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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)    โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา        
ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผํานมา ให๎ต๎นสังกัด
หนํวยงานต๎นสังกัด หรือ หนํวยงานที่กํากับดูแล และสาธารณซนได๎รับทราบ ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎สะท๎อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา           
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได๎แกํ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวน      
การบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และผลการวิเคราะห์
จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให๎ดีขึ้น อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ฉบับนี้ใช๎เป็นข๎อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตํอไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผู๎ปกครอง ผู๎เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายที่มี
สํวนรํวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา 2563 
ฉบับนี้ คณะผู๎จัดทําหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตํอการนําไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตํอไป 
 
 
 
         (นายสุทน  ทับจาก) 
                   ผู๎อํานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ตั้งอยูํเลขท่ี 147 หมูํ 4  ตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีจํานวนผู๎เรียน 950 คน มีข๎าราชการครู  
จํานวน 49 คน  ผู๎บริหารจํานวน 2 คน ผู๎อํานวยการโรงเรียน คือ  นายสุทน  ทับจาก  ดํารงตําแหนํง ผู๎อํานวยการ
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎มีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบโดยใช๎วงจรคุณภาพ 
  จากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวํา  

ด้านคุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได๎ กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล  สามารถบูรณาการ
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  และปลูกฝังใหผ๎ู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์บนพ้ืนฐานของ 
ความเป็นไทย  รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
หลักคิดในการดําเนินการพัฒนาผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ด๎านวิชาการ  ให๎เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการอําน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
การสร๎างนวัตกรรม  การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     
มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ควบคูํกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน             
มีคุณลักษณะและคํานิยมหลัก 12 ประการ ภูมิใจในท๎องถิ่น อยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย และมีสุขภาวะ
ทางรํางกายและจิตสังคมที่ดี  ด๎วยจุดเน๎นผู๎เรียนด๎วย    “6 ไม๎ผลัดสํงตํอความดี” โดยใช๎กิจกรรมโครงการตํางๆ ด๎วย
วงจรคุณภาพควบคูํกับสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ซ่ึงมีการดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการประเมินการอําน
คิดวิเคราะห์เขียน สูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนด ผู๎เรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต และสามารถนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน โดยน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการทํางาน  มีความภูมิใจในท๎องถิ่น ยอมรับ
ความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี  สูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนด 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีระบบการทํางาน  โดยใช๎ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุนบริหารงานโดยใช๎
ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)  รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงสร๎างการบริหารโรงเรียนแบํงเป็น     
7 กลุํมงาน แบํงออกเป็นระบบงานหลัก 3 กลุํมงานคือ กลุํมงานวิชาการ  กลุํมงานกิจการนักเรียน และกลุํมงานแผนงาน
และงานประกันคุณภาพการศึกษา  และระบบงานสนับสนุน แบํงออกเป็น 4 กลุํมงาน คือ กลุํมงานบุคคล  กลุํมงาน
ธุรการ กลุํมงานอาคารและสถานที่ และกลุํมงานงบประมาณ  กําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษาและผลการดําเนินการ   
ปีที่ผํานมา  พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพครู พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอ
การจัดการเรียนรู๎  ภายใต๎รูปแบบการ A.KLW Model   สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลด๎านการบริหารจัดการ ดังนี้  

1. โลํประกาศเกียรติคุณ ของนายกรัฐมนตรี ในฐานะกลุํมพลังเครือขํายเยาวชนที่มีจิตอาสา สํงเสริมศีล 
5 คํานิยมหลัก 12 ประการ และขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต   จิตอาสา” 
ภายใต๎โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีพุทธศักราช 2563 โดยเครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรม และ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
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2. เป็นสถานศึกษานํารํอง โครงการ TFE (Teams For Education) ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3. โลํประกาศเกียรติคุณ ของกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะกลุํมเยาวชนจิตอาสาภาคี จัดกิจกรรมกล๎า 
อาสา ตามโครงการกล๎าแผํนดินด๎วยพลังบวร ประจําปี 2563 โดยเครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรม และ กระทรวงวัฒนธรรม 

4. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
ระดับเขต พ้ืนที่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง) และหลักสูตรสถานศกึษา  โดยครูผู๎สอนทุกคนต๎องมีการวิเคราะห์หลักสูตร  จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู๎และจัด กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนเน๎นการ
ปฏิบัติ  ให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร๎างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครู
และผู๎เรียน  ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  ตลอดจนนําผลมาพัฒนา
ผู๎เรียน  รวมทั้งรํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  และประสบการณ์  (PLC) ระหวํางครู ด๎วยกัน เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
ทางวิชาชีพ   จุดเดํนของการดําเนินการด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  คือ          
จัดกระบวนการเรียนการสอนผํานกระบวนการคิด  แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นหลักคิดในการดําเนินงาน  นําสูํการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 
 
จุดเด่น/จุดแข็ง 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  โรงเรียนได๎ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ในด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โดยใช๎กระบวนการ PDCA รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผําน 2 กลุํมงานหลักของโรงเรียนคือ กลุํมงาน
วิชาการ โดยครูผู๎สอนแตํละวิชาใน 8  กลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และครูผู๎สอนในรายวิชาตํางๆ ใน  6  ระดับชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหนํวยบูรณาการ   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกลุํมงานกิจการนักเรียน โดยครูประจําชั้นดูแลผู๎เรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา  ดําเนินจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รํวมมือกับผู๎ปกครองเพ่ือแก๎ไขพฤติกรรมที่ไมํพึง
ประสงค์ และข๎อร๎องเรียนจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย แล๎วสํงตํอให๎กับครูในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยมีจุดเน๎นแตํละด๎าน ดังนี้  
ด๎านทักษะวิชาการ  มีหลักสูตรที่น๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการจัดทําหนํวยบูรณาการ  
ที่สํงเสริมความถนัด ด๎านทักษะชีวิต จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช๎ฐานกิจกรรมชํวงกํอนเข๎าเรียน เชํน 
กิจกรรมสํงเสริมบุคลิกภาพ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมโฮมรูม ด๎านทักษะอาชีพ จัดกิจกรรมสํงเสริม 
ค๎นหาความถนัดด๎านอาชีพ ผํานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎ ลงสูํการปฏิบัติ และนําเสนอผลงาน จํานวน 6 ระดับ 
ภายใต๎นวัตกรรม “6 ไม๎ผลัดสํงตํอความดี” 

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
   โรงเรียนมีระบบบริหารและมีกระบวนการ ที่สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และนโยบายของจังหวัด  โดยจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผู๎เรียนมี
คุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหารและการจัด 
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การอยํางเป็นระบบโดยใช๎เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความรํวมมือกับ
ทุกภาคสํวน ทั้งผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือขําย บุคลากรทางการศึกษาประชุมระดมสมอง เพ่ือให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวม    
นําข๎อสรุปจากการประชุมฝุายบริหาร คณะครูและบุคลากร รวมถึง คณะกรรมการสถานศึกษา วางแผนรํวมกันในการ
กําหนดกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา 
ผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการข๎อมูล
สารสนเทศมาบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูมีความมุํงม่ันตั้งใจในการปรับปรุง และพัฒนาวิธีการสอน เพ่ือพัฒนาตนเองอยูํเสมอ  จัดกิจกรรม   
ที่สํงเสริมกระบวนการคิด การได๎ลงมือปฏิบัติจริง จัดหาสื่อและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช๎ในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาอยํางตํอเนื่อง เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน สภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ และมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการวิจัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
      โรงเรียนควรสํงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎านวิชาการของผู๎เรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎สูงกวํา
คําเปูาหมายที่กําหนด และมีผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น  สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่พัฒนาทักษะ
กระบวนการและสร๎างนวัตกรรมที่หลากหลาย   

ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
  ดําเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน๎นคุณภาพตามหลักสูตรของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง และพัฒนา 
แหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของผู๎เรียนและตรงตามศักยภาพ และดําเนินการพัฒนาสารสนเทศให๎เป็นระบบ  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา กําหนดแนวทางและเปูาหมายการพัฒนางานของผู๎บริหารให๎
ชัดเจนและตํอเนื่อง เพ่ือพัฒนาบุคลากร ให๎มีความพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการ Active learning ที่สํงเสริมและกระตุ๎นการเรียนรู๎ 
ของผู๎เรียนเพ่ิมข้ึน พร๎อมทั้งการประเมินผลการเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพ่ือนําไปพัฒนา   
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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ตั้งอยูํเลขท่ี 147 หมูํ 4 ตําบลกงไกรลาศ  อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
รหัสไปรษณีย์ 64170 โทรศัพท์ 055-691221 โทรศัพท์มือถือ 093-2803339 โทรสาร 055-691288 e-mail 
sarabankolo@gmail.com  website www.kl.ac.th  สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย          
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

มีเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  8 ตําบล  70  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ   

ต าบล หมู่ที่ รวมจ านวน  (หมู่บ้าน) 

กง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 
บ้านกร่าง 1, 2, 3, 4, 5 5 
ไกรนอก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 
ไกรกลาง 1, 2, 3, 4,  6, 5 
ดงเดือย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 
ป่าแฝก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 
กกแรต 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 
บ้านใหม่สุขเกษม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 
รวม 70 

- นอกเขตพ้ืนที่บริการ (ใกล๎เคียง )  4 ตําบล  ได๎แกํ  ตําบลวังวน  อําเภอพรหมพิราม  จังหวัด 
พิษณุโลก ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก  ตําบลหนองตูม  อําเภอกงไกรลาศ   
จังหวัดสุโขทัย และตําบลไกรใน  อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 การสร๎างโรงเรียนก็เริ่มขึ้นโดยพระครูเนกขัมมวิสุทธิ์  ฝุายฆราวาสมี นายชูศักดิ์  ศรีวราพงศ์  สาธารณสุข
อําเภอกงไกรลาศ  กํานันสุวรรณ  ไกรกิจราษฎร์  สํวนโรงเรียนมีอาจารย์อุทัย  อินทนกูล   
ซึ่งเป็นผู๎บริหารคนแรก  กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ลงวันที่  7  เมษายน  2514  (คําสั่งที่  
ศธ.  22/2514) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ในระหวํางที่ปรับพ้ืนที่  และ
กํอสร๎างอาคารนั้น  ผู๎เรียนรุํนแรกเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนบ๎านกง  (ราษฎร์อุทิศ)  ไปพลางๆ รุํนตํอมาได๎ย๎ายมา
เรียนที่ศาลาการเปรียญวัดศรีเมือง  ปีการศึกษา 2519  จึงได๎ย๎ายเข๎ามาเรียนที่อาคาร  1 ปัจจุบัน ผู๎เรียนได๎มีโอกาส
ชํวยกันปรับบริเวณโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการเรียนของตนอีกหลายรุํน ปีการศึกษา  2526  โรงเรียนได๎รับคัดเลือก
เข๎าโครงการมัธยมศึกษาพัฒนาชนบท ระยะท่ี  2 (มพช.2)   รุํนที่  1   ปีการศึกษา  2538  โรงเรียนเปิดหนํวยเรียน
เคลื่อนที่     ที่หมูํบ๎านหนองบัว  ตําบลไกรใน  (ปัจจุบันคือโรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก)  ปีการศึกษา 2529  
ได๎รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ปัจจุบันโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   

http://www.kl.ac.th/
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ข้อมูลพื้นที่โรงเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียน มีพื้นท่ี 37 ไรํ  

ข้อมูลผู้บริหาร 
 ณ ปัจจุบันโรงเรียนมีผู๎บริหาร  จํานวน 10 คน  โดยลําดับดังนี้ 
 พ.ศ. 2514 -2529 นายอุทัย  อินทนกูล 
 พ.ศ. 2529-2531  นายพิศิษฐ์  ทรัพย์เจริญ 
 พ.ศ. 2531-2533  นายนริศ  วงศ์โชติรัตน์ 
 พ.ศ. 2533-2540  นายไพรัตน์ ใยดี 
 พ.ศ. 2540-2546  นายประสิทธิ์  อังคะไวมงคล 
 พ.ศ. 2546-2554  ดร.ดุษฎี  สีตลวรางค์ 
 พ.ศ. 2555- 2557 นางวารินทร์  เหลืองสุวรรณ์ 
 พ.ศ. 2557-2561  ดร. สมพร  สุขอรําม 
 พ.ศ. 2561-2563  นายประกอบ  พงศ์พันธ์ 
 พ.ศ. 2563- ปัจจุบัน นายสุทน  ทับจาก 
 ข้อมูลอาคารสถานที่  
   โรงเรียนมอีาคารเรียน 4 หลัง   และอาคารประกอบ จํานวน  5 หลัง และส๎วม 6 หลัง ได๎แกํ           

- อาคาร  1  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  แบบ  216  จํานวน  16  ห๎องเรียน  สร๎างเมื่อปี   
พ.ศ. 2518  ใช๎เป็นห๎องเรียนและห๎องประกอบสําหรับผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  สํานักงานจัดการเรียนรู๎ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่  1  และสํานักงานบริหารโรงเรียน 

-อาคาร  2  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3  ชั้น  แบบ  216  ค  จํานวน  8   ห๎องเรียนสร๎างเมื่อปี   
พ.ศ. 2521  และตํอเติมจนครบ  16  ห๎องเรียน  ในปีการศึกษา  2526  ใช๎เป็นห๎องเรียนและห๎องประกอบสําหรับผู๎เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สํานักงานจัดการเรียนรู๎ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     

-อาคาร  3  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  แบบ  216  ล  (ปรับปรุง)  จํานวน  16   
ห๎องเรียน  สร๎างและตํอเติมชั้นลํางเป็นห๎องสมุดโรงเรียนเมื่อปีการศึกษา  2537  ใช๎เป็นห๎องเรียนและห๎องประกอบ
สําหรับผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สํานักงานจัดการเรียนรู๎ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  และห๎องประชุมไทยคม 

-อาคาร  4  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  แบบ  324ล   (หลังคาทรงไทย) จํานวน 24 ห๎องเรียน   
สร๎างเมื่อปีการศึกษา  2543  ใช๎เป็นห๎องเรียนและห๎องประกอบสําหรับผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ห๎องปฏิบัติการ  
ห๎องภูมิปัญญาท๎องถิ่น  สํานักงานจัดการเรียนรู๎ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6 

-อาคารศรีเมือง  สร๎างเมื่อปีการศึกษา  2521  เป็นหอประชุมและโรงอาหารสําหรับให๎บริการด๎านอาหารแกํ
ผู๎เรียน 

- อาคารเกตุเพชร  สร๎างเมื่อปีการศึกษา  2539  เป็นอาคารหอประชุมแบบ  101 ล  (พิเศษ) ใช๎เป็นอาคาร
เอนกประสงค์  สถานที่ประชุมของโรงเรียนและชุมชนที่มาขอใช๎บริการ (โรงยิม) เลํนแบดมินตัน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุํน 

-อาคารฝึกงาน  1  เป็นอาคารฝึกงานชั้นเดียว  จํานวน  2  หนํวย  สร๎างเมื่อปีการศึกษา  2523  ใช๎เป็นห๎อง
ศูนย์ปฏิบัติการการละเลํนพ้ืนบ๎าน และสหกรณ์โรงเรียน 
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  -อาคารฝึกงาน  2  เป็นอาคารฝึกงานชั้นเดียว  2  หนํวย  สร๎างเมื่อปีการศึกษา 2526 ใช๎เป็นห๎องฝึกงาน    
คหกรรมและห๎องฝึกงานอุตสาหกรรม 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
ปรัชญา 

“นตฺถิ ปญฺญา  สมาอาภา”  “ไมํมีแสงสวํางใดเสมอด๎วยแสงสวํางแหํงปัญญา”  
 

ค าขวัญ 
“เรียนดี  มีวินัย  ใฝุคุณธรรม” 

 

สีประจ าโรงเรียน (แสด-ขาว) 
สีแสด เป็นสีแหํงความสมบูรณ์ สีแหํงดวงปัญญา สีแหํงความรุํงเรือง 
สีขาว  เป็นสีแหํงธรรมะ ความดีงาม 

 
อักษรย่อโรงเรียน ก.ล. 

 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 
ปาริชาติ (ทองหลางลาย) 

 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
พระอุดมทรัพย์มุณีศรีสุโขทัย 
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แผนที่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

 
 

 
การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

1) ปรัชญาการศึกษา   
“นตฺถิ ปญฺญา  สมาอาภา”  แปลวํา ไมํมีแสงสวํางใดเสมอด๎วยแสงสวํางแหํงปัญญา 

2) วิสัยทัศน์ 
    “ภายในปี 2565 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพสูํมาตรฐานสากล  เปี่ยมล๎นคุณธรรม 
น๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตเป็นสําคัญ รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม”   
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3) พันธกิจ 

1. น๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี 
สุขภาวะที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเน๎นจิตอาสา 

2. สํงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การสื่อสาร และสร๎างความตระหนักของ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

3. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถสื่อสารภาษาหลักของอาเซียนได๎ 
4. สํงเสริมบุคลากรทางการศึกษา รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ นํากระบวนการวิจัยมา 

พัฒนาการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่องเพ่ือพัฒนาสูํครูมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ด๎านผู๎เรียน ด๎านการจัดการศึกษา สร๎างสังคมแหํง 

การเรียนรู๎บนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กระจายอํานาจแบบมีสํวนรํวม 
7. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม แนววิถีพุทธเน๎นจิตอาสา เพ่ือเป็นพลเมืองดีตามระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม มาใช๎ในการดํารงตนตามหลักวิถีไทย   

4) เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด๎านการศึกษา 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ผู๎เรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีจิตสํานึกในความพอเพียง  

มีความสุภาพ อํอนโยนเอื้อเฟ้ือเผื่อแผํ และมีวินัย 
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2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  1)  จ านวนบุคลากร (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 
2563 2 49 1 2 10 

   
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ผู๎อํานวยการโรงเรียน :  ชื่อ นายประกอบ  พงศ์พันธ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาการ 

บริหารการศึกษาดํารงตําแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ  16 พฤษภาคม  2561- 28 ตุลาคม 2563 
e-mail : prakob.pp@outlook.com       

2. รองผู๎อํานวยการโรงเรียน จํานวน  1   คน ชื่อ นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด คม. สาขา การบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 10 กุมภาพันธ์ 2560  
e-mail : supap.noinoi@gmail.com  
  

ครูประจ าการ    

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
ชั่วโมง 
พัฒนา 

1 นางวริศรา  เรียงเรียบ 39 11 คศ.2 ค.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.1 24 
2 นางบุญเกิด   บุญตดิ 44 18 คศ.2 ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 40 
3 วําท่ี ร.ต.ศักดิ์ธรรมนญู  หงษ์ทอง 44 9 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.4 40 
4 นายจีระศักดิ์  พวงขจร 49 9 คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 74 
5 นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข 34 6 คศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 30 
6 นายจตุพล  เป็งทา 41 2  

 
คร ู ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ 
ภาษาไทย ม.2 32 

7 นายธรรมกรีติ  บวบม ี 27 2   คร ู กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.6 48 
8 นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย 47 14 คศ.3 ค.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ม.3 24 
9 นางบุญสม  อินทร์สอน 50 23 คศ.3 ค.บ. สถิติประยุกต ์ คณิตศาสตร์ ม.2 30 
10 นางมะลิวลัย ์ ทองอิน 40 16 คศ.3 กศ.ม. วิจยัและวดัผล คณิตศาสตร์       

ม.5,6 
80 

11 นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง 40 17 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.4 56 
12 นางศิรดา  เนียมหอม 40 17 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.2 24 
13 นางสาวรัตติยากรณ์  อัมพวัน 37 14 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์     

 ม.5,6 
24 

14 นางปราณี  มั่นประสงค ์ 38 13 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.1 24 
15 นายสุต ิ คงเผื่อน 50 27 คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ม.2 32 
16 นางศิวาพร  ศรีวราพงศ ์ 54 31 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

เน๎นฟิสิกส ์
ฟิสิกส์ ม.4 36 

17 นางนิภาวรรณ  เกตสุาคร 49 26 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร ์ ชีววิทยา ม.5 68 
 
 

mailto:supap.noinoi@gmail.com


12 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
ชั่วโมง 
พัฒนา 

18 นางสาวสายทิพย ์ อ๏อดพันธ์ 45 17 คศ.3 กศ.ม. วิทยาศาสตร ์
(การสอนฟิสิกส์) 

ฟิสิกส์ ม.6 123 

19 นายนรินทร  มนตร ี 55 32 คศ.2 กศ.ม. วัดผลประเมินผล
การศึกษา 

ฟิสิกส์ ม.5 32 

20 นางสาวอภิวรรณ  แก๎วภสู ี 38 15 คศ.3 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา ม.4 70 
21 นางนวนิตย์  เดํนสมบูรณ ์ 35 12 คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา เคมี ม.5 73 
22 นางสาวชลกาล  แก๎วทุํง 42 12 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา เคมี ม.4,6 140 
23 นายจารึก  ใบกุ 32 8 คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.1 38 
24 นางสิราวรรณ  ศรีมํวง 34 11 คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.3 69 
25 นางอรสา  ศรสีันต ์ 38 5 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์ ม.4 36 
26 นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์ 26 1 ปี 

11 เดือน 

ครูผู๎ชํวย ศษ.บ วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.3 44 

27 น.ส.ศิรภิรณ ์ แก๎วพันส ี 46 24 คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 28 
28 นางวราภรณ ์ พันธุ์พืช 56 34 คศ.3 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 36 
29 นางสายทอง  หลากจิตร 58 36 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.4 28 
30 น.ส.ประพาพร  ไกรกจิราษฎร ์ 45 22 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.5 44 
31 นางสุภาวดี  นวลจีน 45 20 คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.2 36 
32 นางสาวอมรรตัน์  ขัดสาย 33 9 คศ.2 ศศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาจีน ม.4-6 43 
33 นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร ์ 33 4 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ     

ม.1,3 
67 

34 นางน้ําเงิน  ศรีสุขวัฒนุกุล 56 34 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ  ม.4 48 
35 นายเฉลมิพงศ์  ศรีมํวง 38 7 คศ.2 วท.บ. การเกษตร งานเกษตร ม.1 24 
36 นางสาวหทัยชนก  สิงห์คํา 34 2 คร ู  คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพ   

ม.1 
24 

37 นางจริญ  สระชุํม 57 17 คศ.3 ค.บ. พลศึกษา สุขและพลศึกษา  
ม.2,3,5 

54 

38 นายวัชรินทร ์ มํวงเขียว 59 38 คศ.3 กศ.บ. พลศึกษา สุขและพลศึกษา  
ม.6 

24 

39 นางสาวศศิพร จันทร์ศร ี 30 1 คร ู ศษ.บ พลศึกษา พลศึกษา ม.1-6 68 
40 นางสาวสายลม  ขวัญเขยีว 28 1 ปี 

11 เดือน 
ครูผู๎ชํวย วท.บ. วิทยาศาสตร ์ สุขศึกษาและพล

ศึกษา ม.3,6 
88 

41 นางสมพร  สินสมุทร 53 27 คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.1,3/
หน๎าท่ีพลเมือง ม.1 

56 

42 นางอาภรณ ์ มนตร ี 54 28 คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว ประวัติศาสตร์   
ม.1-3 

32 

43 นางเพชรรัตน ์ ทับจาก 57 30 คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/หนา๎ที่ 
พลเมือง ม.2 
 

24 
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จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    48 คน  คิดเป็นร๎อยละ 97.96 
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด 49 คน  คิดเป็นร๎อยละ 100.00 

   ครูอัตราจ้าง (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1. นายติณณภัทร์  นาคม 
(พนักงานราชการ) 

29 4  ปี ค.บ. สังคมศึกษา ประวตัิศาสตร์/
สังคม/หนา๎ที่
พลเมือง ม.5 

เงิน สพม. 

2. นางสาวสิริวมิล  รดัดาดวง 31 2  ปี ศศ.บ. ภาษาไทย ธุรการโรงเรียน เงิน สพม. 
3 Ms.Imelda  Delrio  Doysabas 52 4 ปี  Bachelor of 

Secondary  
Education in 

Physical  Education 

ภาษาอังกฤษ/ 
ม.4-6 

เงินนอก
งบประมาณ 

4 Miss.Avon  Christienie  Delrio  
Doysabas 

31 4 ปี  Bachelor of 
Business 

Administration in 
Human Resource 
Manangement 

ภาษาอังกฤษ/ 
ม.1-3 

เงินนอก
งบประมาณ 

5 นางสาวศิริรตัน์  ชํวงโชติ 31 6 ปี บธ.บ. การจัดการทั่วไป พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

เงิน สพม. 

6 นางสาวธัญชนก  วงษ์บ๎านใหมํ 26 1  ปี บธ.บ. การเงิน พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

เงิน สพม. 

