15.67 
9. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 10.20 
                   รวม 54 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิแสดงภาระงานสอนของครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ตารางแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/

ปี 

 ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ห๎องสมุด 130  ห๎องคอมพิวเตอร ์ 200 
ห๎องจริยศึกษา 150  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 200 
ธนาคารโรงเรียน 360  ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์ 200 
ฐานกิจกรรม ม.1 350  หอประชุม 35 
ฐานกิจกรรม ม.2 350  ศูนย์อาหาร 200 
ฐานกิจกรรม ม.3 350  ห๎องเศรษฐกิจพอเพียง 54 
ฐานกิจกรรม ม.4 350  ฐานการเรยีนรูผ๎ักสวนครัว 52 
ฐานกิจกรรม ม.5 350  ฐานการเรยีนรูส๎มุนไพร 52 
ฐานกิจกรรม ม.6 350  ฐานการเรยีนรู๎ปุ๋ยหมัก 52 
ห๎องปฏิบัติการดนตรสีากล 200  ฐานการเรยีนรู๎กล๎วย 52 
ห๎องปฏิบัติการการละเลํนมังคละ 360  ฐานการเรยีนรู๎จักยานปั๊มน้ าพลังงานกล 52 
ห๎องสมุด 200  สนามกีฬา (สนามฟุตบอล วอลเลยํ์บอล  

บาสเกตบอล เปตอง) 300 ห๎องไทยคม 50  

 

ตารางการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 3 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 1 
บ๎านจําก๎อง ศูนย์การเรียนรู๎ต๎นแบบการท าไรํนาแบบผสมผสาน จังหวัด
สุโขทัย 

2 

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 
อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 
ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 
ตันแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา 1 
วัดใหญํชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   3 
ตลาดน้ าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   3 
โบราณสถานพระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี   1 
บ๎านวิชาเยนทร์หรือบ๎านหลวงรับราชทูต จังหวัดลพบุรี   1 
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี   1 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จังหวัดลพบุรี   1 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหมํ   1 
เวียงกุมกาม ต าบลช๎างเผือก   จังหวัดเชียงใหมํ   1 
พระราชวังบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   1 
วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   2 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   1 
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี 1 
คํายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 1 
คํายลูกเสือเทิดไทฟาร์ม จังหวัดสุโขทัย 1 
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าถ้ าเจ๎าราม  จังหวัดสุโขทัย 1 
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ตาราง แสดงการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
แก่ครู นักเรียน 

ชื่อ-สกลุ หน่วยงาน เร่ืองท่ีให้ความรู้ สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ปี 

พระครสูังฆบรริักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข และ
เครือขํายเพื่อนฯ คุณธรรม 

เครือขํายเพื่อนคณุธรรม กล๎าคุณธรรมกล๎าแผํนดินด๎วย
พลังบวร 

2 

นางสาววรัญญา ดาํนทวีศิลป ์ ส านักงาน คปภ.สุโขทัย ยุวชนประกันภัย 1 
นางเยาเรศ  นะสุข บริษัทกลางคุ๎มครอง

ผู๎ประสบภยัจากรถ 
พรบ.. 1 

พระครูใบฏีกาเอกลักษณ์ ปณุณวฑุโฒ วัดใหมํหนองเงิน เด็กไทยยึดมั่นไตรสิกขา รู๎คํา
ชีวิต 

1 

พระมหานพรัตน์ ธมมฺวโร วัดใหมํหนองเงิน เด็กไทยยึดมั่นไตรสิกขา รู๎คํา
ชีวิต 

1 

พระครสูุจณิเขมคณุ วัดกงไกรลาศ เด็กไทยยึดมั่นไตรสิกขา รู๎คํา
ชีวิต 

1 

พระมหาวัฒนาและพระอาจารย์สมจิต วัดตระพลังระมุด คุณธรรมจริยธรรม นร.3 1 
คณะอาจารย ์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย แนะแนวอาชีพ 1 
คณะอาจารย ์ วิทยาลัยสารพัดชําง แนะแนวอาชีพ 1 
นางวัชราภรณ ์ โวหาร และคณะ โรงพยาบาล 

กงไกรลาศ 
โรคที่แพรํระบาดในฤดตูํางๆ 1 

คณะเจ๎าที่สาธารณสุข สาธารณสุขอ าเภอ 
กงไกรลาศ 

ระวังภัยจากไข๎เลือดออก 1 

เจ๎าหน๎าท่ีธนาคารออมสิน ธนาคารคอมสิน 
สาขากงไกรลาศ 

การออมเงิน การฝากเงิน 1 
 

เจ๎าหน๎าท่ีสภากาชาด จังหวัดสโุขทัย สภากาชาด จังหวัด
สุโขทัย 

การบริจาคโลหิต 1 

จ.ส.ท.สุทิน  ทองเอ็ม บ๎านจําก๎อง ศูนย์การ
เรียนรูต๎๎นแบบการท าไรํ
นาแบบผสมผสาน 
จังหวัดสุโขทัย 

การท าไรํนาแบบผสมผสาน 1 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
 

1. สรุปผลการประเมิน มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 

ดีเลิศ (ระดับ 4) 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ (ระดับ 4) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ (ระดับ 4) 
 

2. จุดเด่น 
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได๎ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการพัฒนานักเรียนสูํมาตรฐานสากล  
สามารถบูรณาการทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  และปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย  รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดในการด าเนินการ  ซึ่งการด าเนินการในการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน มีดังนี้ 

1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6 กลุํมสาระการเรียนรู๎ สูงกวําคําเป้าหมายที่ก าหนด 
2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สูงกวําคําเป้าหมายที่ก าหนด  
3. ผลการประเมินการอํานคิดวิเคราะห์เขียน สูงกวําคําเป้าหมายที่ก าหนด  
4. ผลการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2562 ได๎รับรางวัล  

เหรียญทอง จ านวน 55 รายการ  เหรียญเงิน   จ านวน 15 รายการ และเหรียญทองแดง 7 รายการ  และ
การแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  ได๎รับรางวัล เหรียญทอง จ านวน  
6 รายการ  เหรียญทองแดง จ านวน 1 รายการ 

5. ผู๎เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต และสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน โดย 
น๎อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการท างาน    

6. ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมที่ดี มีความภูมิใจในท๎องถิ่น  
และความเป็นไทย ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี   
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีระบบการท างาน  โดยใช๎ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุนและ 

บริหารงานโดยใช๎ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)  รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงสร๎าง
การบริหารโรงเรียนแบํงเป็น 7 กลุํมงาน แบํงออกเป็นระบบงานหลัก 3 กลุํมงานคือ กลุํมบริหารงาน
วิชาการ  กลุํมบริหารงานกิจการนักเรียนและโครงการพิเศษ และกลุํมงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  และระบบงานสนับสนุน แบํงออกเป็น 4 กลุํมงาน คือ กลุํมบริหารงานบุคคล  กลุํมบริหารงาน
ทั่วไป กลุํมบริหารงานอาคารและสถานที่ และกลุํมบริหารงานงบประมาณ  ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนปฏิบัติที่สอดคล๎องกับ
ผลการจัดการศึกษาและผลการด าเนินการปีที่ผํานมา  พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพครู พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎    สํงผลให๎โรงเรียน
ได๎รับรางวัลด๎านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 1. ผํานการประเมินแหํงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC QA) ระดับ SCQA 
ซึ่งแสดงการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจ าปี พ.ศ.2561 เมื่อ วันที่ 
19 กันยายน 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับภาค ภายใต๎ โครงการ TFE Teams 
For Education) ประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 จาก ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 3. ได๎รับรางวัลจาก กลุํมพลังเครือขํายเยาวชนที่มีจิตอาสา ดีเดํน สํงเสริมศีล 5 คํานิยมหลัก 12 
ประการ และขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
ภายใต๎ โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2563 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี 
 4.  เป็นต๎นแบบการเรียน กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมและจิตอาสา โครงการคํายกล๎าแผํนดิน ละ
อํอนกล๎าดี ประจ าปี 2562 ภายใต๎กองทุนสํงเสริมการเผยแผํพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จาก กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา  โดยครูผู๎สอนทุกคนต๎องมีการวิเคราะห์
หลักสูตร  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎และจัด กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  สํงเสริมให๎ครู
จัดการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ (Active learning)  ให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง   มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร๎างปฏิสัมพันธ์ที่ ดีระหวํางครูและผู๎เรียน  ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มี
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การตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  ตลอดจนน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน  รวมทั้งรํวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  และประสบการณ์  (PLC) ระหวํางครู ด๎วยกัน เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ   
จุดเดํนของการด าเนินงานด๎านกระบวนการจัดกาเรียนการสอนสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  คือ              
จัดกระบวนการเรียนการสอนผํานกระบวนการคิด  แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยน๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการด าเนินงาน  น าสูํการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
 
3. จุดที่ควรพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎สูงกวําคําเป้าหมายที่ก าหนด และ
มีผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น 
 2. สํงเสริมการจัดกิจกรรการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ผํานกระบวนการสร๎างนวัตกรรม 
 3. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการ
น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎อยํางสมเหตุสมผล  
 4. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนเกํง คนดี มีจิตอาสาและรํวมรับผิดชอบ
สังคม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

1. เรํงด าเนินการพัฒนาด๎านวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนตามหลักสูตรให๎ครอบคลุมทุก
กลุํมเป้าหมาย 
 2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาความเข๎มแข็ง และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 3. พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญพร๎อมทั้งนิเทศการ
สอนอยํางตํอเนื่อง 
 4. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของครู บุคลากร นักเรียนและสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและคุ๎มคํา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อยํางหลากหลาย
และใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเอง อยํางตํอเนื่องมากยิ่งขึ้น 

2. จัดกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาครูในด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   
 3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา 
 4. จัดกิจกรรมเพ่ือให๎ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
 



47 
 

4. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎สูงกวําคําเป้าหมายที่ก าหนด และ
มีผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น 
 2. สํงเสริมการจัดกิจกรรการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 
ผํานกระบวนการสร๎างนวัตกรรม 
 3. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการ
น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎อยํางสมเหตุสมผล  
 4. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนเกํง คนดี มีจิตอาสาและรํวมรับผิดชอบ
สังคม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

1. เรํงด าเนินการพัฒนาด๎านวิชาการที่เน๎นคุณภาพของผู๎เรียนตามหลักสูตรให๎ครอบคลุม           
ทุกกลุํมเป้าหมาย 
 2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาความเข๎มแข็ง และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 3. พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญพร๎อมทั้งนิเทศ 
การสอนอยํางตํอเนื่อง 
 4. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของครู บุคลากร นักเรียนและสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและคุ๎มคํา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อยํางหลากหลาย
และใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเอง 

2. จัดกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาครูในด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ   
 3. จัดกิจกรรมสํงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา 
 4. จัดกิจกรรมเพ่ือให๎ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
 
5. ความต้องการและการช่วยเหลือ 

อาคารเรียนบางอาคารมีความช ารุด มีรอยร๎าว และเกิดการทรุดตัว  ที่เกิดจาการช ารุดทรุดโทรม 
จ าเป็นต๎องได๎รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 -ข๎อมูลผู๎บริหาร 
  -โครงการ/กิจกรรม เดํน ที่ประสบความส าเร็จ 
 -ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร/โลํรางวัล 
 -ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 

-ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 

 -ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562 
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ข้อมูลผู้บริหาร 

 
1.  ผู๎อ านวยการโรงเรียน :  ชื่อ นายประกอบ  พงศ์พันธ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ  16 พฤษภาคม  2561  e-mail : prakob.pp@outlook.com       
 2.  รองผู๎อ านวยการโรงเรียน จ านวน  1   คน 

      ชื่อ นางสุภาพ  ไฝ่สัมฤทธิ์  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด คม. สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 10 กุมภาพันธ์ 2560 e-mail : supap.noinoi@gmail.com 
รับผิดชอบกลุํมงาน  : กลุํมบริหารงานวิชาการ  กลุํมบริหารงานบุคคล และกลุํมบริหารงานแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:supap.noinoi@gmail.com
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โครงการ/กิจกรรม เด่น ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

1 บูรณาการการเรียนรู ๎ 1. นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา ระดับชั้น 
ม.1-ม.6  ร๎อยละ 80  มี
ความใฝ่รู๎ใฝ่เรยีน เป็นผู๎คดิ
เป็นท าเป็นโดยน๎อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. นักเรียนโรงเรียนกงไกร
ลาศวิทยา  ระดับชั้น ม.1-ม.
6  ร๎อยละ 80  มีทักษะ
กระบวนการคดิวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะหโ์ดยการจัดการ
เรียนรูผ๎ํานโครงงาน 
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1- 6 มีผลงานจากการ
จัดการเรียนรู๎ผํานโครงงานท่ี
ผํานการคดัเลือก 
ไมํน๎อยกวําระดับช้ันละ 6 
ช้ิน  
4. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎
หลากหลายเพื่อสร๎างเสริม
อุปนิสัยอยูํอยํางพอเพียง
อยํางเหมาะสมและ 
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

 

1. จัดกิจกรรมการจดัการ
เรียนรูผ๎ํานโครงงาน  โดยครู
ประจ าช้ัน แยกเป็น 6 
ระดับชั้น 6 หนํวยบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ตํอภาค
เรียน 
2. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ฐานการ
เรียนรูเ๎ศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับชั้น ม.1-6 
3. น าเสนอผลงานการเรียนรู๎
โครงงานบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง   
  

1. นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา 
ระดับชั้น ม.1-ม.6  
ร๎อยละ 100  มีความ
ใฝ่รู๎ใฝ่เรียน เป็นผู๎   
คิดเป็นท าเป็นโดย
น๎อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. นักเรียนโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา  
ระดับชั้น ม.1-ม.6  
ร๎อยละ97.00  มี
ทักษะกระบวนการ 
คิดวิเคราะห ์
 คิดสังเคราะห์       
โดยการจัดการเรยีนรู๎
ผํานโครงงาน 
3. ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 
มีผลงานจากการ
จัดการเรียนรู๎ผําน
โครงงานท่ีผํานการ
คัดเลือก ระดับชั้นละ 
6 โครงงาน  
4. โรงเรียนมีแหลํง
เรียนรูห๎ลากหลายเพื่อ
สร๎างเสริมอุปนสิัยอยูํ
อยํางพอเพียงอยําง
เหมาะสมและ 
เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 
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ที ่ ชื่อ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
2 สํงเสริมคณุลักษณะ 

อันพึงประสงค ์
 

1.นักเรียนมีคณุลักษณะ  
อันพึงประสงค ์ และมี
คํานิยม 12 ประการ  
ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 80 
2.นักเรียนถํายทอดความ
ภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเป็นไทย ผํานกิจกรรม
ถอดบทเรียนได๎ ร๎อยละ 80 
3. นักเรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน และ
สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ ผํานระดับดีขึ้นไป  
ร๎อยละ 80 
4. นักเรียนมีสุขภาวะทาง
รํางกาย และลักษณะจิต
สังคม ผํานระดับดีขึ้นไป 
ร๎อยละ 80 

พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนโดย
ครูประจ าช้ัน ดูแลนักเรียนโดย
ระดับชั้น เป็น 6 ระดับ จัด
กิจกรรมในฐานกิจกรรม 
ชํวงเวลา 8.10-8.40 ของทุกวัน 
และคาบจดุเน๎นบํายวันศุกร์ 
ภายใต๎นวัตกรรมที่ช่ือ “ 6 ไม๎
ผลัด สํงตํอความดี” เพื่อ
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม จติ
อาสา ตามแนววิถีพุทธ อาทิ
เชํน  
-กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ/
กิจกรรมเรียนรู๎อาเซียน 

-กิจกรรมคณุธรรมตามแนววิถี
พุทธจิตอาสา 
-กิจกรรม 5 ส พอเพียง  
-กิจกรรมบริหารกาย บริหาร
จิต 

-กิจกรรมสํงเสริมทักษะทาง
วิชาการ/โฮมรมู 

-กิจกรรมฐานบรูณาการตาม
จุดเน๎นของโรงเรียน 

 

1.นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ ระดับดีขึ้น
ไป ร๎อยละ 98.24  
นักเรียนมีคาํนิยม 12 
ประการ ระดับดีขึ้นไป 
ร๎อยละ 98.24 
2.นักเรียนถํายทอด
ความภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่นและความเป็น
ไทย ผํานกิจกรรม 
ถอดบทเรียนได๎  
ร๎อยละ 100 
3. นักเรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการ
ท างาน และสามารถ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
ผํานระดับดีขึ้นไป  
ร๎อยละ 100 
4. นักเรียนมีสุขภาวะ
ทางรํางกาย และ
ลักษณะจิตสังคม ผําน
ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 
99.47 

3 โครงการทัศนศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

-นักเรียนได๎ศึ่กษาแหลํง
เรียนรูภ๎ายนอก โรงเรียน
เพื่อรับการพัฒนาด๎าน
คุณธรรม ทักษะ
กระบวนการคดิ มีจิตส านึก
อนุรักษ ์สิ่งแวดล๎อม และมี
ความรู๎อยํางตํอเนื่องตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ร๎อยละ 80 
 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา    
แหลํงเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับ
นักเรียน 

-นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาด๎านคุณธรรม 
ทักษะกระบวนการคดิ 
มีจิตส านึกอนุรักษ ์
สิ่งแวดล๎อม และมี
ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ร๎อยละ 97.00 
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ที ่ ชื่อ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
4 พัฒนาผู๎เรียนใหม๎ีคณุธรรม 

จริยธรรม และคํานิยมที่
พึงประสงค์   

1. นักเรียนมีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
และคํานิยมที่ดีงาม ผําน
ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 80 
2. นักเรียนได๎รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม “วินัย 
พอเพียง สุจริต จติอาสา”
และคํานิยมหลัก12ประการ 
ผํานระดับดีขึ้นไป  
ร๎อยละ 80 
3.นักเรียนเอื้ออาทรตํอผู๎อื่น
และกตญัญูกตเวทีตํอผู๎มี
พระคุณ ผํานระดับดีขึ้นไป  
ร๎อยละ 80 
4.นักเรียนยอมรับความคดิ
และวัฒนธรรมที่แตกตาํง 
ผํานระดับดีขึ้นไป  
ร๎อยละ 80 
 5. นักเรียน ตระหนัก รู๎
คุณคํา รํวมอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม ผําน
ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 80 
 
