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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self–Assessment Report : SAR)

1
คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR) โรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปี
การศึกษาที่ผํานมา ให๎ต๎นสังกัดหนํวยงานต๎นสังกัด หรือ หนํวยงานที่กากับดูแล และสาธารณชนได๎รับทราบ
ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎
สะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให๎ดีขึ้น อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช๎เป็น
ข๎อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตํอไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู๎ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายที่มีสํวนรํวมในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment
Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ คณะผู๎จัดทาหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ตํอการนาไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตํอไป

(นายประกอบ พงศ์พันธ์)
ผู๎อานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
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3
บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตั้งอยูํเลขที่ 147 หมูํ 4 ตาบลไกรกลาง อาเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีจานวนนักเรียน 978 คน มีข๎าราชการครู
จานวน 53 คน ผู๎บริหารจานวน 2 คน ผู๎อานวยการโรงเรียน คือ นายประกอบ พงศ์พันธ์ดารงตาแหนํง
ผู๎อานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎มีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบโดยใช๎วงจรคุณภาพ (PDCA)
จากการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวํา
ด้านคุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได๎ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการพัฒนานักเรียนสูํมาตรฐานสากล
สามารถบูรณาการทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และปลูกฝังให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนามาเป็นหลักคิดในการดาเนินงาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และคํานิยมที่ดี มีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะ
และสุนทรียภาพที่ดี สํงผลให๎มีคุณภาพ ด๎านผู๎เรียนดังนี้
1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6 กลุํมสาระการเรียนรู๎ สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
3. ผลการประเมินการอํานคิดวิเคราะห์เขียน สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
4. ผลการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 ได๎รับรางวัล
เหรียญทอง จานวน 55 รายการ เหรียญเงิน จานวน 15 รายการ และเหรียญทองแดง 7 รายการ และ
การแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ได๎รับรางวัล เหรียญทอง จานวน
6 รายการ เหรียญทองแดง จานวน 1 รายการ
5. ผู๎เรียนมีทักษะในการดารงชีวิต และสามารถนาความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน โดย
น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการทางาน
6. ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมที่ดี มีความภูมิใจในท๎องถิ่น
และความเป็นไทย ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี
ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีระบบการทางาน 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 กาหนด
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เป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดทาแผนยุทธ์ศาสตร์
แผนปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษาและผลการดาเนินการปีที่ผํานมา พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพครู พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎
สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลด๎านการบริหารจัดการ ดังนี้
1. ผํานการประเมินของแหํงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC QA) ระดับ
SCQA ซึ่งแสดงการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจาปี พ.ศ.2561
เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2562 จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎
เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับภาค ภายใต๎ โครงการ TFE
Teams For Education) ประจาปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 จาก สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. ได๎รับรางวัล กลุํมพลังเครือขํายเยาวชนที่มีจิตอาสา ดีเดํน สํงเสริมศีล 5 คํานิยมหลัก 12
ประการ และขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
ภายใต๎ โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2563 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
4. เป็นต๎นแบบการเรียน กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมและจิตอาสา โครงการคํายกล๎าแผํนดิน
ละอํอนกล๎าดี ประจาปี 2562 ภายใต๎กองทุนสํงเสริมการเผยแผํพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จาก กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โดยครูผู๎สอนทุกคนต๎องมีการวิเคราะห์
หลักสูตร จัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎และจัด กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ สํงเสริมให๎ครู
จัดการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ (Active learning) ให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร๎างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครูและผู๎เรียน ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ ตลอดจนนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งรํวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และประสบการณ์ (PLC) ระหวํางครู ด๎วยกัน เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
จุดเดํนของการดาเนินงานด๎านกระบวนการจัดกาเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ คือ จัด
กระบวนการเรียนการสอนผํานกระบวนการคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยน๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักคิดในการดาเนินงาน นาสูํการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเดํน คือ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด
ในการดาเนินงาน และจะมีแผนพัฒนา แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎สูงขึ้นตํอไป คือ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน จะดาเนินการ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎สูงกวํา

5
คําเป้าหมายที่กาหนด และมีผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น 2) สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อ
พัฒนาทักษะความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 ผํานกระบวนการสร๎างนวัตกรรม 3) พัฒนาผู๎เรียน
ให๎เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการนาเสนอและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ได๎อยํางสมเหตุสมผล 4) สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนเกํง คนดี มีจิต
อาสาและรํวมรับผิดชอบสังคม ด๎าน กระบวนการบริหารและการจัดการ จะมีแนวทางพัฒนา คือ
1) เรํงดาเนินการพัฒนาด๎านวิชาการที่เน๎นคุณภาพของผู๎เรียนตามหลักสูตรให๎ครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย
2) สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาความเข๎มแข็ง และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 3) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญพร๎อมทั้งนิเทศ
การสอนอยํางตํอเนื่อง 4)พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของครู บุคลากร นักเรียนและ
สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและคุ๎มคํา ด้าน
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จะมีแนวทางพัฒนา ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อยํางหลากหลายและใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนา
ตนเอง 2) จัดกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาครูในด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ 3)
จัดกิจกรรมสํงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา 4) จัดกิจกรรมเพื่อให๎ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให๎
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสาเร็จเชิงประจักษ์ และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ตํอไป

6
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ที่ตั้ง 147 ตาบล ไกรกลาง อาเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 จานวนบุคลากร (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
บุคลากร
จานวน

ผู้บริหาร
2

ครูผู้สอน
51

พนักงานราชการ
1

ครูอัตราจ้าง
2

อื่น ๆ
10

2.1.1 ครูประจาการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 นางวริศรา เรียงเรียบ
2 นางบุญเกิด บุญติด
3 วําที่ ร.ต.ศักดิ์ธรรมนูญ
หงษ์ทอง
4 นายจีระศักดิ์ พวงขจร
5 นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข
6 นายจตุพล เป็งทา
7 นายธรรมกีรติ บวบมี

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

38
43
43

10
17
8

คศ.2
คศ.2
คศ.2

48
33
40

8
5
1 ปี
6 เดือน
1 ปี
6 เดือน

คศ.2
คศ.1
ครูผู๎ชํวย

26

ครูผู๎ชํวย

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

ชั่วโมงสอน/
สัปดาห์

ค.ม. บริหารการศึกษา
ศศ.ม. ภาษาไทย
กศ.ม. บริหารการศึกษา

ภาษาไทย ม.1
ภาษาไทย ม.5
ภาษาไทย ม.4

27
22
23

ค.บ. ภาษาไทย
กศ.บ. ภาษาไทย
ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
กศ.บ. ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.3
ภาษาไทย ม.2
ภาษาไทย ม.2

24
27
25

ภาษาไทย ม.6

24

7
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชยั
2 นางบุญสม อินทร์สอน
3 นางมะลิวัลย์ ทองอิน
4 นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
5 นางศิรดา เนียมหอม
6 นางสาวรัตติยากรณ์ อัมพวัน
7 นางปราณี มั่นประสงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 นายสุติ คงเผื่อน
2 นางศิวาพร ศรีวราพงศ์
3 นางนิภาวรรณ เกตุสาคร
4 นางสาวสายทิพย์ อ๏อดพันธ์
5 นายนรินทร มนตรี

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

ชั่วโมงสอน/
สัปดาห์

46
49
39
39
39
36
37

13
22
15
16
16
13
12

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3

ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

สถิติประยุกต์
สถิติประยุกต์
วิจัยและวัดผล
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.3
คณิตศาสตร์ ม.2
คณิตศาสตร์ ม.5,6
คณิตศาสตร์ ม.4
คณิตศาสตร์ ม.2
คณิตศาสตร์ ม.5,6
คณิตศาสตร์ ม.1

23
27
22
22
21
22
27

49
53
48
44
54

26
30
25
16
31

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2

ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.

วิทยาศาสตร์ ม.2
ฟิสิกส์ ม.4
ชีววิทยา ม.5
ฟิสิกส์ ม.6
ฟิสิกส์ ม.5

27
22
21
20
22

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.1
ครูผู๎ชํวย

ศษ.ม.
ค.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
ศษ.บ

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วัดผลประเมินผล
การศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิทยาศาสตร์ศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา ม.4
โลกดาราศาสตร์ ม.4
เคมี ม.5
เคมี ม.4,6
วิทยาศาสตร์ ม.1
วิทยาศาสตร์ ม.3

24
22
23
24
27
28

คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1

ศศ.ม.
กศ.บ.
ศษ.ม.
กศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.6
ภาษาอังกฤษ ม.1
ภาษาอังกฤษ ม.4
ภาษาอังกฤษ ม.5
ภาษาอังกฤษ ม.2
ภาษาจีน ม.4-6
ภาษาอังกฤษ ม.1,3

26
30
22
24
30
24
30

คศ.3
คศ.3
คศ.1
คศ.2
ครูผู๎ชํวย

ศษ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
วท.บ.

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
คอมพิวเตอร์
การเกษตร
คหกรรมศาสตร์
(อาหารโภชนาการ)

ศิลปะ ม.4
คอมพิวเตอร์ ม.3
คอมพิวเตอร์ ม.4
งานเกษตร ม.1
การงานอาชีพ ม.1

16
27
22
23
27

คศ.3
คศ.3
ครูผู๎ชํวย
ครูผู๎ชํวย

ค.บ.
กศ.บ.
ศษ.บ
วท.บ.

พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์

6 นางสาวอภิวรรณ แก๎วภูสี
37
14
7 น.ส.รพี อาภัย
45
10
8 นางนวนิตย์ เดํนสมบูรณ์
34
11
9 นางสาวชลกาล แก๎วทุํง
41
11
10 นายจารึก ใบกุ
31
7
11 นางสาวศศินา เมฆพัฒน์
25 11 เดือน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 น.ส.ศิริภรณ์ แก๎วพันสี
45
23
2 นางวราภรณ์ พันธุพ์ ืช
55
33
3 นางสายทอง หลากจิตร
57
35
4 น.ส.ประพาพร ไกรกิจราษฎร์
44
21
5 นางสุภาวดี นวลจีน
44
19
6 นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย
32
8
7 นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์ 32
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 นางน้าเงิน ศรีสุขวัฒนุกุล
55
33
2 นางสิราวรรณ ศรีมํวง
33
10
3 นางอรสา ศรีสันต์
37
4
4 นายเฉลิมพงศ์ ศรีมํวง
37
6
5 นางสาวหทัยชนก สิงห์คา
33
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1 นางจริญ สระชุํม
56
2 นายวัชรินทร์ มํวงเขียว
59
3 นางสาวศศิพร จันทร์ศรี
29
4 นางสาวสายลม ขวัญเขียว
27

16
37
1
11 เดือน

สุขและพลศึกษา ม.2,3,5
สุขและพลศึกษา ม.6
พลศึกษา ม.1-6
สุขศึกษาพลศึกษา ม.3,6

25
5
25
24

8

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 นางสมพร สินสมุทร
52
26

วุฒิ

คศ.3

กศ.บ.

วิชาเอก

สังคมศึกษา

สังคม ม.1,3/หน๎าที่พลเมือง
ม.1
จิตวิทยาแนะแนว ประวัติศาสตร์ ม.1-3
สังคมศึกษา
สังคม/หน๎าที่พลเมือง ม.2
สังคมศึกษา
สังคม ม.3,6/หน๎าที่พลเมือง
ม.3 / พระพุทธ ม.6
สังคมศึกษา
สังคม ม.3/ศาสนาสากล ม.4/
หน๎าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ ม.5
การพัฒนา
ประวัติศาสตร์
หลักสูตรและ
ม.4-6
การสอน

33

ศิลปะ ดนตรี
ม.3,4,6
ศิลปะ ดนตรี
ม.1,2,3

28

ศิลปะ ม.2

26

2
3
4

นางอาภรณ์ มนตรี
นางเพชรรัตน์ ทับจาก
นายชลอ ทิพวัน

53
56
54

27
29
31

คศ.3
คศ.3
คศ.2

กศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.

5

นางสาวพิสมร ภูธร

27

3

คศ.1

ศศ.บ.

6

นางสาวกฤตยาพร
อมรวัฒนานุกุล

30

1 ปี
6 เดือน

33

10

คศ.2

กศ.บ.

ดนตรีศึกษา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา
ศิลปกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1 นายกรกช อ่าทิม

ครูผู๎ชํวย กศ.ม.

2

นางสาวจิรสุดา พยอม

42

17

คศ.2

ค.บ.

3

นายศศิน คมขา

40

5

คศ.1

ศษ.บ

สอนวิชา/ชั้น

ชั่วโมงสอน/
สัปดาห์

21
33
24
31

33

26

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 49 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.08
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00
2.1.2 ครูอัตราจ๎าง (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

1. นายติณณภัทร์ นาคม
(พนักงานราชการ)
2. นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง
3 Ms.Imelda Delrio Doysabas

29

ประสบการณ์
การสอน (ปี)
4 ปี

31
52

2 ปี
4 ปี

4

Miss.Avon Christienie Delrio
Doysabas

31

4 ปี

5
6

นางสาวศิริรัตน์ ชํวงโชติ
นางสาวธัญชนก วงษ์บ๎านใหมํ

31
26

6 ปี
1 ปี

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

ค.บ.

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์/สังคม/
หน๎าที่พลเมือง ม.5

เงิน สพม.

ศศ.บ.

ภาษาไทย

ธุรการโรงเรียน
ภาษาอังกฤษ/
ม.4-6

เงิน สพม.
เงินนอก
งบประมาณ

Bachelor of Secondary
Education in Physical
Education
Bachelor of Business
ภาษาอังกฤษ/
Administration in Human
ม.1-3
Resource Manangement

บธ.บ.
บธ.บ.

การจัดการทั่วไป
การเงิน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

เงินนอก
งบประมาณ
เงิน สพม.
เงิน สพม.
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2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตารางและแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
บุคลากร
จานวน
7, 11%
23, 35%
ต่ากวําปริญญาตรี
7
ปริญญาตรี
36
ปริญญาโท
23
36, 54%
ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
66

ต่ากวําปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

3. ข้อมูลนักเรียน
1. จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 978 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ( ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2562)
ระดับชั้นเรียน
ม.1
ม. 2
ม. 3
รวม
ม. 4
ม. 5
ม. 6
รวม
รวมทั้งหมด

จานวนห้อง
6
6
5
17
4
5
4
13
30

เพศ
ชาย
111
109
86
306
83
63
50
196
502

หญิง
99
107
77
283
81
58
54
193
476

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัตราสํวนครู : นักเรียน 1: 19.18

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

210
216
163
589
164
121
104
389
978

35.00
36.00
32.60
34.65
41.0
24.20
29.92
32.92
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2. จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 947 คน
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง
เพศ
ชาย
ม.1
6
110
ม. 2
6
104
ม. 3
5
85
รวม
17
299
ม. 4
4
79
ม. 5
5
60
ม. 6
4
49
รวม
13
188
รวมทั้งหมด
30
487

จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

หญิง
98
104
77
279
73
57
51
181
460

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

208
208
162
578
152
117
100
369
947

34.67
34.67
32.40
34.00
38.00
23.40
25.00
28.38
31.57

3. จานวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2562
ตารางและแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560-2562
300

ระดับชั้น/ปีการศึกษา ม.1
2560
179
2561
228
2562
210

ม.4
134
133
164

179

228 210

200

134 133

164

2560
2561

100

2562

0

ม.1

ม.4

4. จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ สสส. 926 คน
คิดเป็นร๎อยละ 96.75
5. จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 923 คน คิดเป็นร๎อยละ 97.47
6. จานวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน
คิดเป็นร๎อยละ 0.21
7. จานวนนักเรียนมีความบกพรํองทางการศึกษา 50 คน
คิดเป็นร๎อยละ 5.28
8. จานวนนักเรียนที่ปัญญาเลิศ 0 คน
คิดเป็นร๎อยละ 0.00
9. จานวนนักเรียนที่ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ 35 คน
คิดเป็นร๎อยละ 3.70
10. จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน ) 31 คน
คิดเป็นร๎อยละ 3.27
11. สถิติการขาดเรียน 47 คน
คิดเป็นร๎อยละ 4.81
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12. จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น 1 คน
คิดเป็นร๎อยละ 0.11
13. จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 158 คน
คิดเป็นร๎อยละ 97.53
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 92 คน
คิดเป็นร๎อยละ 92.00
14. จานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 947 คน
คิดเป็นร๎อยละ 100.00
15. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง 947คน
คิดเป็นร๎อยละ 100.00
16. จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 947 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00
17. จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 947 คน
คิดเป็นร๎อยละ 100.00
18. จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยํางสม่าเสมอ 947 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00
19. จานวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 947 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00
20. จานวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามที่
กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 947 คน คิดเป็นร๎อยละ 100.00
4. ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ
รวมรายรับ

จานวน/บาท
รายจ่าย
26,580,489.40 งบดาเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง
8,392,725.41 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
9,241.30 งบอื่นๆ
34982,456.11
รวมรายจ่าย

จานวน/บาท
26,580,489.40
6,072,195.76
9,241.30
32,661,926.46

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง คิดเป็นร๎อยละ 75.98 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 24.02 ของรายรับ
5. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไรํ
มีจานวน 14,287 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 54,259 คน บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน
ด๎านภูมิศาสตร์ ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุโขทัย ทิศเหนือ ติดทุํงนา ทิศใต๎ ติดหมูํบ๎าน บ๎านแป้ง
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ทิศตะวันออก ติดวัดศรีเมือง และทิศตะวันตก ติดทุํงนา โรงเรียนตั้งอยูํบนที่ราบลุํม น้าทํวมถึง พื้นที่เดิม
เป็นทุํงนา มีคลองลาขวัญผํานกลางระหวํางวัดศรีเมืองกับโรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม
ทานา ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ
เทศกาลกินปลา
2. ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว 76,309 บาท /คน/ปี
3. โอกาสและข๎อจากัดของโรงเรียน
3.1 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกโรงเรียน พบวําสภาพแวดล๎อมภายนอกเป็น
ปัจจัยเอื้อ หรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด๎านสังคมวัฒนธรรม แม๎วํา
ผู๎ปกครองจะไมํได๎อยูํกับนักเรียน แตํชุมชนยังชํวยดูแลเยาวชนในหมูํบ๎าน ผู๎ปกครองและชุมชนกาลังเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและคาดไมํถึง ผู๎ปกครองและชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจอยูํในเกณฑ์
คํอนข๎างยากจน นอกจากนี้โรงเรียนยังได๎รับการสนับสนุนจากองค์กรสํวนท๎องถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 2542 เอื้อให๎โรงเรียนสามารถดาเนินการพัฒนาการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนได๎รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให๎จัดทาโครงการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษาให๎นักเรียนได๎อยํางพอเพียงในทุกปีการศึกษา
3.2 สภาพแวดล๎อมด๎านปัจจัยภายในโรงเรียน ในสํวนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอื้อตํอการพัฒนา
คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอานาจโดยเน๎นการมีสํวนรํวม มีโครงสร๎างและ
นโยบายดาเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร๎อมที่จะ
พัฒนาตนเองอยูํเสมอ มีระบบการใช๎จํายเงินถูกต๎องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได๎ ทาให๎จัดการศึกษา
ของโรงเรียนเป็นไปอยํางมีระบบ ในด๎านผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความสาเร็จในการกลํอม
เกลานักเรียนตามแนววิถีพุทธ สํงผลให๎นักเรียนมีความประพฤติอยูํในเกณฑ์ดี นักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการเรียนตํอมากกวํา 70 % โรงเรียนมีจุดอํอนอยูํบ๎างในด๎านของการกากับดูแล
ติดตามงานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด แตํถือวําเป็นจุดอํอนที่สามารถแก๎ไขได๎โดยการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎
ความสามารถในการรายงานโดยเฉพาะการรายงานหลังดาเนินการ
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกที่เอื้อและเป็น
โอกาสตํอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสูํโรงเรียน
วิถีพุทธจิตอาสา เป็นศูนย์การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโรงเรียนดี
ใกล๎บ๎าน
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ (ระดับ 4)
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ ตามศักยภาพของผู๎เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2562) มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน โดยมีทั้งการ
จัดการเรียนรู๎ทั้งรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Active leaning แบบใช๎กระบวนการคิดกระบวนการแก๎ปัญหา
เป็นหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน ในด๎านการอําน เขียน สื่อสาร และคิดคานวณ โรงเรียนได๎จัดกิจกรรม
สมุดสื่อใยรัก โครงการคลินิกภาษา เพื่อแก๎ปัญหานักเรียนด๎านการอําน การเขียน และการสื่อสาร สํวนใน
ด๎านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนคิดเห็น และแก๎ปัญหา
พร๎อมทั้งให๎นักเรียนสามารถนาความรู๎มาสร๎างนวัตกรรมได๎ โรงเรียนได๎จัดโครงการบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการใช๎เวลาในชํวง13.00-15.30 น. ของทุกบํายวันศุกร์ได๎เรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทาโครงงาน ควบคูํไปกับการเรียนการสอนของแตํละระดับชั้น และ 8 กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ โดยนักเรียนจะได๎ทาโครงงาน และจัดนาเสนอในวันบูรณาการกํอนสิ้นปีการศึกษา พร๎อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ให๎กับนักเรียนภายในและนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกใช๎เทคโนโลยี
และการสื่อสาร ใช๎ความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และสํงเสริมให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํองานอาชีพตําง ๆ พร๎อมทั้ง
น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการดาเนินโครงงานของนักเรียนทุกคน ทุก
ระดับชั้น สํงผลให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการดารงชีวิตและสามารถนาความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมที่ดี มีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับความแตกตําง
ระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี
นอกจากนี้ สถานศึกษาได๎ดาเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน โดยการพัฒนาด๎านคุณธรรม
จริยธรรม ตามวัยของผู๎เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อีกทั้งการจัดกิจกรรม โดย
น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการพัฒนาผู๎เรียน จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม
คํายคุณธรรม จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมรายห๎องเรียน ภาคเรียนละ 1 โครงงาน อบรมให๎ความรู๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับนักเรียนที่เข๎าใหมํ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ทุกปี
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมตามแนว
โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมฐานคุณธรรม (สวดมนต์แปล สมาธิ แผํเมตตา สัจจะออมบุญทุกวันอังคาร)
กิจกรรมจิตอาสา อาทิเชํน กิจกรรมจิตอาสาต๎นกล๎าทาดี ศรีกงไกรลาศ กิจกรรมลูกเสือ ร.ด.จิตอาสา
กิจกรรม 5ส ดูแลแหลํงเรียนรู๎ เป็นต๎น แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันและกัน มีระบบการแนะแนว ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ นาความรู๎ภูมิปัญญาในท๎องถิ่นมารํวมจัดกิจกรรมและหลักสูตรเสริม
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ทักษะ ได๎แกํ การทากระทง การทาบายศรี สวนสมุนไพร การทาปุ๋ยหมัก การละเลํนพื้นบ๎านมังคละเภรี
จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาวะรํางกายและจิตสังคม ด๎วยโครงการนันทนาการสืบสานตานานศิลป์ ดนตรีและ
กีฬา โดยดาเนินการจัดกิจกรรม โดยใช๎ชํวงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ให๎นักเรียนเลือกชนิดกีฬาที่ตนเองถนัด
หรือสนใจ ให๎นักเรียนได๎มีโอกาสฝึกซ๎อมทุกวันจันทร์ และในเวลาหลังเลิกเรียนได๎เปิดสนามกีฬาให๎นักเรียน
และเยาวชนที่อยูํใกล๎ๆโรงเรียนได๎มาใช๎สนามในการเลํนกีฬาทุกวัน และสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านการพัฒนา
ทักษะอาชีพ เชํน การปลูกผัก ชํางไฟฟ้า การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ สวนสมุนไพรสร๎างรายได๎ การ
แกะสลักผักผลไม๎ การทาเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต๎น
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนได๎มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเอื้ออาทรตํอ
ผู๎อื่น กตัญญูกตเวทีตํอบุพการีและผู๎มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง เพื่อการอยูํรํวมกัน
อยํางมีความสุข มีความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม เป็นคนดีของสังคม ควบคูํไป
กับการดูแลให๎ผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให๎โทษ เห็นคุณคําในตนเองมี
ความมั่นใจ เป็นต๎น ในด๎านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบวําผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 6 กลุํมสาระการเรียนรู๎สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด ที่เกณฑ์เฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป ร๎อยละ 65 ของ
นักเรียนทั้งหมด และมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์
และเขียน ผลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมินการสื่อสาร คิดคานวณ และ
คิดวิเคราะห์สามารถเขียนสื่อสารได๎อยูํในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนดไว๎ คือ ร๎อยละ90
ของนักเรียนได๎ระดับดีขึ้นไป รวมไปถึงผลการประเมินความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ผู๎เรียนมี
ความสามารถในการใช๎อินเทอร์เน็ตในการสืบค๎นข๎อมูล ค๎นคว๎าเรียนรู๎สิ่งที่สนใจและสอดคล๎องกับบทเรียน
นาความรู๎ที่ได๎มาใช๎ในการเรียนรู๎ เชํน การทาโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ที่โรงเรียน
กาหนด นักเรียนเรียนจบหลักสูตรตามเวลาที่กาหนด มีทักษะการทางานรํวมกันและมีทักษะด๎านอาชีพ
สามารถจัดทาโครงงานที่เป็นพื้นฐานด๎านอาชีพ เชํน การตัดผม การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ สวน
สมุนไพรสร๎างรายได๎ การแกะสลักผักผลไม๎ การทาเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต๎น
3. ข้อมูล หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได๎ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการพัฒนานักเรียนสูํมาตรฐานสากล
สามารถบูรณาการทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และปลูกฝังให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดในการดาเนินการ ซึ่งการดาเนินการในการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกวําคําเป้าหมายที่โรงเรียน
กาหนด ดังปรากฏจากผลการประเมินในด๎านตําง ๆ ดังนี้
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึน้ ไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วิชา/ชั้น
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
IS