  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
ชั่วโมง 
พัฒนา 

44 นายชลอ  ทิพวัน 55 32 คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.3,6/
หน๎าท่ีพลเมือง ม.3 
/ 
พระพุทธ ม.6 

24 

45 นางสาวพิสมร  ภูธร 28 4 คศ.1 ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.3/ศาสนา
สากล ม.4/หน๎าที่
พลเมืองและระวัติ
ศาสตร์ ม.5 

48 

46 นางสาวกฤตยาพร   
อมรวัฒนานุกุล 

31 2 ปี  
 

คร ู กศ.ม. การพัฒนาหลกัสูตรและ
การสอน 

ประวัติศาสตร์  
ม.4-6 

48 

47 นายกรกช  อ่ําทิม 34 11 คศ.2 กศ.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ ดนตรี  
ม.3,4,6 

64 

48 นางสาวจิรสุดา  พยอม 43 18 คศ.2 ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

ศิลปะ ดนตรี  
ม.1,2,3 

53 

49 นายศศิน  คมขํา 41 6 คศ.1 ศษ.บ ศิลปกรรม ศิลปะ ม.2 24 
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    2) วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   ตารางและแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
  
  
   
                 
 

  3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

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

1. บริหารการศึกษา 2 - 
2. คณิตศาสตร์ 7 16 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 12 18 
4. ภาษาไทย 7 18 
5. ภาษาอังกฤษ 7 15 
6. สังคมศึกษา 6 20 
7. การงานอาชีพ  3 15 
8. ศิลปะ 3 16 
 

3. ข้อมูลผู้เรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
      จํานวนผู๎เรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 950 คน  จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 6 76 87 163 27.17 
ม. 2 6 111 99 210 35.00 
ม. 3 6 96 98 194 32.33 
รวม 18 283 284 567 32.33 
ม. 4 4 52 74 126 31.50 
ม. 5 4 76 72 148 37.00 
ม. 6 4 53 56 109 27.25 
รวม 12 181 202 383 31.92 

รวมทั้งหมด 30 464 486 950 31.67 

  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อัตราสํวนครู : ผู๎เรียน 1: 19.39 
   
 

บุคลากร จ านวน 
ต่ํากวําปริญญาตร ี 7 
ปริญญาตร ี 36 
ปริญญาโท 23 
ปริญญาเอก - 
รวมทั้งสิ้น 66 
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4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 

   4.1 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนผลการ
เรียน 

ผลการเรียน
เฉลี่ย 

จ านวนผู้เรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละผู้เรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5,491 2.96 3,420 62.28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 6,443 2.68 3,391 52.63 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  6,561 2.96 4,209 64.15 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4,284 2.91 2,562 59.80 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5,104 2.85 2,967 58.13 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3,358 2.97 2,075 61.79 

รวม 31,241 2.88 18,624 59.61 
   

 จากตารางพบวํา ร๎อยละของผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563  ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนแตํละรายวิชา เฉลี่ย 2.88 และจํานวนผู๎เรียนที่ได๎ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 59.61  
  4.2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป  
 

แยกตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ ปีการศึกษา 2563   
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนผลการ
เรียน 

ผลการ
เรียนเฉลี่ย 

จ านวนนักเรียนที่
ได้ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ร้อยละนักเรียนที่ได้
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ภาษาไทย 2,339 2.73 1,549 66.22 
คณิตศาสตร์ 3,356 2.28 1,649 49.14 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,135 2.68 4,763 66.76 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5,382 3.01 4,233 78.65 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3,141 3.40 2,895 92.17 
ศิลปะ 1,999 3.41 1,860 93.05 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2,882 3.43 2,593 89.97 
ภาษาตํางประเทศ 4,336 2.60 2,736 63.10 
การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (IS) 671 2.94 487 72.58 

รวม 31,241 2.94 22,765 72.87 
 จากตารางพบวํา ข๎อมูลร๎อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ในระดับ 2.5 ขึ้นไป ตามเปูาหมายของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 พบวํา มีคําสูงกวําเปูาหมายทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
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4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.10 22.47 28.94 29.70 
คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด 54.46 25.08 29.80 32.89 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.18 25.82 30.17 34.14 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

    

 
  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปี
การศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  
2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
และ

เทคโนโลยี 

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 34.58 18.63 27.14 22.06 31.13 
คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด 42.95 23.33 31.75 26.58 35.30 
คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทั้งหมด 45.22 26.33 33.04 29.73 36.32 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 29.94 35.93 

   
 

 
  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจําปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2562-2563  
       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2562-2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

สาระวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ภาษาไทย 51.12 47.10 
คณิตศาสตร์ 22.18 22.47 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26.90 28.94 
ภาษาอังกฤษ 28.44 29.70 

 

 
  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2562-2563 
   จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2562-2563 สรุปได๎วํา มี 3 กลุํมสาระ       
การเรียนที่มีผลการทดสอบสูงขึ้น  ได๎แกํ  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปีการศึกษา 2562-2563 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

สาระวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ภาษาไทย 36.92 34.58 
คณิตศาสตร์ 17.72 18.63 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26.49 27.14 
ภาษาอังกฤษ 23.24 22.06 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 31.68 31.13 

  

 
   แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2562-2563 
   จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
ของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2562-2563 สรุปได๎วํา มี 2 กลุํมสาระการเรียนที่มี 
ผลการทดสอบสูงขึ้น  ได๎แกํ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 

5. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
     โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อําเภอกงไกรลาศ ตั้งอยูํทางทิศตะวันออก ของจังหวัดสุโขทัย หํางจากตัวจังหวัด 
ประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับอําเภอข๎างเคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตํอกับอําเภอศรีสําโรง และอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศตะวันออก ติดตํอกับอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศใต๎  ติดตํอกับอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยและอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศตะวันตก ติดตํอกับอําเภอศรีสําโรง และอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
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               สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไรํ มีประชากรประชากร
ทั้งสิ้น  60,921 คน  อาศัยอยูํจริงทั้งสิ้น 43,497 คน บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ด๎านภูมิศาสตร์ ตั้งอยูํทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัดสุโขทัย ทิศเหนือ ติดทุํงนา ทิศใต๎ ติดหมูํบ๎านบ๎านแปูง ทิศตะวันออก ติดวัดศรีเมือง และ            
ทิศตะวันตก ติดทุํงนา โรงเรียนตั้งอยูํบนที่ราบลุํม  น้ําทํวมถึง พ้ืนที่เดิมเป็นทุํงนา มีคลองลําขวัญผํานกลางระหวําง      
วัดศรีเมืองกับโรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ทํานา สํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ เทศกาลกินปลา   ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว 65,493.61 บาท /คน/ป ี   

6.  การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ตารางแสดงการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2563 
ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/
ปี 

จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ใช้  

 ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง 

/ปี 

จ านวน
ผู้เรียน 
ที่ใช้ 

ห๎องสมุด 180 950  ห๎องคอมพิวเตอร ์ 240 950 
ห๎องจริยศึกษา 180 950  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ม.ต๎น 200 567 
ธนาคารโรงเรียน 180 950  ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์ 160 383 
ฐานกิจกรรม ม.1 180 163  หอประชุม 52 950 
ฐานกิจกรรม ม.2 180 210  ศูนย์อาหาร 180 950 
ฐานกิจกรรม ม.3 180 194  ห๎องเศรษฐกิจพอเพียง 12 290 
ฐานกิจกรรม ม.4 180 126  ฐานการเรยีนรูผ๎ักสวนครัว 18 567 
ฐานกิจกรรม ม.5 180 148  ฐานการเรยีนรูส๎มุนไพร 10 210 
ฐานกิจกรรม ม.6 180 109  ฐานการเรยีนรู๎ปุ๋ยหมัก 5 194 
ห๎องปฏิบัติการดนตรสีากล 200 35  ฐานการเรยีนรู๎กล๎วย 6 148 
ห๎องปฏิบัติการฟสิิกส ์ 160 250  ห๎องไทยคม 50 148 
ห๎องปฏิบัติการเคม ี 150 250  ห๎อง To be number one 7 55 
ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา 160 250  ห๎องปฏิบัติการการละเลํนมังคละ 160 130 
ฐานการเรยีนรู ๎
จักยานปัม๊น้ําพลังงานกล 

5 109  สนามกีฬา (สนามฟุตบอล 
วอลเลํย์บอล บาสเกตบอล เปตอง) 

300 950 

      

 

 
แผนภูมิแสดงการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม 
         สรุปผลการประเมิน มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
ประจําปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 

ดีเลิศ (ระดับ 4) 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ดีเลิศ (ระดับ 4) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ (ระดับ 4) 
  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได๎ กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการพัฒนาผู๎เรียนสูํมาตรฐานสากล  สามารถบูรณาการ
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  และปลูกฝังใหผ๎ู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์บนพ้ืนฐานของ 
ความเป็นไทย  รํวมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่นและสิ่งแวดล๎อม โดยน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาเป็นหลักคิดในการดําเนินการพัฒนาผู๎เรียนด๎านผลสัมฤทธิ์ด๎านวิชาการ  ให๎เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการอําน  
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหา การสร๎างนวัตกรรม  การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความรู๎  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ควบคูํกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู๎เรียน มีคุณลักษณะและคํานิยมหลัก 12 ประการ ภูมิใจในท๎องถิ่น อยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย และมี
สุขภาวะทางรํางกายและ จิตสังคมที่ด ี ด๎วยจุดเน๎นผู๎เรียนด๎วย    “6 ไม๎ผลัดสํงตํอความดี” โดยใช๎กิจกรรมโครงการตํางๆ 
ด๎วยวงจรคุณภาพควบคูํกับสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ซ่ึงมีการดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการประเมิน
การอํานคิดวิเคราะห์เขียน สูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนด ผู๎เรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต และสามารถนําความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน โดยน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการทํางาน  มีความภูมิใจ     
ในท๎องถิ่น ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี  สูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนด 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีระบบการทํางาน  โดยใช๎ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุนบริหารงานโดย    
ใช๎ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)  รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงสร๎างการบริหารโรงเรียนแบํงเป็น     
7 กลุํมงาน แบํงออกเป็นระบบงานหลัก 3 กลุํมงานคือ กลุํมงานวิชาการ  กลุํมงานกิจการนักเรียน และกลุํมงานแผนงาน
และงานประกันคุณภาพการศึกษา  และระบบงานสนับสนุน แบํงออกเป็น 4 กลุํมงาน คือ กลุํมงานบุคคล  กลุํมงาน
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ธุรการ กลุํมงานอาคารและสถานที่ และกลุํมงานงบประมาณ  กําหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษาและผลการดําเนินการปี  
ที่ผํานมา  พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพครู พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอ
การจัดการเรียนรู๎  ภายใต๎รูปแบบการ A.KLW Model   สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลด๎านการบริหารจัดการ ดังนี้  

7. โลํประกาศเกียรติคุณ ของนายกรัฐมนตรี ในฐานะกลุํมพลังเครือขํายเยาวชนที่มีจิตอาสา สํงเสริมศีล 
5 คํานิยมหลัก 12 ประการ และขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต   จิตอาสา” 
ภายใต๎โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีพุทธศักราช 2563 โดยเครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรม และ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

8. เป็นสถานศึกษานํารํอง โครงการ TFE (Teams For Education) ประจําปีงบประมาณ 2563  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

9. โลํประกาศเกียรติคุณ ของกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะกลุํมเยาวชนจิตอาสาภาคี จัดกิจกรรมกล๎า 
อาสา ตามโครงการกล๎าแผํนดินด๎วยพลังบวร ประจําปี 2563 โดยเครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรม และ กระทรวงวัฒนธรรม 

10. ได๎รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
ระดับเขต พ้ืนที่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรสถานศึกษา  โดยครูผู๎สอนทุกคนต๎องมีการวิเคราะห์หลักสูตร  
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎และจัด กระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนเน๎น
การปฏิบัติ  ให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร๎างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวําง
ครูและผู๎เรียน  ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  ตลอดจนนําผลมา
พัฒนาผู๎เรียน  รวมทั้งรํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  และประสบการณ์  (PLC) ระหวํางครู ด๎วยกัน เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ   จุดเดํนของการดําเนินการด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  คือ           
จัดกระบวนการเรียนการสอนผํานกระบวนการคิด  แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
มาเป็นหลักคิดในการดําเนินงาน  นําสูํการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน 
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2. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  

1. แผนการด าเนนิงาน/การตั้งเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/ 

เชิงคุณภาพ 
แผนการการด าเนนิงาน 

(โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน) 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
    1)  มีความสามารถในการอําน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
     2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน   
ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
    3)  มีความสามารถในการสร๎าง
นวัตกรรม 
    4)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับ ดีเลิศ  
 ร๎อยละ 90 

อยูํในระดับดีขึ้นไป 

-โครงการบูรณาการ  
-โครงการพัฒนาสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตย  
-โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
-โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-โครงการพัฒนากิจกรรมห๎องสมุด  
-โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   
-โครงการทัศนศึกษา  
-กิจกรรมสมุดสื่อใยรัก   

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร๎อยละ 65 
 อยูํในระดับดีขึ้นไป 
(เกรด 2.5 ขึ้นไป) 

 
 
 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน 
ด๎านคณิตศาสตร์  
-โครงการพฒันาศักยภาพผู๎เรียน          
ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน          
ด๎านภาษาไทย 
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน          
ด๎านภาษาตํางประเทศ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน          
ด๎านศิลปะ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน          
ด๎านสุขศึกษาและพลศึกษา 
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน          
ด๎านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/ 

เชิงคุณภาพ 
แผนการการด าเนนิงาน 

(โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน) 
    6)  มีความรู๎  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีตํองานอาชีพ 

ร๎อยละ 90 
อยูํในระดับดีขึ้นไป 

- โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 
 เชํน กิจกรรมแนะแนวชีวิต แนะแนวอาชีพ 
และแนะแนวเพ่ือศึกษาตํอ 
- โครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎านทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
    1)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
     2)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็น
ไทย 
     3)  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความ
แตกตํางและหลากหลาย 
     4)  สุขภาวะทางรํางกาย  
และจิตสังคม 

ร๎อยละ 90 
อยูํในระดับดีขึ้นไป 

-โครงการสํงเสริมสุขภาพ 
-โครงการสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
-โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการพัฒนาศูนย์มังคละ 
-โครงการพัฒนาคุณธรรมและคํานิยม 
ที่พึงประสงค์ 
-โครงการจิตอาสากล๎าทําดี 
-โครงการพัฒนางานธนาคารออมสิน 
-โครงการศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํน 
-โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข 
-โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 
-โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด๎านกีฬา 
-กิจกรรมกีฬา นันทนาการ สืบสาน    
ตํานานศิลป์ 
-กิจกรรมโครงงานคุณธรรมรายห๎องเรียน 
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 2. กระบวนการพัฒนา/วิธีการด าเนินการ 
    โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
ตามศักยภาพของผู๎เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีการออกแบบการจัด   การเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน ภายใต๎
สถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได๎มีการมาตรการปูองกันการแพรํระบาด จัดกิจกรรมใน
รูปแบบตํางๆ เชํน on site, on hand, on demand, on line ในชํวงที่มีการแพรํระบาด  โดยใช๎กระบวนการคิดและ
การแก๎ปัญหาเป็นหลัก ในการพัฒนาความสามารถด๎านการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ  โรงเรียนได๎จัด
กิจกรรมสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกบันทึกการเขียน เรื่องราวตํางๆ เชํน การวางแผนการใช๎เงิน การสังเกตสภาพอากาศ  
การเรียนรู๎แล๎วบันทึกลงในสมุดสื่อใยรัก ที่เป็นสื่อกลางระหวํางครูประจําชั้น และผู๎ปกครอง  กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
กิจกรรมห๎องสมุด กิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ  สํวนในด๎านความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและแก๎ปัญหา พร๎อมทั้งให๎ผู๎เรียนสามารถนําความรู๎มาสร๎าง
นวัตกรรมได๎ และมีความสามารถด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมการเรียน    
การสอนในรายวิชาการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (IS)  ได๎จัดกิจกรรมคํายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมวันสําคัญ
ทางภาษาไทย เชํน กิจกรรมวันสุนทรภูํ และภาษาตํางประเทศ เชํนกิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันตรุษจีน     
กิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตย กิจกรรมคํายเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู๎เรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎  เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถทําโครงงานควบคูํไปกับการเรียนการสอนของแตํละ
ระดับชั้น และ 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ โดยผู๎เรียนจะได๎ทําชิ้นงาน/โครงงาน  และจดันําเสนอผลงานกํอนสิ้นปีการศึกษา 
ในรูปแบบที่หลากหลายตามสถานการณ์การแพรํระบาดของโควิด-19 เชํน คลิปวีดิโอ ภาพนิ่ง พร๎อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
ผํานระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกใช๎เทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมชุมนุม   
จัดการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทักษะอาชีพ เชํนการปลูกผัก  ศิลป์สร๎างสรรค์  การผลิต
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ งานถัก เกษตรอินทรีย์   การถนอมอาหาร การแกะสลักผักผลไม๎ การทําเครื่องดื่มสมุนไพร 
เพ่ือให๎นักเรียนได๎มีทักษะพ้ืนฐานและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ   มีโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมกํอนเพ่ือการสัมภาษณ์เรียนตํอในระดับอุดมศึกษา  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์ (ไหว๎ครู)  ทําให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความกตัญญูตํอครู
บาอาจารย์และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางสถาบัน ครู และผู๎เรียน จัดกิจกรรมที่สํงเสริมการพัฒนาด๎านคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ เพ่ือให๎นักเรียนมีความมีทักษะในการดํารงชีวิตและสามารถนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน      
มีความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคล มีสุขภาวะและสุนทรียภาพที่ดี มีจิตสังคม 
โดยได๎การพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน ควบคูํไปกับคุณธรรม จริยธรรม ตามวัยของผู๎เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
อีกท้ังการจัดกิจกรรมไดน๎๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการพัฒนาผู๎เรียน  โรงเรียนได๎จัด
กิจกรรมคํายอบรมให๎ความรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนแกนนําและนักเรียนในระดับชั้น ม.1 และม.4   
ที่เข๎าใหม ํและนักเรียนแกนนําด๎านเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําความรู๎ไปขยายผลให๎กับโรงเรียนตํางๆ เพ่ือให๎นักเรียน
เกิดความรักและเทิดทูลสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ภายใต๎โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   โครงการพัฒนาศูนย์มังคละเภรี ที่สํงเสริมการละเลํนพ้ืนบ๎านมังคละ  โครงการพัฒนาคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1-6 โดยครูแตํละระดับชั้น ดูแลนักเรียนจัดกิจกรรมในฐานคุณธรรมชํวงเช๎ากํอนเข๎าเรียน   
เชํนกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมสวดมนต์แปล สมาธิ แผํเมตตา สัจจะออมบุญ กิจกรรม5ส กิจกรรมแนะแนว  
โฮมรูม เป็นต๎น จัดทําโครงงานคุณธรรมรายห๎องเรียน  จัดกิจกรรมคํายคุณธรรม new normal กิจกรรมวันสําคัญ     
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ทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสอบนักธรรม รํวมแขํงขันกิจกรรมบรรยายธรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
จัดกิจกรรมตามหลักสูตรเชํน กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  กิจกรรม ร.ด. กิจกรรม 5ส กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ตําง ๆ 
ได๎แกํ  การทํากระทง การทําบายศรี  เป็นต๎น  
 3. ผลการด าเนินงาน/การบรรลุผลส าเร็จ 

    โรงเรียนได๎ดําเนินการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนมี 
ความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา มีความสามารถในการสร๎าง นวัตกรรม มีความสามารถ   
ในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวําผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย  8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ และ 
6 ระดับชั้น สูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนด  และมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร ผลการประเมินการอําน 
คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ  มีผลการประเมินสูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนดไว๎ คือ ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนได ๎
ระดับดีข้ึนไป รวมไปถึงผลการประเมินความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎อินเทอร์เน็ต   
ในการสืบค๎นข๎อมูล ค๎นคว๎าเรียนรู๎สิ่งที่สนใจและสอดคล๎องกับบทเรียน นําความรู๎ที่ได๎มาใช๎ในการเรียนรู๎ เชํน การทํา
โครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ที่โรงเรียนกําหนด  ผู๎เรียนเรียนจบหลักสูตรตามเวลาที่กําหนด มีทักษะ 
การทํางานรํวมกันและมีทักษะด๎านอาชีพสามารถจัดทําโครงงานที่เป็นพ้ืนฐานด๎านอาชีพ เชํน  การทํากระเป๋า          
การทําอาหาร การผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎  การทําบายศรี การแกะสลักผักผลไม๎ การทําเครื่องดื่มสมุนไพร        
รํวมอนุรักษว์ัฒนธรรมท๎องถิ่นมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักในสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นแกนนํา 
เป็นวิทยากรให๎ความรู๎ด๎านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแกนนําด๎านจิตอาสา ยอมรับความแตกตํางและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเข๎ารํวมกิจกรรมในวันสําคัญตํางๆ  ทั้งด๎านภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ มีสุขภาวะ       
ด๎านรํางกายและจิตใจ ที่ดี มีผลการประเมินสูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนดไว๎ คือ ร๎อยละ 90 
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ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนระดับดีขึ้นไปของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา      
ปีท่ี  1-6 ปีการศึกษา 2563 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 แผนภูมแิสดงร๎อยละของจํานวนผู๎เรียนที่มีความสามารถในการอําน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนระดับดีขึ้นไป
ของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2563  คิดเป็นร๎อยละ 98.81 ซึ่งสูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนด  
  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6            
ปีการศึกษา 2563  
  - ความสามารถในการแก๎ปัญหาระดับดีขึ้นไปของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ปีการศึกษา 2563 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมแิสดงร๎อยละของจํานวนผู๎เรียนที่มคีวามสามารถในการแก๎ปัญหาระดับดีขึน้ไปของผู๎เรียน    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร๎อยละ 99.03 ซึ่งสูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนด  
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- ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตระดับดีขึ้นไปของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       กราฟแสดงร๎อยละ ของจํานวนผู๎เรียนที่มคีวามสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตระดับดีข้ึนไปของผู๎เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2563 จําแนกตามระดับชั้น 
  กราฟแสดงร๎อยละ ของจํานวนผู๎เรียนที่มคีวามสามารถในการใช๎ทักษะชีวิตระดับดีขึ้นไปของผู๎เรียน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร๎อยละ 99.56 ซึ่งสูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนด  

 -ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีระดับดีขึ้นไปของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
การศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        แผนภูมแิสดงร๎อยละของจํานวนผู๎เรียนที่มคีวามสามารถในการใช๎เทคโนโลยีระดับดีขึ้นไปของผู๎เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร๎อยละ 98.21 ซึ่งสูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนด 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับดีขึ้นไปของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมแิสดงร๎อยละของจํานวนผู๎เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนระดับดีข้ึนไป
ของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร๎อยละ 98.20 ซึ่งสูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนด 
  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา 2563 

 
แผนภูมแิสดงร๎อยละของจํานวนผู๎เรียนที่มีผลการประเมินการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  

ระดับดีข้ึนไปของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร๎อยละ 100 ซึ่งสูงกวําคําเปูาหมาย 
ที่กําหนด 
 
 
 



31 
 

  ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ระดับดีขึ้นไป                       
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  แผนภูมแิสดงร๎อยละของจํานวนผู๎เรียนที่มีผลการประเมินด๎านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร๎อย 99.51 ซึ่งสูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนด 
 
  การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  แผนภูมแิสดงร๎อยละผลการประเมินผู๎เรียนด๎านการยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืนสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ๎มกัน 
และความเป็นธรรมตํอสังคมของผู๎เรียนระดับดีขึ้นไปของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2563        
คิดเป็นร๎อยละ 98.22 ซึ่งสูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนด 
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 การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   
ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมแิสดงจํานวนผู๎เรียนทีเ่ข๎ารํวมโครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู๎เรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2563   
  นอกจากนีผู้๎เรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีความสามารถด๎านความสามารถและศักยภาพที่แสดงถึง 
ความเป็นผู๎นําด๎านวิชาการ มีความสามารถในการสื่อสารและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได๎รับรางวัลในระดับตําง ๆ 
ดังรายการตํอไปนี้ 

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้เรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวชนิสรา  เมืองเงิน เกียรติบตัรชมเชย เป็นผูส๎อบได๎คะแนนยอดเยีย่ม   

อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ 
บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ 

จํากัด 
นายสุวิจักษณ์  สุวรรณ ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดบรรยายธรรม  

ประจําปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสุโขทยั  
ระดับชํวงช้ันท่ี 4 (ม.4-ม.6) 

วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนัฐกานต์  อยูํจิ๋ว รองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดบรรยายธรรม  
ประจําปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสุโขทยั  

ระดับชํวงช้ันท่ี 4 (ม.4-ม.6) 

วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนัฐกานต์  อยูํจิ๋ว รองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดบรรยายธรรม  
ประจําปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสุโขทยั  

ระดับชํวงช้ันท่ี 4 (ม.4-ม.6) 

วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 

เด็กหญิงวิลาสินี  เอี่ยมจริง รองชมเชย ในการประกวดบรรยายธรรม  
ประจําปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสุโขทยั  

ระดับชํวงช้ันท่ี 4 (ม.4-ม.6) 

วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 

เด็กหญิงณัฐฐาพร  เมํนหมอก รองชมเชย ในการประกวดบรรยายธรรม  
ประจําปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสุโขทยั  

ระดับชํวงช้ันท่ี 4 (ม.4-ม.6) 
 
 

วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ-ชื่อสกุลผู้เรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวบุณยานุช  ดีแท๎ ผู๎นําเยาวชนกลา๎แผํนดิน  

ประจําปีพุทธศักราช  2563 
จาก รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

จัดโดย เครือขํายเพื่อนฯ 
คุณธรรม 

นางสาวณัฐชยา  ทับคล๎าย 
นางสาวสิรินทรา  อินทะชิต 
นางสาวกลัยรัตน์  คงรอด 
นางสาวเสาวลักษณ์  อินทโชต ิ
นางสาวนันทวรรณ  แก๎วคูนอก 
นางสาวสงกรานต์  อํองเกษม 
นางสาวกนกวรรณ  พยอม 
นายชลชาติ  รัดดาดวง   
นายภาสกร  สุขส ี
นายก๎องภพ  แก๎วศรี 
นางสาวจิณณพัต  แก๎วเกํา 
นางสาวฐาปนิตตา  จติรสมัคร 
นางสาวน้ําผึ้ง  ภูํเขียว 
นางสาวปิดยะดา  คงจันทร ์
นางสาวชนิสรา  เมืองเงิน 
นางสาวกุสุมา  สินจันทร ์
นางสาวอธิชา  ฟักทอง 
นายชัยวัฒน์  สําร ี
นางสาวณัฐกานต์  น๎อยใหมํ 
นางสาวศิริทิพย์  บูํอินทร ์
นายเจตนิพัทธ์  เพิ่มพูน รองชมเชย ในการประกวดบรรยายธรรม  

ประจําปี พ.ศ. 2564 จังหวัดสุโขทยั  
ระดับชํวงช้ันท่ี 4 (ม.4-ม.6) 

วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 

 นายกิตติศักดิ์  เคราะห์ด ี
นายชรินทร์  ยอดโปรํง 
นางสาวปิยาภรณ์  เมฆวิรยุทธ์โยธนิ 
นายกิตติพัฒน์  ศาสตร์พงษ์พันธ์ 
นายจักรพงศ์  แก๎วกราด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ประเภท
ผู๎เรยีน ผลงานรูปแบบเพลง 

รางวัลโครงการอัจฉรยิะยุวชนประกันภัย  
ประจําปี 2563 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 38 

นางสาวบุณยานุช  ดีแท๎ ได๎รับเกียรติบัตรรางวัลชมชย ยกยอํงเป็น 
เยาวชนคนดีศรสีังคม    

 ศาลเยาวชนและครอบครัว 
จังหวัดสุโขทัย 
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 4. จุดเด่น 
    โรงเรียนได๎ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ในด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

โดยใช๎วงจรคุณภาพ (PDCA) รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผําน 2 กลุํมงานหลักของโรงเรียนคือ กลุํมงาน
วิชาการ โดยครูผู๎สอนแตํละวิชาใน 8  กลุมํสาระการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และครูผู๎สอนในรายวิชาตําง ๆ ใน  6  ระดับชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหนํวยบูรณาการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกลุํมงานกิจการนักเรียน โดยครูประจําชั้นดูแลผู๎เรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา  ดําเนินจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รํวมมือกับผู๎ปกครองเพ่ือแก๎ไขพฤติกรรมที่ไมํ 
พึงประสงค์ และข๎อร๎องเรียนจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย แล๎วสํงตํอให๎กับครูในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยมีจุดเน๎นแตํละด๎าน ดังนี้  
ด๎านทักษะวิชาการ  มีหลักสูตรที่น๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการจัดทําหนํวยบูรณาการ  

ที่สํงเสริมความถนัด ด๎านทักษะชีวิต จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช๎ฐานกิจกรรมชํวงกํอนเข๎าเรียน 
เชํน กิจกรรมสํงเสริมบุคลิกภาพ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมโฮมรูม ด๎านทักษะอาชีพ จัดกิจกรรม
สํงเสริม ค๎นหาความถนัดด๎านอาชีพ ผํานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ และกิจกรรมตามจุดเน๎น ลงสูํการปฏิบัติ และ
นําเสนอผลงาน จํานวน 6 ระดับ ภายใต๎นวัตกรรม “6 ไม๎ผลัดสํงตํอความดี” 
 5. จุดที่ควรพัฒนา 
   โรงเรียนควรสํงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎านวิชาการของผู๎เรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎สูงกวํา 
คําเปูาหมายที่กําหนด และมีผลการประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น  สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่พัฒนาทักษะ
กระบวนการและสร๎างนวัตกรรมที่หลากหลาย   
 6. แหล่งข้อมูลอ้างอิง   

    - รายงานการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
     - สรุปรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ภาษาตํางประเทศ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ  
               - สรุปโครงการสํงเสริมสุขภาพ, โครงการสํงเสริมสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน , โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการพัฒนาศูนย์มังคละ ,โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
คํานิยมท่ีพึงประสงค์ , โครงการจิตอาสากล๎าทําดี , โครงการพัฒนางานธนาคารออมสิน ,โครงการศูนย์เพ่ือนใจวัยรุํน , 
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข , โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน , โครงการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.6 , โครงการพัฒนากิจรรมพัฒนาผู๎เรียน , โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด๎านกีฬา 
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ สืบสาน    ตํานานศิลป์  และกิจกรรมโครงงานคุณธรรมรายห๎องเรียน 
  7. แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (lnnovation)  