 

งานระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน โดยกลุมํงานกิจการ
นักเรียน รํวมกันจัดกิจกรรม
สํงเสริมคณุธรรม จริยธรรม
และคํานิยมที่พึงประสงค์ ดังนี ้
1.กิจกรรมหน๎าเสาธง สวดมนต์    
สมาธิ จิตปญัญา 
2.กิจกรรมคณุธรรมในวัน
ส าคัญ  อาทิเชํน  วันวิสาขบูชา  
, วันมอบตัวเป็นศิษย์  , วัน
อาสาฬหบูชา/เข๎าพรรษา , วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10, 
กิจกรรมเดือนแหํงแม ํ, วันลอย
กระทง(มังคละจติอาสา ,     
จิตอาสาท ากระทงถวายวัด  ,  
วันพํอแหํงชาติ และ) กิจกรรม
สํงเสริมคณุธรรมตามโอกาส
ตํางๆ 
3. กิจกรรมสมุดสื่อใยรัก 
4. กิจกรรมฐานคณุธรรม 
5. กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระ
อาจารย ์
6.กิจกรรมคํายคุณธรรม        
-จัดอบรมคณุธรรมให๎กับ
นักเรียน ม. 1-6 
7.โครงงานคุณธรรมราย
ห๎องเรียน 
 

นักเรียนมีคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูรและคํานิยมที่
ดีงาม ไดร๎ับการ
ปลูกฝังคณุธรรม
จริยธรรม “วินัย 
พอเพียง สุจริต จติ
อาสา”และคํานิยม
หลัก12ประการ 
มีความเอื้ออาทรตํอ
ผู๎อื่นและกตัญญู
กตเวทีตํอผูม๎ีพระคณุ 
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตําง 
และ ตระหนัก รู๎คณุคํา 
รํวมอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
คิดเป็นร๎อยละ 100 
และมีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์อยูํใน
ระดับดีขึ้นไปคดิเป็น
ร๎อยละ98.24 
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ความส าเร็จ 
5  พัฒนากิจกรรมการเรยีนรู๎

ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียน และครู มีความรู๎ 
ความเข๎าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยําง
ถูกต๎อง   ร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
2. นักเรียนและครู  สามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยําง
ถูกต๎อง ร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
3.นักเรียน มีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ “อยูํอยําง
พอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
ร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
4.  นักเรียน จ านวน  45 
คน เป็นนักเรียนแกนน า
ขยายผลและขับเคลื่อนศูนย์
การเรยีนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได ๎
5. ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา ร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
สามารถเขียนแผนบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบ
หนํวยการเรียนรู๎บรูณาการ
ของระดับชั้นได๎    และใช๎
ฐานการเรยีนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ด๎วยโรงเรียนเป็นศูนย์การ
เรียนรูเ๎ศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษา โดยกลุํมงานกิจการ
นักเรียน ชุมชนและโครงการ
พิเศษ จัดกิจกรรม สํงเสรมิ
กระบวนการคดิ ด๎วยกิจกรรม
ตํางๆ ดังน้ี 
1. กิจกรรมอบรม 
นักเรียนแกนน าเศรษฐกิจ
พอเพียง ห๎องเรียนละ 5 คน 
จ านวน 30 ห๎องเรียน 
2. นักเรียนแกนน า 
เศรษฐกิจพอเพียงอบรมให๎
ความรู๎นักเรียนระดับช้ัน ม.1 
และม.4 หลักการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียนแกนน า 
ขยายผลความให๎กับโรงเรยีน
เครือขํายอยํางน๎อย 1 โรงเรียน 
4. ครูและบุคลากร 
อบรมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
เขียนแผนบรูณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. นักเรียนและครูมี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
และสามารถปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได๎
อยํางถูกต๎อง อยูํใน
ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 
89.12 
2. นักเรียนเป็นผู๎มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยูํอยําง
พอเพียง” ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร๎อยละ 
98.24 
3. ครูน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอน และ
จัดท าหนํวยบูรณาการ
ได๎ คิดเป็นร๎อยละ 85 
   4. เป็นศูนย์ขยาย
ผลและขับเคลื่อน
ความรู๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเครือขําย 2 
โรงเรียน คือโรงเรยีน
ไกรในวิทยาคม   
รัชมังคลาภเิษก    
และโรงเรียนหนองตูม
วิทยา 
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ที ่ ชื่อ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
6 กิจกรรมสืบสานต านาน

ศิลป์ ตามโครงการสํงเสริม
ความเป็นเลิศด๎านกีฬา 

1. มีการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลัง
สม่ าเสมอสํงเสริมให๎นักเรียน
มีน้ าหนัก สํวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานร๎อยละ 
80 
2. นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพตดิให๎โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาสภาวะที่
เสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภยั 
อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ 
ร๎อยละ 80 
3. นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียน
เห็นคุณคาํในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล๎าแสดงออกอยําง
เหมาะสมร๎อยละ 80 
4. นักเรียนมีที่การสร๎าง
ผลงานจากการเข๎ารํวม
กิจกรรมด๎านศลิปะ ดนตรี/
นาฏศิลป/์กีฬา/ นันทนาการ 
ตามจินตนาการร๎อยละ 80 
5. นักเรียน มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมสํงเสริมการม ี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎
เกียรตผิู๎อื่นร๎อยละ 85 

 

1. จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎
ออกก าลังกายในชํวงฐาน
กิจกรรมของทุกเช๎าวัน
พฤหัสบดี ชํวงเวลา 08.10-
08.40 น. ของทุกสัปดาห์ให๎
นักเรียนได๎ออกก าลังกาย ตาม
จุดเน๎นของแตํละระดับชั้น 
ดังน้ี 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร า
มังคละซึ่งเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมท๎องถิ่น   
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  แมํ
ไม๎มวยไทย เป็นศิลปะการ
ป้องกันตัวแบบไทย  
    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขยับ
กายสบายชีวีวิถีพุทธ เป็นการ
ฝึกสติขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
ของการบริหารกายท่ีควบคํูไป
กับการบริหารจิต ด๎วยศาสตร์
และศิลป์ มุํงเน๎นการสร๎าง
สมดุลระหวํางกายกับจิต  
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ยืด
เส๎นยืดสาย  เบรนยิมเป็นการ
บริหารสมองซีกซ๎ายและขวา
ให๎มีความสมดุลกัน   
     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
โยคะ และแอโรบิค  apply  
เป็นการออกก าลังกายด๎วยแอ
โรบิคโดยประยุกต์การออก
ก าลังกายของม.1-4  มา
รวมกันอยํางลงตัว      
    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็น
กระบองชีวจิต ลีลาศ   
2. จัดกิจกรรมวันสืบสาน
ต านานศิลป์ (กีฬาสี) ให๎
นักเรียนแตํละระดับชั้นได๎
แสดงศักยภาพ     ทุกคน 

1. มีการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก
ก าลังสม่ าเสมอสํงเสริมให๎
นักเรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง 
และมสีมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
ร๎อยละ 99.47 
2. นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให๎โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาสภาวะ
ทีเ่สี่ยงตํอความรุนแรง 
โรคภยั อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ ร๎อยละ 
100 
3. นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมสํงเสริมให๎
นักเรียนเห็นคุณคาํใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กลา๎
แสดงออกอยํางเหมาะสม
ร๎อยละ 100 
4. นักเรียนมีที่การสร๎าง
ผลงานจากการเข๎ารํวม
กิจกรรมด๎านศลิปะ 
ดนตร/ีนาฏศลิป์/กีฬา/ 
นันทนาการ ตาม
จินตนาการร๎อยละ 100 
5. นักเรียน มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมสํงเสริมการม ี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎
เกียรตผิู๎อื่นร๎อยละ 100 
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ที ่ ชื่อ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
7 พัฒนาระบบงานแผนงาน

และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. ร๎อยละของบุคลากรมี
ความรู๎ความเข๎าใจ 
ในการท าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การ ร๎อยละ 80 ข้ึนไป 
 2. มีระบบการบริหารทีม่ี
ระบบและมสีํวนรํวมในการ
บริหารจดัการเน๎นการ
กระจายอ านาจ   
3.  โรงเรียนมีแผนการใช๎
งบประมาณที่ชัดเจนและ
เพียงพอ เป็นระบบ 
  

1. ผู๎อ านวยการ รอง
ผู๎อ านวยการ  งานแผนงาน
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประชุมเพื่อ
ก าหนดกรอบในการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน  
2. ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการแผนกลยุทธ์   
3. หัวหน๎ากลุํมงาน/ กลุํม
สาระการเรียนรู๎ /ระดับชั้น  
ช้ีแจงให๎บุคลากร 
ในกลุํมงาน กลุํมสาระ 
ระดับชั้น ด าเนินการจดัท า
โครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาโรงเรียน ตามกรอบ
นโยบาย และงบประมาณ    
ที่ได๎รับจดัสรร 
4. ผู๎อ านวยการ/รอง
ผู๎อ านวยการ/หัวหน๎ากลุํม
งาน/หัวหน๎ากลุมํสาระและ
หัวหน๎าระดับชั้น ด าเนินการ
ก ากับ ติดตาม นิเทศ และ
แก๎ไขปัญหาที่เกดิจากการ
ด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
ตรวจสอบติดตามการ  
5. ผู๎รับผดิชอบโครงการ/
กิจกรรมสรุปรูปเลํมรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมเสนอตํอ
หัวหน๎ากลุํมงาน/หัวหน๎า
กลุํมสาระ/หัวหน๎าระดับชั้น
ผู๎อ านวยการ 

1. ร๎อยละของบุคลากรมี
ความรู๎ความเข๎าใจ 
ในการท าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การ  ร๎อยละ 87.00 
 2. มีระบบการบริหารทีม่ี
ระบบและมสีํวนรํวมใน
การบริหารจัดการเน๎นการ
กระจายอ านาจ ที่เป็น
ระบบ 
3.  โรงเรียนมีแผนการใช๎
งบประมาณที่ชัดเจนและ
เพียงพอ  
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ภาพกิจกรรมวันบูรณาการ ตามโครงการบูรณาการเรียนรู้ 
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 ภาพกิจกรรมตาม โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
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ภาพกิจกรรม ตามโครงการทัศนศึกษา 
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ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ภาพกิจกรรมการประชุมPLC พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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ภาพเกียรติบัตรและโล่รางวัล 
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ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

............................................................................... 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓)  

ได๎ก าหนดการจัดระบบ โครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให๎ยึดหลักท่ีส าคัญข๎อหนึ่ง คือ มีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให๎
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน๎าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต๎อง ด าเนินการอยําง
ตํอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยตํอ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก  

ดังนั้น โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพ่ือ
สอดคล๎องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมี
รายละเอียดแนบท๎ายประกาศฉบับนี้  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
   
 

 
(นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน 

ดังนี้  
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู๎เรยีน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พงึประสงค ์
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น๎นผูเ๎รียนเปน็ส าคัญ 
แตํละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู๎เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยํูรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุํมเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนนุการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู ๎
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
 ๓.๒  ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอือ้ตํอการเรยีนรู๎ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ๎รยีนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู๎ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
        ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 
 ร๎อยละ ๙๐  

อยูํในระดับดีขึ้นไป 
 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น   ความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา 
 ๓)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 

 ๔)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา ร๎อยละ ๖๕  

 อยูํในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด ๒.๕ ขึ้นไป) 

 ๖)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตีํองานอาชีพ ร๎อยละ ๙๐  
อยูํในระดับดีขึ้นไป 

        ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคณุลักษณะและคํานยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางราํงกาย และจติสังคม 

 
ร๎อยละ ๙๐   

อยูํในระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มเีป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรยีนรอบดา๎นตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบคุลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจดัการเรียนรู๎อยํางมคีุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรยีนรู ๎
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรูผ๎ํานกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต ์
ใช๎ในชีวิตได๎ 
 ๓.๒  ใช๎สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
 ๓.๓  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ๎รียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรยีน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนร ๎ู 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 
ร๎อยละ ๙๐   

อยูํในระดับดีขึ้นไป 

 
เกณฑ์การตัดสนิคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

  
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ก าลังพัฒนา 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 ปานกลาง 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 ดี 
ร้อยละ 80.00 – 89.99 ดีเลิศ 

ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
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 ค าสั่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
   ที่  ๑๑๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานบริหารงานคุณภาพการศึกษา  
---------------------------------------- 

   เพ่ือให้การบริหารงานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553     
หมวด 5 โดยอนุโลมหมวด 4 และ 6 ซึ่งให้โรงเรียนบริหารงาน แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน บริหารเป็นระบบครบวงจร 
และใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแกนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และความตามค าสั่งข้อ ๑,๒ ของค าสั่งคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1763/2556 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2556 และข้อ ก(2) ของค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1626/ 2551 เรื่อง การมอบ
อ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 และ ข้อ 2 ของค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 109/2550 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจ า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 โรงเรียนจึงขอยกเลิกค าสั่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาที่ ๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และขอแตง่ตั้งคณะกรรมการและคณะท างานบริหารงานคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประกอบด้วย 
๑. นายประกอบ  พงศ์พันธ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
๓. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
๔. นางสายทอง  หลากจิตร   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล         กรรมการ 
๕. นายชลอ  ทิพวัน     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ    กรรมการ 
๖. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ        กรรมการ 
๗. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ     กรรมการ 
๘. นายจีระศักดิ์  พวงขจร   หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ      กรรมการ 
๙. นายสุติ  คงเผื่อน     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ        กรรมการ 
๑๐. นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                  กรรมการและเลขานกุาร 
๑๑. นางสาวอมรรัตน์   ขัดสาย คร ู                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑. เป็นแกนในการประสานงานให้มีการบริหารแบบกระจายอ านาจ เป็นระบบครบวงจร ใช้หลักธรรมาภิบาล   
ในการบริหารกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้บรรลุเปูาหมายทางการศึกษาตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน 
   ๒. เป็นคณะท างานฝุายเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

    ๓. เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ในการบริหารงานโรงเรียน 
     ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

/๒. คณะกรรมการช่วยบริหารโรงเรียน...   
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๒. คณะกรรมการช่วยบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์          รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๒. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว          ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑. ช่วยผู้อ านวยการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ 
 ๒. ช่วยผู้อ านวยการบริหารกิจการของโรงเรียน ด าเนินการนิเทศ ก ากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน  

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน และโครงการพิเศษ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และกลุ่มงานอาคารสถานที่ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงานและบรรลุมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน ใช้ภาวการณ์น าองค์กรและ 
การด าเนินการระดับยุทธศาสตร์ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนภาระงานของโรงเรียน 
    ๓. ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในฐานะคณะท างานของประธานคณะกรรมการคณะที่ 1 
ตามค าสั่งนี้ในการเสริมพลังทางบวกแก่การปฏิบัติงานของคณะท างานต่างๆ ในค าสั่งนี้ 
    ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
 1. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์           ประธานกรรมการ 
 2. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว          รองประธานกรรมการ 
 3. นางวริศรา  เรียงเรียบ          กรรมการ 
 4.  นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย         กรรมการ 
 5.  นางสมพร  สินสมุทร          กรรมการ 
 6.  นางจริญ  สระชุ่ม           กรรมการ 
 7. นายกรกช  อ่ าทิม           กรรมการ 
 8.  นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด         กรรมการ 
 9.  นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี         กรรมการ 
 ๑0. นางสุภาวดี  นวลจีน          กรรมการ 
 ๑1. นางศิรดา  เนียมหอม          กรรมการ 
 ๑2. นางปราณี  มั่นประสงค์         กรรมการ 
 ๑3. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์        กรรมการ 
 ๑4. นางสาวจิรสุดา  พยอม         กรรมการ 
 ๑5. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง          กรรมการ 
 ๑6. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภสูี        กรรมการ 
    17. นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล      กรรมการ 
    18. นายธรรมกีรติ  บวบมี          กรรมการ 
 19. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี         กรรมการ 
 20. นายสุติ  คงเผื่อน           กรรมการและเลขานุการ 

 21. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

  /มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ... 
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มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑. งานวางแผนงานด้านวิชาการ  ประกอบด้วย 

๑. นายสุติ  คงเผื่อน            หัวหน้า  
2. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย         ผู้ช่วย 
3. นางวริศรา  เรียงเรียบ          ผู้ช่วย 
4. นางสมพร  สินสมุทร           ผู้ช่วย 
5. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี         ผู้ช่วย 
6. นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด         ผู้ช่วย 
7. นางจริญ  สระชุ่ม            ผู้ช่วย 
8. นายกรกช  อ่ าทิม           ผู้ช่วย 
9. นางสุภาวดี  นวลจีน           ผู้ช่วย 
๑0. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภสูี        ผู้ช่วย 
๑1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง         ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน     
 ๑. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับ ดูแล นิเทศ 
 ๒. ติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ ได้แก่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน 

๓. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
๔. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมชุมชน

ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๕. จัดท าแผนงานด้านวิชาการ  เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๒. งานพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง          หัวหน้า 
๒. นายจารึก  ใบกุ             ผู้ช่วย 
๓. นางสุภาวดี  นวลจีน           ผู้ช่วย 
๔. นายจีระศักดิ์  พวงขจร          ผู้ช่วย 
๕. นางสายทอง  หลากจิตร          ผู้ช่วย 
๖. นางมะลิวัลย์  ทองอิน          ผู้ช่วย 
7. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์        ผู้ช่วย 
8. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง          ผู้ช่วย 
9. นายธรรมกีรติ  บวบมี          ผู้ช่วยและเลขานุการ      