ม.1
59.13
78.04
67.55
62.26
71.79
95.91
73.98
96.57
0

ม.2
65.71
56.03
52.62
36.71
56.03
84.91
94.44
95.86
59.05

ม.3
70.99
75.31
65.74
60.19
74.78
91.36
69.78
81.19
0

ม.4
46.25
74.12
72.08
67.95
75.64
87.74
81.94
80.26
0

ม.5
64.56
77.18
63.14
58.68
72.59
94.83
59.48
67.89
85.34

ม.6
87.74
55.48
45.16
70.86
75.50
87.25
81.37
97.06
0

เฉลี่ยรวม
65.73
69.36
61.05
59.44
71.06
90.33
76.83
86.47
72.20

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

90.33
65.73

69.36

71.06
61.05

86.47
76.83

59.44

ผลการเรียนเฉลี่ย

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วิชา/ชั้น
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
IS

ม.1
58.25
75.57
60.44
39.08
74.39
87.38
71.07
94.95
0

ม.2
63.13
61.62
77.02
39.91
55.39
91.92
75.76
92.13
55.05

ม.3
59.49
74.68
77.85
52.53
71.26
90.82
79.66
92.68
0

ม.4
48.40
82.70
71.36
69.37
65.28
98.62
86.21
47.06
0

ม.5
70.00
85.48
57.71
59.88
63.23
92.79
86.49
71.57
95.50

ม.6
98.48
75.16
60.86
73.47
64.43
73
88
93.20
0

เฉลี่ยรวม
66.29
75.87
67.54
55.71
65.66
89.09
81.20
81.93
75.28

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

89.09
75.87
66.29

67.54

81.2

81.93

65.66
55.71
ผลการเรียนเฉลี่ย

หมายเหตุ ระดับคุณภาพ ระดับ 3 ขึ้นไป หมายถึง เกณฑ์เฉลี่ย 2.5 ขึ้นไปตามคําเป้าหมายของโรงเรียน
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562

100

89.71

90
80
70
60

66.01

79.02

72.61
64.29

84.2

68.36

57.57

50
40
30
20
10
0

ผลการเรียนเฉลี่ย
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จากร๎อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํระรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไปของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 -6 ปีการศึกษา 2562 พบวํา มีคําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ สูงกวําคําเป้าหมายที่โรงเรียน
กาหนดไว๎ คือ ระดับ 3 ขึ้นไป ได๎เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 65 จานวน 6 กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา กลุมํ สาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุํมสาระ
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ และกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สํวนอีก 2 กลุํมสาระการเรียนรู๎ มีคําผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ากวําคําเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว๎ ได๎แกํ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศและกลุํม
สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562
ระดับ/รายวิชา
คําเฉลี่ยระดับโรงเรียน
คําเฉลี่ยระดับจังหวัด
คําเฉลี่ยระดับ สพฐ.
คําเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
51.12
54.59
55.91
55.14

คณิตศาสตร์
22.18
25.37
26.98
26.73

วิทยาศาสตร์
26.90
29.62
30.22
30.07

ปีการศึกษา

ภาษาอังกฤษ
28.44
30.61
32.98
33.25

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

100
คําเฉลี่ยระดับ สพฐ.

คําเฉลี่ยระดับประเทศ

20

วิทยาศาสตร์

0
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

33.25

คณิตศาสตร์

28.44
30.61
32.98

26.9
29.62
30.22
30.07

40

22.18
25.37
26.98
26.73

60

คําเฉลี่ยระดับจังหวัด

51.12
54.59
55.91
55.14

80

คําเฉลี่ยระดับโรงเรียน
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
คําเฉลี่ยระดับโรงเรียน 36.92
17.72
คําเฉลี่ยระดับจังหวัด
40.83
22.80
คําเฉลี่ยระดับ สพฐ.
43.02
25.62
คําเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21
25.41

วิทยาศาสตร์
26.49
28.02
29.40
29.20

ภาษาอังกฤษ
23.24
25.67
28.97
29.20

สังคม
31.68
34.82
36.10
35.70

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

100

26.49
28.02
29.4
29.2

23.24
25.67
28.97
29.2

20

17.72
22.8
25.62
25.41

40

36.92
40.83
43.02
42.21

60

คําเฉลี่ยระดับจังหวัด
คําเฉลี่ยระดับประเทศ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

31.68
34.82
36.1
35.7

คําเฉลี่ยระดับโรงเรียน
คําเฉลี่ยระดับ สพฐ.

80

0
ภาษาไทย

สังคม

3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561-2562
ปีการศึกษา ภาษาไทย
2561
49.03
2562
51.12

คณิตศาสตร์
25.75
22.18

วิทยาศาสตร์
33.47
26.90

ภาษาอังกฤษ
26.46
28.44

20
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562

4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562
100
ปี 2561

80
60

ปี 2562

49.03 51.12

40

33.47

25.75 22.18

26.9

26.46 28.44

20
0
ภาษาไทย

ปีการศึกษา
2561
2562

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย
36.73
36.92

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์
22.48
17.72

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
26.95
21.96
31.36
26.49
23.24
31.68

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562

100
ปี 2561

80

ปี 2562

60
40

36.73 36.92
22.48

20

26.95 26.49

21.96 23.24

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

17.72

31.36 31.68

0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา
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1.3 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนจาแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปี
การศึกษา 2562
1) ผลการประเมินสมรรถนะ ด๎านความสามารถในการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา
2562
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปี
การศึกษา 2562
ชั้น/ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
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
แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
100
90
80
70
60

49.28

47.03

33.54

33.9

ดีมาก

52.97

52.51
46.49

50.24

50
40

66.52

66.46

66.1

พอใช๎

33.48

ปรับปรุง

30
20
10

0.00

0
ม.1

0.48
ม.2

1.00

0.00
ม.3

ม.4

0.00
ม.5

ดี

0.00
ม.6
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2) ผลการประเมินสมรรถนะ ด๎านความสามารถในการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2562
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา
2562
ชั้น/ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
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
แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
100
90

80
70
60
50

65.35
53.03
46.97

48.07

50.97

54.85

52.35
47.65

ดีมาก

52.23
47.77

43.81

40

ดี
34.65

ปรับปรุง

30
20
10
0

พอใช๎

0.00
ม.1

0.96
ม.2

ม.3

0.00

1.33

0.00
ม.4

ม.5

0.00
ม.6
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3) ผลการประเมินสมรรถนะ ด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2562
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2562
ชั้น/ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
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
แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
100

ดีมาก

90

ดี

พอใช๎

ปรับปรุง

80
70
60
50

63.86

61.54
51.09
48.91

49.76
49.76

47.65

55.8

52.35

44.2
36.14

36.79

40
30
20
10
0

0.00
ม.1

0.48
ม.2

0.00
ม.3

2.00
ม.4

0.00
ม.5

0.00
ม.6
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4) ผลการประเมินสมรรถนะ ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2562
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2562
ชั้น/ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
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
แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
100.00
90.00
80.00

70.00

63.55

61.50

60.00

62.87
ดีมาก

51.45
48.07

50.00
40.00

74.55

70.22

ดี

38.50

36.45
29.78

30.00

37.13

ปรับปรุง

25.45

20.00
10.00
0.00

พอใช๎

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6
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5) ผลการประเมินสมรรถนะ ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2562
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2562
ชั้น/ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
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
แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถนะ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00

66.46

59.56

69.31

62.21

58.48

51.21
48.31
40.44

33.54

37.79

ดีมาก
ดี

41.52

พอใช๎

30.69

30.00

ปรับปรุง

20.00
10.00
0.00

0
ม.1

0.48
ม.2

0

0

0

0

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

จากผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
ปรากฏวําผู๎เรียนผํานการประเมินระดับดีขึ้นไป สูงกวําเป้าหมายที่กาหนด 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
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1.4 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปี
การศึกษา 2562
ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปี
การศึกษา 2562
ชั้น/ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
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
แผนภูมิแสดงการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
100
90
80
70
60
50

63.39
55.45
44.55

49.76
43.72

51.41
48.59

62.87

55.18

ดีมาก

44.82

ดี
37.13

36.61

40

พอใช๎

30

ปรับปรุง

20

10
0

6.52
0.00
ม.1

ม.2

0.00

0.00

0.00

0.00

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

จากผลการประเมินความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 ปรากฏวํานักเรียนผํานการประเมินระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 98.55 ซึ่งสูงกวํา
เป้าหมายที่กาหนด คือร๎อยละ 90
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1.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
ชั้น/ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
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
แผนภูมิแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
100
90
80

73.91

69.91

70
60
50

61.2
54.48

51.34
48.66

45.52

0

ปรับปรุง

20.05

20
10

พอใช๎

29.15

30

0.00
ม.1

6.04
ม.2

ดีมาก
ดี

41.58

37.12

40

58.42

0.94

1.67

0.00

0.00

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2562 ปรากฏวํานักเรียนผํานการประเมินระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 98.24 ซึ่งสูงกวําคําเป้าหมายที่
กาหนด คือร๎อยละ 90
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1.6 ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา
2562
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา
2562
ชั้น/ระดับคุณภาพ จานวนนักเรียน จานวนนักเรียน
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
แผนภูมิแสดงการประเมินสมรรถภาพทางกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562

100

98.56

100.00

100.00

100.00

100.00

98.00

80
60
ผําน
40

ไมํผําน

20
0

1.44

ม.1

0.00

ม.2

0.00

ม.3

0.00

ม.4

0.00

ม.5

2.00

ม.6

จากผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 ปรากฏวํานักเรียนผํานการประเมิน ร๎อยละ 99.47 เป็นไปตามคําเป้าหมายที่
กาหนด คือร๎อยละ 90
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นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีความรู๎ความสามารถและศักยภาพที่แสดงถึงความ
เป็นผู๎นาด๎านวิชาการ มีความสามารถในการสื่อสาร และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได๎รับรางวัลใน
ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ดังรายการตํอไปนี้
ชื่อ สกุลนักเรียน
นางสาวสายฝน บัวบาน
นางสาวปวีณา สีโอ
นายกฤษฎา คงอิ่ม
นางสาวอังศุมารินทร์ แย๎มพราย
นายธนวัฒน์ กิ่งแก๎ว
นายชาตรี บูํอินทร์
นายพีระพล พรมทอง
นางสาวปิยธิดา อินทฤทธิ์
นางสาวสุจิตรา มั่นอ่า
นางสาวฐิติฎา สกุลรัตน์
นางสาวสุพรรษา ชานาญ
นางสาวลักสิกา สีงาม
นายบุญทวี เพชรี่
นางสาวมณีรัตน์ พันไผํ
นางสาวฐิติรัตน์ นํวมเจริญ
นายธนวัฒน์ ชาตรี
นางสาววิยดา เผือกไร
นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ร๎อน
นายวชิรวิทย์ มาทอง
นายอนนต์ ประดิษฐ์

เด็กหญิงวารีรัตน์ สิงโต
นางสาววิจิตรา นาควิจิตร
เด็กชายศตายุ ชํอดาว
นางสาวศิริพร ทักท๎วง
นางสาวสริดา บัวกลอย
นางสาวสายฝน บัวบาน
เด็กหญิงสุมณทา พิมเนียม
นางสาวอริสา น้าทิพย์
นางสาวอาทิตยา แสงดารา
เด็กชายโชติอณัณต์ ดีเหลือ
เด็กหญิงตวงพร ไผํงาม
เด็กชายธนายุทธ หนูหริ่ง
เด็กหญิงปานตะวัน สารี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลผู๎นาเยาวชนกล๎าแผํนดิน ภายใต๎โครงการกล๎าแผํนดิน
ด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีพุทธศักราช 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ปีการศึกษา 2562
เหรียญทอง การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข
ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา
2562

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

30
ชื่อ สกุลนักเรียน
เด็กชายกฤษณะ ลิ้มรส
นางสาวกัญญารัตน์ วัฒนา
นางสาวกัลย์สุดา ทองบุญมี
นายก๎องภพ แก๎วศรี
นางสาวชลดา กองเกิด
เด็กชายชัยวัตร สีสด
นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด
นางสาวณัฐภัสสร ทั่วดาว
เด็กชายณัฐวุฒิ กิ่งก๎าน
นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ร๎อน
นายธนวัฒน์ กิ่งแก๎ว
นางสาวธนารีย์ อํองเกษม
เด็กชายธีรภัทร อินสอน
นางสาวนนทรี ศรีนวล
นายบุญญฤทธิ์ ทองคง
นางสาวปิยพร อินทฤทธิ์
นางสาวพรพิมล แสงถึง
เด็กหญิงพัชธิดา บุญคุ๎ม
นางสาวภูริชญา อัมพะวัน
นายยุทธพงศ์ ทองหมื่นศรี
นางสาววราภรณ์ เมืองแก๎ว
นายชรินทร์ ยอดโปรํง
นายทิวากร แซํเลี้ยง
เด็กชายปธานิน จันขุน
เด็กหญิงกนกพร เสือมั่น
เด็กชายขวัญข๎าว บัวเผื่อน
เด็กหญิงชนาภา รัตนวงค์
นางสาวกานต์มณี กิจสะสม
นายชัชพงศ์ มํวงป่า
นางสาวณัฎฐนิชา บุญชู
นางสาววิภาวดี พันปี
นายสิทธิชยั เสือมั่น
นายเอกลักษณ์ ทองมั่น
นายณัฐนันท์ บัวทองเท๎า
นางสาวรุํงนภาพร แก๎วจีน
นางสาววิภาดา หนูอิ่ม
นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชัย
นางสาวกรรณิการ์ ศรีหะจันทร์
นางสาวนันทิชา แสนโคตร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข
ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา
2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ปีการศึกษา 2562
เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ปีการศึกษา 2562
เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ระดับชั้น
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เหรียญทอง การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ระดับชั้น ม.4 ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562
เหรียญทอง การแขํงขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา
2562

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562
ชื่อ สกุลนักเรียน
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีเดช

เหรียญทอง การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

นายวิษณุ มาทอง

เหรียญทอง การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

เด็กหญิงขวัญข๎าว สั่งสอน

เด็กหญิงสุพิชชา บัวแก๎ว

เหรียญทอง การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3
เหรียญทอง การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6
เหรียญเงิน การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

นางสาวสโรชา โครักษา

เหรียญเงิน การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

เด็กหญิงอภิญญา เชษฐา

เหรียญทอง การแขํงขันการทํองอาขยานทานองเสนาะ
ม.1-ม.3 การศึกษา 2562
เหรียญเงิน การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ กาพย์ยานี 11
(6 บท) ม.1-ม.3
เหรียญทอง การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ โคลงสี่สุภาพ
(4 บท) ม.4-ม.6
เหรียญเงิน การแขํงขันตํอคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม)
ม.1-ม.3
เหรียญทอง การแขํงขันตํอคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม)
ม.4-ม.6
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู๎ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.4-ม.6

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การแขํงขันสร๎างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช๎
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
เหรียญทอง การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

นางสาวศุราศรี โพธิ์มี

เด็กหญิงกมลขวัญ ทองอินทร์
เด็กหญิงเนตรนภา ทั่วดาว
นางสาวณัฏฐณิชา ผํองเพ็ช
นางสาววรินทร์พร รํวมรักษ์
เด็กชายภควัฒน์ ทองเอ็ม
เด็กชายสุทิชัย ชิน
นายศุภกฤต เพ็งหัวรอ
เด็กหญิงกัลยกร บารุง
เด็กหญิงจรรยพร นวลทิม
เด็กหญิงมัณทนา บุญจันดา
นางสาวดวงพร ทองกรณ์
นางสาวปิยาภรณ์ เมฆวิยุทธ์โยธิน
นางสาวปิยาภัทร เมฆวิรยุทธ์โยธิน
นางสาวมธุรดา อาจฉกรรจ์
นางสาวลัดดา มีแสง
เด็กชายวรายุทธ ดีลิ
นางสาวปวีณา สีโอ

เหรียญทอง การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

เด็กหญิงนันท์นภัส นามโนรา
เด็กชายอิทธิพันธ์ เรืองฤทธิ์
นางสาวบุณยานุช ดีแท๎

เหรียญทอง การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ม.1-ม.3
เหรียญเงิน การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ม.4-ม.6
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ชื่อ สกุลนักเรียน
เด็กชายนิพนธ์ สุทธิวิลยั