 “6  ไม๎ผลัด  สํงตํอความดี”  หมายถึง  ระบบบริหารงานที่สํงตํอความดีงามขับเคลื่อนโดย 6 ระดับชั้น คือ  
ม.1 - ม.6  โดยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและไตรสิกขามาเป็นหลักในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตําง ๆ ของโรงเรียน  ภายใต๎การนําของกลุํมงานกิจการนักเรียน บํมเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียน          
เน๎นคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียง  ผํานฐานกิจกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ด๎วยกิจกรรมจุดเน๎นประจําวันของแตํละ
ระดับชั้นด๎วยกิจกรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  ดังนี้  กิจกรรมบริหารกายบริหารจิต กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ   
กิจกรรม 5 ส ดูแลแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแนะแนว  
เรียนรู๎ผํานหนํวยบูรณาการตามจุดเน๎นเศรษฐกิจพอเพียงของแตํละระดับชั้น ใช๎ฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง        
ทั้งภายในและภายนอก   
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มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของผู๎เรียนแตํละระดับชั้นผํานโครงงานบูรณาการ  โดยมีจุดเน๎นที่เรียกกันวํา “6  ไม๎ผลัด  
 สํงตํอความดี”  ได๎แกํ   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ไม๎  1  สูํบ๎านคุณธรรม  เน๎นการปรับตัวของผู๎เรียนชั้น ม.1  ให๎เข๎ากับบริบทของ
โรงเรียนวิถีพุทธ   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ไม๎  2  น๎อมนําปัญญากล๎าแสดงตน  เป็นการสํงเสริมปัญญา  ปลูกฝังความดีงาม  
กล๎าแสดงตัวตน  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ไม๎ 3 ตามแสงความดีแหํงวิถีชุมชน  เป็นการปลูกฝังให๎ผู๎เรียนรู๎จักรากเหง๎าของตน  
รํวมมืออนุรักษ์วิถีชีวิตที่งดงามของชุมชนไว๎   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ไม๎  4  มีจิตสํานึกพลเมืองเรื่องดีดี  เป็นการปลูกฝังคุณธรรมคํานิยมมีจิตสํานึกท่ีดี  
มีความรับผิดชอบตํอสังคม   
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ไม๎  5  จิตอาสาพาสุขสันต์  เป็นการปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะมุํงม่ัน  อดทน  อาสา
ในการทํางานเพื่อสํวนรวม     
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ไม๎  6  ยกคุณธรรมนําสูํสังคมมุํงให๎ผู๎เรียน  ซึ่งได๎รับการสํงเสริมพัฒนาและปลูกฝัง
คุณธรรมความดีงามมาถึง  6  ปี  สํงออกไปเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตํอไป 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ   
 1. แผนการด าเนินงาน/การตั้งเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/ 

เชิงคุณภาพ 
แผนการการด าเนนิงาน 

(โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน) 
1.  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
3.  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุํมเปูาหมาย 
4.  พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
6.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู๎ 
 

ระดับ 4 ดีเลิศ -โครงการพัฒนางานแผนงานและงาน
ประกันคุณภาพ 
-โครงการพัฒนางานการเงิน บัญชีและ
สินทรัพย์ 
-โครงการสํงเสริมคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท๎องถิ่น 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหลํงเรียนรู๎ 
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-โครงการปูองกันภัยในโรงเรียน 
-โครงการซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
-โครงการปรับปรุงอาคาร อาคารประกอบ 
-โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผล 
-โครงการพัฒนางานทะเบียน 
-โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
 

 
 2. กระบวนการพัฒนา/วิธีการด าเนินการ 

    โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีระบบการทํางาน  โดยใช๎ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน 
และบริหารงานโดยใช๎ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)  รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงสร๎าง          
การบริหารโรงเรียนแบํงเป็น 7 งาน แบํงออกเป็นระบบงานหลัก 3 งานคือ งานวิชาการ งานกิจการ และงานแผนงานและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และระบบงานสนับสนุน แบํงออกเป็น 4 กลุํมงาน คืองานบุคคล  งานธุรการ ชุมชนและ
ภาคีเครือขําย  งานบริการอาคาร สถานที่และสภาพแวดล๎อม และงานการเงินและพัสดุ  มีกระบวนการทํางานโดยได๎ได๎
ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการจัดการศึกษาปีทีผ่ําน และแนวนโยบายด๎านการศึกษามาดําเนินการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน เพ่ือรํวมวางแผน กําหนดเปูาหมาย กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์         
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน   มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและต๎องการของทุกภาคสํวนและสอดคล๎องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว๎ มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 
และสรุปผลการดําเนินงาน  ดําเนินการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรให๎เป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
จัดให๎มีชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่อง  เพ่ือให๎บุคลากรได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
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ซึ่งกันและกัน พร๎อมทั้งพัฒนา การจัดสภาพแวดล๎อม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตํอการบริหารจัดการและ
การเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 3. ผลการด าเนินงาน/การบรรลุผลส าเร็จ 

 โรงเรียนได๎ดําเนินการโดยใช๎ระบบการนําองค์กรและใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการใน 
ทุกงาน มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีการกระจายอํานาจและมุํงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ดําเนินงานโดยใช๎วงจรคุณภาพ (PDCA) มีการนิเทศภายใน นําข๎อมูลมาใช๎ใน การพัฒนาบุคลากร 
ดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสํวน    เพ่ือรํวมวางแผน กําหนดเปูาหมาย กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําปี ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและต๎องการของทุกภาคสํวนและสอดคล๎องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว๎  มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 
และสรุปผลการดําเนินงาน  ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาบุคลาการให๎เป็นผู๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
จัดให๎มีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่อง  เพ่ือให๎บุคลากรได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ซึ่งกันและกัน   พร๎อมทั้งพัฒนาการจัดสภาพแวดล๎อม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตํอการบริหารจัดการและ
การเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ มาใช๎ในการพัฒนางานและการเรียนรู๎ของผู๎เรียนจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ภายในและ
ภายนอกห๎องเรียน และสภาพแวดล๎อมทางสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ มีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   
สํงผลให๎โรงเรียนได๎รับรางวัลด๎านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
  - ได๎รับเกียรติบัตร รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดํน เหรียญทอง ประเภท นวัตกรรมด๎านการบริหารจัดการ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลโครงการสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (1โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

- โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย ได๎ผํานการติดตามการดํารงสภาพการเป็นศูนย์ 
การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 

- โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นสถานที่ทีม่ีผลงานด๎านการประชาสัมพันธ์ ในระดับดี ประจําปี 
การศึกษา 2563 โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 จากผลการดําเนินโครงการตํางๆ ในปีการศึกษา 2563 พบวํา ทุกโครงการได๎ดําเนินกิจกรรมตามโครงการและ
บรรลุเปูาหมายตามที่กําหนด 
 4. จุดเด่น 

โรงเรียนมีระบบบริหารและมีกระบวนการ ที่สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ 
สํานักงานศึกษาธิการภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และนโยบายของจังหวัด  โดยจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นการพัฒนาให๎
ผู๎เรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบโดย
ใช๎เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความรํวมมือกับทุกภาคสํวน ทั้ง
ผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือขําย บุคลากรทางการศึกษาประชุมระดมสมอง เพ่ือให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวม นําข๎อสรุป 
จากการประชุมฝุายบริหาร คณะครูและบุคลากร รวมถึง คณะกรรมการสถานศึกษา วางแผนรํวมกันในการกําหนด
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา ผู๎บริหาร 
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มีความรู๎ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การบริหารจัดการข๎อมูล
สารสนเทศมาบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  
 5. จุดที่ควรพัฒนา  

ดําเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน๎นคุณภาพตามหลักสูตรของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง และพัฒนา 
แหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของผู๎เรียนและตรงตามศักยภาพ และดําเนินการพัฒนาสารสนเทศให๎เป็นระบบ  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา กําหนดแนวทางและเปูาหมายการพัฒนางานของผู๎บริหารให๎
ชัดเจนและตํอเนื่อง เพ่ือพัฒนาบุคลากร ให๎มีความพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
 6. ข้อเสนอแนะ 
 กระบวนการบริหารและการจัดการชํวงสถานการณก์ารแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได๎รับ
การประกาศให๎เป็นภาวะฉุกเฉินด๎านสาธารณสุขระหวํางประเทศ  การปูองกันโรคโควิด-19 ในเด็กและสถานศึกษามี
ความสําคัญอยํางยิ่ง  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได๎กําหนดมาตรการบนพื้นฐานความคิด  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด๎วย 3 หํวง 2 เงื่อนไข ได๎แกํ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล    
การมีภูมิคุ๎มกัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขความรู๎และ คุณธรรม สร๎างความตระหนักการเฝูาระวังและการสื่อสารที่ชัดเจน
ให๎แกํครู บุคลากร เจ๎าหน๎าที่ และผู๎ปกครอง เพ่ือความเข๎าใจพื้นฐานและการปฏิบัติตนอยํางถูกวิธี มีเหตุผลและความ
พอประมาณ ลดความวิตกกังวลในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจที่เก่ียวข๎องกับผู๎เรียน มีความรู๎ เทําทันสถานการณ์และ
มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงจากภาวะวิกฤตการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โดยมีแนวทางในการบริหารและ   
การจัดการคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู๎เรียน ลดการชุมนุม ตามมาตรการรักษาระยะหํางของกระทรวงศึกษาและ
กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมงานสํงเสริมสุขภาวะผู๎เรียน งานวิชาการ งานกิจการนักเรียนและฝุายบริหาร เพ่ือวาง
รูปแบบการเรียนการสอนและมาตรการรองรับการปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  
สําหรับด๎านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทดลองการเรียนการสอน ผํานระบบออนไลน์ ใช๎ห๎องเรียน Google 
Classroom , Line , Google Meet ,  Facebook   มีนิเทศกํากับติดตามการดําเนินการ เพ่ือตรวจสอบกระบวนการ
และปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในชํวงทดลอง กําหนดและวางแผนการมาเรียนให๎ผู๎เรียนทุกระดับชั้น จํากัด
การเข๎าเรียนห๎องเรียนละไมํเกิน 25 คน โดยแบํงผู๎เรียนเป็น 2 กลุํม กลุํม 1 และกลุํม 2   สลับวันมาเรียน  โดยเรียนจาก
ระบบออนไลน์ และห๎องเรียนออนไลน์ รับงานและศึกษาจากครูผู๎สอน นัดหมายตรวจสอบการเรียนด๎วยระบบการประชุม
ออนไลน์ มาตรการการปูองกันและเฝูาระวังการแพรํเชื้อไวรัส โดยกําหนดให๎ผู๎เรียน สแกนตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียน
กํอนเข๎าเรียน ลงชื่อการเข๎ามาโรงเรียนด๎วยระบบแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ และการลงชื่อตาม แบบฟอร์มที่กําหนด สํงเสริม
ระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน ครูที่ปรึกษาและฝุายบริหารออกเยี่ยมบ๎าน ผู๎เรียน เพ่ือตรวจสอบความพร๎อมเบื้องต๎น เพ่ือนํา
ข๎อมูลมากําหนดทิศทางการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของ สถานศึกษา เพ่ือให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์และ
ทันตํอการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมแบบ New Normal 
 7. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
     : สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
  : แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563  
     : รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
      : แผนการจัดการเรียนรู๎/สื่อการสอน 
  : แบบรายงาน SAR รายบุคคล 
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     : บันทึกการประชุม 7 งาน กลุํมสาระการเรียนรู๎ และ ระดับชั้น 
  : สรุปโครงการประชาสัมพันธ์ 
 8. แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (lnnovation) 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจึงได๎กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์  กลยุทธ์ของโรงเรียน เอกลักษณ์    
อัตลักษณ์ สําหรับพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 สํงผลให๎เกิดนวัตกรรมของโรงเรียน  
คือ A.KLW Model 

 
แผนภาพ นวัตกรรมบริหารงานคุณภาพ A.KLW Model 

     
 A.KLW Model (กงไกรลาศวิทยา โมเดล) 
 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนโดยน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการบริหาร
จัดการควบคูํกับการใช๎วงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและเสริมสร๎างคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ของผู๎เรียน  ประกอบด๎วย 
 

A : Attibute ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียง มีคุณธรรมและเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย 

K : Knowleadge  Management การบริหารจัดการองค์ความรู๎อยํางหลากหลาย 
L : Learning การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการบูรณาการ 
W : Wheel กํากับติดตาม ตรวจสอบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรผํานหัวหน๎ากลุํมงาน หัวหน๎ากลุํม
สาระ และหัวหน๎าระดับชั้น 6  ระดับชั้น ภายใต๎กิจกรรม  
6  ไม๎ผลัดสํงตํอความดี  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ   
 1. แผนการด าเนินงาน/การตั้งเป้าหมาย 

ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ/ 

เชิงคุณภาพ 
แผนการการด าเนนิงาน 

(โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน) 
1.  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ 
ใช๎ในชีวิตได๎ 
2.  ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํง
เรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4.  ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็น
ระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูล
สะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ๎ 

ระดับดีเลิศ 
ร๎อยละ 90 

อยูํในระดับดีขึ้นไป 

-การวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการ
เรียนรู๎และตัวชี้วัดแตํละรายวิชา 
-การจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตรกลุํม
สาระการเรียนรู๎ 
-การจัดทําโครงสร๎างรายวิชา/หนํวยการ
เรียนรู๎และกําหนดการจัดการเรียนรู๎    
รายชั่วโมง 
-แผนการจัดการเรียนรู๎ 
-รายงานผลการวิเคราะห์ข๎อสอบ 
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- หนํวยบูรณการ 6 ระดับชั้น  
-โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาษาไทย ภาษาตํางประเทศ ศิลปะ     
การงานอาชีพ และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
-โครงการพัฒนาสํงเสริมคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูสูํ
มาตรฐานสากล 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
-กิจกรรมประชุมหวัหน๎างาน หัวหน๎ากลุํม
สาระการเรียนรู๎ และหัวหน๎าระดับชั้น 
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 2. กระบวนการพัฒนา /วิธีการด าเนินการ 
 โรงเรียนมุํงเน๎นให๎ครูได๎จัดการเรียนรู๎โดยให๎ผู๎เรียนผํานกระบวนการคิด ฝึกฝนการลงมือปฏิบัติจริง มุํงเน๎นให๎
ผู๎เรียนมีสํวนรํวม ครูรู๎จักผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมา
พัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งรํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และนําผลที่ได๎มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่
สามารถใช๎ได๎จริง ใช๎สื่อและแหลํงเรียนรู๎ การวัดและประเมินที่หลากหลาย รํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดการเรียนการ
สอน กํากับติดตามด๎วยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  อีกท้ังคํานึงถึงศักยภาพของผู๎เรียน ศักยภาพของสถานศึกษา บริบท
ของชุมชนและท๎องถิ่น เน๎นการเรียนการสอนที่สร๎างโอกาสให๎ทุกคนมีสํวนรํวม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลาย มีการพัฒนาด๎านหลักสูตรโดยการนํา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน มาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรอยําง
ตํอเนื่อง มีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนที่เพียงพอตํอผู๎เรียน เชํน ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห๎องสมุด  
ห๎องสืบค๎นข๎อมูลด๎าน ICT ห๎องการงานอาชีพ ห๎องดนตรีไทย ห๎องดนตรีสากล ห๎องปฏิบัติการชํางไฟฟูา แปลงสาธิต
เกษตร เป็นต๎น จัดกิจกรรมที่พัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลาย เชํน คํายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด คํายสํงเสริม
กิจกรรมด๎านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทยและกิจกรรมวันสุนทรภูํ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมกีฬา นันทนาการสืบสานตํานานศิลป์ เป็นต๎น แตํระดับชั้นมีการจัดทํา
หนํวยบูรณาการโดยการกําหนดหนํวยตามความสนใจ และความสามารถของผู๎เรียน บริบทของท๎องถิ่น สอดคล๎องกับ
สาระการเรียนรู๎ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู๎ในแตํละระดับชั้น จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่สํงเสริมทักษะอาชีพ และ     
ตามความถนัดของผู๎เรียน เชํน งานถัก  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร๎างรายได๎ ประดิษฐ์ของชํารํวย ถนอมอาหาร  เครื่องดื่ม
สมุนไพร  ศิลป์สร๎างสรรค์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ขนมไทยโบราณ ความถนัดทางอาชีพ ความถนัดทางภาษาไทย ความถนัดทาง
ภาษาอังกฤษ ความถนัดด๎านคณิตศาสตร์ และกิจกรรมชุมนุม 
 โรงเรียนสํงเสริมให๎ครูใช๎สื่อการเรียนการสอนเน๎นนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มชํองทางในการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย เพ่ือให๎สอดคลองกับสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อโควิด-19 กําหนดชํวงเวลาให๎การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
มีบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร๎สายที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงข๎อมูลสืบค๎นข๎อมูล
ประกอบการเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลาทั้งในและนอกห๎องเรียน สํงเสริมให๎ครูทําวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ครูยังให๎คําแนะนํา 
คําปรึกษาและแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทางด๎านการเรียนและทักษะชีวิต ผํานกิจกรรมตํางๆ เชํน การประชุมผู๎ปกครอง 
การเยี่ยมบ๎าน การประเมิน EQ. SDQ. เป็นต๎น  
 3. ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ 
     ประเด็นภาพความสําเร็จด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญที่สนับสนุนผล       
การประเมินตนเอง ได๎แกํ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม   ให๎ผู๎เรียนเลือกตาม ความถนัด
และความสนใจผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใช๎สื่อ เทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎ เอกสาร การตรวจสอบและ
ประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยในชั้นเรียน
และนําผลไปแก๎ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัด     
การเรียนรู๎ ด๎านการจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ พบวํา     
ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ มีโครงการและกิจกรรมที่สํงเสริมชํวยเหลือเพ่ือแก๎ปัญหาผู๎เรียน 
มีกิจกรรมที่สํงเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการใช๎สื่อและเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาเครือขําย
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เทคโนโลยี มีอุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบสายและไร๎สาย สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เข๎าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได๎ทุกห๎องเรียน  
มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับกิจกรรม มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนจากกลุํมสาระการเรียนรู๎
และจากฝุายบริหารอยํางตํอเนื่อง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่ด๎วยวิธีการหลากหลาย และนําผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมาจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  สํงผลให๎ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูํในระดับดีเลิศ 
หลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติหน๎าที่และผลสัมฤทธิ์ด๎านการเรียนการสอนของครู มีดังนี้ 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู มีผลการประเมินในระดับดีเดํน  
ร๎อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด 

 
 

แผนภูมแิสดงผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู มีผลการประเมินในระดับดีเดํน 
ร๎อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด 
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2. ครูได๎รับการพัฒนาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 
 

 แผนภูมแิสดงผลการการพัฒนาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวํา  มีผลการประเมิน    
ร๎อยละ 100 ได๎รับการพัฒนาทุกคน 

3. การมีสํวนรํวมของเครือขํายในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
แผนภูมแิสดงจํานวนการมีสํวนรํวมของเครือขํายในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ประกอบด๎วย ทั้งหมด 991 แหลํง   
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4. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎และรายงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100 

 
  แผนภูมแิสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นรอ๎ยละ 100  ที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎

และรายงานวิจัยในชั้นเรียน   
5. การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล 

    
 

 แผนภูมแิสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 100  ที่รับการนิเทศ กํากับติดตาม
จากผู๎บริหาร  
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4) จุดเด่น 
   ครูมีความมํุงมั่นตั้งใจในการปรับปรุง และพัฒนาวิธีการสอน เพ่ือพัฒนาตนเองอยูํเสมอ  จัดกิจกรรมที่สํงเสริม

กระบวนการคิด การได๎ลงมือปฏิบัติจริง จัดหาสื่อและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาอยํางตํอเนื่อง เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน สภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ และมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการวิจัย 

5) จุดที่ควรพัฒนา 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการ Active learning ที่สํงเสริมและกระตุ๎นการเรียนรู๎ 

ของผู๎เรียนเพ่ิมข้ึน พร๎อมทั้งการประเมินผลการเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพ่ือนําไปพัฒนา   
6) ข้อเสนอแนะ 

ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยรูปแบบการสอนออนไลน์ให๎หลากหลาย กับ 
สถานการณ์แพรํระบาดของโรคโควิด-19 

7) แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
1. วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดแตํละรายวิชา 
2. เอกสารประกอบหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
3. โครงสร๎างรายวิชา/หนํวยการเรียนรู๎และกําหนดการจัดการเรียนรู๎รายชั่วโมง 
4. แผนการจัดการเรียนรู๎ 
5. หนํวยบูรณาการ 
6. สรุปกิจกรรมโครงการที่เก่ียวข๎อง ในปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที ่3 

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเอง ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นข๎อมูลสารสนเทศสําคัญ ที่โรงเรียนต๎องนําไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์เพ่ือสรุปนําไปสูํการเชื่อมโยง หรือสะท๎อนภาพความสําเร็จกับ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ
นําไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ดังนั้นจากผลการ ดําเนินงานของโรงเรียนสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเดํน จุดควรพัฒนาของแตํละมาตรฐาน พร๎อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนได๎ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ในด๎าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โดยใช๎กระบวนการ PDCA รํวมกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผําน 2 กลุํมงานหลักของโรงเรียน 
คือ กลุํมงานวิชาการ โดยครูผู๎สอนแตํละวิชาใน 8    
กลุํมสาระการเรียนรู๎ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ครูผู๎สอนในรายวิชาตําง ๆ ใน  6  ระดับชั้นจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหนํวยบูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และกลุํมงานกิจการนักเรียน 
โดยครูประจําชั้นดูแลผู๎เรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี
การศึกษา  ดําเนินจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ รํวมมือกับผู๎ปกครองเพ่ือแก๎ไขพฤติกรรม
ที่ไมํพึงประสงค์ และข๎อร๎องเรียนจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
แล๎วสํงตํอให๎กับครูในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยมีจุดเน๎นแตํ
ละด๎าน ดังนี้ ด๎านทักษะวิชาการ  มีหลักสูตรที่น๎อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการ
จัดทําหนํวยบูรณาการ ที่สํงเสริมความถนัด ด๎านทักษะ
ชีวิต จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช๎ฐาน
กิจกรรมชํวงกํอนเข๎าเรียน เชํน กิจกรรมสํงเสริม
บุคลิกภาพ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสิ่งแวดล๎อม 
กิจกรรมโฮมรูม ด๎านทักษะอาชีพ จัดกิจกรรมสํงเสริม 
ค๎นหาความถนัดด๎านอาชีพ ผํานกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู๎ ลงสูํการปฏิบัติ และนําเสนอผลงาน จํานวน 
6 ระดับ ภายใต๎นวัตกรรม “6 ไม๎ผลัดสํงตํอความดี” 
 
 

    โรงเรียนควรสํงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด๎าน
วิชาการของผู๎เรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎สูง
กวําคําเปูาหมายที่กําหนด และมีผลการประเมิน
ระดับชาติให๎สูงขึ้น  สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
พัฒนาทักษะกระบวนการและสร๎างนวัตกรรมที่
หลากหลาย   
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีระบบบริหารและมีกระบวนการ ที่สอดคล๎อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ 
สํานักงานศึกษาธิการภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และนโยบายของจังหวัด  โดยจัดการศึกษาท่ีมุํงเน๎นการ
พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหารและการจัดการ
อยํางเป็นระบบโดยใช๎เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) 
รํวมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความ
รํวมมือกับทุกภาคสํวน ทั้งผู๎ปกครอง ชุมชน ภาคี
เครือขําย บุคลากรทางการศึกษาประชุมระดมสมอง 
เพ่ือให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวม นําข๎อสรุปจากการประชุมฝุาย
บริหาร คณะครูและบุคลากร รวมถึง คณะกรรมการ
สถานศึกษา วางแผนรํวมกันในการกําหนด
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน์    
พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีที่
สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา     
ความต๎องการพัฒนา ผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา การบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศ       
มาบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน๎นคุณภาพตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง และพัฒนา 
แหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของผู๎เรียนและ
ตรงตามศักยภาพ และดําเนินการพัฒนาสารสนเทศให๎
เป็นระบบ  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา กําหนดแนวทางและเปูาหมายการพัฒนา
งานของผู๎บริหารให๎ชัดเจนและตํอเนื่อง เพ่ือพัฒนา
บุคลากร ให๎มีความพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีความมุํงม่ันตั้งใจในการปรับปรุง และพัฒนาวิธีการ
สอน เพื่อพัฒนาตนเองอยูํเสมอ  จัดกิจกรรมที่สํงเสริม
กระบวนการคิด การได๎ลงมือปฏิบัติจริง จัดหาสื่อและ
แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช๎ในการพัฒนาและ
แก๎ไขปัญหาอยํางตํอเนื่อง เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวน
รํวมในการวัดและประเมินผลการเรียน สภาพแวดล๎อม
ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และมีการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนด๎วยกระบวนการวิจัย 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการ  
Active learning ที่สํงเสริมและกระตุ๎นการเรียนรู๎ 
ของผู๎เรียนเพ่ิมข้ึน พร๎อมทั้งการประเมินผลการเรียนรู๎
และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพ่ือนําไปพัฒนา   
 

 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 1. สํงเสริมและพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในด๎านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพควบคูํกับการใช๎
เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์   
 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎สูงกวําคําเปูาหมายที่กําหนดและมีผล 
การประเมินระดับชาติให๎สูงขึ้น 
 3. สํงเสริมการจัดกิจกรรการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 ผํานกระบวนการ
สร๎างนวัตกรรม 
 4. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎อยํางสมเหตุสมผล  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

1. เรํงดําเนินการพัฒนาด๎านวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนตามหลักสูตรให๎ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย 
 2. พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการ Active learning  พร๎อมทั้ง 
นิเทศการสอนอยํางตํอเนื่อง พร๎อมทั้งให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสํงเสริม 
ให๎ครูใช๎เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให๎เป็นระบบเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
 4. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนเรียนให๎เพียงพอกับความต๎องการของผู๎เรียนและสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี 
เพ่ือการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและคุ๎มคํา 
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 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครเูรํงมุํงม่ันตั้งใจในการพัฒนาการสอน ที่เน๎นทักษะกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ใช๎วิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่

หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
2. จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลายเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ พ้ืนฐาน

อาชีพและมีความรู๎ตามมาตรฐานสากล พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการอําน การเขียน การสื่อสารทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและด๎านการคิดคํานวณเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด 

3. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎สร๎างนวัตกรรมในการเรียนรู๎ 
 4. จัดกิจกรรมสํงเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการเรียนรู๎และธรรมชาติวิชา พร๎อมทั้งให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับแกํผู๎เรียนในการนําไปแก๎ไขพัฒนา 
 
 ความต้องการและการช่วยเหลือ 

อาคารเรียนบางอาคารมีความชํารุด มีรอยร๎าว และเกิดการทรุดตัว  ที่เกิดจาการชํารุดทรุดโทรม 
จําเป็นต๎องได๎รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 -ข๎อมูลผู๎บริหาร 
  -โครงการ/กิจกรรม เดํน ที่ประสบความสําเร็จ 
 -ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร/โลํรางวัล 
 -ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 

-ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

 -คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2563 
 -ความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษา 
 -รายนามคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
 

1.  ผู๎อํานวยการโรงเรียน :  ชื่อ นายประกอบ  พงศ์พันธ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ  16 พฤษภาคม  2561 - 28 ตุลาคม 2563   
e-mail : prakob.pp@outlook.com       

ผู๎อํานวยการโรงเรียน :  ชื่อ นายสุทน  ทับจาก  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ  29 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน   
e-mail : suthonkl@gmail.com       

 2.  รองผู๎อํานวยการโรงเรียน จํานวน  2   คน 
      คนที่ 1 ชื่อ นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด คม.  สาขา การบริหารการศึกษา 
 ดํารงตําแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 10 กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน 
 e-mail : supap.noinoi@gmail.com 
 รับผิดชอบกลุํมงาน  : กลุํมบริหารงานวิชาการ  กลุํมบริหารงานงบประมาณ  
                        และกลุํมบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาฯ       

      คนที่ 2  ชื่อ วําที่ร๎อยตรีวิษณุ  อินทรปาน 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา 
 ดํารงตําแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 21 ตุลาคม 2563– ปัจจุบัน 
 e-mail : wissanu.inpan@gmail.com 
 รับผิดชอบกลุํมงาน  : กลุํมบริหารงานกิจการผู๎เรียน  กลุํมบริหารงานบุคคล  
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โครงการ/กิจกรรม เด่น ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1 พัฒนาคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์ 
 

1.ผู๎เรียนมีคณุลักษณะ   
อันพึงประสงค์และมีคํานิยม 
12 ประการ ระดับดีขึ้นไป 
ร๎อยละ 85 
2. ผู๎เรียนถํายทอดความ
ภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเป็นไทย ผํานกิจกรรม
ถอดบทเรียนได๎ ร๎อยละ 85 
3. ผู๎เรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน และ
สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ ผํานระดับดีขึ้นไป  
ร๎อยละ 85 
4. ผู๎เรียนมีสุขภาวะทาง
รํางกาย และจติสังคม   
ผํานระดับดีขึ้นไป          
ร๎อยละ 85 

พัฒนาคุณลักษณะผู๎เรยีนโดย
ครูประจําช้ัน ดูแลผู๎เรยีนโดย
ระดับชั้น เป็น 6 ระดับ       
จัดกิจกรรมในฐานกิจกรรม 
ชํวงเช๎ากํอนเข๎าเรียนของทุกวัน   
ภายใต๎นวัตกรรมที่ช่ือ           
“ 6 ไม๎ผลดั สํงตํอความด”ี 
เพื่อปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม 
จิตอาสา ตามแนววิถีพุทธ  
อาทิเชํน  
-กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ/
กิจกรรมเรียนรู๎อาเซียน 