มีหน้าที่/ภาระงาน       
1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าไว้ 
2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย

สถานศึกษาให้ความส าคัญ 
/3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ... 
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3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระ        
การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

4. จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพ่ือน าไปจัดท ารายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติมจัดท า
ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ  แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจัดประสบการณ์และกิจกรรม
การเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน 

5. จัดท าสาระการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพ โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มีเปูาหมายให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัด  ความสนใจ  ความสามารถของตนเอง  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เพ่ือเตรียมผู้เรียนสู่การประกอบอาชีพ  หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่ตนถนัด 
  6. จัดท ารายงานการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ  เมื่อสิ้นภาคเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน และส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

7. ประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
1. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์          หัวหน้า 
2. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว          รองหัวหน้า 

  3. นางวริศรา  เรียงเรียบ          ผู้ช่วย 
4. นางปราณี  มั่นประสงค์          ผู้ช่วย 
5. นางสุภาวดี  นวลจีน           ผู้ช่วย 
6. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง          ผู้ช่วย 
7. นางสาวพิสมร  ภูธร           ผู้ช่วย 
8. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี         ผู้ช่วย 
9. นางบุญเกิด   บุญติด           ผู้ช่วย 
10. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์         ผู้ช่วย 
11. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง         ผู้ช่วย 
12. นายสุติ  คงเผื่อน           ผู้ช่วยและเลขานุการ 

  ๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
    ๑. นางวริศรา  เรียงเรียบ       หัวหน้า 
    ๒. นางบุญเกิด  บุญติด            รองหัวหน้า 
    ๓. นายจีระศักดิ์  พวงขจร       ผู้ช่วย 
    ๔. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง   ผู้ช่วย 
    ๕. นายธรรมกีรติ  บวบมี       ผู้ช่วย 
    ๖. นายจตุพล  เป็งทา        ผู้ช่วย 
    7. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข      ผู้ช่วย 
  ๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
    ๑. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย      หัวหน้า 
    ๒. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง        รองหัวหน้า 
    ๓. นางบุญสม  อินทร์สอน           ผู้ช่วย 
    ๔. นางมะลิวัลย์  ทองอิน       ผู้ช่วย 
    ๕. นางศิรดา  เนียมหอม       ผู้ช่วย 
    6. นางปราณี  มั่นประสงค์       ผู้ช่วย 

/7. นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวัน… 
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    7. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน     ผู้ช่วย 
  ๓.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
    ๑. นายสุติ  คงเผื่อน         หัวหน้า 
    ๒. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง       รองหัวหน้า 
    ๓. นายนรินทร  มนตรี        ผู้ช่วย 
    ๔. นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์       ผู้ช่วย 
    ๕. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร      ผู้ช่วย 
    ๖. นางสาวรพี  อาภัย        ผู้ช่วย 
    ๗. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์     ผู้ช่วย 
    ๘. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี      ผู้ช่วย 
    ๙. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์      ผู้ช่วย 
    ๑๐. นายจารึก  ใบกุ         ผู้ช่วย 
    ๑๑. นางสาวศศิน  เมฆพัฒน์      ผู้ช่วย 
  ๓.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย   
    ๑. นางสมพร  สินสมุทร       หัวหน้า 
    ๒. นางสาวพิสมร  ภูธร        รองหัวหน้า 
    ๓. นางเพชรรัตน์   ทับจาก       ผู้ช่วย 
    ๔. นายชลอ  ทิพวัน         ผู้ช่วย 
    ๕. นางอาภรณ์  มนตรี        ผู้ช่วย 
    6. นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล   ผู้ช่วย 
    7. นายติณณภัทร์  นาคม       ผู้ช่วย 
  ๓.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ประกอบด้วย 
    ๑. นางจริญ  สระชุ่ม        หัวหน้า 
    ๒. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี      รองหัวหน้า 
    3. นางสาวกรกช  วิสุทธิลักษณ์     ผู้ช่วย 
    ๔. นางสาวสายลม  ขวัญเขียว      ผู้ช่วย 
  ๓.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
    ๑. นายกรกช  อ่ าทิม        หัวหน้า 
    ๒. นางสาวจิรสุดา  พยอม       รองหัวหน้า 
    ๓. นายศศิน  คมข า         ผู้ช่วย 
 ๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
   ๑. นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด      หัวหน้า 
   2. นางสาวหทัยชนก  สิงห์ค า      รองหัวหน้า 
   3. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง       ผู้ช่วย 
   4. นางอรสา  ศรีสันต์        ผู้ช่วย 
   5. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง       ผู้ช่วย 
   6. นายพงศกร  พลับผล       ผู้ช่วย 
 ๓.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย  
   ๑. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี      หัวหน้า 
   ๒. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช       รองหัวหน้า 

/๓.นางสายทอง  หลากจิตร... 
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   ๓. นางสายทอง  หลากจิตร      ผู้ช่วย 
   ๔. นางสุภาวดี  นวลจีน        ผู้ช่วย 
   ๕. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์    ผู้ช่วย 
   ๖. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย      ผู้ช่วย 
   ๗. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์     ผู้ช่วย 
   ๘. Mrs.Imelda  Doysabas      ผู้ช่วย 
   ๙. Miss Avon Christianie Doysabas   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่ /ภาระงาน 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   ๒. จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ตามมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานสากล 
พัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๓. จัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาคุณธรรม 
น าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม ๑๒ ประการ 

๖. การจัดตารางสอนและจัดครูเข้าสอน 
    ๖.๑ ส ารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน 
ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือจัดสรรอัตราก าลัง  จัดครูเข้าสอนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความถนัด  หรือการใช้สื่ออุปกรณ์ 
    ๖.๒ วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร ส ารวจความต้องการ ความถนัด ความสนใจร่วมกับงานแนะแนว 
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 
    ๖.๓ จัดท าตารางสอนรวม  ตารางสอนรายบุคคล และตารางการใช้ห้อง  
     6.4 จัดท าบันทึกการเข้าสอน ติดตามการใช้ตารางสอน  ควบคุมให้การด าเนินการ 
ตามตารางสอนให้ถูกต้อง ทั้งการเรียน การสอนการน าผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ตารางสอน  
   7. การจัดครูสอนแทน 
    7.1 ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทน   
    7.2 จัดครูเข้าสอนแทนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัดหรือการใช้สื่อ  อุปกรณ์ 
   8. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ตามความสนใจ 
   9. จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
   10. จัดกิจกรรมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๑1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ๑2. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียน และช่วยเหลือผู้เรียนที่พิการด้อยโอกาส และ 
มีความสามารถพิเศษ  
   ๑3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 ๔. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี          หัวหน้า 
 2. นางวริศรา  เรียงเรียบ           ผู้ช่วย           
 3. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย          ผู้ช่วย 

/4. นายสุติ  คงเผื่อน..   
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 4. นายสุติ  คงเผื่อน             ผู้ช่วย 
 5. นางสมพร  สินสมุทร            ผู้ช่วย 
 6. นางจริญ  สระชุ่ม            ผู้ช่วย 
 7. นายกรกช  อ่ าทิม            ผู้ช่วย 
 8. นางน้ าเงิน  ส าองค์ยอด           ผู้ช่วย 
 9. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี          ผู้ช่วย 
 10. นางสุภาวดี  นวลจีน           ผู้ช่วย  
 11. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง          ผู้ช่วย  
 12. นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

  มีหน้าที่/ภาระงาน 
   1. วางแผนและบริหารกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร  งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้  จัดท าแผนงาน  
โครงการ  งานของกลุ่มงาน  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง  ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 

๑.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

   ๑.๒. จัดท าหลักสูตรและจัดกลุ่มการเรียน/โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
มีความสุข เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกกลุ่มการเรียนตามความต้องการ  ความถนัด  และความสนใจ  โดยค านึงถึง
ความพร้อมด้านอาคาร  สถานที่  บุคลากร  และวัสดุอุปกรณ์   

   ๑.๓ จัดให้มีรายวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551 
      ๑.๔ เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ครอบคลุมมาตรฐานและลุ่มลึกมากข้ึนส าหรับกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ  
ผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก 

   ๑.๕ เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน  
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

2. จัดท าหลักสูตรที่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน  
   3. น าหลักสูตรสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
   4. นิเทศ และติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 ๕. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้   ประกอบด้วย  
1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง           หัวหน้า 

 2. นางวริศรา  เรียงเรียบ           ผู้ช่วย  
 3. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย          ผู้ช่วย 
 4. นายสุติ  คงเผื่อน             ผู้ช่วย 
 5. นางสมพร  สินสมุทร            ผู้ช่วย 
 6. นางจริญ  สระชุ่ม            ผู้ช่วย 
 7. นายกรกช  อ่ าทิม            ผู้ช่วย 

/8.นางน้ าเงิน  ส าองค์ยอด… 
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 8. นางน้ าเงิน  ส าองค์ยอด           ผู้ช่วย 
 9. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี          ผู้ช่วย 
 10. นางสุภาวดี  นวลจีน           ผู้ช่วย  

๑๑. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภสูี         ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนฝึกทักษะ กระบวนการคิด การบริหารจัดการ การเผชิญ 

สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
     4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาน าผลการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง 
ในการสอนซ่อมเสริมแก้ไขและพัฒนาผู้เรียน 
   ๕. จัดกระบวนการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น/รับผิดชอบโครงการ TFE 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนรู้ และแหล่งวิทยาการประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
            ๗. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดาและบุคคล 
ในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
          ๘. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  เช่น การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม การให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  การประกวด  การแข่งขัน  การจัดนิทรรศการ  การฝึกประสบการณ์  การศึกษานอกสถานที่ การให้
นักเรียนผลิตผลงาน  การแสดงหรือจ าหน่ายผลผลิตของนักเรียน  การจัดกิจกรรมสหกรณ์/ร้านค้าสวัสดิการ   
การหารายได้ของนักเรียนระหว่างเรียน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้    

๙. เขียนโครงการสนับสนุนงบประมาณ  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. งานวัดผลและประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี          หัวหน้า 
  2. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง           ผู้ช่วย 
  3. นางปราณี  มั่นประสงค์           ผู้ช่วย 
  4. นางศิรดา  เนียมหอม           ผู้ช่วย 
  5. นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล       ผู้ช่วย 
  6. นางอรสา  ศรีสันต์            ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 

  มีหน้าที่/ภาระงาน 
  ๑. การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับโรงเรียน  
       1.1 จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา  
       1.2 ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  
 

/1.3 ด าเนินการให้มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผล... 
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1.3 ด าเนินการให้มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามคุณภาพการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชา 
ที่เปิดสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.4 วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.5 ด าเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล 

การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา  
       1.6 ส ารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 และร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด  
เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ  
       1.7 ด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  
   1.8 ประสานงานจัดท า จัดเก็บข้อสอบ จัดให้มีคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และด าเนินการ 
ในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  

     1.9 จัดท าตารางสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน  และตารางการสอบแก้ตัว  
         ๑.10 ควบคุมดูแล การด าเนินการสอบกลางภาคเรียน  ปลายภาคเรียน  การสอบแก้ตัว เก็บข้อมูล สถิติ
ผลการสอบกลางภาคเรียน  ปลายภาคเรียน  และการสอบแก้ตัว 
   ๑.11 ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการด าเนินการจัดท าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
   ๑.12 ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละชั้นปี เมื่อจบการศึกษาเพ่ือเสนอ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อนชั้นเรียนแต่ละระดับ 
และจบการศึกษา  
   ๑.๑3 จัดท าสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอน     
   ๑.๑4 ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ  
   ๑.๑5 ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน  
   ๑.๑6 น าเอกสาร หลักฐานการวัดผล การเทียบโอน และประเมินผลต่างๆ เสนอผู้บรหิารสถานศึกษาอนุมัติ 

2. การวัดผลประเมินผล ระดับชาติ  
   ๒.๑ ออกแบบการประเมินการเรียนรู้ ระหว่างเรียน กลางภาคและปลายภาคเรียนเพ่ือประเมินความรู้ 
ตามมาตรฐานวิชาแต่ละช่วงชั้น ให้สอดคล้องกับการประมวลผลกลางของระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
   ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อสอบประมวลผลกลางในระดับชาติ  
   ๒.๓ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  
  3. กิจกรรมสารสนเทศวัดผลประเมินผล  
   ๓.๑ จัดท าคู่มือวัดผลประเมินผล  
      3.2 จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ  จัดเก็บ
เอกสารอย่างมีระเบียบและสะดวกในการใช้ ด าเนินการให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 
   ๓.3 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศอันได้แก่  
      ๓.3.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      ๓.3.2 ผลการประเมินความสามารถการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ  
      ๓.3.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      ๓.3.4 ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  
      ๓.3.5 ผลการทดสอบระดับชาติ  
      ๓.3.6 ผลการประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบถ้วน 

/4. กิจกรรมผลิตเอกสารผลการเรียน... 
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   4. กิจกรรมผลิตเอกสารผลการเรียนและหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน  ได้แก่  
       ๔.๑ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)  
    ๔.๒ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5)  
    ๔.๓ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)  
    ๔.๕ ระเบียนสะสม (ปพ.8)  
    ๔.๖ สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.9) 

 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบด้วย  
      1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์       หัวหน้า  
   ๒. นางวริศรา  เรียงเรียบ        ผู้ช่วย 
   ๓. นางอรสา  ศรีสันต์          ผู้ช่วย  
   ๔. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี        ผู้ช่วย  
   ๕. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง         ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 

   มีหน้าที่/ภาระงาน  
   1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานของผู้เรียน ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
   2. พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นส าคัญ    
ในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การบริหารจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหาการ
ผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ  
   3. จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน  

4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อ 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  น าความรู้ไปด าเนินการวิเคราะห์ วิจัย น าผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   5. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง สนับสนุน  
ให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
   6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 

8. งานนิเทศการสอน ประกอบด้วย 
 1. นายสุติ  คงเผื่อน          หัวหน้า 
 2. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย        ผู้ช่วย 
 3. นางสมพร  สินสมุทร         ผู้ช่วย 
 4. นางจริญ  สระชุ่ม          ผู้ช่วย 
 5. นายกรกช อ่ าทิม          ผู้ช่วย 
 6. นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด       ผู้ช่วย 
 7. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี       ผู้ช่วย  
 8. นางวริศรา  เรียงเรียบ        ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 

  /มีหน้าที่/ภาระงาน... 
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  มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ  

ท างานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องก้าวหน้า และ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูผู้สอนเอง 

2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 
 3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. งานแนะแนว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา 
9.1 งานแนะแนว ประกอบด้วย 
     1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง       หัวหน้า 
  2. นางอาภรณ์  มนตรี        ผู้ช่วย 
  3. นางเพชรรัตน์  ทับจาก       ผู้ช่วย 
  ๔. นางสุภาวดี  นวลจีน       ผู้ช่วย 
  ๕. นายจีระศักดิ์  พวงขจร      ผู้ช่วย 
  ๖. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง      ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์     ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์    ผู้ช่วย 

  ๙. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภสูี      ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

     มีหน้าที่/ภาระงาน 
  1. ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคน      
ในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว 

2. จัดระบบงานแนะแนวในหลักสูตร งานแนะแนวการศึกษาและโครงสร้างองค์กรแนะแนว 
และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 3. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว และดูแล 

ช่วยเหลือผู้เรียน ให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 
 ๕. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ท าหน้าที่ครูแนะแนว  

ครูประจ าชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
 6. ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

 7. ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน  จัดกิจกรรม 
การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป 
(GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  แนะแนวอาชีพ แนะแนวการศึกษาต่อ
ส าหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในโรงเรียนและนักเรียนชั้น ป.6 ในเขตพ้ืนที่บริการ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

 8. ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน  วัด 
สถานประกอบการ ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

 9. เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/9.2. กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาทุนการศึกษา... 
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9.2. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาทุนการศึกษา ประกอบด้วย 

         กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  1. นางสาวรพี  อาภัย   หัวหน้า 
 2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง               ผู้ช่วย 
 3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน   ผู้ช่วย 
 4. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี              ผู้ช่วย 
  ทุนการศึกษา 
  1. นางสาวรพี  อาภัย                หัวหน้า 
 2. นางอาภรณ์  มนตรี                ผู้ช่วย 
 3. นางเพชรรัตน์  ทับจาก               ผู้ช่วย 
 4. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี             ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฏร์            ผู้ช่วย 
 

 มีหน้าที่/ภาระงาน 
  1. ศึกษาหลักเกณฑ์การคัดกรองและแนวปฏิบัติในการคัดกรองของสถานศึกษาและผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. 
 2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงินกองทุน 
 3. จัดท าสัญญากู้ยืมเงิน และน าส่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 4. คัดกรองนักเรียนเพ่ือเข้ารับทุนการศึกษา 

  5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 1. นางจริญ  สระชุ่ม                  หัวหน้า 
 2. นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด                ผู้ช่วย 
 3. นายชลอ  ทิพวัน                  ผู้ช่วย 
 4. นางปราณี  มั่นประสงค์               ผู้ช่วย 
 5. นางสาวจิรสุดา  พยอม                ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

    มีหน้าที่/ภาระงาน 
 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
 2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
 3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จัก

เลือกสรร  ภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 
 4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มี 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
        5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ประกอบด้วย 
 1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์              หัวหน้า 

   2. นางมะลิวัลย์   ทองอิน               ผู้ช่วย 
 3. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี               ผู้ช่วย 
 4. นางสาวอภิรัตน์  พรมหมมินทร์              ผู้ช่วย 

/5. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย... 
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 5. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย               ผู้ช่วย 
 6. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่/ภาระงาน 
                   1. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง
 พัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
                   2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนรว่มในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
                       3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้หน่วยบรูณาการตามจุดเน้นของ
โรงเรียนการเรยีนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพ  จัดท าแผนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

      4. ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืนๆ 
      5. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษาอ่ืนเป็นต้น 
      6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

12. งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  ประกอบด้วย 

1. นางสุภาวดี  นวลจีน                  หัวหน้า 
2. นางปราณี  มั่นประสงค์                 ผู้ช่วย 
3. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                 ผู้ช่วย 
4. นางสาวจิรสุดา  พยอม                 ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
                1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     2. จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืนที่ร่วมจัดการศึกษา 

    3. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนร่วมกันจัดการศึกษา   
การประชุม  การฝึกอบรมให้ความรู้  การสอบวัดความรู้ต่าง ๆ และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ผู้เรียน 
              4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน 

   5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ได้รับความ 
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม และจ าเป็น 
 

/6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้... 
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   6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
    7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

13. งานจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๑. นายสุติ  คงเผื่อน                  หัวหน้า 

 ๒. นางศิรดา  เนียมหอม                 ผู้ช่วย 
๓. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง                 ผู้ช่วย 
๔. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                 ผู้ช่วย 
๕. นางสุภาวดี  นวลจีน                 ผู้ช่วย 

 6. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี            ผู้ชว่ยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
        1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
        2.จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้อง

รับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
                  3. ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง 

        4. น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
        5. ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
                  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

14. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. นายสุติ  คงเผื่อน                  หัวหน้า 
2. นางวริศรา  เรียงเรียบ                ผู้ช่วย 
3. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย               ผู้ช่วย 
4. นางสมพร  สินสมุทร                 ผู้ช่วย 
5. นางจริญ  สระชุ่ม                 ผู้ช่วย 
6. นายกรกช  อ่ าทิม                 ผู้ช่วย 
7. นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด               ผู้ช่วย 
8. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี               ผู้ช่วย 
9. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  

  มีหน้าที่/ภาระงาน 
      1. ร่วมกับคณะกรรมการการคัดเลือกหนังสือเรียน ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ต่าง  ๆที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
      2. สรุปรายชื่อหนังสือเรียน  ราคา  ส านักพิมพ์  และวงเงินที่ใช้ในการจัดซื้อ  เสนอต่อคณะกรรมการ 

ภาคี 4  ฝุาย  เพ่ือขอความเห็นชอบ 
                  3. ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด 
ใบงาน ใบความรู้เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 

/4. จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์... 
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                  4. จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้
เพ่ิมเติม  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

      5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

15. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 
1. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง                หัวหน้า 
2. นางอรสา  ศรีสันต์                 ผู้ช่วย 
3. นายพงศกร  พลับผล                 ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
      1. จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา       
                  2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

      3. พัฒนาห้องเรียนไร้พรมแดนและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะหาสื่อ/แหล่งการ 
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ     

      4. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อิเลคทรอนิคส์ของสถานศึกษาและชุมชน 
      5. จัดท าแบบแผนงานโครงการงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
      6. ประสานงานและให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในกลุ่มงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
      7. จัดอบรม แนะน าการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก 
      8. ดูแล บริหาร ประสานงาน รักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน 
      9. ดูแล Server ซ่อมบ ารุงเครื่อง Server ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต 
      10. งานซ่อมแซม จัดหา ทดแทนและท าความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
      11. ตรวจเช็คและจัดท าทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
      12. ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดการด้านโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส 
      13. ดูแลพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน จัดการบริหารเกี่ยวกับฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 

                  14. จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนพ้ืนฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียน
ในทุกระดับชั้นเรียนเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

      15. ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนอกเวลาแก่ครู นักเรียนและผู้ที่สนใจ 
      16. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้พัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
      17. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
      18. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑6. งานพัฒนาห้องสมุด  ประกอบด้วย 
   ๑. นางอาภรณ์  มนตรี                  หัวหน้า 
            ๒. นายนรินทร  มนตรี                 ผู้ช่วย 
   3. นายพงศกร  พลับผล                ผู้ช่วย 
   4. นายจตุพล  เป็งทา                 ผู้ช่วยและเลขานุการ 
     

/มีหน้าที่/ภาระงาน... 
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   มีหน้าที่/ภาระงาน   
      1. รับผิดชอบหน้าที่ บรรณารักษ์ จัดท าระเบียบการใช้ห้องสมุด 
      2. จัดท าหมวดหมู่หนังสือ บัตรรายการ โดยใช้เทคโนโลยี   
      3. จัดชั่วโมงปฏิบัติการ ยืม– คืนหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์   
      4. แนะน าหนังสือใหม่ ซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุดและวัสดุอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

    5. จัดท าปูายนิเทศและน าความรู้ให้นักเรียน 
  6. เก็บรวบรวมและจัดท าสถิติการใช้บริหารห้องสมุด 
  7. ให้บริการข่าวสาร ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจน

ชุมชนที่สนใจ 
  8. บริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี 
  9. ส ารวจความต้องการในการใช้หนังสือของครูและนักเรียนเพื่อการเรียนรู้และการค้นคว้า 
  10. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
  11. ให้ความรู้/ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริการ  และการใช้ห้องสมุดแก่ครูและผู้เรียนตลอดจนผู้สนใจ 
  12. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานของงานห้องสมุด 
  13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

17. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
1. นางสุภาวดี  นวลจีน                 หัวหน้า 
2. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                 ผู้ช่วย 
3. นายจตุพล  เป็งทา               ผู้ชว่ย 
4. นางปราณี  มั่นประสงค์                ผู้ช่วย 
5. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี               ผู้ช่วย 
6. นางสาวจิรสุดา  พยอม                 ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

            มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย 

ของสถานศึกษา ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมสังคมและ
สาธารณประโยชน์       

2. ประสานงานและส ารวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการ  ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นตามความสมัครใจ 

3. จัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบฟอร์มการบันทึกเวลา 
เวลาเรียน  การวัดและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมสังคม
และสาธารณประโยชน์    

4. จัดท าแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝุายให้เกิด 

ประสิทธิผลสูงสุด 
6. ติดตามนักเรียน  ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ 

ว่าด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน 
7. ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  /8. สรุปการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน... 

 
 



95 
 

                8. สรุปการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้นและระดับช่วงชั้น 
เสนอรายงานผลประเมินผล เพื่อขออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

18. งานทะเบียน และการจัดท าส ามะโนนักเรียน ประกอบด้วย 
1. นางศิรดา  เนียมหอม                 หัวหน้า 
2. นางปราณี  มั่นประสงค์                ผู้ช่วย 
3. นางสุภาวดี  นวลจีน                 ผู้ช่วย 
4. นางวริศรา  เรียงเรียบ                 ผู้ช่วย 
5. นางสาวจิรสุดา  พยอม                ผู้ช่วย 
6. นางสาวพิสมร  ภูธร                 ผู้ช่วย 
7. นายพงศกร  พลับผล                ผู้ช่วย 
8. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง                ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
     1. หัวหน้างานปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

2. จัดท าระเบียนต่าง ๆ  ร่วมกับงานวัดและประเมินผล  ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ได้แก่  
      - ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ 1  
  - หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา : ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร) 

- แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา : ปพ.3 
- แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ปพ.4 
- แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน : ปพ.5 
- แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6 
- ใบรับรองผลการศึกษา : ปพ.7 
- ระเบียนสะสม : ปพ.8 
- สมุดบันทึกผลการเรียน : ปพ.9 

3. จัดเก็บเอกสาร ปพ. แบบต่าง ๆ ระเบียนคะแนนสะสม ให้เป็นระเบียบ  สะดวกต่อการค้นหา 
4. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 

  5. จัดท าทะเบียนผู้เรียนและการจ าหน่ายผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน 
6. ก าหนดเลขประจ าตัวนักเรียนให้กับนักเรียนที่ย้ายเข้า  และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดผู้เรียนเข้าชั้นเรียน และจัดท ารายชื่อผู้เรียนรายห้องเรียน 
    7. จัดห้องเรียนส าหรับนักเรียนที่มีการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยน าผลการเรียนของภาคเรียน    
ที่ 1 และภาคเรียนที่  2  ของชั้นปีที่นักเรียนเรียนอยู่ในปัจจุบันหาผลการเรียนเฉลี่ย เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  
และจัดห้องเรียนตามล าดับผลการเรียนเฉลี่ย  และจัดท ารายชื่อผู้เรียนรายห้องเรียน 

8. ออกหลักฐานทางการศึกษา 
9. ด าเนินการเก่ียวกับการย้ายเข้าหรือย้ายออกของนักเรียน  การพักการเรียน การลาออก และ 

การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
10. รายงานข้อมูลผู้เรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตรตามก าหนดให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 

เพ่ือติดตามช่วยเหลือ 
11. รายงานข้อมูลผู้เรียนที่จบหลักสูตรและไม่จบหลักสูตรให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
12. จัดท าส ามะโนนักเรียน 

/13. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)... 
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13. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
14. คัดกรองนักเรียนยากจนเพ่ือรับปัจจัยพ้ืนฐาน 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

19. งานรับนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย 
1. นางสุภาวด ี นวลจีน                 หัวหน้า 
2. นางสาวจิรสุดา  พยอม                 ผู้ช่วย 
3. นางสาวกฤตยากร  อมรวัฒนานุกูล            ผู้ช่วย 
4. นางอรสา  ศรีสันต์                  ผู้ช่วย 
5. นางศิรดา  เนียมหอม                 ผู้ช่วย 
6. นางวริศรา  เรียงเรียบ                 ผู้ช่วย 
7. นายพงศกร  พลับผล                 ผู้ช่วย 
8. นางปราณี  มั่นประสงค์                 ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ให้สถานศึกษาประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอ

ข้อตกลง  ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 
2. ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. จัดท าเอกสารการรับสมัคร  รายงานตัว  มอบตัว ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชั้นม.1 และ ม.4   

ประกาศการรับสมัคร และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนตามประกาศของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  4. ด าเนินการรับนักเรียน สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน รายงานตัว มอบตัว ประกาศผล ตามท่ีแผนก าหนด 

5. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน 
6. ประเมินผลและรายงานผลรับนักเรียนเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

20. งานจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ ประกอบด้วย 
1. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี                หัวหน้า 
2. นางสุภาวดี  นวลจีน                 ผู้ช่วย 
3. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์               ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ประชุมวางแผนร่วมกับฝุายบริหาร และประสานงานรับครูต่างชาติ 

 2. เขียนโครงการขออนุมัติจากผู้บริหาร 
3. สัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติครูต่างชาติและด าเนินการจ้าง 
4. นิเทศการสอนและสรุปผล ประเมินการจ้างครูต่างชาติ 
5. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

21. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล  ประกอบด้วย 
1. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์                 หัวหน้า 
2. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว                รองหัวหน้า 
3. นายชลอ  ทิพวัน                  ผู้ช่วย 
4. นางสายทอง  หลากจิตร                ผู้ช่วย 
5. นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์                ผู้ช่วย 

/6. นายสุติ  คงเผื่อน...  
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6. นายสุติ  คงเผื่อน                   ผู้ช่วย 
7  นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร               ผู้ช่วย 
8. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์              ผู้ช่วย 
9. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                ผู้ช่วย  
10. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง               ผู้ช่วย   
๑1. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง                ผู้ช่วย     
๑2. นางสาวอภิวรรณ แก้วภสูี               ผู้ช่วย 
๑๓. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์               ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน             ผู้ช่วย 
๑๕. นางอรสา  ศรีสันต์                 ผู้ช่วย 
๑๖. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์             ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย               ผู้ช่วย 
1๘. นางสาวพิสมร  ภูธร                ผู้ช่วย     
๑๙. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง                ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  

มีหน้าที่/ภาระงาน 
 1. เป็นคณะท างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  World Citizen 
 3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล World Class Standard 

4. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ Quality System Management  
5. ด าเนินงานติดตาม ประสานงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
6. จัดท า พัฒนา สารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

22. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
๑. นายสุติ  คงเผื่อน                  หัวหน้า 
๒. นางสุภาวดี นวลจีน                  ผู้ช่วย 
๓. นางศิรดา เนียมหอม                 ผู้ช่วย 
๔. นางปราณี มั่นประสงค์                 ผู้ช่วย 
๕. นางสาวจิรสุดา พยอม                 ผู้ช่วย         
๖. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง                ผู้ช่วย 
๗. นางอรสา ศรีสันต์                  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวพิสมร  ภูธร                 ผู้ช่วย 
๙. นางสาวกฤตยากร  อมรวัฒนานุกูล      ผู้ช่วย 
๙. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี                ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง                ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
2. ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปในส านักงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
3. จัดเก็บ รักษา เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ภายในส านักงานกลุ่มงานบริหางานวิชาการให้เป็นระบบ  

เรียบร้อย สวยงาม 
/4. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ... 
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4. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ให้การด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

5. จัดท าทะเบียนหนังสือเข้า ออก ของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
6. จัดท าเอกสาร หรือหนังสือ ค าสั่งต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
7. ท าบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
8. ท าระเบียนควบคุมการเบิกจ่ายท าบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
9. ตรวจสอบ จัดซื้อ ท าบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแผนงานโครงการของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
10. จัดวางระบบแผนงานของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
11. ประสานงานและสนับสนุนการจัดการ งาน โครงการ ของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

ให้ด าเนินไปด้วยความสะดวก 
12. ประเมินผลงานโครงการของกลุ่มงานบริหารวิชาการ และรายงานผลต่อรองผู้อ านวยการ 
13. จัดท า และดูแลงานควบคุมภายในของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
14. ส่งเสริม การพัฒนาครูและบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน 

บริหารกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
15. จัดท าระบบข้อมูล – สถิติ ประวัตินักเรียนและข้อมูลนักเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่ออ านวย

ประโยชน์ ต่อการบริหารงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
16. ประมวลผลและรายงานข้อมูล ให้กับฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปด าเนินการต่อไป 
17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔. คณะกรรมการกลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย 
๑. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์                   ประธานกรรมการ 
๒. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว               รองประธานกรรมการ 
๓. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                   กรรมการ 
๔. นางศรีวรรณ  หงษท์อง                  กรรมการ 
๕. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี                 กรรมการ 
๗. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                  กรรมการ 
๘. นางอรสา  ศรีสันต์                    กรรมการ 
๙. นางสุภาวดี  นวลจีน                   กรรมการ 
๑๐. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง                  กรรมการ 
๑๑. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์               กรรมการ 
๑๒. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                 กรรมการ 
๑๓. นางสาวพิสมร  ภูธร                   กรรมการ 
๑๔. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์                 กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์              กรรมการเละผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. งานวางแผนบริหารการศึกษาและงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน ประกอบด้วย 

1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์               หัวหน้า 
2. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                ผู้ช่วย 
3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                 ผู้ช่วย 
๔. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                ผู้ช่วย 

/มีหน้าที่/ภาระงาน... 
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มีหน้าที่/ภาระงาน วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

1. วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน และจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน 

๒. น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ เสนอขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
4. ช่วยเหลือ ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีของโรงเรียน 
5. จัดท าปฏิทินติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน 
6. ติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริหารและกลุ่มงานต่าง ๆ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
7. วิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุป ประเมินผลและรายงานผล โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีของโรงเรียน 
8. จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้การด าเนินงาน         

ไม่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
9. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

 

2. งานจัดท าแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์               หัวหน้า 
2. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                ผู้ช่วย 
3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                 ผู้ช่วย 
4. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร               ผู้ช่วย 
5. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร์เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และผลผลิตที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ 
ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย 
1. นางอรสา  ศรีสันต์                 หัวหน้า 
2. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี              ผู้ช่วย 
3. นายพงศกร  พลับผล                 ผู้ช่วย 
5. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง                ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ ภาระงาน 
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับพัฒนางานสารสนเทศโรงเรียน 
2. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
4. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของฝุาย 

บริหารต่าง ๆ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

     /6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน... 