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน การแขํงขันซูโดกุ ม.1-ม.3

นางสาวสุจิตรา มั่นอ่า

เหรียญเงิน การแขํงขันซูโดกุ ม.4-ม.6

เด็กชายอนุวรรตน์ คงจันทร์

เหรียญทองแดง การแขํงขันเวทคณิต ม.1-ม.3

เด็กหญิงกชกร วัฒนา
เด็กหญิงณัฐฐาพร เมํนหมอก
เด็กหญิงวิลาสินี เอี่ยมจริง
นางสาวชนิสรา เมืองเงิน
นางสาวน้าผึ้ง ภูํเขียว
นางสาวสุพัตรา คงจันทร์
เด็กชายณัฐวุฒิ สีขาว
นายสมชาย ยุติธรรม
เด็กชายอนุภาพ ต๎มกลั่น
นายกฤษฎา คงอิ่ม
นายธนวัฒน์ กิ่งแก๎ว
นายเอกลักษณ์ ทองมั่น
เด็กชายณัฐนันท์ จันทร์ขาว
เด็กชายนนทกร ศิลปชัย
เด็กชายปณชัย สมถวิล
เด็กชายวิษณุ สุขสบาย
เด็กชายอดิรุจ ทองโต
นายอานนท์ ประดิษฐ์
นายวชิรวิทย์ มาทอง
เด็กชายภูรภิ ัทร รักสุข
เด็กชายวรวิทย์ คมขาหนัก
เด็กชายณเดช โตเหี้ยม
เด็กชายศิริพัฒน์ ทวีรัตน์
เด็กหญิงกรวีร์ บัวเผื่อน
เด็กหญิงชนิชา เย็นฉ่า
เด็กหญิงปวีณา พุฒจาก
เด็กหญิงสุภาวิตา ใบไม๎
เด็กหญิงอนันตญา มั่นระวัง
นางสาวกัลยารัตน์ ขุนรา
นางสาวกนกวรรณ พยอม
นางสาวณัฐกานต์ น๎อยใหมํ
นางสาววิภาดา ชูศิริโรจน์
นางสาวณัฐชยา ทับคล๎าย
เด็กชายภาณุเดช โพธิข์ วัญ
เด็กหญิงอินธิรา บุญเรือง

เหรียญเงิน การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทองแดง การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ม.4-ม.6

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.1-ม.3
เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ม.4-ม.6
เหรียญทอง การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
สามมิติ (3D) ม.1-ม.3
เหรียญทอง การแขํงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3
เหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
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ชื่อ สกุลนักเรียน
นางสาวพรรณี คานาค
นายชัยวัฒน์ สารี
เด็กหญิงจริภัทร ลิขิต
เด็กหญิงชมพูนุท เรืองทรัพย์
นางสาวพจณี ตาแสง
เด็กหญิงพิมพกานต์ อยูํสุข
เด็กหญิงพัชราวดี สุริยวงศา
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญอยูํ
นางสาววิลาสินี พุทธนาค
นางสาวสนิฎา เพ็ชร์คา
นางสาวสุนันธา สุขมาก
นางสาวปิยาพัชร หาวัน
เด็กชายตะวัน ศรีนวล
เด็กหญิงวรรณพร สุภิษะ
นายธนวัฒน์ ชาตรี
นางสาวปิยธิดา อินทร์ฤทธิ์
เด็กหญิงกมลวรรณ ชูขา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

เด็กหญิงชลดา ลิภา
เด็กชายณัฐกฤต สุธรรม
เด็กชายธนพนธ์ แก๎วสุวรรณ
เด็กหญิงธนัญชนก นาคทอง
เด็กหญิงพัชรินทร์ สารี
เด็กหญิงวราภรณ์ แก๎วหนู
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลิ้มรส
เด็กหญิงอติมา แสงเงิน
เด็กหญิงอัญชิสา งิ้วงาม
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปลัดกอง
นางสาวพลอยชมพู สมศรี
นางสาววิภาวี ชูศิริโรจน์
นางสาวณัฐพร ทิมตํวน

เหรียญทอง การแขํงขันแอโรบิก ม.1-ม.6

เด็กหญิงณัฐณิชา บัวผัน
เด็กชายณัฐวุฒิ ทวีรัตน์
เด็กชายณัฐวุฒิ กิ่งก๎าน
นายธาราดล มันเทศ
นายบุญญฤทธิ์ ทองคง
นางสาวปิยพร อินทฤทธิ์
นายกมลภพ ฝ้ายอิ่ม
นางสาวอารดา กุลประเสริฐ

เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

เหรียญเงิน การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1-ม.3
เหรียญทอง การแขํงขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4-ม.6
เหรียญทอง การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.1-ม.3

เหรียญทอง การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค์" ม.4-ม.6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
เหรียญทอง การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
เหรียญทอง การแขํงขันสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ม.1-ม.3
มัธยมศึกษา เขต 38
เหรียญทอง การแขํงขันสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ม.1-ม.3
มัธยมศึกษา เขต 38
เหรียญทอง การแขํงขันสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการปะติด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ม.4-ม.6
มัธยมศึกษา เขต 38
เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทชาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ม.4-ม.6
มัธยมศึกษา เขต 38
เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ม.4-ม.6
มัธยมศึกษา เขต 38

34
ชื่อ สกุลนักเรียน
เด็กหญิงทิพย์พรัตน์ ปิ่นทอง

เด็กหญิงกนิษฐา คงอํอน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง
ม.1-ม.3
เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงสากลประเภทหญิง
ม.4-ม.6
เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3
เหรียญทอง การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6
เหรียญทอง การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

นางสาวกรรทิมา เขียวนุช

เหรียญทอง การแขํงขันเลํานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

เด็กหญิงนงนภัส วงคงคา
เด็กหญิงกัลยกร เพชรดี
นางสาวปภาวรินท์ กลิ่นอาพร
นางสาวอัญชริกา หมูํขา
นางสาวสุริยาภรณ์ อยูํคง
นางสาวอภิชญา สนธิเณร
เด็กชายกฤษณะ ลิ้มรส
นางสาวกัญญารัตน์ วัฒนา
นางสาวกัลย์สุดา ทองบุญมี
นายก๎องภพ แก๎วศรี
นางสาวชลดา กองเกิด
เด็กชายชัยวัตร สีสด
นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด
นางสาวณัฐภัสสร ทั่วดาว
เด็กชายณัฐวุฒิ กิ่งก๎าน
นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ร๎อน
นายธนวัฒน์ กิ่งแก๎ว
นางสาวธนารีย์ อํองเกษม
เด็กชายธีรภัทร อินสอน
นางสาวนนทรี ศรีนวล
นายบุญญฤทธิ์ ทองคง
นางสาวปิยพร อินทฤทธิ์
นางสาวพรพิมล แสงถึง
เด็กหญิงพัชธิดา บุญคุ๎ม
นางสาวภูริชญา อัมพะวัน
นายยุทธพงศ์ ทองหมื่นศรี
นางสาววราภรณ์ เมืองแก๎ว

เหรียญทองแดง การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
เหรียญทองแดง การแขํงขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

นางสาวนาตาชา ผุดผํอง
เด็กหญิงกัลยกร สายสุข
นางสาวปรียานันท์ หยอมแหยม

เหรียญทองแดง การแขํงขันเลําเรื่องจากภาพภาษาจีน
ม.4-ม.6
เหรียญทอง การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข
ม.1-ม.6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
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ชื่อ สกุลนักเรียน
นางสาวสริดา บัวกลอย
นางสาวสายฝน บัวบาน
เด็กหญิงสุมณทา พิมเนียม
นางสาวอริสา น้าทิพย์
นางสาวอาทิตยา แสงดารา
เด็กชายโชติอณัณต์ ดีเหลือ
เด็กหญิงตวงพร ไผํงาม
เด็กชายธนายุทธ หนูหริ่ง
เด็กหญิงปานตะวัน สารี
เด็กหญิงนภาพร เย็นลับ
เด็กหญิงนราธีป สุธิวิลัย
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ทักท๎วง
นางสาวธนพร สารี
นายธนากร แก๎วจีน
นายภาสกร สุขสี
นางสาวกัลยรัตน์ คงรอด
เด็กหญิงยุพาพร พงษ์พันธ์การ
เด็กหญิงเกษร สมบูรณ์
เด็กหญิงเบญญภา รุงํ ประเสิรฐวงศ์
นายณัฐวุฒิ เอี่ยมหุํน
นางสาวฐิติรัตน์ นํวมเจริญ
นายอาวัธชัย แย๎มแสง
เด็กชายธนิสร พานทอง
นายภรัณยู สุขมาก
นายพันธวัช พรมทอง
นายสันติสุข สวัสดี
นายณัฐพล บันฑิตย์
นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ร๎อน
เด็กหญิงปณิดา ชูจิตร
เด็กหญิงฐิติวรดา มันเทศ
นางสาวพรนัชชา นาคสิทธิ์
เด็กหญิงเชอรี่ อํอนคลังการ
นายชรินทร์ ยอดโปรํง
เด็กชายปธานิน จันขุน
นายทิวากร แซํเลี้ยง
เด็กหญิงกนกพร เสือมั่น
เด็กหญิงชนาภา รัตนวงค์
เด็กหญิงปานตะวัน สารี
เด็กหญิงตวงพร ไผํงาม
เด็กชายธนายุทธ หนูหริ่ง
เด็กชายขวัญข๎าว บัวเผื่อน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง การแขํงขันวงดนตรีลูกทุํง ประเภททีม ข
ม.1-ม.6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญเงิน การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.4-ม.6
เหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Web Applications
ม.4-ม.6
เหรียญทอง ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎างการ์ตูนเรื่องสั้น
(Comic Strip) ม.1-ม.3
เหรียญทอง การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
เหรียญทอง การแขํงขันการสร๎าง Motion Infographic
ม.4-ม.6
เหรียญเงิน การแขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Text
Editor ม.1-ม.3
เหรียญเงิน แขํงขันการสร๎าง Webpage ประเภท Web
Editor ม.1-ม.3
เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ม.4-ม.6

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ
ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
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ชื่อ สกุลนักเรียน
นางสาวกานต์มณี กิจสะสม
นายชัชพงศ์ มํวงป่า
นางสาวณัฎฐนิชา บุญชู
นางสาววิภาวดี พันปี
นายสิทธิชยั เสือมั่น
นางสาวเบญจวรรณ สอนนุช
เด็กหญิงจีรวรรณ จาเริญ
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ทองอินทร์
เด็กหญิงนันทิตา ไม๎กรําาง
เด็กหญิงลลิตา ทองกรณ์
เด็กหญิงจีรนันท์ ประพรม
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มาตรรักชาติ
นางสาวประวีณา สนศักดิ์
นางสาววราลักษณ์ เพ็งอ่า
นางสาววีรดา มั่นระวัง
เด็กหญิงฐิติพร ดีจริง
เด็กหญิงพิรญาณ์ ศิริผล
เด็กหญิงสุชาวดี แก๎วจีน
นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชัย
นางสาวกรรณิการ์ ศรีหะจันทร์
นางสาวนันทิชา แสนโคตร
เด็กหญิงภักจันทร์ พรหมสันติสิทธิ์
เด็กหญิงธัญชนก สุขแท๎
เด็กหญิงจันทรา อินเกิด
นายณัฐนันท์ บัวทองเท๎า
นางสาววิภาดา หนูอิ่ม
นางสาวรุํงนภาพร แก๎วจีน
นางสาวสายฝน บัวบาน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง การแขํงขันประดิษฐ์บายศรีสูํขวัญ ม.4-ม.6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การแขํงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การแขํงขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
ม.4-ม.6

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การแขํงขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การแขํงขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ม.4-ม.6

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ม.1-ม.3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

เหรียญทอง การแขํงขันการแกะสลักผักผลไม๎ ม.4-ม.6

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38

รางวัลชมเชย เยาวชนดีเดํน จังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด
สุโขทัย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4)
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได๎ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการศึกษาที่ผํานมาและแนวนโยบาย
ด๎านการศึกษา ดาเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน เพื่อรํวมวางแผน กาหนด
เป้าหมาย กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและต๎องการ
ของทุกภาคสํวนและสอดคล๎องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให๎บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว๎ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลาการให๎เป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดให๎มี
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางสม่าเสมอและตํอเนื่อง เพื่อให๎บุคลากรได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ซึ่งกันและกัน พร๎อมทั้งพัฒนาการจัดสภาพแวดล๎อม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตํอ
การบริหารจัดการและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนได๎ดาเนินการโดยใช๎ระบบการนาองค์กรและใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการในทุกกลุํมบริหาร มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีการกระจายอานาจและมุํงพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ดาเนินงานโดยใช๎วงจรคุณภาพ (PDCA) มีการ
นิเทศภายใน นาข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาบุคลากร ดาเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน
เพื่อรํวมวางแผน กาหนดเป้าหมาย กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให๎สอดคล๎องกับ
สภาพปัญหาและต๎องการของทุกภาคสํวนและสอดคล๎องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ดาเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว๎ มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และ
สรุปผลการดาเนินงาน ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลาการให๎เป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ จัดให๎มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางสม่าเสมอและตํอเนื่อง เพื่อให๎บุคลากรได๎
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน พร๎อมทั้งพัฒนาการจัดสภาพแวดล๎อม พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อตํอการบริหารจัดการและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่
เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับ
รางวัลด๎านการบริหารจัดการ ดังนี้
1. ผํานการประเมินแหํงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC QA) ระดับ SCQA
ซึ่งแสดงการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อ วันที่
19 กันยายน 2562 จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
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2. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับภาค ภายใต๎ โครงการ TFE Teams
For Education) ประจาปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 จาก สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
3. ได๎รับรางวัล กลุํมพลังเครือขํายเยาวชนที่มีจิตอาสา ดีเดํน สํงเสริมศีล 5 คํานิยมหลัก 12
ประการ และขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
ภายใต๎ โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2563 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
4. เป็นต๎นแบบการเรียน กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมและจิตอาสา โครงการคํายกล๎าแผํนดิน ละ
อํอนกล๎าดี ประจาปี 2562 ภายใต๎กองทุนสํงเสริมการเผยแผํพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จาก กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4)
1. ด้านกระบวนการ
สถานศึกษาได๎ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา (ปรับปรุงปีการศึกษา 2561) ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู๎ ส อดแทรกหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และบู ร ณาการ 8 กลุํ ม สาระ
การเรียนรู๎ ออกแบบหนํวยการจัดการเรียนรู๎ 6 หนํวยบูรณาการตํอภาคเรียน เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด สร๎างองค์ความรู๎พร๎อมนาเสนอผลงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
บุคลากรได๎รับการอบรมพัฒนา พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง โดยเน๎น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ระหวํางครูประจาชั้นกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนในระดับชั้นและตําง
ระดับชั้น ด๎วยกิจกรรมฐานกิจกรรมการเรียนของแตํละระดับชั้น ในชํวง 8.20-8.40 น. ของทุกวันกํอนเข๎า
เรียน ซึ่งทางโรงเรี ยน ได๎จัดโครงสร๎างการบริหารงานให๎สอดคล๎องกับการบริหารงาน โดยมีวิธีการ
ดาเนินงานของโรงเรียนภายใต๎ การบริหารงานเป็น 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 น๎อมนาปัญญากล๎าแสดงตนเป็นการสํงเสริมปัญญา
ปลูกฝังความดีงาม กล๎าแสดงตัวตนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม๎ 3 ตามแสงความดีแหํงวิถีชุมชนเป็น
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การปลู ก ฝั ง ให๎ นั ก เรี ย นรู๎ จั กรากเหง๎ าของตน รํ ว มมื อ อนุ รั กษ์ วิ ถีชี วิ ต ที่ง ดงามของชุม ชนไว๎ ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม๎ 4 มีจิตสานึกพลเมืองเรื่องที่ดี เป็นการปลูกฝังคุณธรรมคํานิยม มีจิตสานึกที่ดี มี
ความรับผิดชอบ ตํอสังคมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม๎ 5 จิตอาสาพาสุขสันต์ เป็นการปลูกฝังเรื่องจิต
สาธารณะ มุํงมั่น อดทน อาสาในการทางานเพื่อสํวนรวม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม๎ 6 มีคุณธรรม
นาสูํสังคม มุํงให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได๎รับการสํงเสริมพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมความดีงาม
มาถึง 6 ปี สํงออกไปเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตํอไป มีการประเมินที่หลากหลายและตามสภาพจริง มีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีกิจกรรมให๎คณะบุคลากรและผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องรํวมกันแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์รวมทั้งให๎ข๎อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช๎ในการปรับปรุง
และพัฒ นาการจั ดการเรี ย นรู๎ สํ ง เสริ มให๎ ครู และบุคลากรได๎รับการอบรมพัฒ น าความรู๎ที่ต รงกับความ
ต๎องการของครูและสถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดให๎มีชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)
2. ผลการดาเนินงาน
ครูมีความรู๎ ทักษะมีความมุํงมั่นตั้งใจเพื่อการจัดการเรียนการสอน สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับ
จาก การพัฒนาตนเองมาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางหลากหลายสอดคล๎องกับหลักสูตร
ปั ญหา และความต๎องการของผู๎ เรี ย น โดยใช๎กระบวนการ PLC มาใช๎ ในการพัฒ นาตน พัฒ นางาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอํอน ปานกลาง
และเกํง ทาให๎ครูผู๎สอนสามารถออกแบบและจั ดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอความแตกตํางระหวําง
บุคคล มีการสอนเสริมความรู๎ให๎ผู๎เรียนกลุํมปานกลางและกลุํมเกํง มีการสอนซํอมเสริมผู๎เรียนกลุํมอํอน มี
การใช๎สื่อเทคโนโลยีที่และนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ในแตํละวิชา มีการวัด
ประเมินผลจากสภาพความเป็นจริ งที่มุํงเน๎นพัฒนาการของผู๎เรียนด๎วยวิธีการหลากหลาย มีการใช๎ข๎อสอบ
มาตรฐานกลาง เพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครู มากกวําร๎อยละ 80 มีงานวิจัยในชั้นเรียน
และนาผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน สํงผลให๎การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุม
ทักษะกระบวนการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผลจากการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให๎ครูจัดการเรียนการสอนเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ เน๎นการปฏิบัติ (Active
learning) สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร๎าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้ง
รํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สํงผลให๎ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูํในระดับ ดีเลิศ หลักฐานที่
แสดงถึงการปฏิบัติหน๎าที่และผลสัมฤทธิ์ด๎านการเรียนการสอนของครู มีดังนี้
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู มีผลการประเมินในระดับ
ดีเดํน ร๎อยละ 80.00 ของบุคลากรทั้งหมด
2. โครงการสํงเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการประเมินโครงการคิดเป็น
ร๎อยละ 100
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูให๎มีความรู๎การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ 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
1. บริหารการศึกษา
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ภาษาไทย
5. ภาษาอังกฤษ
6. สังคมศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ศิลปะ
9. สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม

จานวน (คน)
2
7
11
7
9
7
5
3
5
54

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์)
16.29
17.18
16.43
14.89
20.14
13.60
15.67
10.20
23

แผนภูมิแสดงภาระงานสอนของครูแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
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25
20

ชั่วโมงสอนเฉลี่ย

20.14
16.29

17.18

16.43

14.89

15

13.6

15.67
10.2

10
5
0

ตารางแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้

ห๎องสมุด
ห๎องจริยศึกษา
ธนาคารโรงเรียน
ฐานกิจกรรม ม.1
ฐานกิจกรรม ม.2
ฐานกิจกรรม ม.3
ฐานกิจกรรม ม.4
ฐานกิจกรรม ม.5
ฐานกิจกรรม ม.6
ห๎องปฏิบัติการดนตรีสากล
ห๎องปฏิบัติการการละเลํนมังคละ
ห๎องสมุด
ห๎องไทยคม

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/
ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

130
150
360
350
350
350
350
350
350
200
360
200
50

ห๎องคอมพิวเตอร์
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
หอประชุม
ศูนย์อาหาร
ห๎องเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานการเรียนรูผ๎ ักสวนครัว
ฐานการเรียนรูส๎ มุนไพร
ฐานการเรียนรู๎ปุ๋ยหมัก
ฐานการเรียนรู๎กล๎วย
ฐานการเรียนรู๎จักยานปั๊มน้าพลังงานกล
สนามกีฬา (สนามฟุตบอล วอลเลํย์บอล
บาสเกตบอล เปตอง)

200
200
200
35
200
54
52
52
52
52
52

ตารางการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

300
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ชื่อแหล่งเรียนรู้
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
บ๎านจําก๎อง ศูนย์การเรียนรู๎ต๎นแบบการทาไรํนาแบบผสมผสาน จังหวัด
สุโขทัย
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี
อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ตันแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา
วัดใหญํชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตลาดน้าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โบราณสถานพระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี
บ๎านวิชาเยนทร์หรือบ๎านหลวงรับราชทูต จังหวัดลพบุรี
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหมํ
เวียงกุมกาม ตาบลช๎างเผือก จังหวัดเชียงใหมํ
พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี
คํายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
คํายลูกเสือเทิดไทฟาร์ม จังหวัดสุโขทัย
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าถ้าเจ๎าราม จังหวัดสุโขทัย

สถิติการใช้ จานวนครั้ง/ปี
3
1
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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ตาราง แสดงการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
แก่ครู นักเรียน
ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข และ เครือขํายเพื่อนคุณธรรม
เครือขํายเพื่อนฯ คุณธรรม
นางสาววรัญญา ดํานทวีศิลป์
สานักงาน คปภ.สุโขทัย
นางเยาเรศ นะสุข
บริษัทกลางคุ๎มครอง
ผู๎ประสบภัยจากรถ
พระครูใบฏีกาเอกลักษณ์ ปุณณวุฑโฒ วัดใหมํหนองเงิน
พระมหานพรัตน์ ธมฺมวโร

วัดใหมํหนองเงิน

พระครูสุจณ
ิ เขมคุณ

วัดกงไกรลาศ

พระมหาวัฒนาและพระอาจารย์สมจิต
คณะอาจารย์
คณะอาจารย์
นางวัชราภรณ์ โวหาร และคณะ

วัดตระพลังระมุด
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยสารพัดชําง
โรงพยาบาล
กงไกรลาศ
สาธารณสุขอาเภอ
กงไกรลาศ
ธนาคารคอมสิน
สาขากงไกรลาศ
สภากาชาด จังหวัด
สุโขทัย
บ๎านจําก๎อง ศูนย์การ
เรียนรูต๎ ๎นแบบการทาไรํ
นาแบบผสมผสาน
จังหวัดสุโขทัย

คณะเจ๎าที่สาธารณสุข
เจ๎าหน๎าที่ธนาคารออมสิน
เจ๎าหน๎าที่สภากาชาด จังหวัดสุโขทัย
จ.ส.ท.สุทิน ทองเอ็ม

เรื่องที่ให้ความรู้
กล๎าคุณธรรมกล๎าแผํนดินด๎วย
พลังบวร
ยุวชนประกันภัย
พรบ..