-กิจกรรมคณุธรรมตามแนววิถี
พุทธเน๎นจิตอาสา 
-กิจกรรม 5 ส พอเพียง  
-กิจกรรมบริหารกาย       
บริหารจติ 

-กิจกรรมสํงเสริมทักษะทาง
วิชาการ/โฮมรมู 

-กิจกรรมฐานบรูณาการตาม
จุดเน๎นของโรงเรียน 

 

1. ผู๎เรียนมีคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค ์มีคํานิยม 
12 ประการ ระดับดีขึ้นไป 
ร๎อยละ 98.20 
2.ผู๎เรียนถํายทอดความ
ภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและ
ความเป็นไทย ผํานกิจกรรม 
ถอดบทเรียนได๎  
ร๎อยละ 99.51 
3. ผู๎เรียนมีทักษะใน     
การทํางาน รักการทํางาน 
และสามารถทํางานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎ ผํานระดับดีขึ้นไป  
ร๎อยละ 100 
4. ผู๎เรียนมีสุขภาวะ     
ทางรํางกาย และจติสังคม   
ผํานระดับดีขึ้นไป  
ร๎อยละ 98.22 
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ที ่ ชื่อ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
2 พัฒนากิจกรรมการเรยีนรู๎

ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ผู๎เรียนและครู มีความรู๎ 
ความเข๎าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยําง
ถูกต๎อง   ร๎อยละ 85 ข้ึนไป 
2. ผู๎เรียนและครู  สามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยําง
ถูกต๎อง ร๎อยละ 85 ข้ึนไป 
3.ผู๎เรียน มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ “อยูํอยําง
พอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป 
ร๎อยละ 85 ขึ้นไป 
4.  ผู๎เรียน จํานวน  45 คน 
เป็นผู๎เรียนแกนนําขยายผล
และขับเคลื่อนศูนย์การ
เรียนรูต๎ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได ๎
5. ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา ร๎อยละ 85 ข้ึนไป 
สามารถเขียนแผนบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบ
หนํวยการเรียนรู๎บรูณาการ
ของระดับชั้นได๎   และใช๎
ฐานการเรยีนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ด๎วยโรงเรียนเป็นศูนย์การ
เรียนรูเ๎ศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษา โดยกลุํมงานกิจการ
ผู๎เรยีน ชุมชนและโครงการ
พิเศษ จัดกิจกรรม สํงเสรมิ
กระบวนการคดิ ด๎วยกิจกรรม
ตํางๆ ดังน้ี 
1. กิจกรรมอบรม 
ผู๎เรยีนแกนนําเศรษฐกิจ
พอเพียง ห๎องเรียนละ 5 คน 
จํานวน 30 ห๎องเรียน 
2. ผู๎เรียนแกนนํา 
เศรษฐกิจพอเพียงอบรมให๎
ความรูผ๎ู๎เรียนระดับชั้น ม.1 
และม.4 หลักการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช๎ในชีวิตประจําวัน 
3. ผู๎เรียนแกนนํา 
ขยายผลความให๎กับโรงเรยีน
เครือขํายอยํางน๎อย 1 โรงเรียน 
4. ครูและบุคลากร 
อบรมหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
เขียนแผนบรูณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ผู๎เรียนและครูมีความรู๎ 
ความเข๎าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได๎อยําง
ถูกต๎อง อยูํในระดับดีขึ้นไป 
ร๎อยละ 86.25 
2. ผู๎เรียนเป็นผู๎มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
“อยูํอยํางพอเพียง” ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร๎อยละ 98.20 
3. ครูนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ใน
การจัดการเรยีนการสอน 
และจัดทําหนํวยบูรณาการ
ได๎ คิดเป็นร๎อยละ 100 
   4. เป็นศูนย์ขยายผลและ
ขับเคลื่อนความรู๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนเครือขําย        
5 โรงเรียน คือ 
1)โรงเรียนบ๎านดําน 
ลานหอยวิทยา 
2)โรงเรียนศรีสําโรง- 
ชนูปถัมภ์ 
3)โรงเรียนศรีนคร 
4) โรงเรียนพุทธชินราช
พิทยา 
5)โรงเรียนนครชุม  
รัชมังคลาภเิษก 
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ที ่ ชื่อ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จ 

3 กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
สืบสานตํานานศลิป์ ตาม
โครงการสํงเสริมความเป็น
เลิศดา๎นกีฬา 

1. มีการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกําลัง
สม่ําเสมอสํงเสริมให๎ผูเ๎รียนมี
น้ําหนัก สํวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน       
ร๎อยละ 85 
2. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมปูองกันตนเองจาก
สิ่งเสพตดิให๎โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาสภาวะที่
เสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภยั 
อุบัติเหตุและปญัหาทางเพศ 
ร๎อยละ 85 
3. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมสํงเสริมใหผ๎ู๎เรยีน
เห็นคุณคาํในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล๎าแสดงออกอยําง
เหมาะสมร๎อยละ 85 
4. ผู๎เรียนมีที่การสร๎าง
ผลงานจากการเข๎ารํวม
กิจกรรมด๎านศลิปะ ดนตรี/
นาฏศิลป/์กีฬา/ นันทนาการ 
ตามจินตนาการร๎อยละ 85 
5. ผู๎เรียน มสีํวนรํวมใน
กิจกรรมสํงเสริมการม ี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎
เกียรตผิู๎อื่นร๎อยละ 85 

 

1. จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ออก
กําลังกายในชํวงฐานกิจกรรมของ
ทุกเช๎าวันพฤหัสบดี ชํวงเวลา 
08.10-08.40 น. ของทุกสัปดาห์
ให๎ผู๎เรียนได๎ออกกําลังกาย ด๎วย
การรํามังคละ ทุกระดับชั้น 

2. จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
สืบสาน 
ตํานานศิลป์ เชํนการแขํงขัน
ฟุตบอล วอลเลํย์บอล ปิงปอง 
การแขํงเชียร์ การตกแตํง  
สแตนด์เชียร์ และแขํงขันขบวน
พาเหรด พร๎อมท้ังให๎ผู๎เรียนทุกคน 
ทุกระดับชั้นได๎แสดงศักยภาพการ 
รํามังคละเภรี ในพิธีเปิดกิจกรรม 
3. จัดกิจกรรมรณรงค์ให๎ความรู๎
ด๎านการปูองกันตนจากสิ่งเสพติด 
ความรุนแรง  อุบัติเหตุ ปัญหา
ทางเพศ และปัญหาโรคโควิด-19 

1. มีการจัดกิจกรรมสํงเสริม
การมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกําลัง
สม่ําเสมอสํงเสริมให๎ผูเ๎รียน
มนี้ําหนัก สํวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน    
ร๎อยละ 99.47 
2. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมปูองกันตนเองจาก
สิ่งเสพตดิให๎โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาสภาวะที่
เสี่ยงตํอความรุนแรง 
โรคภยั อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ ร๎อยละ 100 
3. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมสํงเสริมใหผ๎ู๎เรยีน
เห็นคุณคาํในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล๎าแสดงออกอยําง
เหมาะสมร๎อยละ 100 
4. ผู๎เรียนมีผลงานจากการ
เข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศลิปะ 
ดนตร/ีนาฏศลิป์/กีฬา/ 
นันทนาการ  
ตามจินตนาการ 
ร๎อยละ 100 
5. ผู๎เรียน มสีํวนรํวมใน
กิจกรรมสํงเสริมการม ี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎
เกียรตผิู๎อื่นร๎อยละ 100 
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ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร/โล่รางวัล 
 

โลํประกาศเกียรติคุณ ของนายกรัฐมนตรี ในฐานะกลุํมพลังเครือขํายเยาวชนที่มีจิตอาสา สํงเสริมศีล ๕ คํานิยมหลัก ๑๒ 
ประการ และขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต   จิตอาสา” ภายใต๎โครงการกล๎า
แผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยเครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรม และ กระทรวงวัฒนธรรม 

 
โลํประกาศเกียรติคุณ ของกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะกลุํมเยาวชนจิตอาสาภาคี จัดกิจกรรมกล๎าอาสา     

ตามโครงการกล๎าแผํนดินด๎วยพลังบวร ประจําปี ๒๕๖๓ โดยเครือขํายเพื่อนฯ คุณธรรม และ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 
เกียรติบัตรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นสถานที่มีผลงานด๎านการประชาสัมพันธ์ ในระดับดี 

ประจําปีการศึกษา 2563  จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
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เกียรติบัตรผํานการติดตามการดํารงสภาพการเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จากสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 
 

 
รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดํน เหรียญทอง 

ประเภท นวัตกรรมด๎านการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
โครงการสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

(1โรงเรียน 1 นวัตกรรม)  จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
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เกียรติบัตรสถานศึกษานํารํอง โครงการ TFE (Teams For Education) ประจําปีงบประมาณ 2563 
จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 
รางวัล ระดบัเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
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รางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมูํสรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีม
โรงเรียน ระดับจังหวัด งานสัปดาห์สํงเสริมพระพุทธศาสนา 

เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจําปี 2564 
 

 
เกียรติบัตร จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะได๎มีสํวนรํวมบําเพ็ญประโยชน์และเสียสละ 

ทั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปัญญา ในโครงการเฉลิมฉลองครบรอบวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล และในวาระที่ได๎รับ
ประกาศยกยํองเชิดชูให๎เป็นบุคคลสําคัญของโลก สาขา สันติภาพจากองค์การยูเนสโก  
ในวาระปี    พ.ศ. ๒๕๖๓-พ.ศ ๒๕๖๔ ของพํอแมํครูอาจารย์ใหญํมั่น ภูริทัตตมหาเถระ 
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เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ผู๎ทําคุณประโยชน์ตํอเยาวชนกล๎าแผํนดิน   
ภายใต๎โครงการกล๎าแผํนดินด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง สํงเสริมศีล ๕ คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ และขับเคลื่อนแผนแมํบท

สํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต   จิตอาสา”   ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  
โดยเครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรม 
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เกียรติบัตร ของกระทรวงวัฒนธรรม ผู๎ให๎การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจิตอาสา หลักสูตร      
กล๎าคุณธรรม New Normal  ตามโครงการกล๎าแผํนดินด๎วยพลังบวร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยเครือขํายเพ่ือนฯ 

คุณธรรม วัดต๊ํามํอน จังหวัดพะเยา และสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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เกียรติบัตร ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ผู๎ให๎การสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการกล๎าแผํนดิน กล๎าทําดี 
New Normal  ประจําปี ๒๕๖๓ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รํวมกับเครือขํายเพ่ือนฯ คุณธรรม วัดต๊ํามํอน 

จังหวัดพะเยา 

 
ภาพกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาการของผู้เรียน 
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  ภาพกิจกรรมบันทึกสมุดสื่อใยรัก 
 
 
 

 
 

 
 
 

กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาจีนHSK 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาการของผู้เรียน 

 
 
 
 
 



64 
 

ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามของผู้เรียน 
กิจกรรมวินัยดีวิถีพุทธ (กิจกรรมหน๎าเสาธง สวดมนต์ สมาธิ จิตปัญญา) 
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ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามของผู้เรียน 
กิจกรรมคํายคุณธรรม กล๎าคุณธรรม New normal 

         
 

        
 

        
 

ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามของผู้เรียน 
กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ 
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กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 

 
กิจกรรมวันสําคัญทางสถาบัน 
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ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดงีามของผู้เรียน 
กิจกรรมจิตอาสากล๎าทําดี 
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ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามของผู้เรียน 
กิจกรรมคํายพอเพียง ม.1และ ม.4 

 

         
 

        
 

กิจกรรมวันคริสต์มาส 
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กิจกรรมกีฬา นันทนาการ สืบสานตํานานศิลป์ 
 

                   
 

        
 

       
 

กิจกรรมวันตรุษจีน 
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ภาพกิจกรรมการบริหารและการจัดการ 
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ work shop 
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ภาพกิจกรรมการบริหารและการจัดการ 
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีสีฝุาย หัวหน๎ากลุํมงาน  กลุํมสาระ  ระดับชั้น 
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ภาพกิจกรรมการบริหารและการจัดการ 
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ภาพกิจกรรมการบริหารและการจัดการ 
 

 
 
 
 



74 
 

ภาพกิจกรรมการบริหารและการจัดการ 
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ภาพกิจกรรมการบริหารและการจัดการ 
อบรมตามโครงการสํงเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา smart teacher สูํโรงเรียนคุณภาพ 
ตามโครงการงานบุคคล  ประจําปี 2563  ระหวํางวันที่  22 - 24  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2563 
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ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ New normal 
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ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมคํายสํงเสริมความรู๎ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 
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ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ และวันสุนทรภูํ 
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ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมสํงเสริมความถนัดด๎านวิชาการและความถนัดทั่วไป (GAT PAT) 

 

         
 

 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สหวิทยาเขตเจ๎าราม "สอนเสริม เติมเต็มความรู๎" 

ณ ห๎องประชุม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ระหวํางวันที่ 11-12 มีนาคม  พ.ศ. 2564 
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ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
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ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 
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ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

ได๎กําหนดการจัดระบบ โครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให๎ยึดหลักท่ีสําคัญข๎อหนึ่ง คือ มีการกําหนด มาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให๎
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน๎าที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และ
ให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต๎อง ดําเนินการอยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยตํอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูํการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก  

ดังนั้น โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อสอดคล๎องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดแนบท๎ายประกาศฉบับนี้  

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
   
 

 
(นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี ้ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู๎เรยีน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พงึประสงค ์
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น๎นผูเ๎รียนเปน็สําคัญแตํละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู๎เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุํมเปูาหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนนุการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได ๎
 ๓.๒  ใชส๎ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎ที่เอือ้ตํอการเรยีนรู๎ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ๎รยีนอยํางเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู๎เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู๎ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 4 ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๑. ผู๎เรียนบันทึกการอําน เขียน การสื่อสาร ในสมุดสื่อใยรัก  
     ๒. ผู๎เรียนผํานการประเมินการอําน คิด วิเคราะห์  
     ๓. ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู๎เรียนด๎านความสามารถในการสื่อสาร  
     ๔. ผู๎เรียนสามารถนําเสนอชิ้นงานและตอบคําถามเก่ียวกับชิ้นงานได๎  

ร๎อยละ ๙๐ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

    ๑. ผู๎เรียนผํานการประเมินการอําน คิด วิเคราะห์  
    ๒. ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการคิด  
    ๓. ผู๎เรียน สามารถนําเสนอชิ้นงานและตอบคําถามเก่ียวกับชั้นงาน  ในการประเมินผล 
        การนําเสนอชิ้นงาน     
    ๔. ผู๎เรียนผํานกิจกรรมสํงเสริมด๎านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คํายวิทยาศาสตร์- 
        คณิตศาสตร์ ด๎านภาษาไทย  ด๎านภาษาตํางประเทศ  ด๎านสังคมศึกษา ศาสนา และ 
        วัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา นันทนาการสืบสานตํานานศิลป์   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

ร๎อยละ ๙๐ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

        ผู๎เรียนผํานการทําชิ้นงาน โครงงาน ในรายวิชา ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎หรือรายวิชา 
        การสื่อสารและการนําเสนอ (IS) ทีส่ามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ 
        ทํางาน และปัญหาอุปสรรคของการทํางานได๎ 

ร๎อยละ ๙๐ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          ดีเลิศ 

        ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎ 
        เทคโนโลยี และการสื่อสาร 
 
 
 

ร๎อยละ ๙๐ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 4 ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                 ดีเลิศ 

๑. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ตามเปูาหมายของ
โรงเรียนที่กําหนดไว๎ มีระดับผลการเรียน ๒.๕ ขึ้นไป 

๒. ผู๎เรียนผํานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ร๎อยละ ๙๐ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

           ผู๎เรียนผํานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมทักษะอาชีพ 
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมชุมนุมและมีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ  

ร๎อยละ ๙๐ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑)มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

๑. ผู๎เรียนผํานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
๒. ผู๎เรียนผํานโครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์ 
๓. ผู๎เรียนผํานการทําโครงงานคุณธรรม 
๔. ผู๎เรียนผํานกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

ร๎อยละ ๙๐ 

๒)มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ดีเลิศ 

     ๑. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณี ของ
ท๎องถิ่น การละเลํนพ้ืนบ๎านมังคละเภรี และกิจกรรมกีฬา นันทนาการสืบสานตํานานศิลป์ 
     ๒. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     ๓. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในประเพณี วัฒนธรรมและ
ท๎องถิ่น ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ร๎อยละ ๙๐ 

๓)มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
      ๑. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมยอมรับและอยูํรํวมกันบนความแตกตํางระหวํางบุคคลอยํางมี
ความสุขยอมรับความคิดเห็นที่แตกตําง จากกิจกรรม/โครงการตํางๆ 
      ๒. ผู๎เรียนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และ
เป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ร้อยละ๙๐ 

๔)มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 
๑. ผู๎เรียนมีน้ําหนัก  สํวนสูง และพัฒนาการทางรํางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 
 
 

ร้อยละ๙๐ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
๔)มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

๒. ผู๎เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสํานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

๓. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู๎ ความเข๎าใจ และหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอม 
เมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด ปูองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหมํ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

๔. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดําเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมี 
จิตสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
     ๕. ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎
ทักษะชีวิตตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

ร้อยละ๙๐ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

      โรงเรียนมแีผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

      ๑. โรงเรียนมีการบรหิารจัดการสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และนําแผนไปปฏิบัติ มีรูปแบบกระบวนการบริหารที่ชัดเจน  
       ๒. โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง มีรูปแบบ
การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
       ๓. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาอยํางเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 

 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

        ๑. โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
        ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสามารถตรวจสอบได๎ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

       ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง   
       ๒. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
       ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนการสอนการจัดการเรียนรู๎ การพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนและจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญโดยสอดคล๎องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

  

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๑. ครูและผูเ๎รียนมีความพึงพอใจตํอสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียน 

การสอน  
       ๒. จํานวนแหลํงเรียนรู๎เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ได๎มาตรฐาน   

  

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

        ๑. โรงเรียนมชีํองทางประชาสัมพันธ์ขําวสารหลากหลาย 
        ๒. โรงเรียนมีห๎องเรียนคอมพิวเตอร์และห๎องปฏิบัติการตํางๆ 
        ๓. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค๎นข๎อมูลที่เอ้ือตํอบุคลากร และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
        ๔. มีการจัดทําแผนภูมิโครงการบริหารโรงเรียน 
        ๕. แผนปฏิบัติการ 

  

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๑. วิเคราะห์ข๎อมูลผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและนําผลการวิเคราะห์มาใช๎ใน 
การออกแบบการจัดการเรียนรู๎และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
       ๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร๎างสรรค์ 
และการปฏิบัติจริงผํานโครงงาน กิจกรรม และสามารถนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 
       ๓. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เน๎นการฝึกปฏิบัติจริง 
 
 
 
 

ร้อยละ๙๐ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
       ๑. ครูมีการใช๎สื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
       ๒. ครใูช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู๎ 
       ๓) ครใูช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท๎องถิ่นบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนการสอน เอ้ือตํอการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

ร้อยละ๙๐ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
       ๑) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให๎เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก 
       ๒) ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให๎เด็ก
สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข 
       ๓) ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให๎เด็กรัก
การเรียนรู๎ 

ร้อยละ๙๐ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
       ๑) ครมูีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 
       ๒) ครมูีการใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการ
จัดการเรียนรู๎     
       ๓) ครมูีการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพ่ือนําไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ 

ร้อยละ๙๐ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 

       ครูและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

ร้อยละ๙๐ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข๎อมูลเดิมของผลการประเมินตํางๆ ที่ผํานมาในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เพ่ือใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการกําหนดคํา
เปูาหมายและกําหนดคําเปูาหมายแตํละมาตรฐาน ได๎กําหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการ
ประเมิน  ดังนี้ 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น๎อยกวําร๎อยละ ๖๐.๐๐ กําลังพัฒนา 

ร้อยละ 60.00 – 69.99 ปานกลาง 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 ดี 
ร้อยละ 80.00 – 89.99 ดีเลิศ 

ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
 
๒. การกําหนดคําเปูาหมายในแตํละประเด็นพิจารณาจะกําหนดเป็น ระดับคุณภาพ  หรือเป็นร๎อยละ  ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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  ค าสั่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
   ที่ 157 /๒๕๖3 

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

  เพ่ือให้การบริหารงานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 หมวด 5 โดยอนุโลมหมวด 4 และ 6 ซึ่งให้โรงเรียนบริหารงาน แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน บริหารเป็นระบบ
ครบวงจร และใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแกนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และความตามคําสั่งข้อ ๑,๒ ของคําสั่งคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ 1763/2556 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 และข้อ ก(2) 
ของคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1626/ 2551 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 และ ข้อ 2 ของคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ 109/2550 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจํา ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารงานคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประกอบด้วย 
    ๑. นายสุทน  ทับจาก    ผู้อํานวยการโรงเรียน              ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์       รองผู้อํานวยการโรงเรียน               รองประธานกรรมการ 
     3. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อํานวยการโรงเรียน               รองประธานกรรมการ 
    4. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว     ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน                รองประธานกรรมการ 
    5. นางสายทอง  หลากจิตร    กลุ่มงานบุคคล                         กรรมการ 
    6. นายชลอ  ทิพวัน          กลุ่มงานกิจการนักเรียน                    กรรมการ 
    7. นายสุติ  คงเผื่อน           กลุ่มงานวิชาการ                    กรรมการ 
    8. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร   กลุ่มงานการเงินและพัสดุ                   กรรมการ 
    9. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์     กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ            กรรมการ 
    10. นายจีระศักดิ์  พวงขจร       กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม        กรรมการ 
    ๑1. นางสมพร  สินสมุทร       กลุ่มงานธุรการ ชุมชน และภาคีเครือข่าย           กรรมการและเลขานุการ 
     ๑2. นางสาวอมรรัตน์   ขัดสาย     ครู                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑.เป็นแกนในการประสานงานให้มีการบริหารแบบกระจายอํานาจ เป็นระบบครบวงจร ใช้หลัก 

ธรรมาภิบาล ในการบริหารกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้บรรลุเปูาหมายทางการศึกษาตามมาตรฐานประกันคุณภาพ 
การศึกษาตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน 
   ๒. เป็นคณะทํางานฝุายเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

๓. เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้อํานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ในการบริหารงานโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

/๒. คณะกรรมการช่วยบริหารโรงเรียน… 
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   ๒. คณะกรรมการช่วยบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วย                        
  ๑. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
  2. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อํานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
    3. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว  ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 

  มีหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   ๑. ช่วยผู้อํานวยการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้เป็นไปตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
   ๒. ช่วยผู้อํานวยการบริหารกิจการของโรงเรียน ดําเนินการนิเทศ กํากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน 

งานแผนงานและประกันคุณภาพ งานวิชาการ  งานกิจการนักเรียน  งานบุคคล  งานธุรการชุมชน และภาคีเครือข่าย  
งานการเงินและพัสดุ และงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงานและบรรลุ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ใช้ภาวการณ์นําองค์กรและการดําเนินการระดับยุทธศาสตร์ ตามโครงสร้าง
การแบ่งส่วนภาระงานของโรงเรียน 
      ๓. ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในฐานะคณะทํางานของประธานคณะกรรมการ 
คณะที่ 1 ตามคําสั่งนี้ในการเสริมพลังทางบวกแก่การปฏิบัติงานของคณะทํางานต่างๆ ในคําสั่งนี้ 
      ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. คณะกรรมการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562)  
            1. กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ  
                    นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์  หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ (๗ ภารกิจ ๑๐ ตวัชี้วัด) 
          ๑. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน   

     ๑.๑ การก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
     ๑.๒ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
  1. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์      ประธานกรรมการ 

2. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน  รองประธานกรรมการ 
  3. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว    รองประธานกรรมการ 

4. นางมะลิวัลย์ ทองอิน               กรรมการ  
5. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง            กรรมการ 
6. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์      กรรมการ 
7. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์        กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่/ภาระงาน  
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพงานแผนงานและประกันคุณภาพ ของสถานศึกษาให้สอดคล้อง 

กับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
 2. วิเคราะห์และประสานงานการจัดทําแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน และจัดทําแผนกลยุทธ์โรงเรียน 

    3. นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนกลยุทธ์ เสนอขอความ 
เห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 4. จัดทําเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
 5. ชว่ยเหลือ ประสานงานกับงานต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ 

การประจําปีของโรงเรียน  
              

 /6. จัดทําปฏิทินติดตามโครงการ… 



103 
 

6. จัดทําปฏิทินติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาของโรงเรียน 
7. ติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการและกิจกรรมของกลุ่มงานและงานต่าง ๆ 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน 
 8. วิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุป ประเมินผลและรายงานผล โครงการ/กิจกรรมตาม  

แผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน 
9. จัดทําข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทําให้การดําเนินงาน          

ไม่ประสบผลสําเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
10. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําปี 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๒. การจัดองค์กร  ประกอบด้วย 
      ๒.๑ การจัดท าโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
      ๒.๒ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน   

  1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์        หัวหน้า 
  2. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภสูี        
  3. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง             
  4. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                

    มีหน้าที่/ภาระงาน  
       1. จัดองค์กรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้มมีาตรฐานการปฏิบัติ 
งานด้านปริมาณ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ นําไปใช้เพื่อประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นความจําเป็น
พ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
       2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และผลผลิตที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       ๓. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย 
     ๓.๑ การด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๓.๒ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ   
   1. นางอรสา  ศรีสันต์      หัวหน้า 

 2. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง               
 3. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง  
 4. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี          
 5. นางสาวพิสมร ภูธร                  
 6. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์      
 7. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย            

   มีหน้าที่/ ภาระงาน 
 1. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับพัฒนางานสารสนเทศโรงเรียน 
 2. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
 

/4. นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และ… 
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4. นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของ 
กลุ่มงานบริหารต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 5. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 6. จัดทําข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน 
 7. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 8. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

รายงานผลงานประจําปี 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย 
        1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์          หัวหน้า 

     2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง               
     3. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง              
     4. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                 
     มีหน้าที่/ ภาระงาน 
      1. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      2. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      3. กําหนดเกณฑ์การประเมิน เปูาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

และตัวชี้วัดของกระทรวง เปูาหมายความสําเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

     4. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําปี 
     5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

   

       ๕. การค านวณต้นทุนผลผลิต  ประกอบด้วย 
    1. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์              หัวหน้า 
    2. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์          
    3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                 
    4. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี            
    5. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                
    มีหน้าที่/ภาระงาน  

       1. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุผล 
ตามเปูาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัดความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    2. ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
    3. ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณงานแผนและประกันคุณภาพ 

      4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       ๖. การควบคุมภายใน  ประกอบด้วย 
    1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                หัวหน้า      
    2. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี    
    มีหน้าที่/ภาระงาน 
    1. ดําเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุง 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
             /2. ประสานความร่วมมือ… 
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      2. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

    3. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    4. ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

    5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       ๗. การประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย 

    1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์              หัวหน้า 
    2. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์         
    3. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                

          4. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                      
          5. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี                 
          6. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                    
          7. นางสาวพิสมร  ภูธร                        
          8. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์             
          9. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                  

    มีหน้าที่/ภาระงาน 
    1. ติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการและกิจกรรมของงานบริหารและงานต่าง ๆ 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน 
    2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุป ประเมินผลและรายงานผล โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปีของโรงเรียน 
    3. จัดทําข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทําให้การดําเนินงาน         

ไม่ประสบผลสําเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
    4. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําปี 
    5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

      2. กลุ่มงานวิชาการ  
          นายสุติ คงเผื่อน     หัวหน้างานวิชาการ  (๗ ภารกิจ ๓๖ ตวัชี้วัด) 
          ๑. การวางแผนงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์       ประธานกรรมการ 
        2. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  รองประธานกรรมการ 
        3. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว     รองประธานกรรมการ 

     4. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง             กรรมการ 
     5. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี                  กรรมการ 
     6. นางสุภาวดี  นวลจีน   กรรมการ          
     7. นางศิรดา  เนียมหอม   กรรมการ 
     8. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง  กรรมการ 
     9. นายสุติ  คงเผื่อน  กรรมการและเลขานุการ  