100 
 

6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน 
7. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์ 
8. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

 

4. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์   หัวหน้า 
2. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี              ผู้ช่วย 
3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                 ผู้ช่วย 
4. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                ผู้ช่วย 
5. นางสุภาวดี  นวลจีน                 ผู้ช่วย 
6. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                ผู้ช่วย 
7. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                ผู้ช่วย 
8. นางสาวกรกช  วิสุทธิลักษณ์               ผู้ช่วย 
9. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย               ผู้ช่วย 
10. นางอรสา  ศรีสันต์                 ผู้ช่วย 
11. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง                ผู้ช่วย 
12. นางสาวพิสมร  ภูธร                 ผู้ช่วย 
13. นายพงศกร  พลับผล               ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ ภาระงาน 
1. จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

และตัวชี้วัดของกระทรวง เปูาหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

4. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผล 
ตามเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัดความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
5. งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 

1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                หัวหน้า 
2. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี              ผู้ช่วย 
3. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                ผู้ช่วย 

/มีหน้าที่/ภาระงาน... 
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มีหน้าที่/ภาระงาน จัดท าระบบรายงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ Action plan Report System 
(ARS) ระบบรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และ KPI Report System (KRS) 

6. งานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                หัวหน้า 
2. นางสุภาวดี  นวลจีน                 ผู้ช่วย 
4. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                ผู้ช่วย 
5. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี               ผู้ช่วย 
6. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์               ผู้ช่วย 
7. นางอรสา  ศรีสันต์                 ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม ประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาจัดระบบการบริหารภายในสถานศึกษา จัดท าโครงสร้างการบริหาร ก าหนด หน้าที่รับผิดชอบ และก ากับ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

7. งานทบทวนมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 
1. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                หัวหน้า 
๒. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์               ผู้ช่วย 
๓. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                 ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน/ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณงานแผนและประกันคุณภาพ 
5. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

1. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์                   ประธานกรรมการ 
2. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว                  รองประธานกรรมการ 
3. นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด                  กรรมการ 
4. นางเพชรรัตน์  ทับจาก                   กรรมการ 
5. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข                 กรรมการ 
6. นางอรสา  ศรีสันต์                    กรรมการ 
7. ว่าทีร่้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง                กรรมการ 
8. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์                กรรมการ 
9. นางสาวศิริรัตน์  ช่วงโชติ                  กรรมการ 
1๐. นางสายทอง  หลากจิตร                  กรรมการและเลขานุการ 
1๑. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.1. งานวางแผนอัตราก าลัง  ประกอบด้วย 

 1. นางสายทอง  หลากจิตร                 หัวหน้า 
 2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                 ผู้ช่วย 
 3. นายสุติ  คงเผื่อน                  ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์              ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข         ผู้ช่วย  
 
 
 

/มีหน้าที่/ภาระงาน... 
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มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. การวางแผนอัตราก าลัง 

              1.๑. วิเคราะห์อัตราก าลังและวางแผน 
๑.๒. รายงานอัตราก าลังครู 
๑.๓. จัดท าโครงการจ้างบุคลากร 
๑.๔. ดูแล จัดหา จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1. รายงานความต้องการครูตามสาขาวิชาเอก 
 2.2. รายงานอัตราก าลังครูต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.3. รายงานการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้อ านวยการ 

3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.1. ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหา ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/ครูข้ันวิกฤต/พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ/

ลูกจ้างประจ า/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.2. จัดท ารายงานขอจ้าง/ค าสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/ครูข้ันวิกฤต/ 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ/ลูกจ้างประจ า/ครูชาวต่างชาติ 
3.3. รายงานข้อมูล ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/ครูข้ันวิกฤต/พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้าง

ชั่วคราว/ครูอัตราจ้าง 
3.4. นับเวลาการปฏิบัติงานลูกจ้างและท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างของครูอัตราจ้าง/     

ครูชาวต่างชาติ/เจ้าหน้าที่ส านักงาน/แม่บ้าน/คนงาน/ยาม 
4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.1. ด าเนินการเรื่องการปรับวุฒิ/ปรับเงินเดือน 
4.2. ด าเนินการเรื่องการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/การท าบัตรข้าราชการ 
4.3. ด าเนินการเรื่องการย้ายประจ าปี/การช่วยราชการ 
4.4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. งานพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 
  1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง            หัวหน้า 
  2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                 ผู้ช่วย 
  3. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี                ผู้ช่วย 
  4. นางอรสา  ศรีสันต์                  ผู้ช่วย 
  5. นายติณณภัทร์  นาคม                 ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. การท าแผนพัฒนาบุคลากร 
    ๑.1. ร่วมประชุมกับฝุายบริหารในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ภายใต้

การประสาน และการร่วมมือกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.2. จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑.3. ติดตามและควบคุมการใช้เงินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาบุคลากร 
๑.4. น าผลการพัฒนาไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

2. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.1. ด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือน าส่งประเมินวิทยฐานะ 

/๒.2. ด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ... 



103 
 

 
๒.2. ด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ 
๒.3. ด าเนินการรายงานเกี่ยวกับวิทยฐานะ 
๒.๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

3. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.1. ด าเนินการเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ๓.2. ด าเนินการเรื่องการขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

4. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔.1. การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน 
 ๔.2. การส่งบุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาเพ่ิมเติม/ศึกษาดูงาน 
 ๔.3. การจัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาในโรงเรียน 
 ๔.4. รายงานการไปราชการ 

                    ๔.5. จัดท าบัญชีรายชื่อ/ทะเบียนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมทั้งท่ีจัดภายในโรงเรียนจัดโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดและจัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกโรงเรียน เพ่ือจัดท าสารสนเทศด้านสถิติจ านวนชั่วโมง ที่บุคลากรใน
โรงเรียนได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 

 ๔.6. ออกหนังสือเกี่ยวกับการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 
 ๔.7. ออกหนังสือรับรองของบุคคล/ค้ าประกันของบุคคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ประกอบด้วย 
1. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                 หัวหน้า 
2. นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด                 ผู้ช่วย 
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง             ผู้ช่วย 
3. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี               ผู้ช่วย 
4. นางอรสา  ศรีสันต์                  ผู้ช่วย 
5. นางสาวศิริรัตน์  ช่วงโชติ                 ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
 1. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 ๑.1. ด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

๑.2. เป็นกรรมการพิจารณาความดีความชอบ เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๑.3. จัดท าข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 
 ๑.4. จัดท าทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เลื่อนขั้นเงินเดือนตาม จ.18 

2. การลาทุกประเภท 
     ๒.1. ด าเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท โดย เสนอและสรุปข้อมูลใบลากิจ ลาปุวย 
ลาคลอด ของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ทุกคนเป็นประจ าทุกวัน 

  ๒.2. ด าเนินการเกี่ยวกับลาศึกษาต่อ 
  ๒.3. ด าเนินการเช็คสถิติการลารายเดือน/ลงทะเบียนวันลา/จัดท าแบบฟอร์มวันลา 
  ๒.4. รายงานวันลาประจ าปีงบประมาณ 

/3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร... 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ๓.1. จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ๓.2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  3.๓. แจกและรวบรวมแบบประเมิน 
  ๓.4. รายงานผลการประเมินต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

4. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๔.1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนทางวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  ๔.2. จัดท าค าสั่งลงโทษทางวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๔.3. จัดท ารายงานการลงโทษทางวินัย 

5. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๕.1. รายงานการด าเนินการทางวินัยไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๖.1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๖.2. จัดท าค าสั่งการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๖.3. รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๗.1. ให้ครูยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ศ.จ. กรณีความผิดไม่ร้ายแรง 

     ๗.2. ให้ครูยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ศ.จ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งกรณีความผิดร้ายแรง 
๗.3.  ให้ครูยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
๗.4. ให้ครูยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณี ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องมาจากการกระท าของ

ผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
8. การออกจากราชการ 

๘.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ 
    ๘.๑.1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครูที่จะเกษียณอายุราชการรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
   ๘.๑.2. ท าแบบขอรับเหรียญเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูที่จะเกษียณอายุราชการไป 

ยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.๑.3 รายงานจ านวนครูที่เกษียณอายุราชการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากต าแหน่ง 
  ๘.2.1 เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู ครูผู้ช่วย 

และ บุคลากรทางการศึกษา 
    ๘.2.2 เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนาม สั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินออกจากราชการ  

กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
    ๘.2.3 รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

9. การอยู่เวรรักษาการณ์ 
 9.1. ออกค าสั่งการจัดเวรยามรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืน และวันหยุดราชการตลอดจน 

ผู้ตรวจเวรยามในช่วงเวลาต่างๆ เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
 9.2. ส าเนาค าสั่งการอยู่เวรยามให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละเดือน 
 9.3. จัดท าสมุดบันทึกเวรยาม และแบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนเวรยามทุกเดือน 
 9.4. เก็บสมุดบันทึกเวรยาม ตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอผู้อ านวยการรับทราบ 

/10. การปฏิบัติงานประจ าวัน/เดือน... 
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 10. การปฏิบัติงานประจ าวัน/เดือน 

  10.1. จัดท าสมุดลงเวลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบันทึกการลงเวลามา
ปฏิบัติราชการเป็นประจ าของทุกเดือน 

  10.2. ส ารวจวัน เวลา ปฏบิัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  10.3. ขีดเส้นแดงการลงเวลามาปฏิบัติราชการในตอนเช้าของแต่ละวัน 
  10.4. แจ้งรายชื่อครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ เช่น ลาปุวย ลากิจของแต่ละวัน ให้หัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารงานวิชาการรับทราบเพ่ือเตรียมจัดสอนแทน 
 11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.4 งานบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ  ประกอบด้วย 
1. นางอรสา  ศรีสันต์                     หวัหน้า 
2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                    ผู้ช่วย 
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง       ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข                   ผู้ช่วย 
5. นางสาวศิริรัตน์ ช่วงโชติ                    ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. การท าแผนการบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจบุคลากร 

 1.1. จัดท าและดูแลรักษาบอร์ดแนะน าบุคลากร 
 1.2. จัดท าบอร์ด/การ์ดอวยพรวันเกิดบุคลากร 
 1.3. จัดท าเกียรติบัตรครูไม่มีวันลาติดต่อกัน 1 ปีการศึกษา 
 1.4. ด าเนินการให้โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบุคคลในครอบครัวของบุคลากร 
 1.5. ด าเนินการให้โรงเรียนเลี้ยงรับ/ส่งครูย้าย – เกษียณอายุราชการ 
 1.6. ด าเนินการให้โรงเรียนเป็นเจ้าภาพแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสส าคัญต่างๆ 

2. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 2.1.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อครูเพ่ือรับรางวัล คุรุสดุดี/หนึ่งแสนครูดี/ครูดีในดวงใจ/ครูสอนดี/ ฯลฯ 
 2.๒. ด าเนินการลงทะเบียนรางวัลครู/รางวัลนักเรียน และเก็บเข้าแฟูม ด าเนินการเกี่ยวกับการ 

ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3.1. สรรหาครูเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3.2. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ และเก้ือกูลให้เกิดความมั่นคงของบุคลากร 
 3.3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 4. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.1. สรรหาครูเข้าอบรมเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
 4.2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญเกีย่วกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.3. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม 

และจริยธรรมทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

/5. งานบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูลูกจ้าง... 
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5. งานบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
1. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง            หัวหน้า 
2. นางเพชรรัตน์  ทับจาก            ผู้ชว่ย 
3. นายติณณภัทร์  นาคม             ผู้ช่วย 
4. นางสาวศิริรัตน์  ช่วงโชต ิ            ผู้ชว่ย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. การจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา 

 1.1. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
 1.2. ด าเนินการเกี่ยวกับการท า/เก็บ/ลงรายละเอียด/รวบรวมแฟูมประวัติครูให้ถูกต้องเป็น 

ปัจจุบันและจัดเก็บอย่างมีระบบ 
 1.3. จัดท าสารสนเทศงานบุคลากร/จัดท าบัญชีรายชื่อครู/ ส ารวจ แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด เลขบัตร     

ประชาชน ต าแหน่งเลขท่ี ต าแหน่งวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน วัน/เดือน/ปีที่เข้ารับราชการและวุฒิการศึกษา     
สาขาวิชาเอกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 1.4. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 1.5. ส ารวจและจัดท าเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ครูปีละครั้ง 
 1.6. รวบรวมและจัดท าข้อมูล เกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา     

(ชั้นตราล่าสุด) ของบุคลากรในโรงเรียน เช่น ชั้นตราที่ได้รับ ปีที่ได้รับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ตอนที่ 
วันที่/เดือน/ปี หน้า ล าดับที่ เล่มที่ และปัจจุบันชั้นตราที่ก าลังขอ และปีใด 

2. การจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
     ๒.๑. จัดท ารายงานไปราชการของผู้อ านวยการเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว               ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์                รองประธานกรรมการ 
3. นางจริญ  สระชุ่ม                กรรมการ 
๔. นางสมพร  สินสมุทร                กรรมการ 
๕. นางสาวรพี  อาภัย                กรรมการ 
๖. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย              กรรมการ 
๗. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง           กรรมการ 
๘. นางสาวจิรสุดา  พยอม               กรรมการ 
๙. นางอรสา  ศรีสันต์                กรรมการ 
๑๐. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย              กรรมการ 
๑๑. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์            กรรมการ 
๑๒. นายจารึก  ใบกุ                 กรรมการ 
๑๓. นางสาวพิสมร  ภูธร               กรรมการ 
๑๔. นางสาวหทัยชนก  สิงหค์ า             กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสขุ             กรรมการ 
๑6. นายพงศกร  พลับผล               กรรมการ 
๑๗. นายติณณภัทร์  นาคม               กรรมการ 

/๑๘. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง... 
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/5. นางอรสา ... 

๑๘. นางสาวสิรวิิมล  รัดดาดวง             กรรมการ 
๑๙. นางสาวศิริพร  แดงชาวนา             กรรมการ    
๒๐. นางศิวาพร ศรีวราพงศ์         กรรมการและเลขานุการ  
๒๑. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา ประกอบด้วย 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง          หัวหน้า 
2. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี              ผู้ชว่ย 
3. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย              ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข             ผู้ชว่ย 
5. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง             ผู้ชว่ย 
6. นางสาวศิริพร  แดงชาวนา             ผู้ชว่ย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ประสานงานกับโรงเรียนประถมศึกษา 
2. ประสานงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา 
3. พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 
1. นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์              หัวหน้า 
2. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี             ผู้ชว่ย 
3. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย              ผู้ชว่ย 
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง          ผู้ชว่ย 
5. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข       ผู้ชว่ย 
6. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง             ผู้ชว่ย 
7. นางสาวศิริพร  แดงชาวนา             ผู้ชว่ย 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. จัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
2. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะ  ๆอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ  
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
1. นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์                 หัวหน้า 
2. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี                 ผู้ช่วย 
3. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                 ผู้ช่วย 
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง             ผู้ช่วย   
5. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข                ผู้ช่วย 

/6. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง... 
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/3. จัดหาและพัฒนา... 

6. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง                 ผู้ช่วย 
7. นางสาวศิริพร  แดงชาวนา                ผู้ช่วย 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ศึกษาระเบียบ กฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
2. สร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคน 
3. สร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานด าเนินงานธรุการ ประกอบด้วย 
1. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี                 หัวหน้า 
2. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                 ผู้ช่วย 
๓. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง             ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข                ผู้ช่วย 
๕. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง                 ผู้ช่วย 
๖. นางสาวศิรพิร  แดงชาวนา                ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. วางแผนการด าเนินงานด้านธุรการ 
2. ออกแบบระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน และสามารถเชื่อมโยงระหว่าง

สถานศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
มาใช้ในการด าเนินงาน 

3. จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการ 
รับ – ส่งหนังสือราชการตามระบบที่ออกแบบไว้ได้ 

4. ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ ผ่านระบบ Internet 
5. รับ – ส่ง หนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ 

    6. ออกค าสั่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
7. ประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการและปรับปรุงเป็นระยะๆ 
8. ประสานกับทุกงานภายในสถานศึกษา รวบรวมเรื่องที่จะน าเสนอที่ประชุมเพ่ือจัดท าวาระการประชุม

และเอกสารการประชุม 
9. ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม 
10. ประสานงานการจัดสถานที่ประชุม การเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการประชุม และอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
11. บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบผลการประชุม และ 

ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
12. ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมเสนอ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
13. ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปผลเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการ จัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 
14. จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานธุรการ 
15. เก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆ 
16. จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ 
17. จัดเอกสารงานธุรการน าเสนอผู้บริหารเพ่ือลงนามให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อย 

/18. ตรวจทานเอกสารหลังจากผู้บริหารลงนามให้ครบถ้วน... 
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18. ตรวจทานเอกสารหลังจากผู้บริหารลงนามให้ครบถ้วน 
19. ประสานงานเกี่ยวกับหนังสือท่ีสั่งด าเนินการจากผู้บริหารไปยังกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
20. จดเป็นบันทึกค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร และประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือ

ด าเนินการต่อไป 
21. บันทึกนัดหมาย เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการนัดหมายของผู้บริหาร ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
22. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ เพี่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ 
23. ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการกับผู้บริหาร หรือหน่วยงานต่างๆ 
24. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
25. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 
1. นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์                หัวหน้า 
2. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี                ผู้ช่วย 
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง             ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข                ผู้ช่วย 
5. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง                 ผู้ช่วย 
6. นางสาวศิริพร  แดงชาวนา                ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ งาน /โครงการกรอบงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่พร้อมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา    

ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 
3. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท ตลอดจนเงื่อนไข

การขอรับการสนับสนุน 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนก าหนดแนวทางด าเนินงานระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน 
5. เสนอแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบ 

6. ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าใจ 
สนใจให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา 

7. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้านซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน สถานประกอบการ สถาบันทางสังคมอ่ืน
และสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาร่วมกัน 

8. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
9. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ๖. งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา ประกอบด้วย 
    1. นางสมพร  สินสมุทร                หัวหน้า 
    2. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์             ผู้ชว่ย 
    3. นางสาวจิรสุดา  พยอม               ผู้ชว่ย 

        4. นางสาวพิสมร  ภูธร                ผู้ชว่ย 
    5. นางอรสา  ศรีสันต์                ผู้ชว่ย 

    /6. นายพงศกร  พลับผล... 
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    6. นายพงศกร  พลับผล                ผู้ชว่ย 
    7. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย              ผู้ชว่ย 
    8. นายติณณภัทร์  นาคม               ผู้ชว่ย 
    9. นายจารึก  ใบกุ               ผู้ชว่ย 
 

    มีหน้าที่/ภาระงาน 
      ๑. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
         2. ศึกษาความต้องการ ความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับข้อมูลข่าวสารของชุมชน 
         3. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับบุคลากร 

ชุมชน องค์กร และสื่อมวลชนในท้องถิ่น 
         4. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงาน 

ด้านประชาสัมพันธ์ 
         5. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษา ตามแนวทางท่ีก าหนดในทุกโอกาสอย่างต่อเนื่อง 
         6. จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น Website Facebook Line 

Instagram หนังสือพิมพ์ วิทยุ จัดท าหนังสือ วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์แผ่นพับ เสียงตามสาย ข่าวสารอื่นๆ 
         7. สร้างกิจกรรมสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
         8. ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ และน าไป

ด าเนินการ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         9. รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ 
         10. ควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนที่เป็นทีมงานประชาสัมพันธ์ 
         11. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 
         12. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
         13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์                 หัวหน้า 
2. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี                 ผู้ช่วย 
3. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                 ผู้ช่วย 
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง             ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข                ผู้ช่วย 
6. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง                ผู้ช่วย 
7. นางสาวศิริพร  แดงชาวนา                ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
2. หากต้องมีการจัดประชุม ให้ประสานกับทุกงาน รวบรวมเรื่องท่ีจะน าเสนอที่ประชุมเพ่ือจัดท าวาระ 