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
2
1
1

เด็กไทยยึดมั่นไตรสิกขา รู๎คํา
ชีวิต
เด็กไทยยึดมั่นไตรสิกขา รู๎คํา
ชีวิต
เด็กไทยยึดมั่นไตรสิกขา รู๎คํา
ชีวิต
คุณธรรมจริยธรรม นร.3
แนะแนวอาชีพ
แนะแนวอาชีพ
โรคที่แพรํระบาดในฤดูตํางๆ

1

ระวังภัยจากไข๎เลือดออก

1

การออมเงิน การฝากเงิน

1

การบริจาคโลหิต

1

การทาไรํนาแบบผสมผสาน

1

1
1
1
1
1
1
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
1. สรุปผลการประเมิน มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ (ระดับ 4)

ดีเลิศ (ระดับ 4)
ดีเลิศ (ระดับ 4)
ดีเลิศ (ระดับ 4)

2. จุดเด่น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได๎ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการพัฒนานักเรียนสูํมาตรฐานสากล
สามารถบูรณาการทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดในการดาเนินการ ซึ่งการดาเนินการในการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน มีดังนี้
1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6 กลุํมสาระการเรียนรู๎ สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
3. ผลการประเมินการอํานคิดวิเคราะห์เขียน สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด
4. ผลการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 ได๎รับรางวัล
เหรียญทอง จานวน 55 รายการ เหรียญเงิน จานวน 15 รายการ และเหรียญทองแดง 7 รายการ และ
การแขํงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ได๎รับรางวัล เหรียญทอง จานวน
6 รายการ เหรียญทองแดง จานวน 1 รายการ
5. ผู๎เรียนมีทักษะในการดารงชีวิต และสามารถนาความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน โดย
น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการทางาน
6. ผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยมที่ดี มีความภูมิใจในท๎องถิ่น
และความเป็นไทย ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีระบบการทางาน 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 กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดทาแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนปฏิบัติที่สอดคล๎องกับ
ผลการจัดการศึกษาและผลการดาเนินการปีที่ผํานมา พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพครู พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ สํงผลให๎โรงเรียน
ได๎รับรางวัลด๎านการบริหารจัดการ ดังนี้
1. ผํานการประเมินแหํงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC QA) ระดับ SCQA
ซึ่งแสดงการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจาปี พ.ศ.2561 เมื่อ วันที่
19 กันยายน 2562 จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับภาค ภายใต๎ โครงการ TFE Teams
For Education) ประจาปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 จาก สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
3. ได๎รับรางวัลจาก กลุํมพลังเครือขํายเยาวชนที่มีจิตอาสา ดีเดํน สํงเสริมศีล 5 คํานิยมหลัก 12
ประการ และขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
ภายใต๎ โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2563 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
4. เป็นต๎นแบบการเรียน กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมและจิตอาสา โครงการคํายกล๎าแผํนดิน ละ
อํอนกล๎าดี ประจาปี 2562 ภายใต๎กองทุนสํงเสริมการเผยแผํพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จาก กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โดยครูผู๎สอนทุกคนต๎องมีการวิเคราะห์
หลักสูตร จัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎และจัด กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ สํงเสริมให๎ครู
จัดการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ (Active learning) ให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร๎างปฏิสัมพันธ์ที่ ดีระหวํางครูและผู๎เรียน ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มี
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การตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ ตลอดจนนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งรํวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และประสบการณ์ (PLC) ระหวํางครู ด๎วยกัน เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
จุดเดํนของการดาเนินงานด๎านกระบวนการจัดกาเรียนการสอนสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ คือ
จัดกระบวนการเรียนการสอนผํานกระบวนการคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยน๎อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการดาเนินงาน นาสูํการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน
3. จุดที่ควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด และ
มีผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น
2. สํงเสริมการจัดกิจกรรการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21
ผํานกระบวนการสร๎างนวัตกรรม
3. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการ
นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎อยํางสมเหตุสมผล
4. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนเกํง คนดี มีจิตอาสาและรํวมรับผิดชอบ
สังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. เรํงดาเนินการพัฒนาด๎านวิชาการที่เน๎นคุณภาพของผู๎เรียนตามหลักสูตรให๎ครอบคลุมทุก
กลุํมเป้าหมาย
2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาความเข๎มแข็ง และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญพร๎อมทั้งนิเทศการ
สอนอยํางตํอเนื่อง
4. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของครู บุคลากร นักเรียนและสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและคุ๎มคํา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อยํางหลากหลาย
และใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเอง อยํางตํอเนื่องมากยิ่งขึ้น
2. จัดกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาครูในด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา
4. จัดกิจกรรมเพื่อให๎ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก
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4. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎สูงกวําคําเป้าหมายที่กาหนด และ
มีผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น
2. สํงเสริมการจัดกิจกรรการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21
ผํานกระบวนการสร๎างนวัตกรรม
3. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการ
นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎อยํางสมเหตุสมผล
4. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนเกํง คนดี มีจิตอาสาและรํวมรับผิดชอบ
สังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. เรํ ง ดาเนิ น การพั ฒ นาด๎านวิช าการที่เน๎ นคุ ณภาพของผู๎ เ รียนตามหลั ก สู ตรให๎ ค รอบคลุ ม
ทุกกลุํมเป้าหมาย
2. สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาความเข๎มแข็ง และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญพร๎อมทั้งนิเทศ
การสอนอยํางตํอเนื่อง
4. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของครู บุคลากร นักเรียนและสํงเสริมการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและคุ๎มคํา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อยํางหลากหลาย
และใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเอง
2. จัดกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนาครูในด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
3. จัดกิจกรรมสํงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา
4. จัดกิจกรรมเพื่อให๎ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก
5. ความต้องการและการช่วยเหลือ
อาคารเรียนบางอาคารมีความชารุด มีรอยร๎าว และเกิดการทรุดตัว ที่เกิดจาการชารุดทรุดโทรม
จาเป็นต๎องได๎รับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงาน
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
-ข๎อมูลผู๎บริหาร
-โครงการ/กิจกรรม เดํน ที่ประสบความสาเร็จ
-ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร/โลํรางวัล
-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562
-ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
-คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562
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ข้อมูลผู้บริหาร
1. ผู๎อานวยการโรงเรียน : ชื่อ นายประกอบ พงศ์พันธ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 16 พฤษภาคม 2561 e-mail : prakob.pp@outlook.com
2. รองผู๎อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน
ชื่อ นางสุภาพ ไฝ่สัมฤทธิ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด คม. สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 10 กุมภาพันธ์ 2560 e-mail : supap.noinoi@gmail.com
รับผิดชอบกลุํมงาน : กลุํมบริหารงานวิชาการ กลุํมบริหารงานบุคคล และกลุํมบริหารงานแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ
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โครงการ/กิจกรรม เด่น ที่ประสบผลสาเร็จ
ที่

ชื่อ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

1

บูรณาการการเรียนรู๎

1. นักเรียนโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา ระดับชั้น
ม.1-ม.6 ร๎อยละ 80 มี
ความใฝ่รู๎ใฝ่เรียน เป็นผู๎คดิ
เป็นทาเป็นโดยน๎อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. นักเรียนโรงเรียนกงไกร
ลาศวิทยา ระดับชั้น ม.1-ม.
6 ร๎อยละ 80 มีทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์โดยการจัดการ
เรียนรูผ๎ ํานโครงงาน
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1- 6 มีผลงานจากการ
จัดการเรียนรู๎ผํานโครงงานที่
ผํานการคัดเลือก
ไมํน๎อยกวําระดับชั้นละ 6
ชิ้น
4. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎
หลากหลายเพื่อสร๎างเสริม
อุปนิสัยอยูํอยํางพอเพียง
อยํางเหมาะสมและ
เพียงพอกับจานวนนักเรียน

วิธีดาเนินการ (ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ

1. จัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูผ๎ ํานโครงงาน โดยครู
ประจาชั้น แยกเป็น 6
ระดับชั้น 6 หนํวยบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ตํอภาค
เรียน
2. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ฐานการ
เรียนรูเ๎ ศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชั้น ม.1-6
3. นาเสนอผลงานการเรียนรู๎
โครงงานบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. นักเรียนโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา
ระดับชั้น ม.1-ม.6
ร๎อยละ 100 มีความ
ใฝ่รู๎ใฝ่เรียน เป็นผู๎
คิดเป็นทาเป็นโดย
น๎อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนโรงเรียน
กงไกรลาศวิทยา
ระดับชั้น ม.1-ม.6
ร๎อยละ97.00 มี
ทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์
โดยการจัดการเรียนรู๎
ผํานโครงงาน
3. ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
มีผลงานจากการ
จัดการเรียนรู๎ผําน
โครงงานที่ผํานการ
คัดเลือก ระดับชั้นละ
6 โครงงาน
4. โรงเรียนมีแหลํง
เรียนรูห๎ ลากหลายเพื่อ
สร๎างเสริมอุปนิสัยอยูํ
อยํางพอเพียงอยําง
เหมาะสมและ
เพียงพอกับจานวน
นักเรียน
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ที่
2

3

ชื่อ โครงการ/กิจกรรม
สํงเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1.นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
อันพึงประสงค์ และมี
คํานิยม 12 ประการ
ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 80
2.นักเรียนถํายทอดความ
ภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเป็นไทย ผํานกิจกรรม
ถอดบทเรียนได๎ ร๎อยละ 80
3. นักเรียนมีทักษะในการ
ทางาน รักการทางาน และ
สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ ผํานระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 80
4. นักเรียนมีสุขภาวะทาง
รํางกาย และลักษณะจิต
สังคม ผํานระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 80

โครงการทัศนศึกษาตาม -นักเรียนได๎ศึ่กษาแหลํง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เรียนรูภ๎ ายนอก โรงเรียน
พอเพียง
เพื่อรับการพัฒนาด๎าน
คุณธรรม ทักษะ
กระบวนการคิด มีจิตสานึก
อนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม และมี
ความรู๎อยํางตํอเนื่องตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร๎อยละ 80

วิธีดาเนินการ (ย่อๆ)
พัฒนาคุณลักษณะนักเรียนโดย
ครูประจาชั้น ดูแลนักเรียนโดย
ระดับชั้น เป็น 6 ระดับ จัด
กิจกรรมในฐานกิจกรรม
ชํวงเวลา 8.10-8.40 ของทุกวัน
และคาบจุดเน๎นบํายวันศุกร์
ภายใต๎นวัตกรรมที่ชื่อ “ 6 ไม๎
ผลัด สํงตํอความดี” เพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิต
อาสา ตามแนววิถีพุทธ อาทิ
เชํน
-กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ/
กิจกรรมเรียนรู๎อาเซียน
-กิจกรรมคุณธรรมตามแนววิถี
พุทธจิตอาสา
-กิจกรรม 5 ส พอเพียง
-กิจกรรมบริหารกาย บริหาร
จิต
-กิจกรรมสํงเสริมทักษะทาง
วิชาการ/โฮมรูม
-กิจกรรมฐานบูรณาการตาม
จุดเน๎นของโรงเรียน

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
แหลํงเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับ
นักเรียน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ระดับดีขึ้น
ไป ร๎อยละ 98.24
นักเรียนมีคาํ นิยม 12
ประการ ระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 98.24
2.นักเรียนถํายทอด
ความภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่นและความเป็น
ไทย ผํานกิจกรรม
ถอดบทเรียนได๎
ร๎อยละ 100
3. นักเรียนมีทักษะใน
การทางาน รักการ
ทางาน และสามารถ
ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
ผํานระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 100
4. นักเรียนมีสุขภาวะ
ทางรํางกาย และ
ลักษณะจิตสังคม ผําน
ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ
99.47
-นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาด๎านคุณธรรม
ทักษะกระบวนการคิด
มีจิตสานึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม และมี
ความรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ร๎อยละ 97.00
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ชื่อ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคณ
ุ ธรรม 1. นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่
จริยธรรม และคํานิยมที่ พึงประสงค์ตามหลักสูตร
พึงประสงค์
และคํานิยมทีด่ ีงาม ผําน
ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 80
2. นักเรียนได๎รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม “วินัย
พอเพียง สุจริต จิตอาสา”
และคํานิยมหลัก12ประการ
ผํานระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 80
3.นักเรียนเอื้ออาทรตํอผู๎อื่น
และกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มี
พระคุณ ผํานระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 80
4.นักเรียนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกตําง
ผํานระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 80
5. นักเรียน ตระหนัก รู๎
คุณคํา รํวมอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม ผําน
ระดับดีขึ้นไป ร๎อยละ 80

วิธีดาเนินการ (ย่อๆ)
งานระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน โดยกลุมํ งานกิจการ
นักเรียน รํวมกันจัดกิจกรรม
สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคํานิยมที่พึงประสงค์ ดังนี้
1.กิจกรรมหน๎าเสาธง สวดมนต์
สมาธิ จิตปัญญา
2.กิจกรรมคุณธรรมในวัน
สาคัญ อาทิเชํน วันวิสาขบูชา
, วันมอบตัวเป็นศิษย์ , วัน
อาสาฬหบูชา/เข๎าพรรษา , วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10,
กิจกรรมเดือนแหํงแมํ , วันลอย
กระทง(มังคละจิตอาสา ,
จิตอาสาทากระทงถวายวัด ,
วันพํอแหํงชาติ และ) กิจกรรม
สํงเสริมคุณธรรมตามโอกาส
ตํางๆ
3. กิจกรรมสมุดสื่อใยรัก
4. กิจกรรมฐานคุณธรรม
5. กิจกรรมเรียนธรรมะกับพระ
อาจารย์
6.กิจกรรมคํายคุณธรรม
-จัดอบรมคุณธรรมให๎กับ
นักเรียน ม. 1-6
7.โครงงานคุณธรรมราย
ห๎องเรียน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและคํานิยมที่
ดีงาม ได๎รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม “วินัย
พอเพียง สุจริต จิต
อาสา”และคํานิยม
หลัก12ประการ
มีความเอื้ออาทรตํอ
ผู๎อื่นและกตัญญู
กตเวทีตํอผูม๎ ีพระคุณ
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตําง
และ ตระหนัก รู๎คณ
ุ คํา
รํวมอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม
คิดเป็นร๎อยละ 100
และมีคณ
ุ ลักษณะอัน
พึงประสงค์อยูํใน
ระดับดีขึ้นไปคิดเป็น
ร๎อยละ98.24
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วิธีดาเนินการ (ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
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พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ 1. นักเรียน และครู มีความรู๎
ตามหลักปรัชญาของ
ความเข๎าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยําง
ถูกต๎อง ร๎อยละ 80 ขึ้นไป
2. นักเรียนและครู สามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยําง
ถูกต๎อง ร๎อยละ 80 ขึ้นไป
3.นักเรียน มีคณ
ุ ลักษณะอัน
พึงประสงค์ “อยูํอยําง
พอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ 80 ขึ้นไป
4. นักเรียน จานวน 45
คน เป็นนักเรียนแกนนา
ขยายผลและขับเคลื่อนศูนย์
การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได๎
5. ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา ร๎อยละ 80 ขึ้นไป
สามารถเขียนแผนบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบ
หนํวยการเรียนรู๎บรู ณาการ
ของระดับชั้นได๎ และใช๎
ฐานการเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ด๎วยโรงเรียนเป็นศูนย์การ
เรียนรูเ๎ ศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษา โดยกลุํมงานกิจการ
นักเรียน ชุมชนและโครงการ
พิเศษ จัดกิจกรรม สํงเสริม
กระบวนการคิด ด๎วยกิจกรรม
ตํางๆ ดังนี้
1. กิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ห๎องเรียนละ 5 คน
จานวน 30 ห๎องเรียน
2. นักเรียนแกนนา
เศรษฐกิจพอเพียงอบรมให๎
ความรู๎นักเรียนระดับชั้น ม.1
และม.4 หลักการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช๎ในชีวิตประจาวัน
3. นักเรียนแกนนา
ขยายผลความให๎กับโรงเรียน
เครือขํายอยํางน๎อย 1 โรงเรียน
4. ครูและบุคลากร
อบรมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
เขียนแผนบูรณาการเศรษฐกิจ
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. ครูนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอน และ
จัดทาหนํวยบูรณาการ
ได๎ คิดเป็นร๎อยละ 85
4. เป็นศูนย์ขยาย
ผลและขับเคลื่อน
ความรู๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเครือขําย 2
โรงเรียน คือโรงเรียน
ไกรในวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
และโรงเรียนหนองตูม
วิทยา
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วิธีดาเนินการ (ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
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กิจกรรมสืบสานตานาน
1. มีการจัดกิจกรรมสํงเสริม
ศิลป์ ตามโครงการสํงเสริม การมีสุขนิสัยในการดูแล
ความเป็นเลิศด๎านกีฬา
สุขภาพและออกกาลัง
สม่าเสมอสํงเสริมให๎นักเรียน
มีน้าหนัก สํวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานร๎อยละ
80
2. นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให๎โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาสภาวะที่
เสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
ร๎อยละ 80
3. นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียน
เห็นคุณคําในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล๎าแสดงออกอยําง
เหมาะสมร๎อยละ 80
4. นักเรียนมีที่การสร๎าง
ผลงานจากการเข๎ารํวม
กิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์/กีฬา/ นันทนาการ
ตามจินตนาการร๎อยละ 80
5. นักเรียน มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมสํงเสริมการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎
เกียรติผู๎อื่นร๎อยละ 85

1. จัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎
ออกกาลังกายในชํวงฐาน
กิจกรรมของทุกเช๎าวัน
พฤหัสบดี ชํวงเวลา 08.1008.40 น. ของทุกสัปดาห์ให๎
นักเรียนได๎ออกกาลังกาย ตาม
จุดเน๎นของแตํละระดับชั้น
ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รา
มังคละซึ่งเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมท๎องถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แมํ
ไม๎มวยไทย เป็นศิลปะการ
ป้องกันตัวแบบไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยับ
กายสบายชีวีวิถีพุทธ เป็นการ
ฝึกสติขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
ของการบริหารกายที่ควบคูํไป
กับการบริหารจิต ด๎วยศาสตร์
และศิลป์ มุํงเน๎นการสร๎าง
สมดุลระหวํางกายกับจิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยืด
เส๎นยืดสาย เบรนยิมเป็นการ
บริหารสมองซีกซ๎ายและขวา
ให๎มีความสมดุลกัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โยคะ และแอโรบิค apply
เป็นการออกกาลังกายด๎วยแอ
โรบิคโดยประยุกต์การออก
กาลังกายของม.1-4 มา
รวมกันอยํางลงตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็น
กระบองชีวจิต ลีลาศ
2. จัดกิจกรรมวันสืบสาน
ตานานศิลป์ (กีฬาสี) ให๎
นักเรียนแตํละระดับชั้นได๎
แสดงศักยภาพ ทุกคน

1. มีการจัดกิจกรรม
สํงเสริมการมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก
กาลังสม่าเสมอสํงเสริมให๎
นักเรียนมีน้าหนัก สํวนสูง
และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร๎อยละ 99.47
2. นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให๎โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาสภาวะ
ทีเ่ สี่ยงตํอความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ ร๎อยละ
100
3. นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมสํงเสริมให๎
นักเรียนเห็นคุณคําใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล๎า
แสดงออกอยํางเหมาะสม
ร๎อยละ 100
4. นักเรียนมีที่การสร๎าง
ผลงานจากการเข๎ารํวม
กิจกรรมด๎านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/
นันทนาการ ตาม
จินตนาการร๎อยละ 100
5. นักเรียน มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมสํงเสริมการมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎
เกียรติผู๎อื่นร๎อยละ 100
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พัฒนาระบบงานแผนงาน
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

1. ร๎อยละของบุคลากรมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในการทาแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การ ร๎อยละ 80 ขึ้นไป
2. มีระบบการบริหารทีม่ ี
ระบบและมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการเน๎นการ
กระจายอานาจ
3. โรงเรียนมีแผนการใช๎
งบประมาณที่ชัดเจนและ
เพียงพอ เป็นระบบ

วิธีดาเนินการ (ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

1. ผู๎อานวยการ รอง
ผู๎อานวยการ งานแผนงาน
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประชุมเพื่อ
กาหนดกรอบในการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน
2. ดาเนินการประชุม
คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการแผนกลยุทธ์
3. หัวหน๎ากลุํมงาน/ กลุํม
สาระการเรียนรู๎ /ระดับชั้น
ชี้แจงให๎บุคลากร
ในกลุํมงาน กลุํมสาระ
ระดับชั้น ดาเนินการจัดทา
โครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาโรงเรียน ตามกรอบ
นโยบาย และงบประมาณ
ที่ได๎รับจัดสรร
4. ผู๎อานวยการ/รอง
ผู๎อานวยการ/หัวหน๎ากลุํม
งาน/หัวหน๎ากลุมํ สาระและ
หัวหน๎าระดับชั้น ดาเนินการ
กากับ ติดตาม นิเทศ และ
แก๎ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ตรวจสอบติดตามการ
5. ผู๎รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมสรุปรูปเลํมรายงาน
ผลการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมเสนอตํอ
หัวหน๎ากลุํมงาน/หัวหน๎า
กลุํมสาระ/หัวหน๎าระดับชั้น
ผู๎อานวยการ