         

 /มีหน้าที่/ภาระงาน… 
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        มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

ชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
  2. วิเคราะห์และประสานงานการจัดทําแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จัดทําแผนปฏิบัติการงานวิชาการประจําปีของโรงเรียน 

      3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ ประกอบด้วย 

               1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง            หัวหน้า 
2. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี                  

  มีหน้าที่/ภาระงาน 
   1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

           2.จัดทําร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เป็นข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเสนอ เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
                     3. ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง 

           4. นําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
           5. ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ 
สถานศึกษาในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนําไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
                     6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

      ๑.๒ การจัดท าแผนงานวิชาการ  
                               นายสุติ  คงเผื่อน 

  มีหน้าที่/ภาระงาน 
   ๑. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกํากับ ดูแล นิเทศ 
    ๒. จัดทําแผนงานวิชาการ ได้แก่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน 

๓. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาแผนข้อมูลในรูปแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. วางแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

๕. จัดทําแผนงานด้านวิชาการในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๓ การจัดท าสารสนเทศงานวิชาการ 
       นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี 
  มีหน้าที่/ภาระงาน 

   ๑. จัดทําสารสนเทศงานด้านวิชาการ โดยการรวบรวมข้อมูล 
    ๒. จัดทําแผนการรวบรวมสารสนเทศงานวิชาการ ได้แก่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน 

         /๓. การประกันคุณภาพภายในและ… 
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๓. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. จัดทําสารสนเทศงานด้านวิชาการในรูปแบบเทคโนโลยีสานสนเทศ เสนอผู้บริหาร  

สถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๔ การรับนักเรียน  ประกอบด้วย   
1. นางสุภาวด ี นวลจีน            หัวหน้า 
2. นางสมพร  สินสมุทร        

   3. นางอรสา  ศรีสันต์      
      4. นางศิรดา  เนียมหอม       
    5. นางวริศรา  เรียงเรียบ        

6. นางปราณ ี มั่นประสงค ์    
7. นางสาวจิรสุดา  พยอม      

 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ให้สถานศึกษาประสานงานการดําเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอ 

ข้อตกลง ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบ 
     2. กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. จัดทําเอกสารการรับสมัคร รายงานตัว มอบตัว ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชั้น ม.1  
และ ม. 4 ประกาศการรับสมัคร และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนตามประกาศของสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   4. ดําเนินการรับนักเรียน สอบวัดความรู้พ้ืนฐาน รายงานตัว มอบตัว ประกาศผล ตามที่แผนกําหนด 

5. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา    
ในการเข้าเรียน 

      6. ประเมินผลและรายงานผลรับนักเรียนเข้าเรียนให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
      7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

        ๒. การบริหารงานวิชาการ 
      นายสุติ  คงเผื่อน   

  มีหน้าที่/ภาระงาน 
    1. ติดตาม เสนอแนะ การกําหนดโครงสร้างการบริหารงาน และขอบข่ายงานวิชาการไว้อย่างชัดเจน 
    2. ติดตาม เสนอแนะ การจัดทําแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแสดงไว้ให้ คร ู
ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน 
    3. ติดตาม เสนอแนะการจัดทําพรรณนางานตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการอย่าง
ครบถ้วนมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการอย่างครบถ้วน 
    4. ติดตาม เสนอแนะ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ด้วยข้อมูลอย่างหลากหลาย 
               5. จัดทําแผนบริหารวิชาการ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๑ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ประกอบด้วย 
     1. นางวริศรา  เรียงเรียบ   หัวหน้า 
      2. นายธรรมกีรติ  บวบมี    

          3. นางสาวกฤติยาพร อมรวัฒนานุกูล 
                  /มีหน้าที่/ภาระงาน… 
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มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. จัดทํากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน และขอบข่ายงานวิชาการไว้อย่างชัดเจน 

    2. จัดทําแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแสดงไว้ให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน 
    3. จัดทําพรรณนางานตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการอย่างครบถ้วนมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการอย่างครบถ้วน 
    4. จัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ด้วยข้อมูลอย่างหลากหลาย 
    ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     
         ๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
     1. นางสาวกฤติยาพร  อมรวัฒนานุกูล หัวหน้า   
     2. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี   
     3. นายธรรมกีรติ  บวบมี    
     มีหน้าที่/ภาระงาน 
   1. เป็นคณะกรรมการ จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง  ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

     2. รวบรวมนําหลักสูตรสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อให้ 
ความเห็นชอบ 

          3. นิเทศ และติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และ
รายงานผลให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

          4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   2.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
    ๑. นางวริศรา  เรียงเรียบ   หัวหน้า 
     ๒. นางบุญเกิด  บุญติด   รองหัวหน้า 
    ๓. นายจีระศักดิ์  พวงขจร    
    ๔. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง  
    ๕. นายธรรมกีรติ  บวบมี    
    ๖. นายจตุพล  เป็งทา    
    7. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข  
    2.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
    ๑. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย  หัวหน้า 
    ๒. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง   รองหัวหน้า 
    ๓. นางบุญสม  อินทร์สอน 
               ๔. นางมะลิวัลย์  ทองอิน    
                        ๕. นางศิรดา  เนียมหอม    
    ๖. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน   
    ๗. นางปราณี  มั่นประสงค์   
     2.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…. 
    2.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
    ๑. นายสุติ  คงเผื่อน   หัวหน้า 
    ๒. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง  รองหัวหน้า 
                                                                                                      /๓. นายนรินทร  มนตรี… 
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     ๓. นายนรินทร  มนตรี 
    4. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร   
    5. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์   
    6. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี   
    7. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์   
    8. นายจารึก  ใบกุ 
    9. นางอรสา  ศรีสันต์ 
      10. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง    
    ๑1. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์ 
     12. นางสาวธันย์ชนก  สีวิจี๋   
     2.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย   
    ๑. นางสมพร  สินสมุทร   หัวหน้า 
    ๒. นางสาวพิสมร  ภูธร   รองหัวหน้า 
    ๓. นางเพชรรัตน์   ทับจาก   
    ๔. นายชลอ  ทิพวัน    
    ๕. นางอาภรณ์  มนตรี    
    6. นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล  
    7. นายติณณภัทร์  นาคม    
      2.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ประกอบด้วย 
    ๑. นางจริญ  สระชุ่ม   หัวหน้า 
    ๒. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี  รองหัวหน้า 
    3. นางสาวสายลม  ขวัญเขียว       
    2.2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
     ๑. นายกรกช  อ่ําทิม   หัวหน้า 
    ๒. นางสาวจิรสุดา  พยอม   รองหัวหน้า 
    ๓. นายศศิน  คมขํา  
     4. นายยชอนันต์  อุ่นสกล   
       2.2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ประกอบด้วย 
   ๑. นางน้ําเงิน  สําอางค์ยอด  หัวหน้า 
   2. นางสาวหทัยชนก  สิงห์คํา  รองหัวหน้า  
   3. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง    
   2.2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย  
   ๑. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี  หัวหน้า 
   ๒. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช   รองหัวหน้า 
          ๓. นางสายทอง  หลากจิตร 
   ๔. นางสุภาวดี  นวลจีน 
     ๕. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์  
   ๖. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย   
   ๗. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์   
                                                              /๘. Mrs.Imelda Del Rio Doysabus…
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   ๘. Mrs.Imelda Del Rio Doysabus 
    ๙. Miss.Avon Christianie Del Rio Doysabuus  
           

   มีหน้าที่/ภาระงาน 

1. การวิเคราะห์หลักสูตร  
   ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้และนําไป 

จัดทํารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือนํามาจัดทํา
เป็นหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายงานผลการวิเคราะห์หลักสูตร  
    2. จัดทําหลักสูตร  
        จัดทําหลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่  
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกกลุ่มการเรียนตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจ โดยพัฒนาปรับประยุกต์รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่นและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง  
       3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร  
           ประเมินผลการใช้หลักสูตรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาอย่างเป็นระบบ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ และนําผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
     4. การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
          ทบทวนหลักสูตร วางแผนดําเนินการและดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบ
วัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑ ) 
จัดพิมพ์และจัดทํารูปเล่ม รายงานผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
      5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
    ๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน ประกอบด้วย 
         1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง  หัวหน้า 
     2. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์ 
    มีหน้าที่/ภาระงาน 
      1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล    
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนฝึกทักษะ กระบวนการคิด การบริหารจัด 
การ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา 
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
      4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชานําผลการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง 
ในการสอนซ่อมเสริมแก้ไขและพัฒนาผู้เรียน 
   ๕. จัดกระบวนการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น/รับผิดชอบโครงการ TFE 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อ/แหล่งการ 
เรียนรูและอํานวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนรู้ และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
ทั้งในและนอกโรงเรียน             /๗. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้… 
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              ๗. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา
และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
           ๘. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม การให้นักเรียน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การประกวด การแข่งขัน การจัดนิทรรศการ การฝึกประสบการณ์ การศึกษานอกสถานที่  
การให้นักเรียนผลิตผลงาน การแสดงหรือจําหน่ายผลผลิตของนักเรียน การจัดกิจกรรมสหกรณ์/ร้านค้าสวัสดิการ   
การหารายได้ของนักเรียนระหว่างเรียน กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้    

๙. เขียนโครงการสนับสนุนงบประมาณ  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

         ๒.๔ การจัดกลุ่มการเรียน 
           นางศิรดา  เนียมหอม   หัวหน้า 
       มีหน้าที่/ภาระงาน 
       1. จัดทําทะเบียนผู้เรียนและการจําหน่ายผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน 
        2. กําหนดเลขประจําตัวนักเรียนให้กับนักเรียนที่ย้ายเข้า และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดผู้เรียนเข้าชั้นเรียน และจัดทํารายชื่อผู้เรียนรายห้องเรียน 
     3. จัดห้องเรียนสําหรับนักเรียนที่มีการเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยนําผลการเรียนของภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่  2  ของชั้นปีที่นักเรียนเรียนอยู่ในปัจจุบันหาผลการเรียนเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย  
และจัดห้องเรียนตามลําดับผลการเรียนเฉลี่ย และจัดทํารายชื่อผู้เรียนรายห้องเรียน 
      4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ๒.๕ การจัดตารางสอน/ ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน ประกอบด้วย 
      1. นายสุติ  คงเผื่อน             หัวหน้า 
               2. นางวริศรา  เรียงเรียบ 
               3. นางปราณี  มั่นประสงค์ 
     4. นางสุภาวดี  นวลจีน 
           5. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี 
                      6. นางสาวกฤติยาพร  อมรวัฒนานุกูล            
        7. นางสาวสายลม  ขวัญเขียว 
                              8. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี       
   9. นางอรสา  ศรีสันต์ 
       10. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์ 
           11. นางบุญเกิด  บุญติด 
           12. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง 
           13. นายธรรมกีรติ  บวบมี 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
    ๑. นางวริศรา  เรียงเรียบ   หัวหน้า 
     ๒. นางบุญเกิด  บุญติด   รองหัวหน้า 
    ๓. นายจีระศักดิ์  พวงขจร 
     ๔. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง  
    ๕. นายธรรมกีรติ  บวบมี    
                                                                          /๖. นายจตุพล  เป็งทา… 



112 
 

 
     ๖. นายจตุพล  เป็งทา    
    7. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข     
                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
    ๑. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย  หัวหน้า 
    ๒. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง   รองหัวหน้า 
    ๓. นางบุญสม  อินทร์สอน   
    ๔. นางมะลิวัลย์  ทองอิน    
    ๕. นางศิรดา  เนียมหอม    
    ๖. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน   
    ๗. นางปราณี  มั่นประสงค์   
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
    ๑. นายสุติ  คงเผื่อน   หัวหน้า 
    ๒. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง  รองหัวหน้า 
    ๓. นายนรินทร  มนตรี    
      4. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร      
    5. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์   
    6. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี   
    7. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์   
   8. นายจารึก  ใบกุ 
     9. นางอรสา  ศรีสันต์ 
    10. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง    
    ๑1. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์ 
      12. นางสาวธันย์ชนก  สีวิจี๋   
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย   
    ๑. นางสมพร  สินสมุทร   หัวหน้า 

     ๒. นางสาวพิสมร  ภูธร   รองหัวหน้า 
    ๓. นางเพชรรัตน์   ทับจาก 
    ๔. นายชลอ  ทิพวัน    

    ๕. นางอาภรณ์  มนตรี    
    6. นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล 
    7. นายติณณภัทร์  นาคม    
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ประกอบด้วย 
    ๑. นางจริญ  สระชุ่ม   หัวหน้า 
    ๒. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี  รองหัวหน้า 
                                3. นางสาวสายลม  ขวัญเขียว       
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
     ๑. นายกรกช  อ่ําทิม   หัวหน้า 
    ๒. นางสาวจิรสุดา  พยอม   รองหัวหน้า 
    ๓. นายศศิน  คมขํา  
     4. นายยชอนันต์  อุ่นสกล   
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     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
   ๑. นางน้ําเงิน  สําอางค์ยอด  หัวหน้า 
   2. นางสาวหทัยชนก  สิงห์คํา  รองหัวหน้า 
   3. นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย  
   ๑. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี  หัวหน้า 
   ๒. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช   รองหัวหน้า 
   ๓. นางสายทอง  หลากจิตร   
   ๔. นางสุภาวดี  นวลจีน    
   ๕. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์ 
   ๖. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย   
   ๗. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์   
   ๘. Mrs.Imelda  Doysabas   
   ๙. Miss Avon Christianie Doysabas  

มีหน้าที่ /ภาระงาน 
1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

       ๒. จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ตามมาตรฐานโรงเรียน 
มาตรฐานสากล พัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
        ๓. เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร 
ประเมินผลการใช้หลักสูตร นําผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานการประชุม
คณะกรรมการ 
        ๔. จัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
พัฒนาคุณธรรมนําความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
         ๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม ๑๒ ประการ 
                       ๖. การจัดตารางสอนและจัดครูเข้าสอน 
           ๖.๑ สํารวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของ
โรงเรียน ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือจัดสรรอัตรากําลัง จัดครูเข้าสอนโดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถ
และความถนัด หรือการใช้สื่ออุปกรณ์ 
       ๖.๒ วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร สํารวจความต้องการ ความถนัด ความสนใจร่วมกับงาน
แนะแนว และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน 
       ๖.๓ จัดทําตารางสอนรวม ตารางสอนรายบุคคล และตารางการใช้ห้อง  
       6.4 จัดทําบันทึกการเข้าสอน ติดตามการใช้ตารางสอน ควบคุมให้การดําเนินการ 
ตามตารางสอนให้ถูกต้อง ทั้งการเรียน การสอนการนําผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้ตารางสอน  
      7. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ตามความสนใจ 
           8. จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
           9. จัดกิจกรรมห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           ๑0. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
            
                                                                                            /๑1. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศ… 
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     ๑1. ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียน และช่วยเหลือผู้เรียนที่พิการด้อยโอกาส  
และมีความสามารถพิเศษ  
            12. จัดการเรียนการสอนส่งเสริม พัฒนา ปูองกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
เต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี มีมาตรการดูแลปูองกัน                    
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดารงชีวิต และ
รอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 
    13. ทําหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยง จัดกระบวนการให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้เรียนรู้
พัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรม นําความรู้และทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ และ
สร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํา และความช่วยเหลือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
     14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
         2.6 งานนิเทศภายใน 
           นางวริศรา เรียงเรียบ 

    มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น 

กระบวนการทํางานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ  
การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องก้าวหน้า และ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูผู้สอนเอง 
     2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ
    3.  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
          4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๗ การจัดครูสอนแทน 
                   นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย 
                มีหน้าที่ /ภาระงาน 
   1. กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทน   
    2. จัดทําบันทึกเป็นรูปเล่ม จัดครูเข้าสอนแทน  โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความ
ถนัดหรือการใช้สื่ออุปกรณ์ 
    3. สรุปผลการจัดครูสอนแทน นําส่งหัวหน้างานวิชาการ เพื่อเสนอฝุายบริหาร 
    4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
   ๒.๘ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนนิงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
    1. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง              หัวหน้า 
    2. นางอรสา  ศรีสันต์   
       มีหน้าที่/ภาระงาน 
        1. จัดให้มีการร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา     
     2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

        3. พัฒนาห้องเรียนไร้พรมแดนและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะหาสื่อ/แหล่งการ 
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ     /4. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา… 
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        4. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อิเลคทรอนิคส์ของสถานศึกษาและชุมชน 
        5. จัดทําแบบแผนงานโครงการงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
        6. ประสานงานและให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในงานต่างๆ ภายในโรงเรียน 
         7. จัดอบรม แนะนําการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก 
    8. ดูแล บริหาร ประสานงาน รักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน 
        9. ดูแล Server ซ่อมบํารุงเครื่อง Server ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต 
        10. งานซ่อมแซม จัดหา ทดแทนและทําความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
        11. ตรวจเช็คและจัดทําทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
        12. ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดการด้านโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส 
        13. ดูแลพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน จัดการบริหารเกี่ยวกับฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 

                    14. จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนพ้ืนฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ให้แก่
นักเรียนในทุกระดับชั้นเรียนเพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

        15. ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนอกเวลาแก่ครู นักเรียนและผู้ที่สนใจ 
        16. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้พัฒนาสื่อ

และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    17. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 

           18. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๙ การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ ประกอบด้วย 

    1. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี          หัวหน้า 
      2. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง   
   มีหน้าที่/ภาระงาน 

1. เข้าร่วมการวัดผลประเมินผล ระดับชาติ  
   2. ออกแบบการประเมินการเรียนรู้ ระหว่างเรียน กลางภาคและปลายภาคเรียนเพ่ือประเมิน
ความรู้ ตามมาตรฐานวิชาแต่ละช่วงชั้น ให้สอดคล้องกับการประมวลผลกลางของระดับจังหวัดและระดับประเทศ  
   3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อสอบประมวลผลกลางในระดับชาติ  
   4. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  

     5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
          ๒.๑๐ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ ประกอบด้วย 
      1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง     หัวหน้า 
          2. นางบุญเกิด  บุญติด   
    มีหน้าที่/ภาระงาน 

  1. จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 

   2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
    3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จัก 

เลือกสรร ภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ                                                                              
   4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มี 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
   5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

                                                                                                     /3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้… 
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  ๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
        ๓.๑ การจัดท าและการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
      1. นายสุติ  คงเผื่อน                 หัวหน้า 
               2. นางวริศรา  เรียงเรียบ 
      3. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย    
            4. นางสมพร  สินสมุทร 
            5. นางน้ําเงิน  สําอางค์ยอด 
                 6. นายกรกช  อ่ําทิม 
            7. นางจริญ  สระชุ่ม 
            8. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี 
     มีหน้าที่/ภาระงาน 
     1. จัดให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา และวิเคราะห์ผู้เรียน 
       2. ส่งเสริมให้ทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับผู้เรียน 
     3. ครูมีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน 
     4. มีการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
     5. สนับสนุนการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอย่างต่อเนื่อง  
   6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
              ๓.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง 
   มีหน้าที่/ภาระงาน 
      ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและผลการเรียนรู้   
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนฝึกทักษะ กระบวนการคิด การบริหารจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา   
      3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร/ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่องและมีการใช้รูปแบบนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
     4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวม 
ทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชานําผลการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง       
ในการสอนซ่อมเสริมแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนและมีการกระบวนการวิจัยมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       
             ๓.๓ การจัดหา จัดท า และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
      นายธรรมกีรติ  บวบมี 
    มีหน้าที่/ภาระงาน 
                                                                              /1. จัดให้มีการจัดหา จัดทํา…  



117 
 

     1. จัดให้มีการจัดหา จัดทํา และพัฒนาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
    2. ให้มีการจัดทําบัญชีสื่อ และอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           3. มีการนําสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     4. สนับสนุนให้มีการบํารุงรักษา จัดเก็บสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ 
      ๕. มีการประเมินผลกระบวนการจัดหา จัดทําและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
     6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
             ๓.๔ การจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
      1. นางอาภรณ์  มนตรี   หัวหน้า 
           2. นายนรินทร  มนตรี 
           3. นายจตุพล เป็งทา 
     หน้าที่/ภาระงาน   
        1. รับผิดชอบหน้าที่ บรรณารักษ์ จัดทําระเบียบการใช้ห้องสมุด 
        2. จัดทําหมวดหมู่หนังสือ บัตรรายการ โดยใช้เทคโนโลยี   
        3. จัดชั่วโมงปฏิบัติการ ยืม– คืนหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์   
        4. แนะนําหนังสือใหม่ ซ่อมแซมหนังสือที่ชํารุดและวัสดุอุปกรณ์ท่ีรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   5. จัดทําปูายนิเทศและนําความรู้ให้นักเรียน 

  6. เก็บรวบรวมและจัดทําสถิติการใช้บริหารห้องสมุด 
  7. ให้บริการข่าวสาร ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 

ตลอดจนชุมชนที่สนใจ 
  8. บริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี 
  9. สํารวจความต้องการในการใช้หนังสือของครูและนักเรียนเพื่อการเรียนรู้และการค้นคว้า 
  10. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 
  11. ให้ความรู้/คําแนะนําเกี่ยวกับการบริการ  และการใช้ห้องสมุดแก่ครูและผู้เรียนตลอดจนผู้สนใจ 

    12. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานของงานห้องสมุด 
              13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  

      ๓.๕ การจัดสอนซ่อมเสริม ประกอบด้วย 
            1. นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง  หัวหน้า 
           2. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี 
                      มีหน้าที่/ภาระงาน 
      1. จัดให้มีการสํารวจข้อมูลการจัดสอนซ่อมเสริม 
                      2.กําหนดแนวปฏิบัติการจัดสอนซ่อมเสริม 
                      ๓. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการสอนตามแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม 
                      ๔. สนับสนุนให้มีการนําผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงาน 
        ๕. ให้มีการนําผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริม 
                      6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
           ๓.๖ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
             1. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี    หัวหน้า 
     2. นายจีระศักดิ์  พวงขจร 
     3. นายจตุพล  เป็งทา 
                                                                             /4. นางสุภาวดี  นวลจีน… 
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     4. นางสุภาวดี นวลจีน 
     5. นางจิรสุดา  พยอม    
      มีหน้าที่/ภาระงาน 

1. กําหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย 
ของสถานศึกษา ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ 

2. ประสานงานและสํารวจข้อมูลความพร้อม ความต้องการ ความสนใจและความถนัดของ 
ผู้เรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นตามความสมัครใจ 

3. จัดทําคู่มือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบฟอร์มการบันทึก 
เวลาเรียน การวัดและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสังคมและ
สาธารณประโยชน์  

4. จัดทําแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. ประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาทุกรูปแบบทุกฝุายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
6. ติดตามนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ดําเนินงานเป็นไปตามระเบียบ 

ว่าด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน 
7. กํากับ ติดตาม ดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
                  8. สรุปการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้นและระดับช่วงชั้น 
เสนอรายงานผลประเมินผล เพื่อขออนุมัติจากผู้อํานวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๓.๗ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
       นางสาวกฤติยาพร  อมรวัฒนานุกูล  
  มีหน้าที่/ภาระงาน 
   1. จัดให้มีมีการวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตามบริบทของโรงเรียน 

                     ๒. กําหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/งาน โดยให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน 
                     ๓. สนับสนุนให้นักเรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้            
   ๔. กําหนดให้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้                   
   ๕. นําผลการประเมินเสนอกรรมการสถานศึกษา เพื่อนําไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                    6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
            ๓.๘ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ ประกอบด้วย 
     1. นางสุภาวดี  นวลจีน  หัวหน้า 
         2. นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล    
                      3. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน   
                     4. นางบุญเกิด  บุญติด 
    5. นางสาวพิสมร  ภูธร 
      6. นางสาวจิรสุดา  พะยอม 
    7. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์ 
     8. นายธรรมกีรติ  บวบมี 
                                                                                        /มีหน้าที่/ภาระงาน… 
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     มีหน้าที่/ภาระงาน 
     1. จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก จัดกลุ่ม ความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละประเภทจัดห้องเรียนพิเศษ 
        2. กําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเภทความสามารถพิเศษของนักเรียน   
     ๓. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษ 
     ๔. จัดให้มีการจัดเวทีให้นักเรียนแสดง / แข่งขัน ความสามารถพิเศษในแต่ละประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน 
     ๕. สรุปรายงานผลรายงานผลและเผยแพร่ผลงานความสามารถพิเศษของนักเรียนเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือทราบและขอคําชี้แนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 
   6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                   ๔. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย 
        1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์    หัวหน้า 
            2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง 
            3. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี 
            4. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์ 
            5. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง 
            6. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย 
                 มีหน้าที่/ภาระงาน 
          1. สํารวจความต้องการจําเป็นและวิเคราะห์สมรรถนะครูรายบุคคล 
            ๒. นําข้อมูลความต้องการจําเป็น วิเคราะห์สมรรถนะครูรายบุคคล มากําหนดเป็นแผน/โครงการในแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
          ๓. กําหนดการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนดไว้ 
          ๔. ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการเสนอกรรมการสถานศึกษา 
            ๕. รวบรวมผลการประเมิน นําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
        6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
                          ๔.๑ การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย 
       1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์     หัวหน้า 
          2. นางมะลิวัลย์  ทองอิน 
   มีหน้าที่/ภาระงาน 
     1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็นและวิเคราะห์สมรรถนะครูรายบุคคล 
     ๒. กําหนดเป็นแผนหรือโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี 
           ๓. การดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนดไว้ 
     ๔. ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการ 
     ๕. นําผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง           
    6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
          ๔.๒ การส่งเสริมพัฒนาครูใหม่    ประกอบด้วย 
   1. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง  หัวหน้า 
         2. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์ 
            มีหน้าที่/ภาระงาน 
               1.  จัดให้มีแผนพัฒนาครูใหม่ โดยจําแนกครูบรรจุ ครูย้าย ครูอัตราจ้าง                    
      ๒. กําหนดการนิเทศ แนะนํา ดูแล ให้คําปรึกษา ครูพ่ีเลี้ยง บุคลากรทางการศึกษาใหม่ 
   ๓. สนับสนุนให้มีการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) และพัฒนาตนเอง 
                                                                                          /๔. กํากับ ติดตาม และประเมินผล… 
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    ๔. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูใหม่ 
                      ๕. จัดการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูใหม่ 
   6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
             ๔.๓ การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน ประกอบด้วย    

1. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี   หัวหน้า 
          2. นายธรรมกีรติ  บวบมี 
    มีหน้าที่/ภาระงาน 
                         1. สนับสนุนให้มีการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
      ๒. กําหนดแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศทางวิชาการในทุกกลุ่ม / งานที่เก่ียวข้อง 

๓. ส่งเสริมให้มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
                               ๔. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ 

๕. นําผลการประเมินเสนอกรรมการสถานศึกษา เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
บรรยากาศทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
   6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
            ๔.๔ การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 
   1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์  หัวหน้า 
     2. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย 
   มีหน้าที่/ภาระงาน 
                        1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ๒. สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัยไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
     ๓. ครูนําผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
     ๔. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียนที่เป็นผลจากกระบวนการวิจัย 
เสนอกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา 
     ๕. กําหนดการเผยแพร่ผลการวิจัย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
       6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
         ๔.๕ การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   
    1. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง  
      มีหน้าที่/ภาระงาน 
                        1. จัดทําแผนส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

 2.  จัดทําทะเบียนคุมสื่อ  มีการจัดทํา จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
      ๓. สนับสนุนให้ครูนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
   ๔. มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้    
   ๕.สรุปนําเสนอกรรมการสถานศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
       6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
                                                                                      /5.การวัดผล … 
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    ๕. การวัดผล ประเมินผลการเรียน และงานทะเบียนนักเรียน                                                                                       
                            งานวัดผล  ประกอบด้วย 
         1. นางอภิวรรณ  แก้วภูสี         หัวหน้า 
      2. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง 
        3. นายธรรมกีรติ  บวบมี 
                             มีหน้าที่/ภาระงาน   
       ๑. การดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียน ระดับโรงเรียน  
           1.1 จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา  
          1.2 กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  

   1.3 ดําเนินการให้มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามคุณภาพการเรียนรู้ราย 
วิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

        1.4 วิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        1.5 ดําเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผล 

ประเมินผลการเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา  
           1.6 สํารวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 และร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ  
           1.7 ดําเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  
       1.8 ประสานงานจัดทํา จัดเก็บข้อสอบ จัดให้มีคลังข้อสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ดําเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  

          1.9 จัดทําตารางสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน และตารางการสอบแก้ตัว  
        ๑.10 ควบคุมดูแล การดําเนินการสอบกลางภาคเรียน  ปลายภาคเรียน  การสอบแก้ตัว 
เก็บข้อมูล สถิติผลการสอบกลางภาคเรียน  ปลายภาคเรียน  และการสอบแก้ตัว 
       ๑.11 ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดําเนินการจัดทําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
       ๑.12 ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละชั้นปี เมื่อจบ
การศึกษาเพ่ือเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อนชั้นเรียนแต่ละ
ระดับ และจบการศึกษา  
   2. กิจกรรมสารสนเทศวัดผลประเมินผล       
                           2.๑ จัดทําคู่มือวัดผลประเมินผล 
          2.2 จัดทําเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลอย่างครบถ้วนและ 
เพียงพอ จัดเก็บเอกสารอย่างมีระเบียบและสะดวกในการใช้ ดําเนินการให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวกในการ
ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
       2.3 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศอันได้แก่  
    2.3.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    2.3.2 ผลการประเมินความสามารถการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ  
    2.3.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    2.3.4 ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  
    2.3.5 ผลการทดสอบระดับชาติ  
    2.3.6 ผลการประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบถ้วน 
                  /3. กิจกรรมผลิตเอกสารผลการเรียน 
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      3. กิจกรรมผลิตเอกสารผลการเรียนและหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน ได้แก่  
        3.๑ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)  
       3.๒ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5)  
       3.๓ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)  
       3.๕ ระเบียนสะสม (ปพ.8)  
       3.๖ สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.9) 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย               
    งานทะเบียน ประกอบด้วย 
    1. นางศิรดา  เนียมหอม    หัวหน้า 
    2. นางวริศรา  เรียงเรียบ 
      3. นางปราณี  มั่นประสงค์ 
   4. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง 

           มีหน้าที่/ภาระงาน 
        1. หัวหน้างานปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

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

- แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา : 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. จัดทําทะเบียนผู้เรียนและการจําหน่ายผู้เรียนให้เป็นปัจจุบัน 
6. กําหนดเลขประจําตัวนักเรียนให้กับนักเรียนที่ย้ายเข้า  และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จัดผู้เรียนเข้าชั้นเรียน และจัดทํารายชื่อผู้เรียนรายห้องเรียน 
        7. ออกหลักฐานทางการศึกษา 
           8. ดําเนินการเก่ียวกับการย้ายเข้าหรือย้ายออกของนักเรียน การพักการเรียน การลาออก 
และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 

9. รายงานข้อมูลผู้เรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตรตามกําหนดให้ผู้อํานวยการโรงเรียนทราบ 
เพ่ือติดตามช่วยเหลือ 

10. รายงานข้อมูลผู้เรียนที่จบหลักสูตรและไม่จบหลักสูตรให้ผู้อํานวยการโรงเรียนทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
11. จัดทําสํามะโนนักเรียน 
12. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
13. คัดกรองนักเรียนยากจนเพ่ือรับปัจจัยพ้ืนฐาน 

        14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย           
                 
                                                                                           /๕.๑ การด าเนินการวัดผลและ…       
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     ๕.๑ การด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี 

    ๕.๒ การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
     นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี 

   มีหน้าที่/ภาระงาน 
     1. รวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
     ๒. กําหนดแนวปฏิบัติและจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
     ๓. ดําเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กําหนด 
     ๔. สรุปผลการปฏิบัติยังถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน นําเสนอกรรมการสถานศึกษา 
     ๕.นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
           6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
           ๕.๓ การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน  
      นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง 
      มีหน้าที่/ภาระงาน 
    1. มีการสํารวจ รวบรวม และจัดทําเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนอย่างครบถ้วน 
     ๒. กําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทํา / จัดหาเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนอย่างครบถ้วน 
     ๓. จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและสะดวกในการนําไปใช้ 
     ๔. ปรับปรุงให้เหมาะสม และทันสมัย 
     ๕. มีระดับคุณภาพ ๔ และมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
     6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
            ๕.๔ การด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน  
      นายธรรมกีรติ  บวบมี 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
     1. รวบรวมหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
      ๒. จัดเก็บหลักฐานการวัดผลและประเมินผลอย่างถูกต้องครบถ้วน 
     ๓. สรุปรายงานผลการเรียนตามระเบียบวัดผลและประเมินผลการเรียนเสนอกรรมการสถานศึกษา     
   ๔. จัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อย และปลอดภัย 
     ๕. นําเทคโนโลยีมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม 
     6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕.๕ การด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน  ประกอบด้วย 

1. นางศิรดา เนียมหอม   หัวหน้า 
 2. นางวริศรา  เรียงเรียบ 
          3. นางปราณี  มั่นประสงค์ 
          4. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง    

                                                                                                                  /มีหน้าที่/ภาระงาน…                                               
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มีหน้าที่/ภาระงาน 
  1. มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน 
 ๒. ข้อความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
 ๓. กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการได้ทันตามกําหนดเวลา    
 ๔. จัดเก็บรักษาท่ีดีและปลอดภัย 

      ๕. มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานอย่างเหมาะสม 
     6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
       ๖. การแนะแนวการศึกษา นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง  หัวหน้า 
          ๖.๑ การบริหารจัดการงานแนะแนว ประกอบด้วย 

    1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง   หัวหน้า 
   2. นางอาภรณ์  มนตรี     
   3. นางเพชรรัตน์  ทับจาก      
   ๔. นางสาวกฤตยากร  อมรวัฒนานุกูล   
   ๕. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี   
   ๖. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์ 
    7. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์  
   8. นายธรรมกีรติ  บวบมี    
            มีหน้าที่/ภาระงาน 

   1. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสําคัญ โดยให้ครทูุกคน      
ในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว  

2. จัดระบบงานแนะแนวในหลักสูตร งานแนะแนวการศึกษา งานครูนักจิตวิทยา และ 
งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    3. กําหนดให้มีการพัฒนาครูประจําชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา มีสมรรถนะใน
การนําหลักจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน พร้อมให้บริการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไขปัญหา เป็นศูนย์กลางใน
การให้คําปรึกษา ฝึกทักษะ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาอารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็กนักเรียน และสามารถให้การ
คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนในภาวะวิกฤติรุนแรงได้ สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
       4. กําหนดลักษณะงาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การช่วยเหลือและให้คําปรึกษานักเรียนให้ประสบ
ความสําเร็จในด้านการศึกษา สังคม และ อารมณ์ เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยทํางานร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เพื่อเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ โรงเรียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  
         4.1 ด้านการปฏิบัติการ  
          1. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รบการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        2. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา 
          3. ประเมินสํารวจวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อ
ค้นหา อธิบาย ทํานายแนวโน้มพฤติกรรมอารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพสาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพจิตใน ระดับเบื้องต้น 

                /4. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียน… 
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        4. ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบําบัดครอบครัว เพื่อ
การบําบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด การทะเลาะ
วิวาท/การใช้ความรุนแรง ฯลฯ 
         5. ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับ เบื้องต้น 
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหา
ให้เหมาะสม 
           6. ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) เด็กสมาธิสั้น 
เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น 
         7. ส่งเสริม ปูองกัน เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ 
และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
        8. รวบรวม ศึกษาข้อมูลวิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต 
       9. สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการ 
วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน  
           4.2 ด้านการวางแผน  
        วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด  
           4.3 ด้านการประสานงาน  
              1. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
         2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
               3. ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีท่ีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ 
เฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน  
                          4.4 ด้านบริการ  
         1. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
กลุ่มเปูาหมายมี ความรู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
        2. ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทําแผนการฝึกอบรม เพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถ 
            3. ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
           4. ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชนจัดกิจกรรม
แนะแนวอาชีพ แนะแนวการศึกษาต่อ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
       5. เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                                                                         /6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ … 
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     6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

            ๖.๒ การให้บริการแนะแนว 
       6.2.1 งานทุนการศึกษา   นางบุญเกิด  บุญติด 
       6.2.2 ทุนปัจจัยพื้นฐาน   นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์ 
           6.2.3 ทุนยากจนพิเศษ    นางสิราวรรณ  ศรีม่วง 
           6.2.4 ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
                       ๑. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี  หัวหน้า            
             ๒. นายธรรมกีรติ  บวบมี 
                     ๓. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง 
                     ๔. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์ 
     มีหน้าที่/ภาระงาน 
     1.  กําหนดโครงสร้างการบริหาร การให้บริการ มีขอบข่ายงานบริการของงาน และมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ     
   ๒.  มีคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนว และมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน         
           3. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสําคัญ โดยให้ครทูุกคน      
ในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว  
     4. จัดระบบงานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล 
    5. ศึกษาหลักเกณฑ์การคัดกรองและแนวปฏิบัติในการคัดกรองของสถานศึกษา ผู้คัดกรองนักเรียน
เพ่ือเข้ารับทุนการศึกษา และกู้ยืมกองทุนเพ่ือการศึกษา 
    6. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จัดทําสัญญากู้ยืมเงิน ที่ใช้ประกอบการพิจารณาและ
ทุนการศึกษาและกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
         7. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
   8. มีระดับคุณภาพ นําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน แนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
       9. สํารวจความพึงพอใจ กํากับ ติดตาม และประเมินผลของงานแนะแนวนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ 
    10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๗. การประเมินผลการด าเนนิงานวิชาการ  ประกอบด้วย   
                  ๗.๑ การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
        1. นายสุติ คงเผื่อน   หัวหน้า 
   2. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง  
         ๗.๒ การประเมินผลในด้านคุณภาพนักเรียน 
     1. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี  หัวหน้า 
       2. นายธรรมกีรติ  บวบมี 
              /มีหน้าที่/ภาระงาน... 
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   มีหน้าที่/ภาระงาน                                                                  
                  1. จัดการประเมินผลการดําเนินงานวิชาการจากหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน  
    ๒. กําหนดการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินผลระดับโรงเรียน   
    ๓. วิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงานวิชาการ 
        ๔.นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานวิชาการ          
    ๕. จัดเผยแพร่ผลการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
      6. กําหนดแนวทางปฏิบัติ และมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดําเนินการของการ
ประเมินผลการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ อ่านเขียน และสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน   
   7. จัดทําเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกรายการ    
    8. ดําเนินการประเมินผลตามแนวทางท่ีกําหนด 
                               9. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนางานการประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
       10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                               
          3. กลุ่มงานกิจการนักเรียน   
              นายชลอ  ทิพวัน   หัวหน้างานกิจการนักเรียน (๖ ภารกิจ ๑๘ ตัวชี้วัด และ 1 โครงการพิเศษ)  

    ๑. การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
          ๑.๑ การรวบรวมข้อมูลมีระบบการรับฟังเสียงนักเรียนและจัดท าระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงาน
กิจการนักเรียน 
          ๑.๒ การท าแผนงานกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
             1. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  ประธานกรรมการ 
     2. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์            รองประธานกรรมการ 
     3. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว  รองประธานกรรมการ 
   4. นายศศิน  คมขํา   กรรมการ 
    5. นางสุภาวดี  นวลจีน   กรรมการ 
      6. นายจีระศักดิ์  พวงขจร   กรรมการ 
    7. นางสายทอง  หลากจิตร  กรรมการ 
   8. นางมะลิวัลย์  ทองอิน   กรรมการ 
   9. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง  กรรมการ 
   10. นายจารึก  ใบกุ   กรรมการ 
    11. นายชลอ  ทิพวัน    กรรมการและเลขานุการ 
                   ๒. การบริหารงานกิจการนักเรียน 
          ๒.๑ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียน 
          ๒.๒ การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
          ๒.๓ การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
     1. นายชลอ  ทิพวัน   หัวหน้า 
    2. นายศศิน  คมขํา    
                                                                             /3. นางสุภาวดี  นวลจีน… 
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    3. นางสุภาวดี นวลจีน    
   4. นายจีระศักดิ์  พวงขจร    
   5. นางสายทอง  หลากจิตร   
   6. นางมะลิวัลย์  ทองอิน   
   7. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง 
    8. นายจารึก  ใบกุ 
     9. นายนรินทร  มนตรี    
     10. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์  

๓. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม  ประกอบด้วย 
          ๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 
          ๓.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          ๓.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
          ๓.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์                                                         
          ๓.๕ การยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี   
    1. นางสมพร  สินสมุทร   หัวหน้า 
     2. นายศศิน  คมขํา    
    3. นางสุภาวดี  นวลจีน    
   4. นายจีระศักดิ์  พวงขจร    
   5. นางสายทอง  หลากจิตร   
   6. นางมะลิวัลย์  ทองอิน    
   7. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง   
   8. นายจารึก  ใบกุ    
     9. นางสาวพิสมร  ภูธร    
     10. นางเพชรรัตน์  ทับจาก    
      11. นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล 
       12. นางอาภรณ์  มนตรี 
     13. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช      
       14. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์  
     15. ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง  
             16. นายติณณภัทร์ นาคม   

๔. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
          ๔.๑ การจัดระบบช่วยเหลือนักเรียน การเสริมทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 
          ๔.๒ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
          ๔.๓ การคัดกรองนักเรียน 
          ๔.๔ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
          ๔.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
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                         ๔.๖ การส่งต่อนักเรียน   
       1. นายจารึก  ใบกุ   หัวหน้า 
   2. นายศศิน  คมขํา   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    3. นางสุภาวดี  นวลจีน   หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
     4. นายจีระศักดิ์  พวงขจร   หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     5. นางสายทอง  หลากจิตร  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   6. นางมะลิวัลย์  ทองอิน   หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
   7. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
              8. ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ห้อง ครูประจําชั้นคนที่ 1 ครูประจําชั้นคนที่ 2 
ม.1/1 นายศศิน  คมขํา  นางวราภรณ์  พันธุพืช 
ม.1/2 นางสมพร  สินสมุทร นายกรกช  อ่ําทิม 
ม.1/3 นางปราณี  มั่นประสงค์ นายยชอนันต์  อุ่นสกล 
ม.1/4 นางวริศรา  เรียงเรียบ  
ม.1/5 นางอาภรณ์  มนตรี นางสาวหทัยชนก  สิงห์คํา 
ม.1/6 นายจารึก  ใบกุ  

                    
    9. ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ห้อง ครูประจําชั้นคนที่ 1 ครูประจําชั้นคนที่ 2 
ม.2/1 นางบุญสม อินทร์สอน  
ม.2/2 นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข Ms. Avon Christianie Del Rio Doysabas  
ม.2/3 นางศิรดา  เนียมหอม  นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี 
ม.2/4 นางเพชรรัตน์  ทับจาก นางสาวจิรสุดา  พยอม 
ม.2/5 นายสุติ  คงเผื่อน นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์ 
ม.2/6 นางจริญ  สระชุ่ม นางสุภาวดี  นวลจีน 

                          
             10. ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ห้อง ครูประจําชั้นคนที่ 1 ครูประจําชั้นคนที่ 2 
ม.3/1 นางสาวพิสมร  ภูธร  
ม.3/2 นางสิราวรรณ  ศรีม่วง  
ม.3/3 นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล  
ม.3/4 นางสาวสายลม  ขวัญเขียว  
ม.3/5 นายจีระศักดิ์  พวงขจร นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์     
ม.3/6 นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย นายจตุพล เป็งทา 

            
 
                                                                                        /11. ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4… 
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       11. ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ห้อง ครูประจําชั้นคนที่ 1 ครูประจําชั้นคนที่ 2 

ม.4/1 นางสายทอง  หลากจิตร นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี 
ม.4/2 นางน้ําเงิน  สําอางค์ยอด  นางสาวธันย์ชนก สีวิจี ๋
ม.4/3 นางศรีวรรณ  หงส์ทอง ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง 
ม.4/4 นางอรสา  ศรีสันต์            นายติณณภัทร์  นาคม 

     
                          12. ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ห้อง ครูประจําชั้นคนที่ 1 ครูประจําชั้นคนที่ 2 
ม.5/1 นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์ Mrs. Imelda Del Rio Doysabas 
ม.5/2 นางบุญเกิด  บุญติด  นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์ 
ม.5/3 นายนรินทร  มนตรี นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน 
ม.5/4 นางมะลิวัลย์  ทองอิน นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร 

       
                             13. ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ห้อง ครูประจําชั้นคนที่ 1 ครูประจําชั้นคนที่ 2 
ม.6/1 นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ นายธรรมกีรติ  บวบมี 
ม.6/2 นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง              นายชลอ  ทิพวัน 
ม.6/3 นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย 
ม.6/4 นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง  

     

                มีหน้าที่/ภาระงาน 
  1. วิเคราะห์ภารกิจครูประจําชั้น ส่งเสริม พัฒนา ปูองกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี มีมาตรการดูแลปูองกันใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดารงชีวิต และ
รอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 
  2. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระเบียบวินัย การควบคุมและแก้ไขพฤติกรรม การแก้ปัญหาและการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน 
  3. แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น จัดกิจกรรมเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลงโทษนักเรียน การมอบหมายงาน การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความดี 
     4. ดําเนินงานร่วมกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  

การเยี่ยมบ้านนักเรียน การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียนการปูองกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อและร่วมประชุม
กลุ่มปรึกษารายกรณี 
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
  6. ร่วมกิจกรรม และดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
      6.1 เวลา 07.50 น. เตรยีมนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
      6.2 ดูแลนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง สํารวจชื่อนักเรียนประจําชั้น ให้ความรู้นักเรียนฐาน
กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
                                                                /6.3 ดูแลพฤติกรรม สนับสนุน ช่วยเหลือ…  
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        6.3 ดูแลพฤติกรรม สนับสนุน ช่วยเหลือ กํากับติดตาม นักเรียนประจําชั้น เวลาพักกลางวัน และ
เวลาเรียนที่ครูประจําวิชาขอความช่วยเหลือ 
      6.๔ เวลา 15.40 น. ดูแลนักเรียน สํารวจชื่อนักเรียนประจําชั้น นัดหมายแนะนําตักเตือน และ
บันทึกข้อมูลในสมุดประจําชั้น ดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
  7. กวดขัน ติดตามการมาเรียน การทําความสะอาดห้องประจําชั้น และความประพฤติของนักเรียนโดย
ให้คําแนะนําอบรม ในกรณีท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้ติดต่อผู้ปกครองเพ่ือการร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างบ้านและ
โรงเรียน 
  8. สํารวจความเรียบร้อยของนักเรียนทุกคน ทุกวัน และเน้นความเรียบร้อยทุกต้นเดือน ติดตามแก้ไข
บันทึกผลการตรวจในสมุดประจําชั้น 
                    9. สรุปสมุดประจําชั้นส่งหัวหน้าระดับชั้น “ทุกสิ้นเดือน” เพ่ือนําเสนอหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
ชุมชน และโครงการพิเศษ และรองผู้อํานวยการพิจารณาลงนาม 
  10. เป็นที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและงานกิจการนักเรียน กิจกรรมชุมนุม 
  11. เป็นที่ปรึกษาคณะสีร่วมกับหัวหน้าคณะสีจัดกิจกรรมนันทนาการสืบสานตํานานศิลป์ 
  12. จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง 
  13. รับเงินระดมทรัพยากรค่าจ้างครูชาวต่างประเทศและเงินค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน  
นําส่งเจ้าหน้าที่การเงิน 
  14. เก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนจากนักเรียนหรือ
ผู้ปกครอง นําส่งเจ้าหน้าที่การเงิน 
  15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
       
        4.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

   1. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์  หัวหน้า                                                                                               
       2. นายจารึก  ใบกุ 

   3. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง   
   4. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี     
   ๕. นายติณณภัทร์  นาคม    
     
   มีหน้าที่/ภาระงาน 

    1.จัดระบบงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สร้างการรับรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและเฝูา 
ระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่นเสียงตามสาย ช่องทางสื่อสารในโซเชียลมีเดีย และอ่ืนๆ รวมถึงการสอดแทรก
ความรู้โทษพิษภัยยาเสพติดในการจัดการเรียนการสอนปกติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมทักษะให้เหมาะสมกับ 
ช่วงวัย  

    2. ขยายช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในการปูองกันและเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไปยังเครือข่ายบุคคล กลไกต่างๆเช่นเครือข่ายนักเรียน เครือข่ายครู เครือข่ายผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายในชุมชน  

    3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้กรอบ 5 ด้าน  
คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน การค้นหา การบําบัดรักษา การเฝูาระวัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่มีความเข้มแข็งเป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
             
             /4. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ… 
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      4. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คําปรึกษาในสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งโดยเน้นส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เชิงจิตวิทยา เป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่นักเรียน ในสถานศึกษา 
                     5. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

        ๕. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน    ประกอบด้วย 
      1. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์  หัวหน้า  
      2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง  
     3. นายจีรศักดิ์  พวงขจร 
     4. นายจารึก  ใบกุ 
    5. นางบุญเกิด  บุญติด 
     6. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน 
     7. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร 
     8. นางสาวจิรสุดา  พยอม  

  มีหน้าที่/ภาระงาน 
   1. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตาม

นโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกําลังใจในการทํางานแก่
คณะกรรมการนักเรียน 

   2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
      3. เป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ 
คณะกรรมการนักเรียน 
     4. จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเตือน ปลูกฝังจิตสํานึกในการทํางานร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะของการเป็น
ผู้นําและผู้ตามท่ีดีในแนวทางของการปกครองระบบประชาธิปไตย 

5. ประสานความเข้าใจในการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน กับฝุาย/หน่วยงานอ่ืนหรือ 
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. วางแผนการจัดทําเก็บรักษาเอกสารหนังสือคําสั่งรายงานผลกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

            6. งานโครงการพิเศษ ประกอบด้วย 
                6.1 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์  หัวหน้า 
     2. นางมะลิวัลย์  ทองอิน   
   3. นางสมพร  สินสมุทร  
    4. นางสาวพิสมร  ภูธร 
    5. นางเพชรรัตน์  ทับจาก 
    6. นางอาภรณ์  มนตรี  
    7. นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล 
                     8. นายติณณภัทร์  นาคม    

                                                                                        /มีหน้าที่/ภาระงาน… 
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        มีหน้าที่/ภาระงาน 
    1. ทําหน้าทีเ่ป็นกรรมการงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้ 
เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกําลังใจใน 
การทํางานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 

          5. พัฒนาแผนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห์ สามห่วง  
สองเงื่อนไข สี่มิติ ในแผนการสอน 

6. พัฒนาครู นักเรียนเพ่ือเป็น Best Practice ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สร้างและพัฒนาครู นักเรียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. วางแผนการจัดทําเก็บรักษาเอกสารหนังสือคําสั่ง สรุปรายงานงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ 
   9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
           6.2 โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ  
         1. นางสมพร  สินสมุทร    หัวหน้า 

2. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช      
3. นางเพชรรัตน์  ทับจาก      
๔. นางสาวพิสมร  ภูธร     
๕. นางอาภรณ์  มนตรี     
๖. นางสาวกฤติยาพร  อมรวัฒนานุกูล    
๗. นายติณณภัทร์  นาคม     

   มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ทําหน้าทีเ่ป็นกรรมการงานโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้ 

เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกําลังใจใน 
การทํางานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. เป็นที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ 

ดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
5. จัดทําแผนโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ 
6. ประสานความเข้าใจในการดําเนินงานโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ กับฝุาย/หน่วยงานอ่ืน หรือ 

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
7. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ 
8. วางแผนการจัดทําเก็บรักษาเอกสารหนังสือคําสั่ง สรุปรายงานงานโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ 

   9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
         6.๓ ศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพื้นบ้านมังคละ  
   1. นางน้ําเงิน  สําอางค์ยอด   หัวหน้า 

2. นายกรกช  อํ่าทิม     
3. นายจีระศักดิ์  พวงขจร     
                                                                     /4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง… 
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4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง    
5. นายยชอนันต์  อุ่นสกล 
6. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์    
7. นางสาวจิรสุดา  พยอม 

   8. นางสาวศิริพร  จันทร์ศรี 
  9. นางสาวหทัยชนก  สิงห์คํา 

10. นางสาวธันย์ชนก  สีวิจี๋    

   มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. ทําหน้าที่เป็นกรรมการบริหารงานศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพ้ืนบ้านมังคละ  
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้ 

เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ 
กําลังใจในการทํางานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
4. เป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดการละเล่นพ้ืนบ้านมังคละ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
5. จัดทําแผนโครงการ กิจกรรมปลูกฝังการถ่ายทอดการละเล่นพ้ืนบ้านมังคละ 
6. ประสานความเข้าใจในการดําเนินงานศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพ้ืนบ้านมังคละ กับฝุาย/หน่วยงาน 

อ่ืน หรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน                                                          
    7. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice ศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพ้ืนบ้านมังคละ 
     8. วางแผนการจัดทําเก็บรักษาเอกสารหนังสือคําสั่ง สรุปรายงานศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพ้ืนบ้านมังคละ 
    9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     6.4 ศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ  
    1. นายจีระศักดิ์  พวงขจร   หัวหน้า 
    2. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร ์    
   3. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย      
    4. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง      
    5. นางสาวพิสมร  ภูธร      
    6. นายจตุพล  เป็งทา     

    มีหน้าที่/ภาระงาน 
      1. ทําหน้าที่เป็นกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ 
    2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญ 
กําลังใจในการทํางานแก่คณะกรรมการนักเรียน 
    3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
    4. เป็นที่ปรึกษาโครงการศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ ให้ข้อคิด 
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
    5. จัดทําแผนโครงการ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ 
    6. ประสานความเข้าใจในการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวี 
วิถีพุทธกับฝุาย/หน่วยงานอ่ืน หรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
    7. พัฒนาครู นักเรียนเพ่ือเป็น Best Practice ศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ 
                                                                         /8. วางแผนการจัดทําเก็บรักษาเอกสาร… 
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     8. วางแผนการจัดทําเก็บรักษาเอกสารหนังสือคําสั่ง สรุปรายงานศูนย์เรียนรู้บริหารกาย 
วิถีพุทธ ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ 
    9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
      6.๕ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 

1. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์   หัวหน้า 
     2. นางจริญ  สระชุ่ม   
                 3. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี   
                     4. นายกรกช  อ่ําทิม 
        มีหน้าที่/ภาระงาน  
    1. ทําหน้าทีเ่ป็นกรรมการบริหารศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 
    2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
ให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริม 
ขวัญกําลังใจในการทํางานแก่คณะกรรมการนักเรียน 

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
  4. เป็นที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 
    5. จัดทําแผนโครงการ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
    6. ประสานความเข้าใจในการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE กับฝุาย/หน่วยงานอื่น 
หรือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
     7. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
    8. วางแผนการจัดทําเก็บรักษาเอกสารหนังสือคําสั่ง สรุปรายงาน TO BE NUMBER ONE 
    9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
      6.6. ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ECO – School และ Zero Waste  
   1. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์  หัวหน้า 
    ๒. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง     

3. นายจารึก ใบกุ        
   4. นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง      

5. นายศศิน คมขํา      
6. นายจตุพล เป็งทา      

   มีหน้าที่/ภาระงาน 
 ๑. ทําหน้าที่เป็นกรรมการบริหารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ECO – School และ

Zero Waste 
    2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกําลังใจในการทํางานแก่คณะกรรมการ
นักเรียน 
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
   4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาที่ยั่งยืน 
   5. พัฒนาแผนการสอนบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาในแผนการสอน 
   6. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
   7. สร้างและพัฒนาครู นักเรียนเครือข่ายศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
                                                                           /๘. เพ่ิมประสิทธิระบบการจัดการขยะ… 
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     ๘. เพ่ิมประสิทธิระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๙.  ส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด การคัดแยกขยะ 