การประชุมและเอกสารการประชุม ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม ประสานงานการจัดสถานที่ประชุม  
การเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการประชุม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง บันทึกการประชุม และจัดท ารายงาน 
การประชุมแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการประชุม 
            ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/๘. งานสรรหา ประสานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน... 
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๘. งานสรรหา ประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
1. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี                 หัวหน้า 
2. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                 ผู้ช่วย 
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง             ผู้ช่วย 
4. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง                 ผู้ช่วย 
5. นางสาวศิริพร  แดงชาวนา                ผู้ช่วย 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ด าเนินงานด้านธุรการ สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อครบวาระหรือมีการลาออก 
2. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. บันทึกการประชุม จัดท าระเบียบวาระและรายงานการประชุมและแจ้งมติในที่ประชุมให้คณะกรรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. ประสานการด าเนินงานตามมติที่ประชุมในเรื่องการอนุมัติอนุญาต สั่งการ เร่งรัด การด าเนินการและ

รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ในงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๙. งานโภชนาการและสุขอนามัย ประกอบด้วย 
1. นางจริญ  สระชุ่ม                    หัวหน้า 
2. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย                 ผู้ช่วย 
3. นางสาวรพี  อาภัย                  ผู้ช่วย 
4. นางสาวจิรสุดา  พยอม                 ผู้ช่วย 
5. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง             ผู้ช่วย 
6. นางสาวหทัยชนก   สิงห์ค า                ผู้ช่วย 
๗. นางสาวสายลม  ขวัญเขียว          ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. จัดท าแผนพัฒนาโครงการ/งาน แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนองบประมาณสนับสนุน 
2. จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีครุภัณฑ์ประจ าโรงอาหาร อุปกรณ์เครื่องดื่ม 

เครื่องใช้ และเครื่องอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการจัดสภาพโรงอาหารได้อย่างเหมาะสม เช่น มีความ 
สะอาด ถูกหลักอนามัย มีความเป็นระเบียบสวยงาม มีโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับรับประทานอาหาร ส าหรับครูและ นักเรียน
อย่างเพียงพอ มีระบบการถ่ายเทอากาศท่ีดี มีระบบการรักษาความสะอาดที่ดีได้มาตรฐาน 

3. ก าหนดวิธีการ การคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้ น้ าดื่ม เช่น การแต่งกาย 
สวมชุดกันเปื้อน ใส่ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย จาน ชาม ให้สะอาดถูกหลักอนามัย และก าหนดราคาจ าหน่ายอาหาร 
คุณภาพอาหาร สุขภาพผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนการใช้น้ า ใช้ไฟฟูาอย่างประหยัด 

4. ดูแลคุณภาพอาหาร น้ าดื่ม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและควบคุมราคาให้อยู่ในอัตรา ที่เหมาะสม 
5. จัดให้มีการตรวจการปนเปื้อนในอาหาร โดยกิจกรรมชุมนุม อย.น้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. จัดให้มีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร ภาชนะใส่อาหาร 
7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารประจ าปี 
8. พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารที่กระท าผิดระเบียบหรือเงื่อนไขของโรงเรียนเพ่ือ 

เสนอฝุายบริหาร 
9. ส่งเสริมวินัยในการบริโภคอาหารของนักเรียน 
10. จัดปูายนิเทศให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่นักเรียนและบุคคลกรในโรงเรียนให้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

/11. วางแผนและด าเนินการ... 
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11. วางแผนและด าเนินการในการบริการอาหารในกรณีท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น 
งานเลี้ยงสังสรรค์ งานต้อนรับผู้มาเยือน 

12. ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล และสาธารณสุข ด้านการปอูงกันโรคติดต่อ ติดตาม 
การท าลายพาหะน าโรค และการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆ 

13. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ ประกอบด้วย 
1. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว                 ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์                 รองประธานกรรมการ 
3. นางสายทอง  หลากจิตร                  กรรมการ 
4. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                  กรรมการ 
5. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                   กรรมการ 
6. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                  กรรมการ 
7. นายสุติ  คงเผื่อน                    กรรมการ 
8. นางสุภาวดี  นวลจีน                   กรรมการ 
9. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์                กรรมการ 
10. นางจริญ  สระชุ่ม                    กรรมการ 
11. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์                 กรรมการ 
12. นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด                  กรรมการ 
13. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                  กรรมการ 
14. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                     กรรมการ 
15. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน                กรรมการ 
16. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์                กรรมการ 
17. นายศศิน  คมข า           กรรมการ 
18. นายชลอ  ทิพวัน                     กรรมการและเลขานุการ 
19. นายจารึก  ใบกุ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้ 
1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดทิศทางและแนวนโยบายในการด าเนินงานของกลุ่ม 

งานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. วางแผนน าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 

ไปสู่การปฏิบัติ 
3. ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษาในการพัฒนา 

งานตามปฏิทินปฏิบัติงานทุกครั้ง 
4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าแนะน างานทั่วไปของกลุ่มงานด้านต่างๆ 
5. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการ 

นักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก 
โรงเรียน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

    6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
/1. งานกิจกรรมนักเรียน... 
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1. งานกิจกรรมนักเรียน 
1.1. กิจกรรมวันส าคัญของชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียน ประกอบด้วย 
1. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                หัวหน้า 
2. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช                ผู้ช่วย 
3. นางเพชรรัตน์  ทับจาก                ผู้ช่วย 
4. ว่าทีร่้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง           ผู้ช่วย 
๕. นายศศิน  คมข า           ผู้ช่วย 
5. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์              ผู้ช่วย 
6. นายจารึก  ใบกุ                  ผู้ช่วย 
7. นายติณณภัทร์  นาคม                ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป

ตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญก าลังใจในการ
ท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. จัดระบบงานกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ 
5. ให้การบริการกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ระบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

ให้ค าปรึกษาตามความเหมาะสม 
6. ด าเนินการประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนๆ ติดตามการรายงานผลกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมนักเรียน 
7. วางแผนการจัดท าเก็บรักษาเอกสารหนังสือค าสั่ง ปฏิบัติงานระบบกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

งานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    1.2. งานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย 
   1. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์            หัวหน้า 
   2. นางจริญ  สระชุ่ม                 ผู้ช่วย 
   3. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง              ผู้ช่วย 
   4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง           ผู้ช่วย 
   ๕. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี        ผู้ช่วย 
   ๖. นางสาวสายลม  ขวัญเขียว       ผู้ช่วย 
   ๗. นายจารึก  ใบกุ                ผู้ช่วย 
   ๘. นายพงศกร  พลับผล                ผู้ช่วย 
 
 
 
 
 

   /มีหน้าที่/ภาระงาน... 
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   มีหน้าที่/ภาระงาน 
     1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
     2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 

ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ 
ก าลังใจในการท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
     4. จัดระบบงานเก่ียวข้องกับยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้ ดูแล เฝูาระวัง ปัญหา 

ยาเสพติด ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ 
         5. ให้การบริการระบบงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ค าปรึกษาตามความเหมาะสม 

     6. ด าเนินการประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนๆ ติดตามการรายงานผลงานกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
กับยาเสพติดในสถานศึกษา 

     7. วางแผนการจัดท า เก็บรักษา เอกสาร หนังสือค าสั่ง ระบบงานกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

     8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 
     9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.3. กิจกรรมกีฬาภายนอก ภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 
       1. นางจริญ  สระชุ่ม                 หัวหน้า 
           2. นางสาวกรกช  วสิุทธิลักษณ์              ผู้ช่วย 
     3. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี                            ผู้ช่วย 
     ๔. นางสาวสายลม  ขวัญเขียว       ผู้ชว่ย 
     ๕. นายจารึก  ใบกุ       ผู้ชว่ย 
     ๖. นายพงศกร  พลับผล       ผู้ชว่ย 

  มีหน้าที่/ภาระงาน 
                     1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 

      2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ 
ก าลังใจในการท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

          3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
       4. จัดระบบงานเกี่ยวข้องกิจกรรมกีฬาภายนอก ภายในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ 

           5. ให้การบริการระบบงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาภายนอก ภายในโรงเรียน ให้ค าปรึกษา
ตามความเหมาะสม 

      6. ด าเนินการประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆ ติดตามการรายงานผลงานกิจกรรมกีฬาภายนอก  
ภายในโรงเรียน 

       7. วางแผนการจัดท า เก็บรักษาเอกสารหนังสือค าสั่งระบบงานกิจกรรมกีฬาภายนอก ภายในโรงเรียน 
      8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 

              9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

/1.4. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบด้วย… 
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1.4. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบด้วย 
      1. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์            หัวหน้า 

  2. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร           ผู้ชว่ย 
  3. นางบุญเกิด  บุญติด             ผู้ชว่ย 
  4. นายจีระศักดิ์  พวงขจร            ผู้ชว่ย 
  5. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง         ผู้ช่วย 
  6. นางสาวรัตติยากรณ์  อัมพวัน          ผู้ช่วย 
  7. นายจารึก  ใบกุ              ผู้ช่วย 

  มีหน้าที่/ภาระงาน 
  1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
  2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป

ตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญก าลังใจใน 
การท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. เป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ให้ข้อคิดและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ

คณะกรรมการนักเรียน 
5. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน ปลูกฝังจิตส านึกในการท างานร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะของ 

การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในแนวทางของการปกครองระบบประชาธิปไตย 
6. ประสานความเข้าใจในการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน กับฝุาย/หน่วยงานอ่ืนหรือ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7. วางแผนการจัดท าเก็บ รักษา เอกสา หนังสือ ค าสั่ง รายงานผลกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กิจการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ประกอบด้วย 
1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์                หัวหน้า 
2. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร                 ผู้ช่วย 
3. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                 ผู้ช่วย 
4. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                  ผู้ช่วย 
5. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี                ผู้ช่วย 
6. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน                ผู้ช่วย 
7. นางบุญเกิด  บุญติด                   ผู้ช่วย 
8. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                 ผู้ช่วย 
๙. นายธรรมกีรติ  บวบมี           ผู้ช่วย 

  มีหน้าที่/ภาระงาน 
๑. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป 

ตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญก าลังใจ 
ในการท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

/3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ… 
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3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. จัดท าแผนงานโครงการของงานกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเปิดรับสมาชิก และ

จ าหน่ายหุ้นของกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
6. ส่งเสริมการบริหารงานกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
7. ส ารวจข้อมูลความต้องการสินค้า และการใช้บริการกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนจากผู้ใช้บริการ 
8. จ าหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด 
9. ควบคุมดูแลและก ากับติดตามการด าเนินงานของกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 
10. วางแผนการจัดท าเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือค าสั่ง รายงานผลกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. การทัศนศึกษา ประกอบด้วย 
1. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน                หัวหน้า 
2. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                 ผู้ช่วย 
3. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์             ผู้ชว่ย 
๔. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง          ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตาม

นโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริม 
ขวัญก าลังใจในการท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. จัดระบบงานทัศนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ 
5. ให้การบริการระบบงานทัศนศึกษาให้ค าปรึกษาตามความเหมาะสม 
6. ด าเนินการประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนๆ ติดตามการรายงานผลการทัศนศึกษา 
7. วางแผนการจัดท าเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือ ค าสั่ง ระบบงานกิจกรรมการทัศนศึกษา 
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
ประกอบด้วย 

1. นายชลอ  ทิพวัน                   หัวหน้า 
2. นางสายทอง  หลากจิตร                 ผู้ช่วย 
3. นายจีระศักดิ์ พวงขจร                 ผู้ช่วย 
4. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                 ผู้ช่วย 

  5. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                  ผู้ช่วย 
6. นายสุติ  คงเผื่อน                   ผู้ช่วย 
7. นางจริญ  สระชุ่ม                   ผู้ช่วย 
8. นางสุภาวดี  นวลจีน                  ผู้ช่วย 
9. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์               ผู้ช่วย 

/10. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ … 
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10. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์               ผู้ช่วย 
11. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง                 ผู้ช่วย 
12. นายติณณภัทร์  นาคม                 ผู้ช่วย 
13. นายพงศกร  พลับผล                  ผู้ช่วย 
14. ครูประจ าชั้นทุกคน                  ผู้ช่วย 
15. นายจารึก  ใบกุ                   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตาม

นโยบายของโรงเรียนและแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญก าลังใจในการ
ท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. จัดระบบงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6. รับส่งต่อนักเรียนจากครูประจ าชั้นตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. ให้การบริการ ด้านการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน 

การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะการเป็น 
พลเมืองดี การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

๘. ด าเนินการประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว     
การปรับพฤติกรรม 

๙. วางแผนการจัดท าเก็บรักษาเอกสารหนังสือค าสั่ง รายงานผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
กิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

1๐. ติดต่อ ประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 
1๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 
1. นางจริญ  สระชุ่ม                 หัวหน้า 
2. นางสาวจิรสุดา  พยอม                ผู้ช่วย 
3. นางเพชรรัตน์  ทับจาก              ผู้ชว่ย 
4. นางสุภาวดี  นวลจีน              ผู้ชว่ย 
5. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย             ผู้ชว่ย 
6. นางสาวรพี  อาภัย              ผู้ชว่ย 
7. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง         ผู้ชว่ย 
8. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์          ผู้ชว่ย 
๙. นางสาวสายลม  ขวัญเขียว            ผู้ชว่ย 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้ 

เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนและแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ 
ก าลังใจในการท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

/3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ… 
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3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. ก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน 
5. จัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ การนิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
6. จัดโครงการกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
7. การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ ถูกสุขลักษณะเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8. จัดให้มีบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนทุกคน 
9. จัดกิจกรรมสุขศึกษาทั้งในหลักสูตรการศึกษาและผ่านทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10. ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตสมวัย 
11. สงเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
12. ให้ค าปรึกษา แนะแนว และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ 
13. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
14. วางแผนการจัดท า เก็บรักษาเอกสารหนังสือค าสั่งระบบงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. งานธนาคารโรงเรียน ประกอบด้วย 
1. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                     หวัหน้า 
2. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร                   ผู้ช่วย 
3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                    ผู้ช่วย 
๔. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง                ผู้ช่วย 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตาม

นโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญก าลังใจ 
ในการท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้งานธนาคารโรงเรียน 
5. พัฒนาแผนงานโครงการ งานธนาคารโรงเรียนให้ยั่งยืน 
6. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice งานธนาคารโรงเรียน 
7. สร้างและพัฒนาครู นักเรียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้งานธนาคารโรงเรียน 
8. วางแผนการจัดท าเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือ ค าสั่ง สรุปรายงาน งานธนาคารโรงเรียน 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 7. งานโครงการพิเศษ 
๗.1 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 

   1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์              หัวหน้า 
   2. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช                ผู้ช่วย 
   3. นายสุติ  คงเผื่อน                  ผู้ช่วย 
   ๔. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี               ผู้ช่วย 
   ๕. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                ผู้ช่วย 
   ๖. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                ผู้ช่วย 
   ๗. นางอาภรณ์  มนตรี                ผู้ช่วย 

/๘. นางสาวพิสมร ภูธร… 
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   ๘. นางสาวพิสมร ภธูร                ผู้ช่วย 
   ๙. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง         ผู้ช่วย 

              มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป 

ตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญก าลังใจในการ
ท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 
5. พัฒนาแผนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห์ สามห่วง  

สองเงื่อนไข สี่มิติ ในแผนการสอน 
6. พัฒนาครู นักเรียนเพ่ือเป็น Best Practice ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สร้างและพัฒนาครู นักเรียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. วางแผนการจัดท าเก็บรักษาเอกสารหนังสือค าสั่ง สรุปรายงานงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  7.2 โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ ประกอบด้วย 
1. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                หัวหน้า 
2. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช                ผู้ช่วย 
3. นางเพชรรัตน์  ทับจาก                ผู้ช่วย 
๔. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร               ผู้ช่วย 
๕. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์              ผู้ช่วย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง           ผู้ช่วย 
๗. นางสาวพิสมร  ภูธร                ผู้ช่วย 

     มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป

ตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญก าลังใจใน 
การท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. เป็นที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
5. จัดท าแผนโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ 
6. ประสานความเข้าใจในการด าเนินงานโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ กับฝุาย/หน่วยงานอ่ืน หรือ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ 
8. วางแผนการจัดท าเก็บรักษาเอกสารหนังสือค าสั่ง สรุปรายงานงานโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/๗.๓. ศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพื้นบ้านมังคละ... 
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๗.๓. ศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพ้ืนบ้านมังคละ ประกอบด้วย 
1. นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด               หัวหน้า 
2. นายกรกช  อ่ าทิม                 ผู้ช่วย 
3. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                ผู้ช่วย 
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง            ผู้ช่วย 
5. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย               ผู้ช่วย 
6. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์              ผู้ช่วย 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้ 

เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ 
ก าลังใจในการท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. เป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดการละเล่นพ้ืนบ้านมังคละ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
5. จัดท าแผนโครงการ กิจกรรมปลูกฝังการถ่ายทอดการละเล่นพ้ืนบ้านมังคละ 
6. ประสานความเข้าใจในการด าเนินงานศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพ้ืนบ้านมังคละ กับฝุาย/หน่วยงานอ่ืน 

หรอืบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice ศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพ้ืนบ้านมังคละ 
8. วางแผนการจัดท าเก็บรักษาเอกสารหนังสือค าสั่ง สรุปรายงานศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพ้ืนบ้านมังคละ 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  7.4 ศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ ประกอบด้วย 
1. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                หัวหน้า 
2. นางสาวกรกช  วิสุทธิลักษณ์              ผู้ช่วย 
3. นายชลอ  ทิพวัน                 ผู้ช่วย 
4. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์          ผู้ชว่ย 
5. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย               ผู้ช่วย 
6. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง                ผู้ช่วย 
7. นางสาวพิสมร  ภูธร                 ผู้ช่วย 
8. นายจตุพล  เป็งทา                ผู้ช่วย 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 

ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ 
ก าลังใจในการท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. เป็นที่ปรึกษาโครงการศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ ให้ข้อคิดและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
5. จัดท าแผนโครงการ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ 

/6. ประสานความเข้าใจในการด าเนินงานศูนย์… 
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6. ประสานความเข้าใจในการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวี 
วิถีพุทธกับฝุาย/หน่วยงานอ่ืน หรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

7. พัฒนาครู นักเรียนเพ่ือเป็น Best Practice ศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ 
8. วางแผนการจัดท าเก็บรักษาเอกสารหนังสือค าสั่ง สรุปรายงานศูนย์เรียนรู้บริหารกาย 

วิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๗.๕. ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 
1. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์             หัวหน้า 
2. นางวริศรา  เรียงเรียบ                ผู้ช่วย 
3. นางจริญ  สระชุ่ม                 ผู้ช่วย 
4. นางสาวพิสมร  ภูธร                ผู้ช่วย 
5. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี              ผู้ช่วย 
6. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง               ผู้ช่วย 

มีหน้าที่/ภาระงาน  
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 

ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริม 
ขวัญก าลังใจในการท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
     4. เป็นที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONEให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 

5. จัดท าแผนโครงการ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
6. ประสานความเข้าใจในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE กับฝุาย/หน่วยงานอื่น หรือ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
8. วางแผนการจัดท าเก็บรักษาเอกสารหนังสือค าสั่ง สรุปรายงาน TO BE NUMBER ONE 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๗.6. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ECO – School และ Zero Waste ประกอบด้วย 
1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง            หัวหน้า 
๒. นายจารึก  ใบกุ                ผู้ชว่ย 
๓. นางสุภาวดี  นวลจีน             ผู้ชว่ย 
๔. นายจีระศักดิ์  พวงขจร            ผู้ชว่ย 
๕. นางสายทอง  หลากจิตร            ผู้ชว่ย 
๖. นางมะลิวัลย์  ทองอิน            ผู้ชว่ย 
๗. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์          ผู้ชว่ย     
๘. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี           ผู้ชว่ย            
๙. นายจตุพล  เป็งทา             ผู้ชว่ย 
๑๐. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์        ผู้ช่วย  

/มีหน้าที่/ภาระงาน… 
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มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 

และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญก าลังใจในการท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาที่ยั่งยืน 
5. พัฒนาแผนการสอนบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาในแผนการสอน 
6. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
7. สร้างและพัฒนาครู นักเรียนเครือข่ายศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
๘. เพ่ิมประสิทธิระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๙. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด การคัดแยกขยะ 
๑๐. ปลูกฝังให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้

บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
๑๑. วางแผนการจัดท าเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือ ค าสั่ง สรุปรายงาน งานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 

    ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๘. งานสัมพันธ์ชุมชน ประกอบด้วย 
    1. นายชลอ  ทิพวัน                  หัวหน้า 
    2. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                 ผู้ช่วย 
    3. นายจตุพล  เป็งทา                  ผู้ช่วย 
 ๔. นายศศิน  คมข า            ผู้ช่วย 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
2. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการท างานของคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
        3. จัดแหล่งความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเพ่ือเพ่ิมพูน

ศักยภาพการท างาน 
                    ๔. เสริมสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากับโรงเรียน 
               5. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลการด าเนินงานของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
                   6. ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างกลุ่มฯ กับชุมชน องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลด้านสวัสดิภาพของนักเรียน 
               7. จัดตั้งผู้แทนผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการระดับห้องเรียน ระดบัชั้นและระดับโรงเรียน เป็นเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

   8. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน 
               9. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียน 
               10. ระดมทรัพยากรทุกๆ ด้านจากผู้ปกครอง เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
               11. จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน 
               12. วางแผนการจัดท าเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือ ค าสั่ง สรุปรายงานสัมพันธ์ชุมชน 
               13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 /๙. งานระดับชั้น ประกอบด้วย… 
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   ๙. งานระดับชั้น ประกอบด้วย 
   1. นายชลอ  ทิพวัน                 หัวหน้า 
   2. นายจารึก  ใบกุ     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ผู้ช่วย 
   3. นาสภุาวดี  นวลจีน    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ผู้ช่วย 
   4. นายจีระศักดิ์  พวงขจร  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ผู้ช่วย 
   5. นางสายทอง  หลากจิตร   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ผู้ช่วย 
   6. นางมะลิวัลย์  ทองอิน   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ผู้ช่วย 
   7. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ผู้ช่วย 

   มีหน้าที่/ภาระงาน 
     1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
     2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป 

ตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญก าลังใจ 
ในการท างานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
     4. เป็นกรรมการจัดครูประจ าชั้นในระดับชั้น 
     5. เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษกับครูประจ าชั้นในระดับชั้น 
     6. ด าเนินการแก้ปญัหานักเรียน ในกรณีที่ครูที่ประจ าชั้นไม่สามารถด าเนินการได้ 
     7. ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครูประจ าชั้นให้เป็นไป 

ตามแผนงานและโครงการที่วางไว้ 
     8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และ 

หน่วยงานภายนอก ในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
     9. ดูแล สวัสดิการของนักเรียนในระดับชั้น 
     10. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน หาทางปูองกันมิให้

นักเรียนประพฤติ หรือกระท าผิดระเบียบของโรงเรียน 
     11. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี 
     12. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้น 

        13. จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครูในระดับ เพ่ือเตรียมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาของระดับชั้น 
     14. จัดประชุม อบรมนักเรียนในระดับชั้น 
     15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในระดับ 
     16. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     17. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

        18. ให้การบริการด้านการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน 
การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

     19. ด าเนินการประสานงานกับฝุายอ่ืน ๆ  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว 
     20. ดูแล และควบคุมพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน 
     21. บันทึกข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือเป็นข้อมูล 

ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาต่อไป 
     22. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/๙.๑. ครูประจ าชั้น... 
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  ๙.๑. ครูประจ าชั้น 
        1. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ห้อง ครูประจ าชั้นคนที่ 1 ครูประจ าชั้นคนที่ 2 
ม.1/1 นางวราภรณ์  พันธุพืช  นายจารึก  ใบกุ 
ม.1/2 นายกรกช  อ่ าทิม นายศศิน  คมข า 

 นางสาวรัชดาพร  บ ารุง  
ม.1/3 นางวริศรา  เรียงเรียบ นางสาวกรรณิการ์  เพ็ชร์บัวจันทร์ 
ม.1/4 นางปราณี  มั่นประสงค์ นางสาวศศินา  สิงส์สนิท 
ม.1/5 นางสมพร  สินสมุทร นายอรรถบดี  เพชรี่ 
ม.1/6 นางอาภรณ์  มนตรี นางสาวหทัยชนก  สิงห์ค า 

       
                 2. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ห้อง ครูประจ าชั้นคนที่ 1 ครูประจ าชั้นคนที่ 2 
ม.2/1 นางบุญสม อินทร์สอน นายมงคล  เอ่ียมสนิท 
ม.2/2 นางศิรดา  เนียมหอม นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี 
ม.2/3 นางสุภาวดี  นวลจีน  นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข 

 Ms. Avon Christianie Del Rio Doysabas  
ม.2/4 นางจริญ  สระชุ่ม นางสาวสุนิสา  สุขย้อย 
ม.2/5 นายสุติ  คงเผื่อน นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์ 
ม.2/6 นางเพชรรัตน์  ทับจาก นางสาวจิรสุดา  พยอม 

   
                 3. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ห้อง ครูประจ าชั้นคนที่ 1 ครูประจ าชั้นคนที่ 2 
ม.3/1 นางสาวพิสมร  ภูธร นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล 
ม.3/2 นางสิราวรรณ  ศรีม่วง นางสาวกรกช  วิสุทธิลักษณ์  

นางสาวสายลม  ขวัญเขียว 
ม.3/3 นายจีระศักดิ์  พวงขจร นางสาวพณาวรรณ์  รัดเลิศ 
ม.3/4 นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์     

 นายภูษิต  ภู่ห้อย  
ม.3/5 นายชลอ  ทิพวัน นายจตุพล เป็งทา 

   
   4. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 ห้อง ครูประจ าชั้นคนที่ 1 ครูประจ าชั้นคนที่ 2 
ม.4/1 นางสายทอง  หลากจิตร นางน้ าเงิน  ส าอางค์ยอด 
ม.4/2 นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์            นางอรสา  ศรีสันต์            
ม.4/3 นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง นายติณณภัทร์  นาคม 
ม.4/4 นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง 

 นางสาวพัชรี  สินจันทร์  
/5. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5… 
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  5. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 ห้อง ครูประจ าชั้นคนที่ 1 ครูประจ าชั้นคนที่ 2 
ม.5/1 นางมะลิวัลย์  ทองอิน นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน 

 นางสาวนิตยา  กลิ่นนวล  
ม.5/2 นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร นายนรินทร  มนตรี 

 นายสุภิญโญ  ภาคภูม ิ  
ม.5/3 นายพงศกร  พลับผล  Ms Imelda Del Rio Doysabas 
ม.5/4 นางบุญเกิด  บุญติด  นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์ 
ม.5/ ๕ นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์ นางสาววัชรี  แก้วจีน 

 
   6. ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 ห้อง ครูประจ าชั้นคนที่ 1 ครูประจ าชั้นคนที่ 2 
ม.6/1 นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ นางสาวเบญญา  เตจา 
ม.6/2 นางสาวรพี  อาภัย นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง 
ม.6/3 นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย 
ม.6/4 นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง               นายธรรมกีรติ  บวบมี 

 นายณัฐพงศ์  ทิมจ้อย  
        

         
          มีหน้าที่/ภาระงาน 
    1. วิเคราะห์ภารกิจครูประจ าชั้น 
    2. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระเบียบวินัย การควบคุมและแก้ไขพฤติกรรม การแก้ปัญหาและการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน 
    3. แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น จัดกิจกรรมเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลงโทษนักเรียน การมอบหมายงาน การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความดี 
    4. ด าเนินงานร่วมกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
การเยี่ยมบ้านนักเรียน การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียนการปูองกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อและ     
ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษารายกรณี 
    5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
    6. ร่วมกิจกรรม และดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
     6.1 เวลา 07.๔5 น. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
     6.2 เวลา 0๗.๕0 น.- 08.๐0 น. ดูแลนักเรียน ส ารวจชื่อนักเรียนประจ าชั้น ให้ความรู้นักเรียน  
ฐานกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
     6.3 เวลา 12.00 น. – 1๓.๐0 น. ดูแลพฤติกรรมนักเรียนประจ าชั้น 
     6.๔ เวลา 1๖.๐0 น. ดูแลนักเรียน ส ารวจชื่อนักเรียนประจ าชั้น นัดหมายแนะน าตักเตือน และ
บันทึกข้อมูลในสมุดประจ าชั้น 
    7. กวดขัน ติดตามการมาเรียน การท าความสะอาดห้องประจ าชั้น และความประพฤติของนักเรียน
โดยให้ค าแนะน าอบรม ในกรณีท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้ติดต่อผู้ปกครองเพ่ือการร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างบ้าน
และโรงเรียน 

/8. ส ารวจความเรียบร้อยของนักเรียน..
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    8. ส ารวจความเรียบร้อยของนักเรียนทุกคน ทุกวัน และเน้นความเรียบร้อยทุกต้นเดือน ติดตาม
แก้ไขบันทึกผลการตรวจในสมุดประจ าชั้น 
    9. สรุปสมุดประจ าชั้นส่งหัวหน้าระดับชั้น “ทุกสิ้นเดือน” เพ่ือน าเสนอหัวหน้ากลุ่มงานกิจการ
นักเรียน ชุมชน และโครงการพิเศษ และรองผู้อ านวยการพิจารณาลงนาม 
    10. เป็นที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
    11. เป็นที่ปรึกษาคณะสีร่วมกับหัวหน้าคณะสีจัดกิจกรรมนันทนาการสืบสานต านานศิลป์ 
    12. จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง 
    13. รับเงินระดมทรัพยากรค่าจ้างครูชาวต่างประเทศและเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน  
น าส่งเจ้าหน้าที่การเงิน 
    14. เก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนจากนักเรียนหรือ
ผู้ปกครอง น าส่งเจ้าหน้าที่การเงิน 
    15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑๐. งานสวัสดิการน้ าปั่น และโรงกรองน้ า  ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวกรกช  วิสุทธิลักษณ์              หัวหน้า 
   ๒. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                ผู้ช่วย 
   ๓. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                ผู้ช่วย 
   ๔. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง                ผู้ช่วย 
   ๕. นางสาวพิสมร  ภูธร                 ผู้ช่วย 
 

   มีหน้าที่ /ภาระงาน 
    1. ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ 
    2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม ๑๒ ประการ 
    3. จัดท าแผนงานโครงการของงานสวัสดิการน้ าปั่น และโรงกรองน้ า 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจการร้านค้าสวัสดิการน้ าปั่นและโรงกรองน้ า 
5. ส่งเสริมการบริหารงานกิจการร้านค้าสวัสดิการน้ าปั่นและโรงกรองน้ าของโรงเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 

     6. จ าหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด 
7. ควบคุมดูแลและก ากับติดตามการด าเนินงานของกิจการร้านค้าสวัสดิการน้ าปั่นและโรงกรองน้ า 

ให้เป็นไปตามระเบียบ 
                8. วางแผนการจัดท าเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือ ค าสั่ง รายงานผล กิจการร้านค้าสวัสดิการน้ าปั่น
และโรงกรองน้ าของโรงเรียน 

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 
1. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์                   ประธานกรรมการ 
2. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว                   รองประธานกรรมการ 

 3. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช                   กรรมการ 
4. นางบุญสม  อินทร์สอน                   กรรมการ 
๕. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน                 กรรมการ 
๖. นางบุญเกิด  บุญติด                   กรรมการ 
๗. นางสาวพิสมร  ภูธร                   กรรมการ 
                                      /๘. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์…. 
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๘. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์                กรรมการ 
๘. นางสาวศิริรัตน์ ช่วงโชติ                   กรรมการ 
๙. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร                      กรรมการและเลขานุการ 
1๐. นางมะลิวัลย์ ทองอิน                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 

  1. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร                 หัวหน้า 
2. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช                  ผู้ช่วย 
3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                  ผู้ช่วย 
4. นางบุญเกิด  บุญติด                   ผู้ช่วย 

        5. นางบุญสม  อินทร์สอน                  ผู้ช่วย 
6. นางสาวรัติญากรณ์  อัมพวัน                ผู้ช่วย 
7. นางสาวพิสมร  ภูธร                    ผู้ช่วย 
๘. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์               ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
       1. ดูแลระบบงานด้านการบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบัติ 

      2. เป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในงาน 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และสายงานที่เกี่ยวข้อง 

      3. ดูแลการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ 

      4. จัดระบบงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

      5. จัดท าภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และจัดบุคลากร
รับผิดชอบงานและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 

      6. ก ากับการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี ทะเบียนการเงิน การน าฝากเงิน การถอนเงิน การจ่ายเงิน
ทุกประเภท ตามระเบียบราชการ ด้วยความรอบคอบและรัดกุม 

      7. ก ากับการปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์ ทุกข้ันตอนให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 
      8. จัดท ารายงานต่างๆ ของงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือจัดส่ง รายงาน 

หน่วยราชการ  ที่เก่ียวข้อง 
      9. จัดระบบควบคุมภายใน การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ า 
      10. ประเมินผลงานของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติสรุปปัญหาอุปสรรค 

เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือหาทางปรับปรุง และพัฒนางานให้เกิดผลดี 
       11. จัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ในระยะเวลาที่ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด 
      12. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
     13. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 2. งานบริหารการเงินและบัญชี 
๒.1. งานบริหารการเงิน ประกอบด้วย 

 1. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร               หัวหน้า 
2. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช                ผู้ช่วย 
                                                                                       /3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน… 
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3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                 ผู้ช่วย 
4. นางบุญเกิด  บุญติด                 ผู้ช่วย 
5. นางสาวพิสมร  ภูธร                  ผู้ช่วย 
 

เจ้าหน้าที่การเงิน ประกอบด้วย 
1. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร               หัวหน้า 
2. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช                ผู้ช่วย 
3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                 ผู้ช่วย 
4. นางบุญเกิด บุญติด                 ผู้ช่วย 
 

              มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ตรวจสอบชุดเบิก-รายงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายงานไปราชการ เพื่อเสนอฝุายบริหารอนุมัติ 
2. ท าการเบิก-จ่ายเงินค่าพัสดุ ค่าไปราชการ ตามชุดเบิกที่ได้รับอนุมัติจากฝุายบริหาร 
3. จัดท าเอกสารและเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคตามชุดเบิกท่ีได้รับอนุมัติจากฝุายบริหาร 

                   ๔.ท าการเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เงินสมทบประกันสังคม เงินค่าบ ารงุลูกเสือ  
ยุวกาชาด เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน เงินทุนการศึกษา ฯลฯ 

5. จัดท าหรือจัดหาหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองภาษี       
หัก ณ ที่จ่าย แบบรายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม ฯลฯ 

6. ท าการรายงานและการน าเงินส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินสมทบประกันสังคมเงินภาษี    
หัก ณ ที่จ่าย รายงานค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

7. จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
8. ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อโรงเรียนมีการรับเงินจากหน่วยงาน (สพม.38, สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) และน าส่งใบเสร็จรับเงินให้กับ สพม.38 ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อโรงเรียนรับเงินระดม
ทรัพยากร เงินบริจาคทุนเพ่ือการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษา 

9. น าฝากเงินคงเหลือประจ าวันแก่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและน าฝาก-ถอนเงินกับธนาคาร 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10. การน าเงินส่งคลัง เช่น เงินรายได้แผ่นดิน เงินค่าขายแบบก่อสร้าง เงินประกันสัญญา ฯลฯ 
11. ประสานงานให้ความสะดวกแก่หน่วยงานอ่ืนๆ ในด้านการเงินของโรงเรียน 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 เจ้าหน้าที่การเงิน (เงินสวัสดิการ เงินประกันอุบัติเหตุและอ่ืนๆ) ประกอบด้วย 
 1. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช             หัวหน้า 