1. ร๎อยละของบุคลากรมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในการทาแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
การ ร๎อยละ 87.00
2. มีระบบการบริหารทีม่ ี
ระบบและมีสํวนรํวมใน
การบริหารจัดการเน๎นการ
กระจายอานาจ 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

61
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาพกิจกรรมการประชุมPLC พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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ภาพเกียรติบัตรและโล่รางวัล
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ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
...............................................................................
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓)
ได๎กาหนดการจัดระบบ โครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให๎ยึดหลักที่สาคัญข๎อหนึ่ง คือ มีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให๎
กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน๎าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต๎อง ดาเนินการอยําง
ตํอเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยตํอ
สาธารณชน เพื่อนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก
ดังนั้น โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อ
สอดคล๎องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมี
รายละเอียดแนบท๎ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประกอบ พงศ์พันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน
ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น๎นผูเ๎ รียนเป็นสาคัญ
แตํละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู๎เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุํมเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎
๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอือ้ ตํอการเรียนรู๎
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ๎ รียนอยํางเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎
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การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่ น ความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ํองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคณ
ุ ลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับทีจ่ ะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนรู๎

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ร๎อยละ ๙๐
อยูํในระดับดีขึ้นไป

ร๎อยละ ๖๕
อยูํในระดับดีขึ้นไป
(เกรด ๒.๕ ขึ้นไป)
ร๎อยละ ๙๐
อยูํในระดับดีขึ้นไป
ร๎อยละ ๙๐
อยูํในระดับดีขึ้นไป

ระดับ ๔ ดีเลิศ
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผ๎ ํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์
ใช๎ในชีวิตได๎
๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ๎ รียนอยํางเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ
ค่าร้อยละ
น้อยกว่าร้อยละ 60.00
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ร๎อยละ ๙๐
อยูํในระดับดีขึ้นไป
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คาสั่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
ที่ ๑๑๕/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานบริหารงานคุณภาพการศึกษา
---------------------------------------เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
หมวด 5 โดยอนุโลมหมวด 4 และ 6 ซึ่งให้โรงเรียนบริหารงาน แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน บริหารเป็นระบบครบวงจร
และใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแกนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และความตามคาสั่งข้อ ๑,๒ ของคาสั่งคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1763/2556 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2556 และข้อ ก(2) ของคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1626/ 2551 เรื่อง การมอบ
อานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ย วกับ พนั กงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 และ ข้อ 2 ของคาสั่ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 109/2550 เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจา ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 โรงเรียนจึงขอยกเลิกคาสั่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาที่ ๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานบริหารงานคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประกอบด้วย
๑. นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียน
๒. นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
๓. นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
๔. นางสายทอง หลากจิตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
๕. นายชลอ ทิพวัน
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
๖. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
๗. นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ
๘. นายจีระศักดิ์ พวงขจร หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
๙. นายสุติ คงเผื่อน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
๑๐. นางศิวาพร ศรีวราพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๑. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. เป็นแกนในการประสานงานให้มีการบริหารแบบกระจายอานาจ เป็นระบบครบวงจร ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้บรรลุเปูาหมายทางการศึกษาตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน
๒. เป็นคณะทางานฝุายเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
๓. เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้อานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ในการบริหารงานโรงเรียน
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
/๒. คณะกรรมการช่วยบริหารโรงเรียน...
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๒. คณะกรรมการช่วยบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย
๑. นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
๒. นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว

รองผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ช่วยผู้อานวยการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
๒. ช่วยผู้อานวยการบริหารกิจการของโรงเรียน ดาเนินการนิเทศ กากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชน และโครงการพิเศษ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และกลุ่มงานอาคารสถานที่
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงานและบรรลุมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน ใช้ภาวการณ์นาองค์กรและ
การดาเนินการระดับยุทธศาสตร์ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนภาระงานของโรงเรียน
๓. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในฐานะคณะทางานของประธานคณะกรรมการคณะที่ 1
ตามคาสั่งนี้ในการเสริมพลังทางบวกแก่การปฏิบัติงานของคณะทางานต่างๆ ในคาสั่งนี้
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
1. นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว
รองประธานกรรมการ
3. นางวริศรา เรียงเรียบ
กรรมการ
4. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย
กรรมการ
5. นางสมพร สินสมุทร
กรรมการ
6. นางจริญ สระชุ่ม
กรรมการ
7. นายกรกช อ่าทิม
กรรมการ
8. นางน้าเงิน สาอางค์ยอด
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 แก้วภูสี
กรรมการ
17. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล
กรรมการ
18. นายธรรมกีรติ บวบมี
กรรมการ
19. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี
กรรมการ
20. นายสุติ คงเผื่อน
กรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. งานวางแผนงานด้านวิชาการ ประกอบด้วย
๑. นายสุติ คงเผื่อน
หัวหน้า
2. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย
ผู้ช่วย
3. นางวริศรา เรียงเรียบ
ผู้ช่วย
4. นางสมพร สินสมุทร
ผู้ช่วย
5. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
ผู้ช่วย
6. นางน้าเงิน สาอางค์ยอด
ผู้ช่วย
7. นางจริญ สระชุ่ม
ผู้ช่วย
8. นายกรกช อ่าทิม
ผู้ช่วย
9. นางสุภาวดี นวลจีน
ผู้ช่วย
๑0. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
ผู้ช่วย
๑1. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
ผู้ช่วยและเลขานุการ
มีหน้าที่/ภาระงาน
๑. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกากับ ดูแล นิเทศ
๒. ติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน
๓. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๔. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
๕. จัดทาแผนงานด้านวิชาการ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
๒. นายจารึก ใบกุ
๓. นางสุภาวดี นวลจีน
๔. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
๕. นางสายทอง หลากจิตร
๖. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
7. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
8. นางสิราวรรณ ศรีม่วง
9. นายธรรมกีรติ บวบมี

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาไว้
2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกาหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษาให้ความสาคัญ
/3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ...
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3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนามาเป็นข้อมูลจัดทาสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. จัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนาไปจัดทารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติมจัดทา
คาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และกิจกรรม
การเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน
5. จัดทาสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพ โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีเปูาหมายให้ผู้เรียนได้สารวจความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่การประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่ตนถนัด
6. จัดทารายงานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ เมื่อสิ้นภาคเรียนเสนอต่อผู้อานวยการ
โรงเรียน และสานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
7. ประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น 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 อิ่มประสิทธิชัย
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 อ่าทิม
หัวหน้า
๒. นางสาวจิรสุดา พยอม
รองหัวหน้า
๓. นายศศิน คมขา
ผู้ช่วย
๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
๑. นางน้าเงิน สาอางค์ยอด
หัวหน้า
2. นางสาวหทัยชนก สิงห์คา
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
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๓. นางสายทอง หลากจิตร
๔. นางสุภาวดี นวลจีน
๕. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์
๖. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย
๗. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
๘. Mrs.Imelda Doysabas
๙. Miss Avon Christianie Doysabas

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่ /ภาระงาน
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ตามมาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานสากล
พัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๓. จัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาคุณธรรม
นาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม ๑๒ ประการ
๖. การจัดตารางสอนและจัดครูเข้าสอน
๖.๑ สารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน
ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากาลัง จัดครูเข้าสอนโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความถนัด หรือการใช้สื่ออุปกรณ์
๖.๒ วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร สารวจความต้องการ ความถนัด ความสนใจร่วมกับงานแนะแนว
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน
๖.๓ จัดทาตารางสอนรวม ตารางสอนรายบุคคล และตารางการใช้ห้อง
6.4 จัดทาบันทึกการเข้าสอน ติดตามการใช้ตารางสอน ควบคุมให้การดาเนินการ
ตามตารางสอนให้ถูกต้อง ทั้งการเรียน การสอนการนาผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ตารางสอน
7. การจัดครูสอนแทน
7.1 กาหนดแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทน
7.2 จัดครูเข้าสอนแทนโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัดหรือการใช้สื่อ อุปกรณ์
8. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ตามความสนใจ
9. จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
10. จัดกิจกรรมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๑1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑2. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียน และช่วยเหลือผู้เรียนที่พิการด้อยโอกาส และ
มีความสามารถพิเศษ
๑3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๔. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
2. นางวริศรา เรียงเรียบ
3. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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4. นายสุติ คงเผื่อน
5. นางสมพร สินสมุทร
6. นางจริญ สระชุ่ม
7. นายกรกช อ่าทิม
8. นางน้าเงิน สาองค์ยอด
9. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
10. นางสุภาวดี นวลจีน
11. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
12. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. วางแผนและบริหารกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ จัดทาแผนงาน
โครงการ งานของกลุ่มงาน จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
๑.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น
๑.๒. จัดทาหลักสูตรและจัดกลุ่มการเรียน/โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกกลุ่มการเรียนตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจ โดยคานึงถึง
ความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์
๑.๓ จัดให้มีรายวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
๑.๔ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ครอบคลุมมาตรฐานและลุ่มลึกมากขึ้นสาหรับกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก
๑.๕ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก
2. จัดทาหลักสูตรที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน
3. นาหลักสูตรสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ
4. นิเทศ และติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษารับทราบ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
2. นางวริศรา เรียงเรียบ
3. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย
4. นายสุติ คงเผื่อน
5. นางสมพร สินสมุทร
6. นางจริญ สระชุ่ม
7. นายกรกช อ่าทิม

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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8. นางน้าเงิน สาองค์ยอด
9. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
10. นางสุภาวดี นวลจีน
๑๑. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

มีหน้าที่/ภาระงาน
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนฝึกทักษะ กระบวนการคิด การบริหารจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชานาผลการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง
ในการสอนซ่อมเสริมแก้ไขและพัฒนาผู้เรียน
๕. จัดกระบวนการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น/รับผิดชอบโครงการ TFE
๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
และอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนรู้ และแหล่งวิทยาการประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
๗. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดาและบุคคล
ในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๘. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม การให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน การประกวด การแข่งขัน การจัดนิทรรศการ การฝึกประสบการณ์ การศึกษานอกสถานที่ การให้
นักเรียนผลิตผลงาน การแสดงหรือจาหน่ายผลผลิตของนักเรียน การจัดกิจกรรมสหกรณ์/ร้านค้าสวัสดิการ
การหารายได้ของนักเรียนระหว่างเรียน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๙. เขียนโครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น 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. การดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับโรงเรียน
1.1 จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา
1.2 กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
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1.3 ดาเนินการให้มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามคุณภาพการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชา
ที่เปิดสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.4 วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.5 ดาเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล
การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา
1.6 สารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 และร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ
1.7 ดาเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
1.8 ประสานงานจัดทา จัดเก็บข้อสอบ จัดให้มีคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และดาเนินการ
ในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
1.9 จัดทาตารางสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และตารางการสอบแก้ตัว
๑.10 ควบคุมดูแล การดาเนินการสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน การสอบแก้ตัว เก็บข้อมูล สถิติ
ผลการสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และการสอบแก้ตัว
๑.11 ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดาเนินการจัดทาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน
๑.12 ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละชั้นปี เมื่อจบการศึกษาเพื่อเสนอ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อนชั้นเรียนแต่ละระดับ
และจบการศึกษา
๑.๑3 จัดทาสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอน
๑.๑4 ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ
๑.๑5 ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน
๑.๑6 นาเอกสาร หลักฐานการวัดผล การเทียบโอน และประเมินผลต่างๆ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
2. การวัดผลประเมินผล ระดับชาติ
๒.๑ ออกแบบการประเมินการเรียนรู้ ระหว่างเรียน กลางภาคและปลายภาคเรียนเพื่อประเมินความรู้
ตามมาตรฐานวิชาแต่ละช่วงชั้น ให้สอดคล้องกับการประมวลผลกลางของระดับจังหวัดและระดับประเทศ
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อสอบประมวลผลกลางในระดับชาติ
๒.๓ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
3. กิจกรรมสารสนเทศวัดผลประเมินผล
๓.๑ จัดทาคู่มือวัดผลประเมินผล
3.2 จัดทาเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ จัดเก็บ
เอกสารอย่างมีระเบียบและสะดวกในการใช้ ดาเนินการให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
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
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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. ปฏิบัติหน้าที่อื่น 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. กาหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางานของผู้เรียน ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2. พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นสาคัญ
ในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นทาให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การบริหารจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหาการ
ผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ
3. จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นาความรู้ไปดาเนินการวิเคราะห์ วิจัย นาผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง สนับสนุน
ให้ครูนาผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
8. งานนิเทศการสอน ประกอบด้วย
1. นายสุติ คงเผื่อน
2. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย
3. นางสมพร สินสมุทร
4. นางจริญ สระชุ่ม
5. นายกรกช อ่าทิม
6. นางน้าเงิน สาอางค์ยอด
7. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
8. นางวริศรา เรียงเรียบ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
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มีหน้าที่/ภาระงาน
1. สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ
ทางานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทางานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องก้าวหน้า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูผู้สอนเอง
2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ
3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น 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 แก้วภูสี
ผู้ช่วยและเลขานุการ
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสาคัญ โดยให้ทุกคน
ในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว
2. จัดระบบงานแนะแนวในหลักสูตร งานแนะแนวการศึกษาและโครงสร้างองค์กรแนะแนว
และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
3. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว และดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การดารงชีวิตประจาวัน
๕. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทาหน้าที่ครูแนะแนว
ครูประจาชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว
6. ดูแล กากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ
7. ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป
(GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) แนะแนวอาชีพ แนะแนวการศึกษาต่อ
สาหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในโรงเรียนและนักเรียนชั้น ป.6 ในเขตพื้นที่บริการ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
8. ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน วัด
สถานประกอบการ ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว
9. เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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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 แก้วภูสี
ผู้ช่วย
๕. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฏร์
ผู้ช่วย
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ศึกษาหลักเกณฑ์การคัดกรองและแนวปฏิบัติในการคัดกรองของสถานศึกษาและผู้กู้ยืมกองทุน กยศ.
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงินกองทุน
3. จัดทาสัญญากู้ยืมเงิน และนาส่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4. คัดกรองนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. นางจริญ สระชุ่ม
หัวหน้า
2. นางน้าเงิน สาอางค์ยอด
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 สถานประกอบการและสถาบันอื่น
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จัก
เลือกสรร ภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ
4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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
6. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง

ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการตามจุดเน้นของ
โรงเรียนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพ จัดทาแผนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่นๆ
5. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถานบันการศึกษาอื่นเป็นต้น
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 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 สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา
3. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศึกษา
การประชุม การฝึกอบรมให้ความรู้ การสอบวัดความรู้ต่าง ๆ และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม และจาเป็น
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92
6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
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
ผู้ชว่ ยและเลขานุการ
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
2.จัดทาร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
3. ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง
4. นาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
5. ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษาและนาไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. นายสุติ คงเผื่อน
หัวหน้า
2. นางวริศรา เรียงเรียบ
ผู้ช่วย
3. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย
ผู้ช่วย
4. นางสมพร สินสมุทร
ผู้ช่วย
5. นางจริญ สระชุ่ม
ผู้ช่วย
6. นายกรกช อ่าทิม
ผู้ช่วย
7. นางน้าเงิน สาอางค์ยอด
ผู้ช่วย
8. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
ผู้ช่วย
9. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
ผู้ช่วยและเลขานุการ
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ร่วมกับคณะกรรมการการคัดเลือกหนังสือเรียน ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
2. สรุปรายชื่อหนังสือเรียน ราคา สานักพิมพ์ และวงเงินที่ใช้ในการจัดซื้อ เสนอต่อคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝุาย เพื่อขอความเห็นชอบ
3. ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด
ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
/4. จัดทาหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์...
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4. จัดทาหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้
เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
1. นางสิราวรรณ ศรีม่วง
หัวหน้า
2. นางอรสา ศรีสันต์
ผู้ช่วย
3. นายพงศกร พลับผล
ผู้ช่วยและเลขานุการ
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. จัดให้มีการร่วมกันกาหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
3. พัฒนาห้องเรียนไร้พรมแดนและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาสื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อิเลคทรอนิคส์ของสถานศึกษาและชุมชน
5. จัดทาแบบแผนงานโครงการงานศูนย์คอมพิวเตอร์
6. ประสานงานและให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในกลุ่มงานต่างๆ ภายในโรงเรียน
7. จัดอบรม แนะนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก
8. ดูแล บริหาร ประสานงาน รักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน
9. ดูแล Server ซ่อมบารุงเครื่อง Server ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต
10. งานซ่อมแซม จัดหา ทดแทนและทาความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
11. ตรวจเช็คและจัดทาทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
12. ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดการด้านโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส
13. ดูแลพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน จัดการบริหารเกี่ยวกับฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
14. จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนพื้นฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียน
ในทุกระดับชั้นเรียนเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
15. ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนอกเวลาแก่ครู นักเรียนและผู้ที่สนใจ
16. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
17. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑6. งานพัฒนาห้องสมุด ประกอบด้วย
๑. นางอาภรณ์ มนตรี
๒. นายนรินทร มนตรี
3. นายพงศกร พลับผล
4. นายจตุพล เป็งทา

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ
/มีหน้าที่/ภาระงาน...
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มีหน้าที่/ภาระงาน
1. รับผิดชอบหน้าที่ บรรณารักษ์ จัดทาระเบียบการใช้ห้องสมุด
2. จัดทาหมวดหมู่หนังสือ บัตรรายการ โดยใช้เทคโนโลยี
3. จัดชั่วโมงปฏิบัติการ ยืม– คืนหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์
4. แนะนาหนังสือใหม่ ซ่อมแซมหนังสือที่ชารุดและวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. จัดทาปูายนิเทศและนาความรู้ให้นักเรียน
6. เก็บรวบรวมและจัดทาสถิติการใช้บริหารห้องสมุด
7. ให้บริการข่าวสาร ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจน
ชุมชนที่สนใจ
8. บริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี
9. สารวจความต้องการในการใช้หนังสือของครูและนักเรียนเพื่อการเรียนรู้และการค้นคว้า
10. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
11. ให้ความรู้/คาแนะนาเกี่ยวกับการบริการ และการใช้ห้องสมุดแก่ครูและผู้เรียนตลอดจนผู้สนใจ
12. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดาเนินงานของงานห้องสมุด
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
1. นางสุภาวดี นวลจีน
2. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
3. นายจตุพล เป็งทา
4. นางปราณี มั่นประสงค์
5. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี
6. นางสาวจิรสุดา พยอม

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ชว่ ย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. กาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย
ของสถานศึกษา ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสังคมและ
สาธารณประโยชน์
2. ประสานงานและสารวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นตามความสมัครใจ
3. จัดทาคู่มือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบฟอร์มการบันทึกเวลา
เวลาเรียน การวัดและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสังคม
และสาธารณประโยชน์
4. จัดทาแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบกับทุกฝุายให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
6. ติดตามนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน
7. กากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
/8. สรุปการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...
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8. สรุปการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้นและระดับช่วงชั้น
เสนอรายงานผลประเมินผล เพื่อขออนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18. งานทะเบียน และการจัดทาสามะโนนักเรียน 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. จัดทาระเบียนต่าง ๆ ร่วมกับงานวัดและประเมินผล ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่
- ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ 1
- หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา : ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตร)
- แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา : 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. จัดทาทะเบียนผู้เรียนและการจาหน่ายผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน
6. กาหนดเลขประจาตัวนักเรียนให้กับนักเรียนที่ย้ายเข้า และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดผู้เรียนเข้าชั้นเรียน และจัดทารายชื่อผู้เรียนรายห้องเรียน
7. จัดห้องเรียนสาหรับนักเรียนที่มีการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยนาผลการเรียนของภาคเรียน
ที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่นักเรียนเรียนอยู่ในปัจจุบันหาผลการเรียนเฉลี่ย เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
และจัดห้องเรียนตามลาดับผลการเรียนเฉลี่ย และจัดทารายชื่อผู้เรียนรายห้องเรียน
8. ออกหลักฐานทางการศึกษา
9. ดาเนินการเกี่ยวกับการย้ายเข้าหรือย้ายออกของนักเรียน การพักการเรียน การลาออก และ
การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน
10. รายงานข้อมูลผู้เรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตรตามกาหนดให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบ
เพื่อติดตามช่วยเหลือ
11. รายงานข้อมูลผู้เรียนที่จบหลักสูตรและไม่จบหลักสูตรให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา
12. จัดทาสามะโนนักเรียน
/13. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)...
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13. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
14. คัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อรับปัจจัยพื้นฐาน
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19. งานรับนักเรียนและมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย
1. นางสุภาวดี นวลจีน
2. นางสาวจิรสุดา พยอม
3. นางสาวกฤตยากร อมรวัฒนานุกูล
4. นางอรสา ศรีสันต์
5. นางศิรดา เนียมหอม
6. นางวริศรา เรียงเรียบ
7. นายพงศกร พลับผล
8. นางปราณี มั่นประสงค์

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ให้สถานศึกษาประสานงานการดาเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอ
ข้อตกลง ให้เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
2. กาหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
3. จัดทาเอกสารการรับสมัคร รายงานตัว มอบตัว ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชั้นม.1 และ ม.4
ประกาศการรับสมัคร และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนตามประกาศของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ดาเนินการรับนักเรียน สอบวัดความรู้พื้นฐาน รายงานตัว มอบตัว ประกาศผล ตามที่แผนกาหนด
5. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน
6. ประเมินผลและรายงานผลรับนักเรียนเข้าเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20. งานจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ ประกอบด้วย
1. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
หัวหน้า
2. นางสุภาวดี นวลจีน
ผู้ชว่ ย
3. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
ผู้ชว่ ยและเลขานุการ
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ประชุมวางแผนร่วมกับฝุายบริหาร และประสานงานรับครูต่างชาติ
2. เขียนโครงการขออนุมัติจากผู้บริหาร
3. สัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติครูต่างชาติและดาเนินการจ้าง
4. นิเทศการสอนและสรุปผล ประเมินการจ้างครูต่างชาติ
5. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
21. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
1. นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
2. นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว
3. นายชลอ ทิพวัน
4. นางสายทอง หลากจิตร
5. นางศิวาพร ศรีวราพงศ์

หัวหน้า
รองหัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
/6. นายสุติ คงเผื่อน...