2. นางมะลิวัลย์  ทองอิน              ผู้ชว่ย 
3. นางบุญเกิด  บุญติด             ผู้ชว่ย 
 

              มีหน้าที่/ภาระงาน 
  1. จัดท าแบบค าขอเงินสวัสดิการต่าง  ๆเพ่ือบริการคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ บุคลากร  ที่เกี่ยวข้อง 
  2. รวบรวมค าขอเงินสวัสดิการจากบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติและจัดส่งหนังสือ

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   3. จัดท ารายงานเงินเดือนบุคลากรของโรงเรียนและออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้
บุคลากรของโรงเรียน 
   4. ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินค่าทดแทนประกันอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 
                                                                                             /5. ประสานงานให้ความสะดวก… 
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  5. ประสานงานให้ความสะดวกแก่หน่วยงานอ่ืนๆ ในด้านการเงินของโรงเรียน 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2.๒ งานบริหารงานการเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่บัญชี ประกอบด้วย 
1. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                 หัวหน้า 
2. นางสาวพิสมร  ภูธร                 ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
                   1. จัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เช่น สมุดเงินสด แบบรายงาน
คงเหลือประจ าวัน ฯลฯ 

      2. จัดท าทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆที่เก่ียวข้อง 
       3. จัดท าบัญชีเงินงบประมาณ นอกงบประมาณ และเงินต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารหลักฐานให้เป็นปัจจุบัน 
     4. เก็บรวบรวมหลักฐาน ใบส าคัญการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและปลอดภัย       

ไว้ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ 
     5. ท ารายงานการเงินและจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เช่นรายงานงบเดือน ฯลฯ 
     6. ประสานงานให้ความสะดวกแก่หน่วยงานอื่นๆ ในด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียน 
     7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. งานบริหารพัสดุและงานสินทรัพย์  ประกอบด้วย 
1. นางบุญสม  อินทร์สอน                  หัวหน้า 
2. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน                ผู้ช่วย 
๓. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์               ผู้ช่วย 
๔. นางสาวศิริรัตน์  ช่วงโชติ                 ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
     1. รวบรวมข้อมูลการจัดหาพัสดุในภาพรวมของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
      2. ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือสิ่งก่อสร้าง 

              3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดหาพัสดุส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ         
การประเมินผลผู้ขายและผู้จ้างฯลฯ 

     4. จัดหาพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและค าสั่งมอบอ านาจของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     5. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีพัสดุด้วยการจัดหาและรับบริจาค 
     6. ควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
     7. ตรวจสอบพัสดุประจ าปีและให้มีการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการต่อไป 
     8. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นปีการศึกษา 
     9. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
     10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานจัดซื้อ 

งานจัดซื้อ มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านงานจัดซื้อ ให้ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง 
ตรงเวลา มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและในราคาที่เหมาะสม ในเรื่องต่อไปนี้ 

              /1. ประสานงานด้านการจัดซื้อ… 



130 
 

 
1. ประสานงานด้านการจัดซื้อตามหนังสือขออนุมัติด าเนินการ ตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ 
2. เก็บและรวบรวมข่าวสารที่จ าเป็นต่อการจัดซื้อ ได้แก่ ราคาพัสดุสินค้าคงคลัง อัตราการใช้แหล่งขาย 

คุณลักษณะเฉพาะและข้อมูลที่เก่ียวกับพัสดุ เช่น แคตตาล็อกวิธีใช้ส่วนประกอบ วิธีการผลิต ฯลฯ 
 3. การพิจารณาความจ าเป็นในการจัดซื้อ รวมทั้งรายละเอียดพัสดุที่ใช้ทดแทนกันได้ 

4. จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนหรือสินค้าต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการและทันสมัย 
5. ตรวจสอบราคาเปรียบเทียบราคาและมีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้ันตอนหรือใช้ข้อมูลในการจัดซื้อใน  

กรณีท่ีมีการจัดซื้อในรูปคณะกรรมการ  
6. จัดท าและตรวจสอบเอกสารในการสั่งซื้อตลอดจนตกลงเรื่องเครดิตเงื่อนไขในการช าระเงินกับร้านค้า 
7. รวบรวมเอกสารหลักฐานในการสั่งซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น ใบส่งของ โดยแนบหลักฐานใบสั่งซื้อ

ของแต่ละหน่วยงานและใบส่งสินค้ามาพร้อมใบวางบิลส่งการเงินเพื่อท าเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป 
8. ด าเนินการซื้อ 

8.1 รับใบขอสั่งซื้อหรือใบเบิกจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มงาน 
8.2 ในกรณีที่รายการที่มีอยู่ในคลังพัสดุให้ทางผู้ท าหน้าที่ดูแลการเบิกพัสดุเป็นผู้ด าเนินงานในการจ่าย

ให้กับหน่วยงานที่ต้องการภายใน 1 วัน 
8.3 ในกรณีที่รายการพัสดุไม่มีในคลังพัสดุหน่วยงานจัดซื้อต้องด าเนินการโดยสอบถามรายละเอียดกับ

หน่วยงานที่ต้องการ พร้อมทั้งท าใบสั่งซื้อ เสนอ ผู้อ านวยการอนุมัติซ้ือและท าการสั่งซื้อโดยอยู่ในงบประมาณ     
ที่ได้รับอนุมัติไว้ 

8.4 การรับพัสดุให้รับได้ภายใน 7 วันหลังจากวันรับใบขอสั่งซื้อจากกลุ่มงานต่างๆ 
8.5 ในกรณีที่สินค้าหรือพัสดุที่หน่วยงานต้องการเป็นชนิดที่ไม่มีในท้องตลาดต้องสั่งท าเช่นการจัดพิมพ์

เอกสารต่างๆเป็นงานที่ต้องใช้เวลาการรับพัสดุจะได้รับเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบหลังจากหน่วยงานจัดซื้อตกลง 
กับผู้รับจ้างแล้ว 

8.6 ในกรณีที่งานจัดซื้อไม่สามารถไปซื้อพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆได้มอบหมายให้หน่วยงานนั้นไป
จัดซื้อเองและงานจัดซื้อเป็นผู้ตรวจเช็คพัสดุอีกครั้งหนึ่ง 

9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานทะเบียนและทรัพย์สิน 
งานทะเบียนและทรัพย์สินมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทะเบียนและทรัพย์สิน  

ให้ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ ในเรื่องต่อไปนี้ 
1. ตรวจรับสินค้าตามใบส่งของจากร้านค้า 
2. ลงทะเบียนสินทรัพย์ที่รับเข้า ก่อนแจกจ่ายไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานต่าง ๆ 
3. เก็บรักษาสินทรัพย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามทะเบียนสินทรัพย์ 
4. ประสานกับงานจัดซื้อ กรณีโรงเรียนต้องการพัสดุ อุปกรณ์เร่งด่วน 
5. จัดท าทะเบียนสินทรัพย์แยกตามประเภท และสถานที่จัดเก็บ โดยแยกประเภทสินทรัพย์ และรหัสสินทรัพย์ 

            6. จัดท าใบรายการซื้อสินทรัพย์ประจ าเดือน 
7. ร่วมกับฝุายบริหารตรวจสอบยอดสินทรัพย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และปรับปรุงทะเบียนสินทรัพย์  ที่มีอยู่จริง 
8. ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ตามใบแจ้งจ าหน่ายจากฝุายบริหารหรือหน่วยงานอื่นๆ 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
/9. คณะกรรมการกลุ่มงานอาคารสถานที่... 
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9. คณะกรรมการกลุ่มงานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย 
1. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว                   ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์                   รองประธานกรรมการ 
3. นายจารึก  ใบกุ                   กรรมการ 
4. นางสายทอง  หลากจิตร                  กรรมการ 
5. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                  กรรมการ 
6. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                  กรรมการ 
7. นางสาวกรกช  วิสุทธิลักษณ์                 กรรมการ 
8. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์                กรรมการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง              กรรมการ 
10. นายจตุพล  เป็งทา                  กรรมการ 
11. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง                  กรรมการ 
1๒. นายติณณภัทร์ นาคม                  กรรมการ 
1๓. นายจีระศักดิ์ พวงขจร                   กรรมการและเลขานุการ 
1๔. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. หัวหน้าก ากับดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบ ประกอบด้วย 

        อาคาร 1 ประกอบด้วย 
1. นายจารึก  ใบกุ                   หัวหน้า 
2. นางสารภี  หงษ์ทอง                   ผู้ช่วย 
อาคาร 2 ประกอบด้วย 
1. นางสุภาวดี  นวลจีน                   หัวหน้า 
2. นายธนดล  คงอ่ิม                   ผู้ช่วย 
อาคาร 3 ประกอบด้วย 
1. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                  หัวหน้า 
2. นายชุม  อุสาหะ                   ผู้ช่วย 
อาคาร 4 ประกอบด้วย 
1. นางสายทอง  หลากจิตร                 หัวหน้า 
2. นายบุญสม  อ าพวัน                   ผู้ช่วย 
อาคารโรงอาหาร ประกอบด้วย 
1. นางจริญ  สระชุ่ม                   หัวหน้า 
2. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี                ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสายลม  ขวัญเขียว          ผู้ช่วย 

        อาคารบ้านพักครู ประกอบด้วย 
1. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                  หัวหน้า 
2. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                ผู้ช่วย 
 
 

/อาคารห้องสมุด... 
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อาคารห้องสมุด ประกอบด้วย 
1. นางอาภรณ์  มนตรี                   หัวหน้า 
2. นายนรินทร  มนตรี                  ผู้ช่วย  

        3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง             ผู้ช่วย 
4. นายจตุพล  เป็งทา                  ผู้ช่วย 

หอประชุมเกตุเพชร ประกอบด้วย 
1. นายศศิน  คมข า                  หัวหน้า 
2. นายเสน่ห์  ส้มโต                   ผู้ช่วย 

อาคารโรงกรองน้ า ประกอบด้วย 
1. นางสาวกรกช  วิสุทธิ์ลักษณ์                หัวหน้า 
2. นายเสกสรร  มั่นระวัง                  ผู้ช่วย 

ห้องน้ าชาย ม.ปลาย หลังอาคาร 4       นายบุญสม อ าพวัน 
ห้องน้ าชาย ม.ต้น หลังอาคาร 3, หลังอาคารศรีเมือง  นายชุม อุสาหะ , นายเสน่ห์ ส้มโต 
ห้องน้ าหญิง ม.ต้น หลังอาคาร 3        นายชุม อุสาหะ 
ห้องน้ าหญิง ข้างอาคาร 3          นายชุม อุสาหะ 
ห้องน้ าหอประชุมเกตุเพชรชั้นบน       นายเสน่ห์ ส้มโต 
ห้องน้ า ททบ. 5           นายธนดล คงอ่ิม 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
ก ากับดูแลและวางมาตรการ การใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความคุ้มค่า และ

เป็นไปตามนโยบายประหยัดของระบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก ากับการใช้กิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง 

        2. งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย  
  1. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์               หัวหน้า 
  2. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                ผู้ช่วย 
  3. นายจารึก  ใบกุ                   ผู้ช่วย 
  4. นายเสกสรร  มั่นระวัง                 ผู้ช่วย 
 

  มีหน้าที่/ภาระงาน 
       ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น วางแผนขออนุมัติจัดซื้อในวงเงินงบประมาณท่ีอนุมัติตามแผนปฏิบัติการ 

จัดท าบัญชีควบคุมการใช้และบัญชีตรวจสอบวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งวางแผนบ ารุงรักษา 
ให้สามารถใช้อย่างคุ้มค่า สนองนโยบาย ประหยัด ประโยชน์และยั่งยืน 
 

3. งานปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และการก่อสร้างเพิ่มเติม (กรณีได้รับงบสนับสนุน) ประกอบด้วย 
1. นายจีระศักดิ ์ พวงขจร                  หัวหน้า 
2. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                ผู้ช่วย 
3. นายจารึก  ใบกุ                   ผู้ช่วย 
๔. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง            ผู้ช่วย 
๕. นายศศิน  คมข า            ผู้ช่วย 
๖. นายติณณภัทร์  นาคม                  ผู้ช่วย 
๗. นายเสกสรร  มั่นระวัง                  ผู้ช่วย 

        /มีหน้าที่/ภาระงาน… 
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มีหน้าที่/ภาระงาน 
              วางแผนจัดท าโครงการ เสนอของบประมาณและด าเนินการให้อาคารเรียน อาคารประกอบการ       
อยู่ในสถานะพร้อมใช้และปลอดภัย 
 

4. งานปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
1. นายจตุพล  เป็งทา                  หัวหน้า 
2. นายจารึก  ใบกุ                   ผู้ช่วย 
3. นางสุภาวดี  นวลจีน                  ผู้ช่วย 
4. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                 ผู้ช่วย 
5. นางสายทอง  หลากจิตร                 ผู้ช่วย 
6. นางมะลิวัลย์ ทองอิน                   ผู้ช่วย 
7. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                 ผู้ช่วย 
๘. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์         ผู้ช่วย 
๙. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์                  ผู้ช่วย 
๑๐. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง          ผู้ช่วย 
๑๑. นายศศิน  คมข า    ผู้ช่วย 
1๒. นายติณณภัทร์  นาคม                 ผู้ช่วย 
1๓. นายเสกสรร  มั่นระวัง                 ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
ปรับปรุง เสริมสร้าง คงสภาพภูมิทัศน์ให้สมบูรณ์ วางแผนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง พร้อมก าหนด

มอบหมายการบ ารุงดูแลรักษาให้คงสภาพยั่งยืน คุ้มแก่การลงทุน เพ่ิมการดูแลความสะอาดเป็นกรณี 
พิเศษ ท ากิจกรรม 5 ส. มาเปน็ตัวก ากับ 

5. งานก าจัดสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย 
1. นายจีระศักดิ ์ พวงขจร                  หัวหน้า 
2. นายจารึก  ใบกุ                   ผู้ช่วย 
3. นายติณณภัทร์  นาคม                  ผู้ช่วย 
4. นายเสกสรร  มั่นระวัง                  ผู้ช่วย 
5. นายชุม  อุสาหะ                   ผู้ช่วย 
6. นายธนดล  คงอ่ิม                   ผู้ช่วย 
7. นายเสน่ห์  ส้มโต                   ผู้ช่วย 
8. นายบุญสม  อ าพวัน                   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
ก ากับดูแลห้องน้ า ห้องส้วมของครู นักเรียน วางแผนบ ารุงรักษา ดูแลท าความสะอาด จัดหาวัสดุอุปกรณ์   

ท าความสะอาด จัดท าบรรยากาศให้เอ้ือต่อการรับบริการ มอบหมายนักเรียนท าความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอ 
 
 
 

/6. งานรายงาน... 
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6. งานรายงาน ประกอบด้วย 
1. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                 หัวหน้า 
2. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์                ผู้ช่วย 
3. นางสาวพิสมร  ภูธร                  ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
รวบรวม สรุปผล และประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานอาคารสถานที่เพ่ือ 

รายงานผลการปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. งานการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 
1. นายสุติ  คงเผื่อน                  หัวหน้า 
2. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์          ผู้ช่วย 
๓. นายศศิน  คมข า            ผู้ช่วย 
๔. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง            ผู้ช่วย 
๕. นายธนดล  คงอ่ิม            ผู้ช่วย 
๖. นายชุม  อุสาหะ                   ผู้ช่วย 
๗. นายบุญสม  อ าพวัน                   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
      พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้มากที่สุด ด าเนินการพัฒนา 

บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพและพร้อมปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้จนบรรลุเปูาหมาย 

8. งานดูแลรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
1. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                  หัวหน้า 
2. นายจารึก  ใบกุ                   ผู้ช่วย 
3. นายติณณภัทร์  นาคม                  ผู้ช่วย 
4. นายเสกสรร  มั่นระวัง                  ผู้ช่วย 
5. นายชุม  อุสาหะ                   ผู้ช่วย 
6. นายธนดล  คงอ่ิม                   ผู้ช่วย 
7. นายเสน่ห์  ส้มโต                   ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
     จัดการงานด้านรักษาความปลอดภัยที่มุ่งเน้น ศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 

ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ และเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีขวัญก าลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

9. งานพนักงานบริการ ประกอบด้วย 
1. นางสาวกรกช  วิสุทธิลักษณ์                หัวหน้า 
2. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์                ผู้ช่วย 
3. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง                  ผู้ช่วย 
4. นางสาวพิสมร  ภูธร                  ผู้ช่วย 
 

/มีหน้าที่/ภาระงาน... 
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 มีหน้าที่/ภาระงาน 
     ให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืน 

10. งานสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 
1. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                  หัวหน้า 
2. นางสาวกรกช  วิสุทธิลักษณ์                ผู้ช่วย 
3. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์                ผู้ช่วย 
4. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                 ผู้ช่วย 
5. นายติณณภัทร์  นาคม                  ผู้ช่วย 

 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
       ควบคมุดูแล ติดตั้ง ต่อเติม และซ่อมบ ารุงงานไฟฟูา ประปา ของโรงเรียนให้มีใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ควบคุมดูแลจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
11. งานยานพาหนะ ประกอบด้วย 

1. นายจารึก  ใบกุ                   หัวหน้า 
2. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                  ผู้ช่วย 
3. นายประจญ  พันธุ์พืช                   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
     ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานยานพาหนะ ให้ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และ 

มีประสิทธิภาพ ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง ยานพาหนะของโรงเรียนและบันทึกการใช้งานประจ าวัน รวมถึงการควบคุม 
ดูแลการใช้รถของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

         ให้คณะครูที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 

  (นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎มีมติเห็นชอบ รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   

 
 
 

(ลงชื่อ)  
  (นายอนุสนธิ์  ต๎นประสงค์)  

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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