97
6. นายสุติ คงเผื่อน
7 นางนิภาวรรณ เกตุสาคร
8. นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์
9. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
10. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
๑1. นางสิราวรรณ ศรีม่วง
๑2. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
๑๓. นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์
๑๔. นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวัน
๑๕. นางอรสา ศรีสันต์
๑๖. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
๑๗. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย
1๘. นางสาวพิสมร ภูธร
๑๙. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. เป็นคณะทางานโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก World Citizen
3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล World Class Standard
4. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ Quality System Management
5. ดาเนินงานติดตาม ประสานงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทา พัฒนา สารสนเทศ เพื่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
22. งานสานักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
๑. นายสุติ คงเผื่อน
๒. นางสุภาวดี นวลจีน
๓. นางศิรดา เนียมหอม
๔. นางปราณี มั่นประสงค์
๕. นางสาวจิรสุดา พยอม
๖. นางสิราวรรณ ศรีม่วง
๗. นางอรสา ศรีสันต์
๘. นางสาวพิสมร ภูธร
๙. นางสาวกฤตยากร อมรวัฒนานุกูล
๙. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
๑๐. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
2. ดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปในสานักงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
3. จัดเก็บ รักษา เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ภายในสานักงานกลุ่มงานบริหางานวิชาการให้เป็นระบบ
เรียบร้อย สวยงาม
/4. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ...
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4. ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ให้การดาเนินงานของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
5. จัดทาทะเบียนหนังสือเข้า ออก ของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
6. จัดทาเอกสาร หรือหนังสือ คาสั่งต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
7. ทาบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน
8. ทาระเบียนควบคุมการเบิกจ่ายทาบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์
9. ตรวจสอบ จัดซื้อ ทาบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแผนงานโครงการของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
10. จัดวางระบบแผนงานของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
11. ประสานงานและสนับสนุนการจัดการ งาน โครงการ ของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ให้ดาเนินไปด้วยความสะดวก
12. ประเมินผลงานโครงการของกลุ่มงานบริหารวิชาการ และรายงานผลต่อรองผู้อานวยการ
13. จัดทา และดูแลงานควบคุมภายในของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
14. ส่งเสริม การพัฒนาครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
บริหารกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
15. จัดทาระบบข้อมูล – สถิติ ประวัตินักเรียนและข้อมูลนักเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่ออานวย
ประโยชน์ ต่อการบริหารงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
16. ประมวลผลและรายงานข้อมูล ให้กับฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปดาเนินการต่อไป
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการกลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
๑. นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
ประธานกรรมการ
๒. นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว
รองประธานกรรมการ
๓. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
กรรมการ
๔. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
กรรมการ
๕. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
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
ต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1. วิเคราะห์และประสานงานการจัดทาแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน และจัดทาแผนกลยุทธ์โรงเรียน
๒. นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์ เสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดทาเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ติดตามประเมินผลและรายงานผล
4. ช่วยเหลือ ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของโรงเรียน
5. จัดทาปฏิทินติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของโรงเรียน
6. ติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริหารและกลุ่มงานต่าง ๆ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
7. วิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุป ประเมินผลและรายงานผล โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีของโรงเรียน
8. จัดทาข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทาให้การดาเนินงาน
ไม่ประสบผลสาเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์
9. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจาปี
2. งานจัดทาแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย
1. นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์
หัวหน้า
2. นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์
ผู้ช่วย
3. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
ผู้ช่วย
4. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร
ผู้ช่วย
5. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
ผู้ช่วย
มีหน้าที่/ภาระงาน กาหนดแนวทางการดาเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 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. จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับพัฒนางานสารสนเทศโรงเรียน
2. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
4. นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของฝุาย
บริหารต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
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6. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน
7. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์
8. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจาปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
4. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย
1. นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์
หัวหน้า
2. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
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. จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. กาหนดเกณฑ์การประเมิน เปูาหมายความสาเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวชี้วัดของกระทรวง เปูาหมายความสาเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
4. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผล
ตามเปูาหมายความสาเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัดความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ดาเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
9. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจาปี
5. งานคารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
หัวหน้า
2. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
ผู้ช่วย
3. นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์
ผู้ช่วย
/มีหน้าที่/ภาระงาน...
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มีหน้าที่/ภาระงาน จัดทาระบบรายงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ Action plan Report System
(ARS) ระบบรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ 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 จัดทาโครงสร้างการบริหาร กาหนด หน้าที่รับผิดชอบ และกากับ
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. นางน้าเงิน สาอางค์ยอด
กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทับจาก
กรรมการ
5. นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข
กรรมการ
6. นางอรสา ศรีสันต์
กรรมการ
7. ว่าทีร่ ้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
กรรมการ
8. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
กรรมการ
9. นางสาวศิริรัตน์ ช่วงโชติ
กรรมการ
1๐. นางสายทอง หลากจิตร
กรรมการและเลขานุการ
1๑. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1. งานวางแผนอัตรากาลัง ประกอบด้วย
1. นางสายทอง หลากจิตร
2. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
3. นายสุติ คงเผื่อน
๔. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
๕. นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
/มีหน้าที่/ภาระงาน...
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มีหน้าที่/ภาระงาน
1. การวางแผนอัตรากาลัง
1.๑. วิเคราะห์อัตรากาลังและวางแผน
๑.๒. รายงานอัตรากาลังครู
๑.๓. จัดทาโครงการจ้างบุคลากร
๑.๔. ดูแล จัดหา จัดซื้อวัสดุที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในสานักงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
2. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1. รายงานความต้องการครูตามสาขาวิชาเอก
2.2. รายงานอัตรากาลังครูต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3. รายงานการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้อานวยการ
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.1. ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหา ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/ครูขั้นวิกฤต/พี่เลี้ยงเด็กพิการ/
ลูกจ้างประจา/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.2. จัดทารายงานขอจ้าง/คาสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/ครูขั้นวิกฤต/
พี่เลี้ยงเด็กพิการ/ลูกจ้างประจา/ครูชาวต่างชาติ
3.3. รายงานข้อมูล ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/ครูขั้นวิกฤต/พี่เลี้ยงเด็กพิการ/ลูกจ้างประจา/ลูกจ้าง
ชั่วคราว/ครูอัตราจ้าง
3.4. นับเวลาการปฏิบัติงานลูกจ้างและทาบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างของครูอัตราจ้าง/
ครูชาวต่างชาติ/เจ้าหน้าที่สานักงาน/แม่บ้าน/คนงาน/ยาม
4. การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1. ดาเนินการเรื่องการปรับวุฒิ/ปรับเงินเดือน
4.2. ดาเนินการเรื่องการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/การทาบัตรข้าราชการ
4.3. ดาเนินการเรื่องการย้ายประจาปี/การช่วยราชการ
4.4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
2. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
3. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
4. นางอรสา ศรีสันต์
5. นายติณณภัทร์ นาคม

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. การทาแผนพัฒนาบุคลากร
๑.1. ร่วมประชุมกับฝุายบริหารในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ภายใต้
การประสาน และการร่วมมือกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.2. จัดทาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.3. ติดตามและควบคุมการใช้เงินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาบุคลากร
๑.4. นาผลการพัฒนาไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป
2. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.1. ดาเนินการเกี่ยวกับหนังสือนาส่งประเมินวิทยฐานะ
/๒.2. ดาเนินการเกี่ยวกับหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ...
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๒.2. ดาเนินการเกี่ยวกับหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ
๒.3. ดาเนินการรายงานเกี่ยวกับวิทยฐานะ
๒.๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.1. ดาเนินการเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๓.2. ดาเนินการเรื่องการขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.1. การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน
๔.2. การส่งบุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาเพิ่มเติม/ศึกษาดูงาน
๔.3. การจัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาในโรงเรียน
๔.4. รายงานการไปราชการ
๔.5. จัดทาบัญชีรายชื่อ/ทะเบียนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมทั้งที่จัดภายในโรงเรียนจัดโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดและจัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกโรงเรียน เพื่อจัดทาสารสนเทศด้านสถิติจานวนชั่วโมง ที่บุคลากรใน
โรงเรียนได้รับการพัฒนาในแต่ละปี
๔.6. ออกหนังสือเกี่ยวกับการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
๔.7. ออกหนังสือรับรองของบุคคล/ค้าประกันของบุคคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย
1. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
2. นางน้าเงิน สาอางค์ยอด
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
3. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
4. นางอรสา ศรีสันต์
5. นางสาวศิริรัตน์ ช่วงโชติ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๑.1. ดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน)
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ของข้าราชการครู ลูกจ้างประจา และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๑.2. เป็นกรรมการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
๑.3. จัดทาข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
๑.4. จัดทาทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เลื่อนขั้นเงินเดือนตาม จ.18
2. การลาทุกประเภท
๒.1. ดาเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท โดย เสนอและสรุปข้อมูลใบลากิจ ลาปุวย
ลาคลอด ของข้าราชการครู ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ทุกคนเป็นประจาทุกวัน
๒.2. ดาเนินการเกี่ยวกับลาศึกษาต่อ
๒.3. ดาเนินการเช็คสถิติการลารายเดือน/ลงทะเบียนวันลา/จัดทาแบบฟอร์มวันลา
๒.4. รายงานวันลาประจาปีงบประมาณ
/3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร...
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๓.1. จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
๓.2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3.๓. แจกและรวบรวมแบบประเมิน
๓.4. รายงานผลการประเมินต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
4. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๔.1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนทางวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔.2. จัดทาคาสั่งลงโทษทางวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔.3. จัดทารายงานการลงโทษทางวินัย
5. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๕.1. รายงานการดาเนินการทางวินัยไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๖.1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๖.2. จัดทาคาสั่งการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๖.3. รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๗.1. ให้ครูยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ศ.จ. กรณีความผิดไม่ร้ายแรง
๗.2. ให้ครูยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ศ.จ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งกรณีความผิดร้ายแรง
๗.3. ให้ครูยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
๗.4. ให้ครูยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณี ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องมาจากการกระทาของ
ผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
8. การออกจากราชการ
๘.๑ ดาเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ
๘.๑.1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครูที่จะเกษียณอายุราชการรายงานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๘.๑.2. ทาแบบขอรับเหรียญเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูที่จะเกษียณอายุราชการไป
ยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๘.๑.3 รายงานจานวนครูที่เกษียณอายุราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๘.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากตาแหน่ง
๘.2.1 เสนอผู้อานวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของครู ครูผู้ช่วย
และ บุคลากรทางการศึกษา
๘.2.2 เสนอผู้อานวยการสถานศึกษาลงนาม สั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินออกจากราชการ
กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
๘.2.3 รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
9. การอยู่เวรรักษาการณ์
9.1. ออกคาสั่งการจัดเวรยามรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืน และวันหยุดราชการตลอดจน
ผู้ตรวจเวรยามในช่วงเวลาต่างๆ เสนอผู้อานวยการลงนาม
9.2. สาเนาคาสั่งการอยู่เวรยามให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละเดือน
9.3. จัดทาสมุดบันทึกเวรยาม และแบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนเวรยามทุกเดือน
9.4. เก็บสมุดบันทึกเวรยาม ตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอผู้อานวยการรับทราบ
/10. การปฏิบัติงานประจาวัน/เดือน...
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10. การปฏิบัติงานประจาวัน/เดือน
10.1. จัดทาสมุดลงเวลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบันทึกการลงเวลามา
ปฏิบัติราชการเป็นประจาของทุกเดือน
10.2. สารวจวัน เวลา ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10.3. ขีดเส้นแดงการลงเวลามาปฏิบัติราชการในตอนเช้าของแต่ละวัน
10.4. แจ้งรายชื่อครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ เช่น ลาปุวย ลากิจของแต่ละวัน ให้หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานวิชาการรับทราบเพื่อเตรียมจัดสอนแทน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 งานบารุงขวัญและส่งเสริมกาลังใจ ประกอบด้วย
1. นางอรสา ศรีสันต์
หัวหน้า
2. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
ผู้ช่วย
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
ผู้ช่วย
4. นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข
ผู้ช่วย
5. นางสาวศิริรัตน์ ช่วงโชติ
ผู้ช่วย
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. การทาแผนการบารุงขวัญและส่งเสริมกาลังใจบุคลากร
1.1. จัดทาและดูแลรักษาบอร์ดแนะนาบุคลากร
1.2. จัดทาบอร์ด/การ์ดอวยพรวันเกิดบุคลากร
1.3. จัดทาเกียรติบัตรครูไม่มีวันลาติดต่อกัน 1 ปีการศึกษา
1.4. ดาเนินการให้โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบุคคลในครอบครัวของบุคลากร
1.5. ดาเนินการให้โรงเรียนเลี้ยงรับ/ส่งครูย้าย – เกษียณอายุราชการ
1.6. ดาเนินการให้โรงเรียนเป็นเจ้าภาพแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสสาคัญต่างๆ
2. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.1. ดาเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อครูเพื่อรับรางวัล คุรุสดุดี/หนึ่งแสนครูดี/ครูดีในดวงใจ/ครูสอนดี/ ฯลฯ
2.๒. ดาเนินการลงทะเบียนรางวัลครู/รางวัลนักเรียน และเก็บเข้าแฟูม ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
3. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.1. สรรหาครูเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ และเกื้อกูลให้เกิดความมั่นคงของบุคลากร
3.3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสาคัญเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1. สรรหาครูเข้าอบรมเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4.2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสาคัญเกีย่ วกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.3. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม
และจริยธรรมทั้งภายในและนอกโรงเรียน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/5. งานบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูลูกจ้าง...

106
5. งานบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย
1. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
หัวหน้า
2. นางเพชรรัตน์ ทับจาก
ผู้ชว่ ย
3. นายติณณภัทร์ นาคม
ผู้ช่วย
4. นางสาวศิริรัตน์ ช่วงโชติ
ผู้ชว่ ย
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. การจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
1.1. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
1.2. ดาเนินการเกี่ยวกับการทา/เก็บ/ลงรายละเอียด/รวบรวมแฟูมประวัติครูให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและจัดเก็บอย่างมีระบบ
1.3. จัดทาสารสนเทศงานบุคลากร/จัดทาบัญชีรายชื่อครู/ สารวจ แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด เลขบัตร
ประชาชน ตาแหน่งเลขที่ ตาแหน่งวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน วัน/เดือน/ปีที่เข้ารับราชการและวุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
1.4. การจัดทาบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.5. สารวจและจัดทาเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ครูปีละครั้ง
1.6. รวบรวมและจัดทาข้อมูล เกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
(ชั้นตราล่าสุด) ของบุคลากรในโรงเรียน เช่น ชั้นตราที่ได้รับ ปีที่ได้รับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ตอนที่
วันที่/เดือน/ปี หน้า ลาดับที่ เล่มที่ และปัจจุบันชั้นตราที่กาลังขอ และปีใด
2. การจัดทาหลักฐานการปฏิบัติราชการ
๒.๑. จัดทารายงานไปราชการของผู้อานวยการเสนอเขตพื้นที่การศึกษา
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ 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 อิ่มประสิทธิชัย
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 สิงห์คา
กรรมการ
๑๕. นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข
กรรมการ
๑6. นายพงศกร พลับผล
กรรมการ
๑๗. นายติณณภัทร์ นาคม
กรรมการ
/๑๘. นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง...
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๑๘. นางสาวสิรวิ ิมล รัดดาดวง
๑๙. นางสาวศิริพร แดงชาวนา
๒๐. นางศิวาพร ศรีวราพงศ์
๒๑. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา ประกอบด้วย
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
หัวหน้า
2. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
ผู้ชว่ ย
3. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย
ผู้ช่วย
4. นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข
ผู้ชว่ ย
5. นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง
ผู้ชว่ ย
6. นางสาวศิริพร แดงชาวนา
ผู้ชว่ ย
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ประสานงานกับโรงเรียนประถมศึกษา
2. ประสานงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. พัฒนาเครือข่ายการศึกษา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย
1. นางศิวาพร ศรีวราพงศ์
2. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
3. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
5. นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข
6. นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง
7. นางสาวศิริพร แดงชาวนา

หัวหน้า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. จัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
2. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
4. นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. นางศิวาพร ศรีวราพงศ์
หัวหน้า
2. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
ผู้ช่วย
3. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย
ผู้ช่วย
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
ผู้ช่วย
/5. นางอรสา ...
5. นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข
ผู้ช่วย
/6. นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง...
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6. นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง
7. นางสาวศิริพร แดงชาวนา

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ศึกษาระเบียบ กฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคน
3. สร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานดาเนินงานธุรการ ประกอบด้วย
1. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
2. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย
๓. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
๔. นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข
๕. นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง
๖. นางสาวศิรพิ ร แดงชาวนา

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. วางแผนการดาเนินงานด้านธุรการ
2. ออกแบบระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน และสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
สถานศึกษากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้โดยนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มาใช้ในการดาเนินงาน
3. จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการ
/3. จัดหาและพัฒนา...
รับ – ส่งหนังสือราชการตามระบบที่ออกแบบไว้ได้
4. ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ ผ่านระบบ Internet
5. รับ – ส่ง หนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ
6. ออกคาสั่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา
7. ประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการและปรับปรุงเป็นระยะๆ
8. ประสานกับทุกงานภายในสถานศึกษา รวบรวมเรื่องที่จะนาเสนอที่ประชุมเพื่อจัดทาวาระการประชุม
และเอกสารการประชุม
9. ดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม
10. ประสานงานการจัดสถานที่ประชุม การเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สาหรับใช้ในการประชุม และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
11. บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการประชุม และ
ดาเนินการตามมติที่ประชุม
12. ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมเสนอ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
13. ประเมินผลการดาเนินงาน สรุปผลเพื่อนาไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการ จัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
14. จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานธุรการ
15. เก็บรักษาและทาลายหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆ
16. จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ
17. จัดเอกสารงานธุรการนาเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อย
/18. ตรวจทานเอกสารหลังจากผู้บริหารลงนามให้ครบถ้วน...
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18. ตรวจทานเอกสารหลังจากผู้บริหารลงนามให้ครบถ้วน
19. ประสานงานเกี่ยวกับหนังสือที่สั่งดาเนินการจากผู้บริหารไปยังกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
20. จดเป็นบันทึกคาสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร และประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
21. บันทึกนัดหมาย เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการนัดหมายของผู้บริหาร ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
22. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ เพี่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
23. ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการกับผู้บริหาร หรือหน่วยงานต่างๆ
24. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
25. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๕. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย
1. นางศิวาพร ศรีวราพงศ์
2. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
4. นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข
5. นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง
6. นางสาวศิริพร แดงชาวนา

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ งาน /โครงการกรอบงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติการประจาปี
2. ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่พร้อมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ
3. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท ตลอดจนเงื่อนไข
การขอรับการสนับสนุน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนกาหนดแนวทางดาเนินงานระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน
5. เสนอแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ
6. กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าใจ
สนใจให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา
7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกด้านซึ่งครอบคลุมถึงการประสานความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน สถานประกอบการ สถาบันทางสังคมอื่น
และสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน
8. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
9. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา ประกอบด้วย
1. นางสมพร สินสมุทร
2. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
3. นางสาวจิรสุดา พยอม
4. นางสาวพิสมร ภูธร
5. นางอรสา ศรีสันต์

หัวหน้า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
/6. นายพงศกร พลับผล...
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6. นายพงศกร พลับผล
7. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย
8. นายติณณภัทร์ นาคม
9. นายจารึก ใบกุ

ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย

มีหน้าที่/ภาระงาน
๑. กาหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
2. ศึกษาความต้องการ ความจาเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับข้อมูลข่าวสารของชุมชน
3. วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับบุคลากร
ชุมชน องค์กร และสื่อมวลชนในท้องถิ่น
4. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่างๆ ของโรงเรียนในการดาเนินงาน
ด้านประชาสัมพันธ์
5. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษา ตามแนวทางที่กาหนดในทุกโอกาสอย่างต่อเนื่อง
6. จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น Website Facebook Line
Instagram หนังสือพิมพ์ วิทยุ จัดทาหนังสือ วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์แผ่นพับ เสียงตามสาย ข่าวสารอื่นๆ
7. สร้างกิจกรรมสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์
8. ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ และนาไป
ดาเนินการ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
9. รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
10. ควบคุมดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา การปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนที่เป็นทีมงานประชาสัมพันธ์
11. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
12. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ 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 รวบรวมเรื่องที่จะนาเสนอที่ประชุมเพื่อจัดทาวาระ
การประชุมและเอกสารการประชุม ดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม ประสานงานการจัดสถานที่ประชุม
การเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สาหรับใช้ในการประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บันทึกการประชุม และจัดทารายงาน
การประชุมแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการประชุม
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๘. งานสรรหา ประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
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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. ดาเนินงานด้านธุรการ สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อครบวาระหรือมีการลาออก
2. ดาเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. บันทึกการประชุม จัดทาระเบียบวาระและรายงานการประชุมและแจ้งมติในที่ประชุมให้คณะกรรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ประสานการดาเนินงานตามมติที่ประชุมในเรื่องการอนุมัติอนุญาต สั่งการ เร่งรัด การดาเนินการและ
รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. งานโภชนาการและสุขอนามัย ประกอบด้วย
1. นางจริญ สระชุ่ม
2. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย
3. นางสาวรพี อาภัย
4. นางสาวจิรสุดา พยอม
5. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
6. นางสาวหทัยชนก สิงห์คา
๗. นางสาวสายลม ขวัญเขียว

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. จัดทาแผนพัฒนาโครงการ/งาน แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนองบประมาณสนับสนุน
2. จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีครุภัณฑ์ประจาโรงอาหาร อุปกรณ์เครื่องดื่ม
เครื่องใช้ และเครื่องอานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการจัดสภาพโรงอาหารได้อย่างเหมาะสม เช่น มีความ
สะอาด ถูกหลักอนามัย มีความเป็นระเบียบสวยงาม มีโต๊ะเก้าอี้สาหรับรับประทานอาหาร สาหรับครูและ นักเรียน
อย่างเพียงพอ มีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี มีระบบการรักษาความสะอาดที่ดีได้มาตรฐาน
3. กาหนดวิธีการ การคัดเลือกผู้ประกอบการจาหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้ น้าดื่ม เช่น การแต่งกาย
สวมชุดกันเปื้อน ใส่ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย จาน ชาม ให้สะอาดถูกหลักอนามัย และกาหนดราคาจาหน่ายอาหาร
คุณภาพอาหาร สุขภาพผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนการใช้น้า ใช้ไฟฟูาอย่างประหยัด
4. ดูแลคุณภาพอาหาร น้าดื่ม ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและควบคุมราคาให้อยู่ในอัตรา ที่เหมาะสม
5. จัดให้มีการตรวจการปนเปื้อนในอาหาร โดยกิจกรรมชุมนุม อย.น้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหาร ภาชนะใส่อาหาร
7. จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารประจาปี
8. พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารที่กระทาผิดระเบียบหรือเงื่อนไขของโรงเรียนเพื่อ
เสนอฝุายบริหาร
9. ส่งเสริมวินัยในการบริโภคอาหารของนักเรียน
10. จัดปูายนิเทศให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่นักเรียนและบุคคลกรในโรงเรียนให้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
/11. วางแผนและดาเนินการ...
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11. วางแผนและดาเนินการในการบริการอาหารในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น
งานเลี้ยงสังสรรค์ งานต้อนรับผู้มาเยือน
12. ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล และสาธารณสุข ด้านการปูองกันโรคติดต่อ ติดตาม
การทาลายพาหะนาโรค และการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆ
13. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ 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. นางน้าเงิน สาอางค์ยอด
กรรมการ
13. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
กรรมการ
14. นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์
กรรมการ
15. นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวัน
กรรมการ
16. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
กรรมการ
17. นายศศิน คมขา
กรรมการ
18. นายชลอ ทิพวัน
กรรมการและเลขานุการ
19. นายจารึก ใบกุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้
1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกาหนดทิศทางและแนวนโยบายในการดาเนินงานของกลุ่ม
งานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. วางแผนนาแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
ไปสู่การปฏิบัติ
3. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งให้คาปรึกษาในการพัฒนา
งานตามปฏิทินปฏิบัติงานทุกครั้ง
4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้คาแนะนางานทั่วไปของกลุ่มงานด้านต่างๆ
5. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดาเนินงานของกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก
โรงเรียน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/1. งานกิจกรรมนักเรียน...
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1. งานกิจกรรมนักเรียน
1.1. กิจกรรมวันสาคัญของชาติ กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ประกอบด้วย
1. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
หัวหน้า
2. นางวราภรณ์ พันธุ์พืช
ผู้ช่วย
3. นางเพชรรัตน์ ทับจาก
ผู้ช่วย
4. ว่าทีร่ ้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
ผู้ช่วย
๕. นายศศิน คมขา
ผู้ช่วย
5. นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์
ผู้ช่วย
6. นายจารึก ใบกุ
ผู้ช่วย
7. นายติณณภัทร์ นาคม
ผู้ช่วย
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป
ตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกาลังใจในการ
ทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. จัดระบบงานกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ
5. ให้การบริการกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ระบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ให้คาปรึกษาตามความเหมาะสม
6. ดาเนินการประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆ ติดตามการรายงานผลกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
7. วางแผนการจัดทาเก็บรักษาเอกสารหนังสือคาสั่ง ปฏิบัติงานระบบกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
งานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2. งานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย
1. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์
2. นางจริญ สระชุ่ม
3. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
๕. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี
๖. นางสาวสายลม ขวัญเขียว
๗. นายจารึก ใบกุ
๘. นายพงศกร พลับผล

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
/มีหน้าที่/ภาระงาน...
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มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ
กาลังใจในการทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. จัดระบบงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้ ดูแล เฝูาระวัง ปัญหา
ยาเสพติด ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ
5. ให้การบริการระบบงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้คาปรึกษาตามความเหมาะสม
6. ดาเนินการประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆ ติดตามการรายงานผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดในสถานศึกษา
7. วางแผนการจัดทา เก็บรักษา เอกสาร หนังสือคาสั่ง ระบบงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดในสถานศึกษา
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3. กิจกรรมกีฬาภายนอก ภายในโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นางจริญ สระชุ่ม
หัวหน้า
2. นางสาวกรกช วิสุทธิลักษณ์
ผู้ช่วย
3. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี
ผู้ช่วย
๔. นางสาวสายลม ขวัญเขียว
ผู้ชว่ ย
๕. นายจารึก ใบกุ
ผู้ชว่ ย
๖. นายพงศกร พลับผล
ผู้ชว่ ย
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ
กาลังใจในการทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. จัดระบบงานเกี่ยวข้องกิจกรรมกีฬาภายนอก ภายในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ
5. ให้การบริการระบบงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาภายนอก ภายในโรงเรียน ให้คาปรึกษา
ตามความเหมาะสม
6. ดาเนินการประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆ ติดตามการรายงานผลงานกิจกรรมกีฬาภายนอก
ภายในโรงเรียน
7. วางแผนการจัดทา เก็บรักษาเอกสารหนังสือคาสั่งระบบงานกิจกรรมกีฬาภายนอก ภายในโรงเรียน
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/1.4. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบด้วย…
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1.4. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์
2. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร
3. นางบุญเกิด บุญติด
4. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
5. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
6. นางสาวรัตติยากรณ์ อัมพวัน
7. นายจารึก ใบกุ

หัวหน้า
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป
ตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกาลังใจใน
การทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. เป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
คณะกรรมการนักเรียน
5. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน ปลูกฝังจิตสานึกในการทางานร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะของ
การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีในแนวทางของการปกครองระบบประชาธิปไตย
6. ประสานความเข้าใจในการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน กับฝุาย/หน่วยงานอื่นหรือ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
7. วางแผนการจัดทาเก็บ รักษา เอกสา หนังสือ คาสั่ง รายงานผลกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กิจการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์
หัวหน้า
2. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร
ผู้ช่วย
3. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
ผู้ช่วย
4. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
ผู้ช่วย
5. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
ผู้ช่วย
6. นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวัน
ผู้ช่วย
7. นางบุญเกิด บุญติด
ผู้ช่วย
8. นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์
ผู้ช่วย
๙. นายธรรมกีรติ บวบมี
ผู้ช่วย
มีหน้าที่/ภาระงาน
๑. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป
ตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกาลังใจ
ในการทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
/3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ…
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3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. จัดทาแผนงานโครงการของงานกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเปิดรับสมาชิก และ
จาหน่ายหุ้นของกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
6. ส่งเสริมการบริหารงานกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
7. สารวจข้อมูลความต้องการสินค้า และการใช้บริการกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนจากผู้ใช้บริการ
8. จาหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด
9. ควบคุมดูแลและกากับติดตามการดาเนินงานของกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
10. วางแผนการจัดทาเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือคาสั่ง รายงานผลกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. การทัศนศึกษา ประกอบด้วย
1. นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวัน
2. นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์
3. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
๔. นางสาวสิริวิมล รัดดาดวง

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ชว่ ย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริม
ขวัญกาลังใจในการทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. จัดระบบงานทัศนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ
5. ให้การบริการระบบงานทัศนศึกษาให้คาปรึกษาตามความเหมาะสม
6. ดาเนินการประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆ ติดตามการรายงานผลการทัศนศึกษา
7. วางแผนการจัดทาเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือ คาสั่ง ระบบงานกิจกรรมการทัศนศึกษา
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น 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
11. นางสิราวรรณ ศรีม่วง
12. นายติณณภัทร์ นาคม
13. นายพงศกร พลับผล
14. ครูประจาชั้นทุกคน
15. นายจารึก ใบกุ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยและเลขานุการ

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายของโรงเรียนและแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกาลังใจในการ
ทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดระบบงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. รับส่งต่อนักเรียนจากครูประจาชั้นตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๗. ให้การบริการ ด้านการให้คาปรึกษา และช่วยเหลือแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน
การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะการเป็น
พลเมืองดี การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม
๘. ดาเนินการประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว
การปรับพฤติกรรม
๙. วางแผนการจัดทาเก็บรักษาเอกสารหนังสือคาสั่ง รายงานผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
1๐. ติดต่อ ประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอกเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
1๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
1. นางจริญ สระชุ่ม
2. นางสาวจิรสุดา พยอม
3. นางเพชรรัตน์ ทับจาก
4. นางสุภาวดี นวลจีน
5. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย
6. นางสาวรพี อาภัย
7. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
8. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์
๙. นางสาวสายลม ขวัญเขียว

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้
เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนและแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ
กาลังใจในการทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
/3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ…
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3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. กาหนดทิศทางการดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
5. จัดทาแผนงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ การนิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงานผล
6. จัดโครงการกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน
7. การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ ถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการเรียนรู้
8. จัดให้มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับนักเรียนทุกคน
9. จัดกิจกรรมสุขศึกษาทั้งในหลักสูตรการศึกษาและผ่านทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10. ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตสมวัย
11. สงเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
12. ให้คาปรึกษา แนะแนว และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ
13. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
14. วางแผนการจัดทา เก็บรักษาเอกสารหนังสือคาสั่งระบบงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานธนาคารโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
2. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร
3. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
๔. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกาลังใจ
ในการทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้งานธนาคารโรงเรียน
5. พัฒนาแผนงานโครงการ งานธนาคารโรงเรียนให้ยั่งยืน
6. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice งานธนาคารโรงเรียน
7. สร้างและพัฒนาครู นักเรียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้งานธนาคารโรงเรียน
8. วางแผนการจัดทาเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือ คาสั่ง สรุปรายงาน งานธนาคารโรงเรียน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ 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 ภูธร
ผู้ช่วย
๙. นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง
ผู้ช่วย
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป
ตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกาลังใจในการ
ทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
5. พัฒนาแผนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห์ สามห่วง
สองเงื่อนไข สี่มิติ ในแผนการสอน
6. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สร้างและพัฒนาครู นักเรียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. วางแผนการจัดทาเก็บรักษาเอกสารหนังสือคาสั่ง สรุปรายงานงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ 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. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป
ตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกาลังใจใน
การทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. เป็นที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
5. จัดทาแผนโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ
6. ประสานความเข้าใจในการดาเนินงานโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ กับฝุาย/หน่วยงานอื่น หรือ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
7. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ
8. วางแผนการจัดทาเก็บรักษาเอกสารหนังสือคาสั่ง สรุปรายงานงานโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๗.๓. ศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพื้นบ้านมังคละ...
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๗.๓. ศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพื้นบ้านมังคละ ประกอบด้วย
1. นางน้าเงิน สาอางค์ยอด
2. นายกรกช อ่าทิม
3. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
5. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย
6. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้
เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ
กาลังใจในการทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. เป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดการละเล่นพื้นบ้านมังคละ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
5. จัดทาแผนโครงการ กิจกรรมปลูกฝังการถ่ายทอดการละเล่นพื้นบ้านมังคละ
6. ประสานความเข้าใจในการดาเนินงานศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพื้นบ้านมังคละ กับฝุาย/หน่วยงานอื่น
หรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
7. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice ศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพื้นบ้านมังคละ
8. วางแผนการจัดทาเก็บรักษาเอกสารหนังสือคาสั่ง สรุปรายงานศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพื้นบ้านมังคละ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.4 ศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ ประกอบด้วย
1. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
หัวหน้า
2. นางสาวกรกช วิสุทธิลักษณ์
ผู้ช่วย
3. นายชลอ ทิพวัน
ผู้ช่วย
4. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
ผู้ชว่ ย
5. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย
ผู้ช่วย
6. นางสิราวรรณ ศรีม่วง
ผู้ช่วย
7. นางสาวพิสมร ภูธร
ผู้ช่วย
8. นายจตุพล เป็งทา
ผู้ช่วย
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ
กาลังใจในการทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. เป็นที่ปรึกษาโครงการศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ ให้ข้อคิดและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
5. จัดทาแผนโครงการ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ
/6. ประสานความเข้าใจในการดาเนินงานศูนย์…
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6. ประสานความเข้าใจในการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวี
วิถีพุทธกับฝุาย/หน่วยงานอื่น หรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
7. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice ศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ
8. วางแผนการจัดทาเก็บรักษาเอกสารหนังสือคาสั่ง สรุปรายงานศูนย์เรียนรู้บริหารกาย
วิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗.๕. ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย
1. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์
หัวหน้า
2. นางวริศรา เรียงเรียบ
ผู้ช่วย
3. นางจริญ สระชุ่ม
ผู้ช่วย
4. นางสาวพิสมร ภูธร
ผู้ช่วย
5. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
ผู้ช่วย
6. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
ผู้ช่วย
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริม
ขวัญกาลังใจในการทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. เป็นที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONEให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
5. จัดทาแผนโครงการ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
6. ประสานความเข้าใจในการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE กับฝุาย/หน่วยงานอื่น หรือ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
7. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
8. วางแผนการจัดทาเก็บรักษาเอกสารหนังสือคาสั่ง สรุปรายงาน TO BE NUMBER ONE
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗.6. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ECO – School และ Zero Waste ประกอบด้วย
1. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
หัวหน้า
๒. นายจารึก ใบกุ
ผู้ชว่ ย
๓. นางสุภาวดี นวลจีน
ผู้ชว่ ย
๔. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
ผู้ชว่ ย
๕. นางสายทอง หลากจิตร
ผู้ชว่ ย
๖. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
ผู้ชว่ ย
๗. นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์
ผู้ชว่ ย
๘. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
ผู้ชว่ ย
๙. นายจตุพล เป็งทา
ผู้ชว่ ย
๑๐. นางสาวศศินา เมฆพัฒน์
ผู้ช่วย
/มีหน้าที่/ภาระงาน…

122
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกาลังใจในการทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาที่ยั่งยืน
5. พัฒนาแผนการสอนบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาในแผนการสอน
6. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
7. สร้างและพัฒนาครู นักเรียนเครือข่ายศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
๘. เพิ่มประสิทธิระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย
๙. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด การคัดแยกขยะ
๑๐. ปลูกฝังให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสาคัญ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้
บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
๑๑. วางแผนการจัดทาเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือ คาสั่ง สรุปรายงาน งานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. งานสัมพันธ์ชุมชน ประกอบด้วย
1. นายชลอ ทิพวัน
หัวหน้า
2. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
ผู้ช่วย
3. นายจตุพล เป็งทา
ผู้ช่วย
๔. นายศศิน คมขา
ผู้ช่วย
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ประสานงานและอานวยความสะดวกในการทางานของคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
3. จัดแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพการทางาน
๔. เสริมสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากับโรงเรียน
5. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลการดาเนินงานของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
6. ติดต่อ ประสานงาน ระหว่างกลุ่มฯ กับชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลด้านสวัสดิภาพของนักเรียน
7. จัดตั้งผู้แทนผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการระดับห้องเรียน ระดับชั้นและระดับโรงเรียน เป็นเครือข่าย
ผู้ปกครอง
8. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน
9. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียน
10. ระดมทรัพยากรทุกๆ ด้านจากผู้ปกครอง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
11. จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
12. วางแผนการจัดทาเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือ คาสั่ง สรุปรายงานสัมพันธ์ชุมชน
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๙. งานระดับชั้น ประกอบด้วย…
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๙. งานระดับชั้น ประกอบด้วย
1. นายชลอ ทิพวัน
2. นายจารึก ใบกุ
3. นาสุภาวดี นวลจีน
4. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
5. นางสายทอง หลากจิตร
6. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
7. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไป
ตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกาลังใจ
ในการทางานแก่คณะกรรมการนักเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ
4. เป็นกรรมการจัดครูประจาชั้นในระดับชั้น
5. เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษกับครูประจาชั้นในระดับชั้น
6. ดาเนินการแก้ปญ
ั หานักเรียน ในกรณีที่ครูที่ประจาชั้นไม่สามารถดาเนินการได้
7. ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครูประจาชั้นให้เป็นไป
ตามแผนงานและโครงการที่วางไว้
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก ในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
9. ดูแล สวัสดิการของนักเรียนในระดับชั้น
10. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน หาทางปูองกันมิให้
นักเรียนประพฤติ หรือกระทาผิดระเบียบของโรงเรียน
11. เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับครูและนักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี
12. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้น
13. จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครูในระดับ เพื่อเตรียมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาของระดับชั้น
14. จัดประชุม อบรมนักเรียนในระดับชั้น
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในระดับ
16. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
17. รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
18. ให้การบริการด้านการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน
การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
19. ดาเนินการประสานงานกับฝุายอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว
20. ดูแล และควบคุมพฤติกรรมการมาสายของนักเรียน
21. บันทึกข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูล
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
22. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๙.๑. ครูประจาชั้น...
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๙.๑. ครูประจาชั้น
1. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง
ครูประจาชั้นคนที่ 1
ม.1/1
นางวราภรณ์ พันธุพืช
ม.1/2
นายกรกช อ่าทิม
นางสาวรัชดาพร บารุง
ม.1/3
นางวริศรา เรียงเรียบ
ม.1/4
นางปราณี มั่นประสงค์
ม.1/5
นางสมพร สินสมุทร
ม.1/6
นางอาภรณ์ มนตรี
2. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง
ครูประจาชั้นคนที่ 1
ม.2/1
นางบุญสม อินทร์สอน
ม.2/2
นางศิรดา เนียมหอม
ม.2/3
นางสุภาวดี นวลจีน
Ms. Avon Christianie Del Rio Doysabas
ม.2/4
นางจริญ สระชุ่ม
ม.2/5
นายสุติ คงเผื่อน
ม.2/6
นางเพชรรัตน์ ทับจาก
3. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง
ครูประจาชั้นคนที่ 1
ม.3/1
นางสาวพิสมร ภูธร
ม.3/2
นางสิราวรรณ ศรีม่วง
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5

นายจีระศักดิ์ พวงขจร
นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย
นายภูษิต ภู่ห้อย
นายชลอ ทิพวัน

4. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง
ครูประจาชั้นคนที่ 1
ม.4/1
นางสายทอง หลากจิตร
ม.4/2
นางศิวาพร ศรีวราพงศ์
ม.4/3
นางศรีวรรณ หงษ์ทอง
ม.4/4
นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี
นางสาวพัชรี สินจันทร์

ครูประจาชั้นคนที่ 2
นายจารึก ใบกุ
นายศศิน คมขา
นางสาวกรรณิการ์ เพ็ชร์บัวจันทร์
นางสาวศศินา สิงส์สนิท
นายอรรถบดี เพชรี่
นางสาวหทัยชนก สิงห์คา
ครูประจาชั้นคนที่ 2
นายมงคล เอี่ยมสนิท
นางสาวศศิพร จันทร์ศรี
นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข
นางสาวสุนิสา สุขย้อย
นางสาวศศินา เมฆพัฒน์
นางสาวจิรสุดา พยอม
ครูประจาชั้นคนที่ 2
นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล
นางสาวกรกช วิสุทธิลักษณ์
นางสาวสายลม ขวัญเขียว
นางสาวพณาวรรณ์ รัดเลิศ
นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
นายจตุพล เป็งทา
ครูประจาชั้นคนที่ 2
นางน้าเงิน สาอางค์ยอด
นางอรสา ศรีสันต์
นายติณณภัทร์ นาคม
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
/5. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5…

125
5. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง
ครูประจาชั้นคนที่ 1
ม.5/1
นางมะลิวัลย์ ทองอิน
นางสาวนิตยา กลิ่นนวล
ม.5/2
นางนิภาวรรณ เกตุสาคร
นายสุภิญโญ ภาคภูมิ
ม.5/3
นายพงศกร พลับผล
ม.5/4
นางบุญเกิด บุญติด
ม.5/ ๕
นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์
6. ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง
ครูประจาชั้นคนที่ 1
ม.6/1
นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์
ม.6/2
นางสาวรพี อาภัย
ม.6/3
นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
ม.6/4
นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
นายณัฐพงศ์ ทิมจ้อย

ครูประจาชั้นคนที่ 2
นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวัน
นายนรินทร มนตรี
Ms Imelda Del Rio Doysabas
นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์
นางสาววัชรี แก้วจีน
ครูประจาชั้นคนที่ 2
นางสาวเบญญา เตจา
นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง
นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย
นายธรรมกีรติ บวบมี

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. วิเคราะห์ภารกิจครูประจาชั้น
2. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระเบียบวินัย การควบคุมและแก้ไขพฤติกรรม การแก้ปัญหาและการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
3. แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น จัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลงโทษนักเรียน การมอบหมายงาน การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความดี
4. ดาเนินงานร่วมกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 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 สารวจชื่อนักเรียนประจาชั้น ให้ความรู้นักเรียน
ฐานกิจกรรมเตรียมความพร้อม
6.3 เวลา 12.00 น. – 1๓.๐0 น. ดูแลพฤติกรรมนักเรียนประจาชั้น
6.๔ เวลา 1๖.๐0 น. ดูแลนักเรียน สารวจชื่อนักเรียนประจาชั้น นัดหมายแนะนาตักเตือน และ
บันทึกข้อมูลในสมุดประจาชั้น
7. กวดขัน ติดตามการมาเรียน การทาความสะอาดห้องประจาชั้น และความประพฤติของนักเรียน
โดยให้คาแนะนาอบรม ในกรณีที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้ติดต่อผู้ปกครองเพื่อการร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างบ้าน
และโรงเรียน
/8. สารวจความเรียบร้อยของนักเรียน..
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8. สารวจความเรียบร้อยของนักเรียนทุกคน ทุกวัน และเน้นความเรียบร้อยทุกต้นเดือน ติดตาม
แก้ไขบันทึกผลการตรวจในสมุดประจาชั้น
9. สรุปสมุดประจาชั้นส่งหัวหน้าระดับชั้น “ทุกสิ้นเดือน” เพื่อนาเสนอหัวหน้ากลุ่มงานกิจการ
นักเรียน ชุมชน และโครงการพิเศษ และรองผู้อานวยการพิจารณาลงนาม
10. เป็นที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและงานกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
11. เป็นที่ปรึกษาคณะสีร่วมกับหัวหน้าคณะสีจัดกิจกรรมนันทนาการสืบสานตานานศิลป์
12. จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง
13. รับเงินระดมทรัพยากรค่าจ้างครูชาวต่างประเทศและเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
นาส่งเจ้าหน้าที่การเงิน
14. เก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนจากนักเรียนหรือ
ผู้ปกครอง นาส่งเจ้าหน้าที่การเงิน
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. งานสวัสดิการน้าปั่น และโรงกรองน้า ประกอบด้วย
๑. นางสาวกรกช วิสุทธิลักษณ์
๒. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
๓. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
๔. นางสิราวรรณ ศรีม่วง
๕. นางสาวพิสมร ภูธร

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่ /ภาระงาน
1. ทาหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ชุมชนและโครงการพิเศษ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม ๑๒ ประการ
3. จัดทาแผนงานโครงการของงานสวัสดิการน้าปั่น และโรงกรองน้า
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจการร้านค้าสวัสดิการน้าปั่นและโรงกรองน้า
5. ส่งเสริมการบริหารงานกิจการร้านค้าสวัสดิการน้าปั่นและโรงกรองน้าของโรงเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
6. จาหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด
7. ควบคุมดูแลและกากับติดตามการดาเนินงานของกิจการร้านค้าสวัสดิการน้าปั่นและโรงกรองน้า
ให้เป็นไปตามระเบียบ
8. วางแผนการจัดทาเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือ คาสั่ง รายงานผล กิจการร้านค้าสวัสดิการน้าปั่น
และโรงกรองน้าของโรงเรียน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
1. นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
2. นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว
3. นางวราภรณ์ พันธุ์พืช
4. นางบุญสม อินทร์สอน
๕. นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวัน
๖. นางบุญเกิด บุญติด
๗. นางสาวพิสมร ภูธร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๘. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์….
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๘. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
๘. นางสาวศิริรัตน์ ช่วงโชติ
๙. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร
1๐. นางมะลิวัลย์ ทองอิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานสานักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
1. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร
2. นางวราภรณ์ พันธุ์พืช
3. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
4. นางบุญเกิด บุญติด
5. นางบุญสม อินทร์สอน
6. นางสาวรัติญากรณ์ อัมพวัน
7. นางสาวพิสมร ภูธร
๘. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ดูแลระบบงานด้านการบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบัติ
2. เป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในงาน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ และสายงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดูแลการวางแผนและจัดทาแผนพัฒนางาน/โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ
4. จัดระบบงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ลดขั้นตอนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานให้เหมาะสม
5. จัดทาภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และจัดบุคลากร
รับผิดชอบงานและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ
6. กากับการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี ทะเบียนการเงิน การนาฝากเงิน การถอนเงิน การจ่ายเงิน
ทุกประเภท ตามระเบียบราชการ ด้วยความรอบคอบและรัดกุม
7. กากับการปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์ ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
8. จัดทารายงานต่างๆ ของงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อจัดส่ง รายงาน
หน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้อง
9. จัดระบบควบคุมภายใน การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจา
10. ประเมินผลงานของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติสรุปปัญหาอุปสรรค
เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อหาทางปรับปรุง และพัฒนางานให้เกิดผลดี
11. จัดทาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ในระยะเวลาที่ผู้บริหารสถานศึกษากาหนด
12. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
13. ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆ 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
4. นางบุญเกิด บุญติด
5. นางสาวพิสมร ภูธร

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

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

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. ตรวจสอบชุดเบิก-รายงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายงานไปราชการ เพื่อเสนอฝุายบริหารอนุมัติ
2. ทาการเบิก-จ่ายเงินค่าพัสดุ ค่าไปราชการ ตามชุดเบิกที่ได้รับอนุมัติจากฝุายบริหาร
3. จัดทาเอกสารและเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคตามชุดเบิกที่ได้รับอนุมัติจากฝุายบริหาร
๔.ทาการเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินสมทบประกันสังคม เงินค่าบารุงลูกเสือ
ยุวกาชาด เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินทุนการศึกษา ฯลฯ
5. จัดทาหรือจัดหาหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ ที่จ่าย แบบรายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม ฯลฯ
6. ทาการรายงานและการนาเงินส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินสมทบประกันสังคมเงินภาษี
หัก ณ ที่จ่าย รายงานค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ
7. จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
8. ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อโรงเรียนมีการรับเงินจากหน่วยงาน (สพม.38, สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) และนาส่งใบเสร็จรับเงินให้กับ สพม.38 ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อโรงเรียนรับเงินระดม
ทรัพยากร เงินบริจาคทุนเพื่อการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษา
9. นาฝากเงินคงเหลือประจาวันแก่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและนาฝาก-ถอนเงินกับธนาคาร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. การนาเงินส่งคลัง เช่น เงินรายได้แผ่นดิน เงินค่าขายแบบก่อสร้าง เงินประกันสัญญา ฯลฯ
11. ประสานงานให้ความสะดวกแก่หน่วยงานอื่นๆ ในด้านการเงินของโรงเรียน
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่การเงิน (เงินสวัสดิการ เงินประกันอุบัติเหตุและอื่นๆ) ประกอบด้วย
1. นางวราภรณ์ พันธุ์พืช
หัวหน้า
2. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
ผู้ชว่ ย
3. นางบุญเกิด บุญติด
ผู้ชว่ ย
มีหน้าที่/ภาระงาน
1. จัดทาแบบคาขอเงินสวัสดิการต่างๆ เพื่อบริการคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมคาขอเงินสวัสดิการจากบุคลากรของโรงเรียนเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติและจัดส่งหนังสือ
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. จัดทารายงานเงินเดือนบุคลากรของโรงเรียนและออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้
บุคลากรของโรงเรียน
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินค่าทดแทนประกันอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน
/5. ประสานงานให้ความสะดวก…
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5. ประสานงานให้ความสะดวกแก่หน่วยงานอื่นๆ ในด้านการเงินของโรงเรียน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.๒ งานบริหารงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี ประกอบด้วย
1. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
2. นางสาวพิสมร ภูธร

หัวหน้า
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. จัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เช่น สมุดเงินสด แบบรายงาน
คงเหลือประจาวัน ฯลฯ
2. จัดทาทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทาบัญชีเงินงบประมาณ นอกงบประมาณ และเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารหลักฐานให้เป็นปัจจุบัน
4. เก็บรวบรวมหลักฐาน ใบสาคัญการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและปลอดภัย
ไว้ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
5. ทารายงานการเงินและจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
เช่นรายงานงบเดือน ฯลฯ
6. ประสานงานให้ความสะดวกแก่หน่วยงานอื่นๆ ในด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3. งานบริหารพัสดุและงานสินทรัพย์ ประกอบด้วย
1. นางบุญสม อินทร์สอน
2. นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวัน
๓. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
๔. นางสาวศิริรัตน์ ช่วงโชติ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
1. รวบรวมข้อมูลการจัดหาพัสดุในภาพรวมของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2. กาหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือสิ่งก่อสร้าง
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุสาหรับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
การประเมินผลผู้ขายและผู้จ้างฯลฯ
4. จัดหาพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและคาสั่งมอบอานาจของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีพัสดุด้วยการจัดหาและรับบริจาค
6. ควบคุม ดูแล บารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. ตรวจสอบพัสดุประจาปีและให้มีการจาหน่ายพัสดุที่ชารุดเสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการต่อไป
8. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นปีการศึกษา
9. เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานจัดซื้อ
งานจัดซื้อ มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านงานจัดซื้อ ให้ดาเนินไปด้วยความถูกต้อง
ตรงเวลา มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและในราคาที่เหมาะสม ในเรื่องต่อไปนี้
/1. ประสานงานด้านการจัดซื้อ…
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1. ประสานงานด้านการจัดซื้อตามหนังสือขออนุมัติดาเนินการ ตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ
2. เก็บและรวบรวมข่าวสารที่จาเป็นต่อการจัดซื้อ ได้แก่ ราคาพัสดุสินค้าคงคลัง อัตราการใช้แหล่งขาย
คุณลักษณะเฉพาะและข้อมูลที่เกี่ยวกับพัสดุ เช่น แคตตาล็อกวิธีใช้ส่วนประกอบ วิธีการผลิต ฯลฯ
3. การพิจารณาความจาเป็นในการจัดซื้อ รวมทั้งรายละเอียดพัสดุที่ใช้ทดแทนกันได้
4. จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนหรือสินค้าต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการและทันสมัย
5. ตรวจสอบราคาเปรียบเทียบราคาและมีการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนหรือใช้ข้อมูลในการจัดซื้อใน
กรณีที่มีการจัดซื้อในรูปคณะกรรมการ
6. จัดทาและตรวจสอบเอกสารในการสั่งซื้อตลอดจนตกลงเรื่องเครดิตเงื่อนไขในการชาระเงินกับร้านค้า
7. รวบรวมเอกสารหลักฐานในการสั่งซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น ใบส่งของ โดยแนบหลักฐานใบสั่งซื้อ
ของแต่ละหน่วยงานและใบส่งสินค้ามาพร้อมใบวางบิลส่งการเงินเพื่อทาเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป
8. ดาเนินการซื้อ
8.1 รับใบขอสั่งซื้อหรือใบเบิกจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มงาน
8.2 ในกรณีที่รายการที่มีอยู่ในคลังพัสดุให้ทางผู้ทาหน้าที่ดูแลการเบิกพัสดุเป็นผู้ดาเนินงานในการจ่าย
ให้กับหน่วยงานที่ต้องการภายใน 1 วัน
8.3 ในกรณีที่รายการพัสดุไม่มีในคลังพัสดุหน่วยงานจัดซื้อต้องดาเนินการโดยสอบถามรายละเอียดกับ
หน่วยงานที่ต้องการ พร้อมทั้งทาใบสั่งซื้อ เสนอ ผู้อานวยการอนุมัติซื้อและทาการสั่งซื้อโดยอยู่ในงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติไว้
8.4 การรับพัสดุให้รับได้ภายใน 7 วันหลังจากวันรับใบขอสั่งซื้อจากกลุ่มงานต่างๆ
8.5 ในกรณีที่สินค้าหรือพัสดุที่หน่วยงานต้องการเป็นชนิดที่ไม่มีในท้องตลาดต้องสั่งทาเช่นการจัดพิมพ์
เอกสารต่างๆเป็นงานที่ต้องใช้เวลาการรับพัสดุจะได้รับเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบหลังจากหน่วยงานจัดซื้อตกลง
กับผู้รับจ้างแล้ว
8.6 ในกรณีที่งานจัดซื้อไม่สามารถไปซื้อพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆได้มอบหมายให้หน่วยงานนั้นไป
จัดซื้อเองและงานจัดซื้อเป็นผู้ตรวจเช็คพัสดุอีกครั้งหนึ่ง
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนและทรัพย์สิน
งานทะเบียนและทรัพย์สินมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทะเบียนและทรัพย์สิน
ให้ดาเนินไปด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ ในเรื่องต่อไปนี้
1. ตรวจรับสินค้าตามใบส่งของจากร้านค้า
2. ลงทะเบียนสินทรัพย์ที่รับเข้า ก่อนแจกจ่ายไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานต่าง ๆ
3. เก็บรักษาสินทรัพย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามทะเบียนสินทรัพย์
4. ประสานกับงานจัดซื้อ กรณีโรงเรียนต้องการพัสดุ อุปกรณ์เร่งด่วน
5. จัดทาทะเบียนสินทรัพย์แยกตามประเภท และสถานที่จัดเก็บ โดยแยกประเภทสินทรัพย์ และรหัสสินทรัพย์
6. จัดทาใบรายการซื้อสินทรัพย์ประจาเดือน
7. ร่วมกับฝุายบริหารตรวจสอบยอดสินทรัพย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และปรับปรุงทะเบียนสินทรัพย์ ที่มีอยู่จริง
8. ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ตามใบแจ้งจาหน่ายจากฝุายบริหารหรือหน่วยงานอื่นๆ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/9. คณะกรรมการกลุ่มงานอาคารสถานที่...
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9. คณะกรรมการกลุ่มงานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย
1. นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว
2. นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
3. นายจารึก ใบกุ
4. นางสายทอง หลากจิตร
5. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
6. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
7. นางสาวกรกช วิสุทธิลักษณ์
8. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
9. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
10. นายจตุพล เป็งทา
11. นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง
1๒. นายติณณภัทร์ นาคม
1๓. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
1๔. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หัวหน้ากากับดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบ ประกอบด้วย
อาคาร 1 ประกอบด้วย
1. นายจารึก ใบกุ
หัวหน้า
2. นางสารภี หงษ์ทอง
ผู้ช่วย
อาคาร 2 ประกอบด้วย
1. นางสุภาวดี นวลจีน
หัวหน้า
2. นายธนดล คงอิ่ม
ผู้ช่วย
อาคาร 3 ประกอบด้วย
1. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
หัวหน้า
2. นายชุม อุสาหะ
ผู้ช่วย
อาคาร 4 ประกอบด้วย
1. นางสายทอง หลากจิตร
หัวหน้า
2. นายบุญสม อาพวัน
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
2. นายนรินทร มนตรี
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง
4. นายจตุพล เป็งทา

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

หอประชุมเกตุเพชร ประกอบด้วย
1. นายศศิน คมขา
2. นายเสน่ห์ ส้มโต

หัวหน้า
ผู้ช่วย

อาคารโรงกรองน้า ประกอบด้วย
1. นางสาวกรกช วิสุทธิ์ลักษณ์
2. นายเสกสรร มั่นระวัง

หัวหน้า
ผู้ช่วย

ห้องน้าชาย ม.ปลาย หลังอาคาร 4
ห้องน้าชาย ม.ต้น หลังอาคาร 3, หลังอาคารศรีเมือง
ห้องน้าหญิง ม.ต้น หลังอาคาร 3
ห้องน้าหญิง ข้างอาคาร 3
ห้องน้าหอประชุมเกตุเพชรชั้นบน
ห้องน้า ททบ. 5

นายบุญสม อาพวัน
นายชุม อุสาหะ , นายเสน่ห์ ส้มโต
นายชุม อุสาหะ
นายชุม อุสาหะ
นายเสน่ห์ ส้มโต
นายธนดล คงอิ่ม

มีหน้าที่/ภาระงาน
กากับดูแลและวางมาตรการ การใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามนโยบายประหยัดของระบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกากับการใช้กิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง
2. งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย
1. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
2. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย
3. นายจารึก ใบกุ
4. นายเสกสรร มั่นระวัง

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
สารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น วางแผนขออนุมัติจัดซื้อในวงเงินงบประมาณที่อนุมัติตามแผนปฏิบัติการ
จัดทาบัญชีควบคุมการใช้และบัญชีตรวจสอบวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งวางแผนบารุงรักษา
ให้สามารถใช้อย่างคุ้มค่า สนองนโยบาย ประหยัด ประโยชน์และยั่งยืน
3. งานปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา และการก่อสร้างเพิ่มเติม (กรณีได้รับงบสนับสนุน) ประกอบด้วย
1. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
หัวหน้า
2. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย
ผู้ช่วย
3. นายจารึก ใบกุ
ผู้ช่วย
๔. นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง
ผู้ช่วย
๕. นายศศิน คมขา
ผู้ช่วย
๖. นายติณณภัทร์ นาคม
ผู้ช่วย
๗. นายเสกสรร มั่นระวัง
ผู้ช่วย
/มีหน้าที่/ภาระงาน…
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มีหน้าที่/ภาระงาน
วางแผนจัดทาโครงการ เสนอของบประมาณและดาเนินการให้อาคารเรียน อาคารประกอบการ
อยู่ในสถานะพร้อมใช้และปลอดภัย
4. งานปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. นายจตุพล เป็งทา
2. นายจารึก ใบกุ
3. นางสุภาวดี นวลจีน
4. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
5. นางสายทอง หลากจิตร
6. นางมะลิวัลย์ ทองอิน
7. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง
๘. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
๙. นางสาวศศินา เมฆพัฒน์
๑๐. นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง
๑๑. นายศศิน คมขา
1๒. นายติณณภัทร์ นาคม
1๓. นายเสกสรร มั่นระวัง

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
ปรับปรุง เสริมสร้าง คงสภาพภูมิทัศน์ให้สมบูรณ์ วางแผนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง พร้อมกาหนด
มอบหมายการบารุงดูแลรักษาให้คงสภาพยั่งยืน คุ้มแก่การลงทุน เพิ่มการดูแลความสะอาดเป็นกรณี
พิเศษ ทากิจกรรม 5 ส. มาเป็นตัวกากับ
5. งานกาจัดสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย
1. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
2. นายจารึก ใบกุ
3. นายติณณภัทร์ นาคม
4. นายเสกสรร มั่นระวัง
5. นายชุม อุสาหะ
6. นายธนดล คงอิ่ม
7. นายเสน่ห์ ส้มโต
8. นายบุญสม อาพวัน

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
กากับดูแลห้องน้า ห้องส้วมของครู นักเรียน วางแผนบารุงรักษา ดูแลทาความสะอาด จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ทาความสะอาด จัดทาบรรยากาศให้เอื้อต่อการรับบริการ มอบหมายนักเรียนทาความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอ

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

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
รวบรวม สรุปผล และประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานอาคารสถานที่เพื่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งานการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. นายสุติ คงเผื่อน
2. นางสาวศศินา เมฆพัฒน์
๓. นายศศิน คมขา
๔. นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง
๕. นายธนดล คงอิ่ม
๖. นายชุม อุสาหะ
๗. นายบุญสม อาพวัน

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุด ดาเนินการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและพร้อมปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้จนบรรลุเปูาหมาย
8. งานดูแลรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
1. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
2. นายจารึก ใบกุ
3. นายติณณภัทร์ นาคม
4. นายเสกสรร มั่นระวัง
5. นายชุม อุสาหะ
6. นายธนดล คงอิ่ม
7. นายเสน่ห์ ส้มโต

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
จัดการงานด้านรักษาความปลอดภัยที่มุ่งเน้น ศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ และเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีขวัญกาลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9. งานพนักงานบริการ ประกอบด้วย
1. นางสาวกรกช วิสุทธิลักษณ์
2. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์
3. นางสิราวรรณ ศรีม่วง
4. นางสาวพิสมร ภูธร

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

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

มีหน้าที่/ภาระงาน
ควบคุมดูแล ติดตั้ง ต่อเติม และซ่อมบารุงงานไฟฟูา ประปา ของโรงเรียนให้มีใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคุมดูแลจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน
11. งานยานพาหนะ ประกอบด้วย
1. นายจารึก ใบกุ
หัวหน้า
2. นายจีระศักดิ์ พวงขจร
ผู้ช่วย
3. นายประจญ พันธุ์พืช
ผู้ช่วย
มีหน้าที่/ภาระงาน
ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานยานพาหนะ ให้ดาเนินไปด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และ
มีประสิทธิภาพ ดูแลรักษา ซ่อมบารุง ยานพาหนะของโรงเรียนและบันทึกการใช้งานประจาวัน รวมถึงการควบคุม
ดูแลการใช้รถของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ให้คณะครูที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายประกอบ พงศ์พันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎มีมติเห็นชอบ รายงานประจาปีของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

(ลงชื่อ)
(นายอนุสนธิ์ ต๎นประสงค์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
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