   ๑๐. ปลูกฝังให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสําคัญ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
และให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
     ๑๑. วางแผนการจัดทําเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือ คําสั่ง สรุปรายงาน งานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
   ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
        6.7 งานธนาคารโรงเรียน  
      1. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง   หัวหน้า 
   2. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร   
   3. นางมะลิวัลย์ ทองอิน    
   ๔. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง  
   มีหน้าที่/ภาระงาน 
   1. ทําหน้าที่เป็นกรรมการบริหารงานธนาคารโรงเรียน 
   2. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้ 
เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกําลังใจ 
ในการทํางานแก่คณะกรรมการนักเรียน                                         
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
   4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้งานธนาคารโรงเรียน 
   5. พัฒนาแผนงานโครงการ งานธนาคารโรงเรียนให้ยั่งยืน 
   6. พัฒนาครู นักเรียนเพื่อเป็น Best Practice งานธนาคารโรงเรียน 
   7. สร้างและพัฒนาครู นักเรียนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้งานธนาคารโรงเรียน 
   8. วางแผนการจัดทําเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือ คําสั่ง สรุปรายงาน งานธนาคารโรงเรียน 
   9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
        6.8 กิจการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  
    1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์   หัวหน้า 
    2. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร     
    3. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง     
    4. นางมะลิวัลย์  ทองอิน      
    5. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี    
    6. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน  
    7. นางบุญเกิด  บุญติด    
      8. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์  
    ๙. นายธรรมกีรติ  บวบมี   
            มีหน้าที่/ภาระงาน 
   ๑. ทําหน้าที่เป็นกรรมการบริหารกิจการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
   ๒. ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้ 
เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งสร้างเสริมขวัญกําลังใจ 
ในการทํางานแก่คณะกรรมการนักเรียน 
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 
   4. จัดทําแผนงานโครงการของงานกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
                                                                      /5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วม… 
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    5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเปิดรับสมาชิก  
และจําหน่ายหุ้นของกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
   6. ส่งเสริมการบริหารงานกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
   7. สํารวจข้อมูลความต้องการสินค้า และการใช้บริการกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรยีนจากผู้ใช้บริการ 
   8. จําหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด 
   9. ควบคุมดูแลและกํากับติดตามการดําเนินงานของกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
    10. วางแผนการจดัทําเก็บ รักษา เอกสาร หนังสือคําสั่ง รายงานผลกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
   11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

         7. การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน   ประกอบด้วย  
                        1. นายชลอ  ทิพวัน   หัวหน้า 
                        2. นายจารึก  ใบกุ   
                        3. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี  
                        4. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์   
                        5. นางสาวจิรสุดา  พยอม      

             มีหน้าที่/ภาระงาน 
       1.ดําเนินการวางแผนประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ๒.มี
การประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนในรูปแบบคณะกรรมการ 

   ๒.มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนในรูปแบบคณะกรรมการ 
   ๓. จัดให้มีการประเมินเชิงพัฒนาระหว่างดําเนินการ 
   ๔. จัดการวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน 

      ๕. นําผลการวิเคราะห์ไปจัดทํารายงานผลการดําเนินการเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
กิจการนักเรียน 
       6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
     4. กลุ่มงานบุคคล นางสายทอง หลากจิตร หัวหน้างานบุคคล (๓ ภารกิจ ๗ ตัวชี้วัด)  
    ๑. การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
              1. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  ประธานกรรมการ 
           2. นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์            รองประธานกรรมการ 
               3. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว   รองประธานกรรมการ 
             4. นางน้ําเงิน  สําอางค์ยอด   กรรมการ 
             4. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง   กรรมการ 
             5. นางอาสา  ศรีสันต์   กรรมการ 
               6. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง กรรมการ 
               7. นางสายทอง  หลากจิตร   กรรมการและเลขานุการ 
       ๑.๑ การวางแผนอัตราก าลัง ประกอบด้วย 
            1. นางสายทอง  หลากจิตร   หัวหน้า 
           2. นายสุติ  คงเผื่อน     
           3. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง     
                            มีหน้าที่/ภาระงาน 

                                                                           /1. การวางแผนอัตรากําลัง… 
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   1. การวางแผนอัตรากําลัง 
                 1.๑. วิเคราะห์อัตรากําลังและวางแผน 
     ๑.๒. รายงานอัตรากําลังครู 

                  ๑.๓. จัดทําโครงการจ้างบุคลากร  
    ๑.๔. ดูแล จัดหา จัดซื้อวัสดุที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในสํานักงานงานบริหารงานบุคคล 
           2. การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.1. รายงานความต้องการครูตามสาขาวิชาเอก 

   2.2. รายงานอัตรากําลังครูต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2.3. รายงานการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้อํานวยการ 

                   3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
             3.1. ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/ครูข้ันวิกฤต/พ่ีเลี้ยง 

เด็กพิการ/ลูกจ้างประจํา/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                                3.2 จัดทํารายงานขอจ้าง/คําสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/ครูขั้นวิกฤต/พี่
เลี้ยงเด็กพิการ/ลูกจ้างประจํา/ครูชาวต่างชาติ 
      3.3 รายงานข้อมูล ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/ครูขั้นวิกฤต/พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ/ลูกจ้างประจํา/
ลูกจ้างชั่วคราว/ครูอัตราจ้าง 

          3.4. นับเวลาการปฏิบัติงานลูกจ้างและทําบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างของครู
อัตราจ้าง/ครูชาวต่างชาติ/เจ้าหน้าที่สํานักงาน/แม่บ้าน/คนงาน/ยาม 
    4. การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        4.1. ดําเนินการเรื่องการปรับวุฒิ/ปรับเงินเดือน 
           4.2. ดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/การทําบัตรข้าราชการ 
          4.3. ดําเนินการเรื่องการย้ายประจําปี/การช่วยราชการ 

          5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                 
      ๑.๒ การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 
            1.ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง  หัวหน้า 
        2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง    
        3. นางน้ําเงิน  สําอางค์ยอด   

        4. นางอรสา ศรีสันต์     
        5. นายติณณภัทร์  นาคม 

    มีหน้าที่/ภาระงาน 
    1. การทําแผนพัฒนาบุคลากร 

               ๑.1. ร่วมประชุมกับฝุายบริหารในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ ภายใต้การประสาน และการร่วมมือกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                         ๑.2. จัดทําโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                         ๑.3. ติดตามและควบคุมการใช้เงินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาบุคลากร 
                                                        ๑.4. นําผลการพัฒนาไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

      2. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              ๒.1. ดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือนําส่งประเมินวิทยฐานะ 

๒.2. ดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ 
๒.3. ดําเนินการรายงานเกี่ยวกับวิทยฐานะ 
                                                      /๒.๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการอบรม… 
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๒.๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
      3. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ๓.1. ดําเนินการเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
              ๓.2. ดําเนินการเรื่องการขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

     4. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๔.1. การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน 

        ๔.2. การส่งบุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาเพิ่มเติม/ศึกษาดูงาน 
    ๔.3. การจัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาในโรงเรียน 
    ๔.4. รายงานการไปราชการ 

                       ๔.5. จัดทําบัญชีรายชื่อ/ทะเบียนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมทั้งท่ีจัดภายในโรงเรียนจัด
โดยหน่วยงานต้นสังกัดและจัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกโรงเรียน เพ่ือจัดทําสารสนเทศด้านสถิติจํานวนชั่วโมง ที่บุคลากร
ในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 

    ๔.6. ออกหนังสือเกี่ยวกับการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ 
    ๔.7. ออกหนังสือรับรองของบุคคล/ค้ําประกันของบุคคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
            ๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ประกอบด้วย 
          1. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง    หัวหน้า 
            2. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์     

       มีหน้าที่/ภาระงาน 
          1. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

    ๑.1. ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ครั้งที่ 1  
(1 เมษายน)ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ของข้าราชการครู ลูกจ้างประจํา และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

๑.2. เป็นกรรมการพิจารณาความดีความชอบ เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๑.3. จัดทําข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
   ๑.4. จัดทําทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เลื่อนขั้น

เงินเดือนตาม จ.18 
       2. การลาทุกประเภท 

           ๒.1. ดําเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท โดย เสนอและสรุปข้อมูลใบลากิจ ลาปุวย 
ลาคลอด ของข้าราชการครู ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว ทุกคนเป็นประจําทุกวัน 

     ๒.2. ดําเนินการเกี่ยวกับลาศึกษาต่อ 
     ๒.3. ดําเนินการเช็คสถิติการลารายเดือน/ลงทะเบียนวันลา/จัดทําแบบฟอร์มวันลา 

    ๒.4. รายงานวันลาประจําปีงบประมาณ 
      3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

     ๓.1. จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
     ๓.2. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
     3.๓. แจกและรวบรวมแบบประเมิน 
     ๓.4. รายงานผลการประเมินต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา 

       4. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
                                                              
                                                           /๔.1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ… 
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    ๔.1. จัดทําคําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนทางวินัยข้าราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

     ๔.2. จัดทําคําสั่งลงโทษทางวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๔.3. จัดทํารายงานการลงโทษทางวินัย      

            5. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๕.1. รายงานการดําเนินการทางวินัยไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      6. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๖.1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๖.2. จัดทําคําสั่งการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๖.3. รายงานการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยังสํานักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา 
      7. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

๗.1. ให้ครูยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ศ.จ. กรณีความผิดไม่ร้ายแรง 
๗.2. ให้ครูยื่นเรื่องขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ศ.จ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งกรณี 

ความผิดร้ายแรง 
๗.3.  ให้ครูยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 

ได้รับแจ้งคําสั่ง 
๗.4. ให้ครูยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณี ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องมาจาก 

การกระทําของผู้บังคับบัญชา หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่
กรณี 

      8. การออกจากราชการ 
๘.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ 

            ๘.๑.1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครูที่จะเกษียณอายุราชการรายงานสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

           ๘.๑.2. ทําแบบขอรับเหรียญเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูที่จะเกษียณอายุ
ราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ๘.๑.3 รายงานจํานวนครูที่เกษียณอายุราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๘.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากตําแหน่ง 

          ๘.2.1 เสนอผู้อํานวยการสถานศึกษา พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ
ของครู ครูผู้ช่วย และ บุคลากรทางการศึกษา 

            ๘.2.2 เสนอผู้อํานวยการสถานศึกษาลงนาม สั่งให้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินออก
จากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

            ๘.2.3 รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
       9. การอยู่เวรรักษาการณ์ 

    9.1. ออกคําสั่งการจัดเวรยามรักษาการณ์ กลางวัน กลางคืน และวันหยุดราชการ
ตลอดจนผู้ตรวจเวรยามในช่วงเวลาต่างๆ เสนอผู้อํานวยการลงนาม 

    9.2. สําเนาคําสั่งการอยู่เวรยามให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละเดือน 
    9.3. จัดทําสมุดบันทึกเวรยาม และแบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนเวรยามทุกเดือน 
    9.4. เก็บสมุดบนัทึกเวรยาม ตรวจสอบความถูกต้อง นําเสนอผู้อํานวยการรับทราบ 

      
                                                                /10. การปฏิบัติงานประจําวัน/เดือน …     
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      10. การปฏิบัติงานประจําวัน/เดือน 
     10.1. จัดทําสมุดลงเวลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบันทึกการ

ลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจําของทุกเดือน      
                     10.2. สํารวจวัน เวลา ปฏิบตัิราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       10.3. ขีดเส้นแดงการลงเวลามาปฏิบัติราชการในตอนเช้าของแต่ละวัน 

10.4. แจ้งรายชื่อครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ เช่น ลาปุวย ลากิจของแต่ละวัน ให้ 
หัวหน้างานวิชาการรับทราบเพ่ือเตรียมจัดสอนแทน 

         11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          ๑.๔ การบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ  ประกอบด้วย 
      1. นางอรสา  ศรีสันต์    หัวหน้า 
    2. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข     
     3. นางน้ําเงิน  สําอางค์ยอด    
     4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง   
     5. นางสาวศิริรัตน์  ช่วงโชต ิ
     6. นายติณณภัทร์ นาคม     

   มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. การทําแผนการบํารุงขวัญและส่งเสริมกําลังใจบุคลากร 
    1.1. จัดทําและดูแลรักษาบอร์ดแนะนําบุคลากร 

       1.2. จัดทําบอร์ด/การ์ดอวยพรวันเกิดบุคลากร 
       1.3. จัดทําเกียรติบัตรครูไม่มีวันลาติดต่อกัน 1 ปีการศึกษา 
        1.4. ดําเนินการให้โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบุคคลในครอบครัวของบุคลากร 

      1.5. ดําเนินการให้โรงเรียนเลี้ยงรับ/ส่งครูย้าย – เกษียณอายุราชการ 
       1.6. ดําเนินการให้โรงเรียนเป็นเจ้าภาพแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสสําคัญต่างๆ 

2. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
       2.1. ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อครูเพ่ือรับรางวัล คุรุสดุดี/หนึ่งแสนครูดี/ครูดีในดวงใจ/ 

ครูสอนดี/ ฯลฯ 
       2.๒. ดําเนินการลงทะเบียนรางวัลครู/รางวัลนักเรียน และเก็บเข้าแฟูม ดําเนินการเกี่ยวกับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
           3. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

        3.1. สรรหาครูเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          3.2. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ และเกื้อกูลให้เกิดความมั่นคงของบุคลากร 
        3.3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    4. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    4.1. สรรหาครูเข้าอบรมเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
       4.2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสําคัญเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      4.3. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวินัย  

คุณธรรมและจริยธรรมทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
                                                      /5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย… 
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       5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        ๒. การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

               ๒.๑ การจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 
           ๒.๒ การจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ   ประกอบด้วย 
                       1. นางศรีวรรณ   หงษ์ทอง   หัวหน้า                                                     
                2. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข   
             3. นางเพชรรัตน์  ทับจาก    
             4. นางสาวศิริรัตน์   ช่วงโชต ิ   

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. การจัดทําทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา 

       1.1. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
       1.2. ดําเนินการเกี่ยวกับการทํา/เก็บ/ลงรายละเอียด/รวบรวมแฟูมประวัติครูให้ถูกต้องเป็น 

ปัจจุบันและจัดเก็บอย่างมีระบบ 
                      1.3. จัดทําสารสนเทศงานบุคลากร/จัดทําบัญชีรายชื่อครู/ สํารวจ แก้ไข วัน เดือน ปีเกิด 

เลขบัตรประชาชน ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งวิทยฐานะ อันดับเงินเดือน วัน/เดือน/ปีที่เข้ารับราชการและวุฒิการศึกษา     
สาขาวิชาเอกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

       1.4. การจัดทําบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

       1.5. สํารวจและจัดทําเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ครูปีละครั้ง 
      1.6. รวบรวมและจัดทําข้อมูล เกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ

จักรพรรดิมาลา (ชั้นตราล่าสุด) ของบุคลากรในโรงเรียน เช่น ชั้นตราที่ได้รับ ปีที่ได้รับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่มที่ ตอนที่ วันที่/เดือน/ปี หน้า ลําดับที่ เล่มที่ และปัจจุบันชั้นตราที่กําลังขอ และปีใด 

2. การจัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการ 
           ๒.๑. จัดทํารายงานไปราชการของผู้อํานวยการเสนอเขตพื้นที่การศึกษา 
     3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ๓. การประเมินผลการด าเนินงานบุคคล  ประกอบด้วย 
   1. นางสายทอง  หลากจิตร   หัวหน้า 
     2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง    
     3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง    

   มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. วางแผนการประเมินผลการดําเนินงานบุคคลโดยบันทึกร่องรอยหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 

      2. จัดให้มีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน 
      3. แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผล   
     4. วิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงานบุคคล 
                      5. มีการนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานบุคคล 
                      6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
                                                                                /๕. งานธุรการ ชุมชน และภาคีเครือข่าย … 
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  ๕. กล่มงานธุรการ ชุมชน และภาคีเครือข่าย     
  นางสมพร  สินสมุทร หัวหน้างานธุรการ ชุมชนและภาคีเครือข่าย (๙ ภารกิจ ๑๘ ตัวชี้วัด)  

    ๑. การวางแผนงานธุรการ ชุมชนและภาคีเครือข่าย  ประกอบด้วย  
            1. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว   ประธานกรรมการ 
            2. นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์            รองประธานกรรมการ 
            3. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  รองประธานกรรมการ 
          4. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี            กรรมการ 
            5. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง กรรมการ 
           6. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย               กรรมการ 
          7. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข              กรรมการ 
            8. นางสมพร  สินสมุทร   กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าที่/ภาระงาน 

1.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการเป็น 
รายลักษณ์อักษร 

๒. สนับสนุนให้มีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการที่เป็นปัจจุบัน 
 3. ส่งเสริม  สนับสนุน ให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

    4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       ๑.๑ การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 
       ๑.๒ การท าแผนงานธุรการ   
     ประกอบด้วย 
     1. นางสมพร  สินสมุทร    หัวหน้า 
    2. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี        
   3. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย               
   4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง  
    5. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข              
   6. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง              
    7. นางสาวธัญชนก  วงษ์บ้านใหม่        
    มีหน้าที่/ภาระงาน 

1.รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการที่เป็นปัจจุบัน 
๒. จัดทําเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน 
๓. การจัดทําเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 
๔. กําหนดแผนงานธุรการ 
๕. จัดทําแผนงานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษร 
6. ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามแผน 
7. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       / ๒. การบริหารงาน …
ธุรการ   
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            ๒. การบริหารงานธุรการ  ประกอบด้วย 
     ๒.๑ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                              
       ๒.๒ การจัดบุคลากร 
       ๒.๓ การจัดสถานที่    
     1. นางสมพร  สินสมุทร    หัวหน้า 
      2. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี    
     3. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย               
      4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง 
     5. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข  
      6. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง 
      7. นางสาวธัญชนก  วงษ์บ้านใหม่  
   มีหน้าที่/ภาระงาน 

1. วางแผนการดําเนินงานด้านธุรการ และกําหนดขอบข่ายงานธุรการ  
     2. ออกแบบระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน และสามารถ 
เชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้โดยนําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการดําเนินงาน 
     3. จัดทําแผนภูมิการบริหารงานธุรการ 
     4. จัดทําพรรณนางานธุรการ 

5. จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน 
ตามระบบการรับ – ส่งหนังสอืราชการตามระบบที่ออกแบบไว้ได้ 
     6. ออกคําสั่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

7. ประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการและปรับปรุงเป็นระยะๆ 
8. ประสานกับทุกงานภายในสถานศึกษา รวบรวมเรื่องที่จะนําเสนอที่ประชุมเพ่ือ 

จัดทําวาระการประชุมและเอกสารการประชุม 
  9. ดําเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม 
     10. ประสานงานการจัดสถานที่ประชุม การเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สําหรับใช้ในการ 

ประชุม และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
11. บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบผลการ 

ประชุม และดําเนินการตามมติที่ประชุม 
12. ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมเสนอ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
13. ประเมินผลการดําเนินงาน สรุปผลเพ่ือนําไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการ จัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 
14. จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานธุรการ 
15. เก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆ 
16. จัดบริการเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานทางราชการ 
17. จัดเอกสารงานธุรการนําเสนอผู้บริหารเพ่ือลงนามให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อย 
18. ตรวจทานเอกสารหลังจากผู้บริหารลงนามให้ครบถ้วน 
19. ประสานงานเกี่ยวกับหนังสือทีส่ั่งดําเนินการจากผู้บริหารไปยังงานที่รับผิดชอบ 
 

                                                              /20. จดเป็นบันทึกคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย… 
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20. จดเป็นบันทึกคําสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร และประสานงานให้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป 

21. บันทึกนัดหมาย เตรียมเอกสาร 
     21. บันทึกนัดหมาย เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการนัดหมายของผู้บริหาร ทั้งภายในโรงเรียนและ 

ภายนอกโรงเรียน 
                  22. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ เพี่อให้เกิดความ 
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

23. ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการกับผู้บริหาร หรือ 
หน่วยงานต่างๆ 

24. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
25. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓. การบริหารงานสารบรรณ  ประกอบด้วย 
       ๓.๑ การลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 
       ๓.๒ การโต้ตอบหนังสือราชการ 
       ๓.๓ การเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 
     ๓.๔ การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ    
     1. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี            หวัหน้า  
      2. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย               
     3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง   
    4. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข              

5. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง              
     6. นางสาวธัญชนก  วงษ์บ้านใหม่       

มีหน้าที่/ภาระงาน 
   การลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 

๑. จัดทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร หนังสือราชการ  เอกสารอ่ืนๆผ่านระบบเครือข่าย Internet 
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะงาน 
๓. มีการลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆ ถูกต้อง

ตามระเบียบงานสารบรรณ 
๔. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๕. จัดรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
การโต้ตอบหนังสือราชการ 
๑. จัดเก็บหลักฐานการโต้ตอบหนังสือราชการ 
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 
๓. มีหนังสือราชการที่โต้ตอบถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
๔. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๕. จัดรูปแบบการประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
การเก็บรักษาและท าลายหนังสือราชการ 



146 
 

 1.จัดระบบเก็บรักษาหนังสือราชการ 
     ๒. กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การเก็บรักษาและการทําลาย
หนังสือราชการถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
    3. จัดระบบการค้นหาหนังสือราชการหรือหลักฐานต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว   
 ๔. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 ๕. จัดรูปแบบการประเมินผลและนําผลมาประเมินผลมาช่วยปรับปรุงและพัฒนา      
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
  ๑. มีการจัดระบบด้านบริการงานสารบรรณ 

๒. นําวัสดุครุภัณฑ์ บุคลากรในการให้บริการได้เพียงพอ 
๓. การบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
๔. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๕. มีการประเมินผลและนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๔. การประเมินผลการด าเนินงานธุรการ ประกอบด้วย 
               1. นางสมพร  สินสมุทร   หัวหน้า 

    2. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี             
    3. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย              
    4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง   
   5. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข              
    6. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง              
    7. นางสาวธัญชนก  วงษ์บ้านใหม่       

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. จดัดําเนินงานธุรการ โดยให้มีหลักฐานให้ติดตาม ตรวจสอบ 

    ๒. ส่งเสริมการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยของงานธุรการ 
     ๓. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
      ๔. มีการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานธุรการ 

๕. มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานธุรการอย่างต่อเนื่อง    
    6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๕. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 

       ๕.๑ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
       ๕.๒ การด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย    
      1. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย             หัวหน้า 
       2. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี             
       3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง   
       4. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข                          /5. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง…              
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       5. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง              
        6. นางสาวธัญชนก  วงษ์บ้านใหม่       

มีหน้าที่/ภาระงาน 
๑. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน และสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๔. จัดระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๕. พัฒนาข้อมูลของชุมชนและภาคีเครือข่ายให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
6. มีการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
7. จัดทําแผนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
8. จัดทํา และดําเนินการตามแผน ให้ชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน 

ร่วมในการวางแผน 
9. ประเมินผลการดําเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๖. การให้บริการชุมชน ประกอบด้วย 
   1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง  หัวหน้า 

    2. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย              
    3. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี             
      4. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข             
    5. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง            
    6. นางสาวธัญชนก  วงษ์บ้านใหม่      
   มีหน้าที่/ภาระงาน 

1. จัดการให้บริการชุมชน ในด้านต่อไปนี้ 
     1.๑ การให้บริการด้านวิชาการ  

         1.๒ การให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
         1.๓ การให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
          1.๔ การให้บริการด้านบุคลากร 
          1.๕ การให้บริการด้านอื่น ๆ  

2. จัดรูปแบบประเมิน สรุปข้อมูล ความพึงพอใจในการรับบริการของชุมชน  
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๗. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  ประกอบด้วย 
       ๗.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 
       ๗.๒ โรงเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน  
               1. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข            หัวหน้า 
           2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง   
           3. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย               
           4. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี             
           5. นางสาวธัญชนก  วงษ์บ้านใหม่      
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มีหน้าที่/ภาระงาน 
๑. มีการประชาสัมพันธ์ / และบริการข่าวสารแก่ชุมชน 
๒. จัดกิจกรรมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน   
3.ประเมินผลการจัดกิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาการให้ความร่วมมือ 
4. จัดสรุปข้อมูลปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 
5. จัดทําแผนโรงเรียนเข้าร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๘. การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน   ประกอบด้วย 
       ๘.๑ การจัดตั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนโรงเรียน 
       ๘.๒ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน    
          1. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี           หัวหน้า          
                  2. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย             
          3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง   
          4. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข             
                   5. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง             
                  6. นางสาวธัญชนก  วงษ์บ้านใหม่      

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1.ขอความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนจัดตั้งองค์กรที่มิใช่นิติบุคคล และนิติบุคคล เพ่ือ 

สนับสนุนโรงเรียน ด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร  ด้านบริการ และด้านอื่น ๆ 
2. ดําเนินงานด้านธุรการ สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อครบวาระหรือ 

มีการลาออก 
3. ดําเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. บันทึกการประชุม จัดทําระเบียบวาระและรายงานการประชุมและแจ้งมติในที่ประชุมให้ 

คณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
5. ประสานการดําเนินงานตามมติที่ประชุมในเรื่องการอนุมัติอนุญาต สั่งการ เร่งรัด  

การดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๙. การประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย  ประกอบด้วย 
  1. นางสมพร  สินสมุทร   หัวหน้า 

    2. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี            
    3. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย             
    4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง   
    5. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข            
    6. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง            
    7. นางสาวธัญชนก  วงษ์บ้านใหม่      

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1.จัดประเมินผลการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
2.เก็บรวบรวมร่องรอยหลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
3.วิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
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4. นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มงานการเงินและพัสดุ   
     นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร  หัวหน้างานการเงินและพัสดุ (๔ ภารกิจ ๑๓ ตัวชีว้ัด) 
     ๑. การบริหารการเงิน ประกอบด้วย 
 1. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์            ประธานกรรมการ 
   2. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  รองประธานกรรมการ 
   3. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว  รองประธานกรรมการ 
 4. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช            กรรมการ 
  5. นางบุญเกิด  บุญติด                กรรมการ 
 6. นางสาวพิสมร  ภูธร               กรรมการ 
 7. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
                        1. ดูแลระบบงานด้านการบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบัติ 

                       2. เป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในงาน 
งานบริหารงบประมาณ และสายงานที่เก่ียวข้อง 

                       3. ดูแลการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนางาน/โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของงาน
บริหารงบประมาณ 

                       4. จัดระบบงานงานบริหารงบประมาณ ลดขั้นตอนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานให้เหมาะสม 

                       5. จัดทําภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานงานบริหารงบประมาณ และจัดบุคลากร
รับผิดชอบงานและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 

                       6. กํากับการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี ทะเบียนการเงิน การนําฝากเงิน การถอนเงิน การ
จ่ายเงินทุกประเภท ตามระเบียบราชการ ด้วยความรอบคอบและรัดกุม 

                       7. กํากับการปฏิบัติงานพัสดุและสินทรัพย์ ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบราชการ 
                       8. จัดทํารายงานต่างๆ ของงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือจัดส่ง รายงาน 

หน่วยราชการ  ที่เก่ียวข้อง 
                              9. จัดระบบควบคุมภายใน การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจํา 
                      10. ประเมินผลงานของงานบริหารงบประมาณ บันทึกรายงานผลการปฏิบัติสรุปปัญหาอุปสรรค 

เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือหาทางปรับปรุง และพัฒนางานให้เกิดผลดี 
                             11. จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานงานบริหารงบประมาณ ในระยะเวลาที่ผู้บริหารสถานศึกษา 

กําหนด 
                        12. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานงานบริหารงบประมาณ และระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
                    13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

     ๒. การบริหารการเงินและบัญชี   ประกอบด้วย 
      ๒.๑ การท าหลักฐานการเงินและการบัญชี 
      ๒.๒ การรับเงิน 
       ๒.๓ การจ่ายเงิน 
        
                                                                                                   /๒.๔ การเก็บรักษาเงิน… 
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๒.๔ การเก็บรักษาเงิน 
       ๒.๕ การควบคุมและตรวจสอบ 
    ๒.๖ การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย   
    1. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร      หัวหน้า 
      2. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช 
     3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน    
    4. นางบุญเกิด  บุญติด     
    5. นางสาวพิสมร  ภูธร    
                              มีหน้าที่/ภาระงาน 

             1. ตรวจสอบชุดเบิก-รายงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายงานไปราชการ เพ่ือเสนอฝุายบริหารอนุมัติ 
             2. ทําการเบิก-จ่ายเงินค่าพัสดุ ค่าไปราชการ ตามชุดเบิกที่ได้รับอนุมัติจากฝุายบริหาร 

                               3. จัดทําเอกสารและเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคตามชุดเบิกท่ีได้รับอนุมัติจากฝุายบริหาร 
                               ๔. ทําการเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณที่เก่ียวข้อง เช่น เงินสมทบประกันสังคม เงินค่าบํารุง
ลูกเสือ ยุวกาชาด เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินทุนการศึกษา ฯลฯ 

            5. จัดทําหรือจัดหาหลักฐานทางการเงินที่เก่ียวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย แบบรายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม ฯลฯ 

            6. ทําการรายงานและการนําเงินส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินสมทบประกันสังคมเงินภาษี
หัก ณ ที่จ่าย รายงานค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

            7. จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
            8. ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อโรงเรียนมีการรับเงินจากหน่วยงาน (สพม.38, สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) และนําส่งใบเสร็จรับเงินให้กับ สพม.38 ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อโรงเรียนรับเงินระดมทรัพยากร เงิน
บริจาคทุนเพ่ือการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษา 

           9. นําฝากเงินคงเหลือประจําวันแก่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและนําฝาก-ถอนเงินกับธนาคาร 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

             เจ้าหน้าที่การเงิน (เงินสวัสดิการ เงินประกันอุบัติเหตุและอ่ืนๆ)  
 

                            มีหน้าที่/ภาระงาน 
             1. จัดทําแบบคําขอเงินสวัสดิการต่างๆ  เพ่ือบริการคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง 
           2. รวบรวมคําขอเงินสวัสดิการจากบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติและจัดส่งหนังสือ

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 
           3. จัดทํารายงานเงินเดือนบุคลากรของโรงเรียนและออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้
บุคลากรของโรงเรียน 
            4. ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินค่าทดแทนประกันอุบัติเหตุของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน 

         5. ประสานงานให้ความสะดวกแก่หน่วยงานอ่ืนๆ ในด้านการเงินของโรงเรียน 
         6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

               
                                               /เจ้าหน้าที่บัญชี…  
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            เจ้าหน้าที่บัญชี  
 

               มีหน้าที่/ภาระงาน 
                            1. จัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เช่น สมุดเงินสด แบบรายงาน
คงเหลือประจําวัน ฯลฯ 

                2. จัดทําทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆที่เก่ียวข้อง 
                     3. จัดทําบัญชีเงินงบประมาณ นอกงบประมาณ และเงินต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารหลักฐานให้เป็น

ปัจจุบัน 
                4. เก็บรวบรวมหลักฐาน ใบสําคัญการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและปลอดภัย       

ไว้ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ 
                5. ทํารายงานการเงินและจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กําหนด 

เช่นรายงานงบเดือน ฯลฯ 
                6. ประสานงานให้ความสะดวกแก่หน่วยงานอ่ืนๆ ในด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียน 
                7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     

๓. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
       ๓.๑ การจัดซื้อ จัดจ้าง  ประกอบด้วย 
             1. นางบุญสม  อินทร์สอน  หัวหน้า 
           2. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน 
                          3. นางสาวศิริรัตน์  ช่วงโชติ     
        ๓.๒ การจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 
          1. นางบุญสม  อินทร์สอน  หัวหน้า 

      2. นางสาวรัตติญากร  อัมพวัน     
        3. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์   
     3.3 การบ ารุงรักษาพัสดุ 
     3.4 การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ   
          ประกอบด้วย 
        1. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์ หัวหน้า 
         2. นางบุญสม  อินทร์สอน   

      3. นางสาวศิริรัตน์  ช่วงโชติ      
                       ๓.๕ การจัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประกอบด้วย 
            1. นางบุญสม  อินทร์สอน  หัวหน้า 
            2. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์      

                   3. นางสาวศิริรัตน์ ช่วงโชติ      
                    มีหน้าที่/ภาระงาน 
                   1. รวบรวมข้อมูลการจัดหาพัสดุในภาพรวมของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
                    2. กําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือสิ่งก่อสร้าง 

                            3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดหาพัสดุสําหรับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ประเมินผลผู้ขายและผู้จ้างฯลฯ 

                    4. จัดหาพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและคําสั่งมอบอํานาจของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                    5. จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีพัสดุด้วยการจัดหาและรับบริจาค 
                                                                                          /6. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา… 
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                     6. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
                    7. ตรวจสอบพัสดุประจําปีและให้มีการจําหน่ายพัสดุที่ชํารุดเสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ใน 

ราชการต่อไป 
                     8. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นปีการศึกษา 
                    9. เป็นคณะกรรมการงานบริหารงบประมาณ 

                  10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                  งานจัดซื้อ 
                   งานจัดซื้อ มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านงานจัดซื้อ ให้ดําเนินไปด้วย

ความถูกต้อง ตรงเวลา มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและในราคาที่เหมาะสม ในเรื่องต่อไปนี้ 
                   1. ประสานงานด้านการจัดซื้อตามหนังสือขออนุมัติดําเนินการ ตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ 
                   2.  เก็บและรวบรวมข่าวสารที่จําเป็นต่อการจัดซื้อ ได้แก่ ราคาพัสดุสินค้าคงคลัง อัตราการใช้แหล่งขาย 

คุณลักษณะเฉพาะและข้อมูลที่เก่ียวกับพัสดุ เช่น แคตตาล็อกวิธีใช้ส่วนประกอบ วิธีการผลิต ฯลฯ 
                     3. การพิจารณาความจําเป็นในการจัดซื้อ รวมทั้งรายละเอียดพัสดุที่ใช้ทดแทนกันได้ 

                    4. จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนหรือสินค้าต่างๆ  ให้เพียงพอกับความต้องการและทันสมัย 
                    5. ตรวจสอบราคาเปรียบเทียบราคาและมีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้ันตอนหรือใช้ข้อมูลในการจัด 

ซื้อใน กรณีท่ีมีการจัดซื้อในรูปคณะกรรมการ  
                           6. จัดทําและตรวจสอบเอกสารในการสั่งซื้อตลอดจนตกลงเรื่องเครดิตเงื่อนไขในการชําระเงินกับร้านค้า 
                    7. รวบรวมเอกสารหลักฐานในการสั่งซื้อและเอกสารที่เก่ียวข้องเช่น ใบส่งของ โดยแนบหลักฐาน

ใบสั่งซื้อของแต่ละหน่วยงานและใบส่งสินค้ามาพร้อมใบวางบิลส่งการเงินเพื่อทําเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายตามข้ันตอนต่อไป 
                    8. ดําเนินการซื้อ 

                    8.1 รับใบขอสั่งซื้อหรือใบเบิกจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน 
                    8.2 ในกรณีที่รายการที่มีอยู่ในคลังพัสดุให้ทางผู้ทําหน้าที่ดูแลการเบิกพัสดุเป็นผู้ดําเนินงานใน

การจ่ายให้กับหน่วยงานที่ต้องการภายใน 1 วัน 
                    8.3 ในกรณีที่รายการพัสดุไม่มีในคลังพัสดุหน่วยงานจัดซื้อต้องดําเนินการโดยสอบถาม

รายละเอียดกับหน่วยงานที่ต้องการ พร้อมทั้งทําใบสั่งซื้อ เสนอ ผู้อํานวยการอนุมัติซื้อและทําการสั่งซื้อโดยอยู่ใน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ 

                    8.4 การรับพัสดุให้รับได้ภายใน 7 วันหลงัจากวันรับใบขอสั่งซื้อจากงานต่างๆ 
                    8.5 ในกรณีที่สินค้าหรือพัสดุที่หน่วยงานต้องการเป็นชนิดที่ไม่มีในท้องตลาดต้องสั่งทําเช่น

การจัดพิมพ์เอกสารต่างๆเป็นงานที่ต้องใช้เวลาการรับพัสดุจะได้รับเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบหลังจากหน่วยงานจัดซื้อตกลง 
กับผู้รับจ้างแล้ว 

                    8.6 ในกรณีที่งานจัดซื้อไม่สามารถไปซื้อพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆได้มอบหมายให้หน่วยงาน
นั้นไปจัดซื้อเองและงานจัดซื้อเป็นผู้ตรวจเช็คพัสดุอีกครั้งหนึ่ง 

                   9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
              งานทะเบียนและทรัพย์สิน 
              งานทะเบียนและทรัพย์สินมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทะเบียนและทรัพย์สิน  

ให้ดําเนินไปด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ ในเรื่องต่อไปนี้ 
              1. ตรวจรับสินค้าตามใบส่งของจากร้านค้า 
              2. ลงทะเบียนสินทรัพย์ที่รับเข้า ก่อนแจกจ่ายไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งานต่าง ๆ 
              3. เก็บรักษาสินทรัพย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามทะเบียนสินทรัพย์ 
              4. ประสานกับงานจัดซื้อ กรณีโรงเรียนต้องการพัสดุ อุปกรณ์เร่งด่วน 
                                                                              /5. จัดทําทะเบียนสนิทรพัย์แยกตามประเภท … 
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                    5. จัดทําทะเบียนสนิทรัพย์แยกตามประเภท และสถานที่จัดเก็บ โดยแยกประเภทสินทรพัย์ และรหสัสินทรัพย ์
                          6. จัดทําใบรายการซื้อสินทรัพย์ประจําเดือน 

                   7. ร่วมกับฝุายบริหารตรวจสอบยอดสินทรัพย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และปรับปรุงทะเบียนสินทรัพย์ ที่มีอยู่จริง 
              8. ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ตามใบแจ้งจําหน่ายจากฝุายบริหารหรือหน่วยงานอื่นๆ 

                          9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      4. การประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 

        1. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร   หัวหน้า 
     2. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์      
    3. นางบุญสม  อินทร์สอน    

4. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน     
5. นางสาวศิริรัตน์ ช่วงโชติ     

   มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. จัดการประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
๒. มีการประเมินผลในระดับงานย่อยของงานการเงินและพัสดุ 
๓. สนับสนุนการนิเทศติดตามการดําเนินงานการเงินและพัสดุ 

      ๔. นําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานการเงินและพัสดุ 
๕. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ  

    6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     ๗. กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

นายจีระศักดิ์  พวงขจร  หัวหน๎างานบริการสถานที่และสภาพแวดล๎อม (๑๑ ภารกิจ ๒๗ ตัวชี้วัด) 
    ๑. การวางแผนบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  ประกอบด๎วย 
     1. นายวัชรินทร์  ม่วงเขียว           ประธานกรรมการ 
   2. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์   รองประธานกรรมการ 
   3. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  รองประธานกรรมการ 
 4. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง            กรรมการ 
  5. นายศศิน  คมขํา                กรรมการ 
 6. นายจตุพล  เป็งทา               กรรมการ 
   7. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                กรรมการและเลขานุการ 

      ๑.๑ การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
      ๑.๒ การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   1. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง  หัวหน้า 
    2. นายศศิน  คมขํา   
     3. นายจตุพล   เป็งทา   

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. กําหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 

ของโรงเรียน และจัดทําผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) 
2. จัดการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ใน 

สภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
                                                                                      /3. ติดตาม ตรวจสอบ… 
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       3. ติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้ 
เกิดความคุ้มค่า เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
    ๔. สํารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการและผู้รับผิดชอบ 
   ๕. ประเมินสรุปรายงาน พร้อมทั้งนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาการใช้อาคารสถานที่ 
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
     6. จัดบรรยากาศในบริเวณโรงเรียน ด้านความสะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สะดวก 
สวยงาม และเพียงพอสําหรับผู้รับบริการ 
          6.๑ มีการจัดบริเวณเป็นสัดส่วน 
         6.๒ มีความร่มรื่น 

    6.๓ มีการตกแต่งบริเวณสวยงาม 
    6.๔ มีสถานที่เล่น ออกกําลังกาย และพักผ่อน 
    6.๕ มีอากาศปลอดโปร่ง 
    6.๖ มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    6.๗ มีทางสัญจรเป็นระเบียบ 

      6.๘ มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต 
    6.๙ มีการใช้และบํารุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 

         6.๑๐ ไม่เป็นแหล่งมลพิษ 
                             7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. การบริการอาคารเรียน  ประกอบด้วย 
       ๒.๑ การจัดบรรยากาศอาคารเรียน 
       ๒.๒ การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน(พิจารณาตามเกณฑ์ปริมาณที่ก าหนด) 
       ๒.๓ การดูแลบ ารุงรักษาอาคารเรียน 
       ๒.๔ การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน   
          1. นายจีระศักดิ์   พวงขจร หัวหน้า 
         2. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง    
                 3. นายศศิน  คมขํา    
         4. นายเสกสรร  มั่นระวัง    
                 5. นายธนดล   คงอ่ิม    
              6. นายชุม   อุสาหะ    
           7. นายบุญสม   อําพวัน    
           8. นางสารภี  หงษ์ทอง    

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียนด้านความสะอาด ปลอดภัย สะดวก สวยงามและ 

เพียงพอสําหรับผู้รับบริการ 
           1.๑ มีการตกแต่งที่สวยงาม 

    1.๒ มีแสงสว่างเพียงพอ 
    1.๓ โครงสร้างอาคารเรียนอยู่ในสภาพดี มีความแข็งแรง 
    1.๔ ระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตอยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี 
    1.๕ มีการดูแลสภาพสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย 
    1.๖ มีปูายชื่อบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
                                                                           /1.๗ มีความเป็นระเบียบ… 



155 
 

    1.๗ มีความเป็นระเบียบ 
    1.๘ มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ๒. จัดการการใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน  
    2.๑ จัดให้มีห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องบริการ เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    2.2 จัดการดูแลรักษาอาคารเรียนให้สะอาด ปลอดภัย 

     3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร 
         3.1 บํารุงรักษาให้คงสภาพมีระเบียบ สวยงามใช้การได้และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           3.2 จัดซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง และ
สะอาดสวยงามพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
     4.วางแผนและกําหนดมาตรการ มีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
          4.1 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปูองกันและรักษาความปลอดภัยที่ใช้การได้ และพร้อมใช้ 
        ๔.2 มีการควบคุม และติดตามการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนอย่างสม่ําเสมอ 
        ๔.3 มีการฝึกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา 
      5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. การบริการห้องเรียน   ประกอบด้วย 
      ๓.๑ การจัดบรรยากาศห้องเรียน 

       ๓.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน    
          1. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย  หัวหน้า 
                                     ๒. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์ 

มีหน้าที่/ภาระงาน 
      1. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย สะดวก และสวยงาม ไม่แออัด 
        1.๑ มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก 
         1.๒ มีการตกแต่งที่สวยงาม และมีบรรยากาศทางวิชาการ 
         1.๓ โต๊ะเก้าอ้ี และอุปกรณ์ประจําห้องมีสภาพดี และเพียงพอ 
         1.๔ มีสื่อและอุปกรณ์การสอนที่จําเป็นประจําห้อง 
           1.๕ มีเครื่องอํานวยความสะดวกตามความจําเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
     ๒. การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน 

    2.๑ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ 
        2.๒ มีการใช้ห้องตามแผนที่กําหนด 
         2.๓ มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน 
         2.๔ ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
         2.๕ ขอสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ 

       2.๖ มีการประกวดเพ่ือยกย่องชมเชย  
     3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. การบริการห้องบริการ 
       ๔.๑ การจัดบรรยากาศห้องบริการ 
       ๔.๒ การใช้และบ ารุงรักษาห้องบริการ  ประกอบด๎วย 
            1. นายจีระศักดิ์   พวงขจร    หัวหน้า   
           2. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง    

                                                                               /มีหน้าที่/ภาระงาน… 
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        มีหน้าที่/ภาระงาน  
      1.จัดบรรยากาศของห้องบริการให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย สะดวก และความสวยงาม 
         1.๑ มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด 
         1.๒ มีการตกแต่งที่สวยงาม 
         1.๓ มีเครื่องอํานวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
        1.๔ มีปูายนิเทศแสดงคําแนะนําการใช้ห้อง ระเบียบปฏิบัติ และสถิติข้อมูลการให้บริการ 
       ๒ การใช้และบํารุงรักษาห้องบริการ 

    2.๑ มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
         2.๒ มีการใช้ห้องตามแผน และตารางท่ีกําหนด 
         2.๓ มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
         2.๔ ขอสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ 
         2.๕ มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง 
           2.๖ ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

       2.๗ เก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. การบริการห้องพิเศษ   ประกอบด้วย 
       ๕.๑ การจัดการบรรยากาศห้องพิเศษ 
       ๕.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ   
           1. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย   หัวหน้า 
           2. นางสาวศศินา เมฆพัฒน์     

๖. การบริการอาคารประกอบ   ประกอบด้วย 
๖.๑ อาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติติการ 

           ๖.๑.๑ การจัดอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการ 
          ๖.๑.๒ การใช้และบ ารุงรักษาอาคารฝึกงานหรือ ห้องปฏิบัติการ 
        ๖.๒ อาคารโรงอาหาร 
           ๖.๒.๑ การจัดอาคารโรงอาหาร 
           ๖.๒.๒ การใช้และบ ารุงรักษาอาคารโรงอาหาร 
       ๖.๓ อาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
           ๖.๓.๑ การจัดหอประชุม/ห้องประชุม 
          ๖.๓.๒ การใช้และบ ารุงอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
   ๖.๔ การบริหารอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
           ๖.๔.๑ การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
           ๖.๔.๒ การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
       ๖.๕ อาคารห้อง/ห้องส้วม 
          ๖.๕.๑ การจัดอาคารห้องน้ า-ห้องส้วม 
          ๖.๕.๒ การใช้และการดูแลห้องน้ าห้องส้วม   
    1. นายจีระศักดิ์   พวงขจร  หัวหน้า 
     2. นายศศิน   คมขํา 
      3. นายเฉลิมพงศ์   ศรีม่วง 
     4. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี  
                                                                       /5. นางจริญ  สระชุ่ม…  
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      5. นางจริญ  สระชุ่ม 
     6. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง  
        7. นางสาวพิศสมร  ภูธร 
     8. นายจตุพล  เป็งทา 
       9. นางสาวหทัยชนก  สิงห์คํา 
     10. นายเสกสรร  มั่นระวัง 
      11. นายชุม  อุสาหะ      
      12. นายบุญสม  อําวัน 
           13. นายธนดล  คงอ่ิม 

   มีหน้าที่/ภาระงาน 
     ๑. อาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการ 
        ๑.1 จัดให้มีอาคารฝึกงานเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    1.๒ จัดให้มีห้องปฏิบัติการในการฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    ๑.3 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
    1.4 มีการใช้ห้องตามแผนและตารางที่กําหนด 
    1.5 มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
    1.6 มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ 
    1.7 มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง 
    1.8 มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
    1.9 มีการเก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
๒. อาคารโรงอาหาร 
    ๒.๑ จัดให้มีอาคารโรงอาหารเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    ๒.๒ จัดให้มีโต๊ะอาหาร – ที่นั่ง อย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    2.3 มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
    2.4 มีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพที่ดี 
    2.5 มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ 
    2.6 มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
    2.7 มีการดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. การใช้และบํารุงรักษาอาคารหอประชุม / ห้องประชุม 
    ๓.1 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
    ๓.๒ กําหนดแผน  ตาราง การใช้หอประชุม / ห้องประชุม 
    ๓.๓ มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
    ๓.๔ จัดงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ 
    ๓.๕ บันทึกสถิติในการใช้หอประชุม / ห้องประชุม 
    ๓.๖ ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
4. อาคารพลศึกษา / ห้องพลศึกษา 
     ๔.1 จัดให้มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวก มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
    ๔.2 มีอุปกรณ์และเครื่องอํานวยความสะดวกครบสมบูรณ์อย่างเหมาะสม 
    ๔.3 จัดสภาพเหมาะสมในการจัดกิจกรรมและการให้บริการ 
    ๔.4 มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
                                                            / ๔.5 จัดงบประมาณอย่างต่อเนื่อง… 
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   ๔.5 จัดงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ 
   ๔.6 บันทึกสถิติในการใช้อาคารพลศึกษา / ห้องพลศึกษา 
   ๔.7 มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

                           ๕. อาคารห้องน้ํา – ห้องส้วม 
    ๕.๑ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
    ๕.๒ กําหนดตารางแผนการใช้หอประชุม / ห้องประชุมตามแผน 
    ๕.๓ รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ 
    ๕.๔ จัดงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดในแผนปฏิบัติการ 
    ๕.5 บันทึกสถิติในการใช้ห้องน้ํา – ห้องส้วม 
    ๕.๖ มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
    ๕.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   7. การให้บริการน้ าดื่ม และงานยานพาหนะ  
            งานให้บริการน้ าดื่ม ประกอบด้วย 
     1. นายจีระศักดิ์   พวงขจร  หัวหน้า 
    2. นายเฉลิมพงศ์   ศรีม่วง 
     3. นางสิราวรรณ ศรีม่วง 
    4. นางสาวพิศสมร ภูธร    
       5. นางสาวกฤติยาพร  อมรวัฒนานุกูล 
       มีหน้าที่/ภาระงาน 

1. จัดหาชุดอุปกรณ์กรองน้ําเพ่ือผลิตน้ําดื่ม 
๒. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. ตรวจสอบถังบรรจุน้ํา และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ําดื่มให้ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อความ 

ต้องการของผู้บริโภค 
๔. ตรวจสอบคุณภาพน้ําตามมาตรฐานการใช้งาน 
๕. รณรงค์ให้ความรู้และเห็นคุณค่าของการบริโภคน้ําดื่มที่สะอาด  
6.  ผลิต และการจําหน่ายน้ําดื่มต้องผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน อย. 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       งานยานพาหนะ  ประกอบด้วย 
      1. นายจารึก   ใบกุ  หัวหน้า 
   2. นายจีระศักดิ์   พวงขจร 
     3. นายประจญ  พันธุ์พืช 
         มีหน้าที่/ภาระงาน 
             1. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานยานพาหนะ ให้ดําเนินไปด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา 
         2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด  
         3. ดูแลรักษา ซ่อมบํารุง ยานพาหนะของโรงเรียนและบันทึกการใช้งานประจําวัน                                     
         4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ประกอบด้วย 

1. นางจริญ  สระชุ่ม   หัวหน้า 
     2. นางสาวสายลม  ขวัญเขียว 
                                                                        /3. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี… 
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      3. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี 
    4. นางสาวธันย์ชนก  สีวิจี๋ 

                       มีหน้าที่/ภาระงาน 
1.จัดทําแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
2. ดูแลปูองกัน สนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ นักเรียน ครู บุคลากร 

ทางการศึกษา ชุมชน 
3. ส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจําปี 
4. ประสานการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องและ 

สม่ําเสมอ อีกท้ังมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ประเมินผลการดําเนินงานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
    ๙.๑ การจัดการสื่อสาร 

๙.๒ การด าเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์   
            1. นางสมพร   สินสมุทร       หัวหน้า                                                                                                                     
                                    2. นางอรสา  ศรีสันต์ 
           3. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข 
         4. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมนิทร์   
         5. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย 
         6. นางสาวพิสมร  ภูธร 
           7. นางสาวหทัยชนก  สิงห์คํา 
          8. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง 
           9. นายธรรมกีรติ  บวบมี 
           10. นายติณณภัทร์  นาคม 
     มีหน้าที่/ภาระงาน 

1.จัดหาอุปกรณ ์วิธีการและการให้บริการด้านสื่อสาร จากรายการ 
    1.๑ เอกสารแนะนําโรงเรียน วารสาร จดหมายข่าว ฯลฯ 

         1.๒ ปูายนิเทศ 
         1.๓ การบริการรับ - ส่ง จดหมาย 
        1.๔ เครื่องขยายเสียง 
        1.๕ เสียงตามสาย  
         1.๖ วิทยุ 

    1.๗ โทรทัศน์ 
    1.๘ วีดีทัศน์ 
    1.๙ วิทยุสื่อสาร 
    1.๑๐ โทรศัพท์ภายใน 
    1.๑๑ โทรศัพท์  
    1.๑๒ โทรสาร 
    1.๑๓ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
                                                      /1.๑๔ การสื่อสารผ่านระบบ INTERNET… 
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    1.๑๔ การสื่อสารผ่านระบบ INTERNET 
    1.๑๕ การสื่อสารผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน 
    1.๑๖ การสื่อสารผ่าน Social Media 

        1.๑๗ อุปกรณ์การสื่อสารอ่ืน ๆ 
2. มีการจัดระบบสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 

                                    2.๑ กําหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ของโรงเรียน 

                              2.2 ศึกษาความต้องการ ความจําเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับข้อมูลข่าวสารของชุมชน 

                              2.3 วางแผนการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับ
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานต่างๆ ของโรงเรียนในการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ชุมชน องค์กร และสื่อมวลชน
ในท้องถิ่น 
                  2.4 รายงานการตรวจเยี่ยม ระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  
โครงการและกิจกรรม สพฐ. E-MES 

                              2.5 ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานการศึกษา ตามแนวทางที่กําหนดในทุกโอกาสอย่าง
ต่อเนื่อง 

                              2.6 จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น Website Facebook 
Line Instagram หนังสือพิมพ์ วิทยุ จัดทําหนังสือ วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์แผ่นพับ เสียงตามสาย ข่าวสารอื่นๆ 

                              2.7 สร้างกิจกรรมสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 

                              2.8 ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ 
และนําไปดําเนินการ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

                              2.9 รับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
                              2.10 ควบคุมดูแล ให้คําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนที่เป็นทีมงาน

ประชาสัมพันธ์                                                           
                              2.11 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 
                              2.12 ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการ

จัดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
                       3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10. การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
              ๑๐.๑ การก าหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม ลักษณะนิสัย และความประพฤติ 
           ๑๐.๒ การสร้าง และเผยแพร่เกียรติ    
      1. นางสมพร   สินสมุทร       หัวหน้า 
      2. นางอรสา  ศรีสันต์ 
      3. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข 
      4. นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์   
      5. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย 
               6. นางสาวพิสมร  ภูธร 
             7. นางสาวหทัยชนก  สิงห์คํา 
                                                                    /8. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง… 
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            8. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง 
        9. นายธรรมกีรติ  บวบมี 
            10. นายติณณภัทร์  นาคม                              

มีหน้าที่/ภาระงาน 
1. รวบรวมเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 

            1.1 พิจารณาตามอุดมการณ์ ปรัชญา คําขวัญ คติธรรม สี เพลง และสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัยและความประพฤติ 
           ๑.2  มีอุดมการณ์ของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

     1.3 กําหนดยุทธศาสตร์ตามอุดมการณ์ที่เป็นรูปธรรม 
        1.4 กําหนดวิธีการและแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์นั้น 

     1.5 เผยแพร่ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป ในรูปแบบที่หลากหลาย 
  2. การสร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ 

                         2.๑ ด้านวิชาการ  
        2.๒ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
         2.๓ ด้านกีฬา 
        2.๔ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
        2.๕ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
        2.๖ ด้านอื่น ๆ 

 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑1. การประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดส้อม ประกอบด้วย 

     1. นายจีระศักดิ์  พวงขจร   หัวหน้า 
      2. นางสาวอมรรัตน์   ขัดสาย 
     3. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์ 
                           มีหน้าที่/ภาระงาน 

1. จัดร่องรอยหลักฐานการประเมินผลการดําเนินงานบริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
๒. ส่งเสริมการประเมินผลงานบริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในระดับงาน 

ภายในโรงเรียน 
๑. จัดให้มีการประเมินผลงานบริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในรูปแบบของ 

คณะกรรมการระดับโรงเรียน 
๔. วิเคราะห์ผลการประเมินผลการดําเนินงานงานบริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
๕. นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานบริการอาคารสถานที่และ 

สภาพแวดล้อม 
    6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
          ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 
 

  (นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 
   ผู้อํานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
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๑ 
 

1.กลุ่มงานแผนงานและ
ประกนัคณุภาพ 
 (๗ ภารกิจ ๑๐ ตัวช้ีวัด) 
๑.การวางแผนพฒันา
โรงเรียน 
๑.๑ การกําหนดทิศทางการ
พัฒนาโรงเรียน 
๑.๒ แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 
๒.การจัดองคก์ร 
๒.๑ การจัดทําโครงสร้าง
การบริหารโรงเรียน 
๒.๒ การกําหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและมอบหมาย
งาน 
๓.การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๓.๑ การดําเนินงานด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๒ การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 
๔.การจัดระบบการประกนั
คณุภาพภายใน 
๕.การค านวณต้นทนุ
ผลผลติ 
๖.การควบคุมภายใน 
๗.การประเมินผลการ
ด าเนนิงานแผนงานและ
ประกนัคณุภาพ 

2.กลุ่มงานวิชาการ  
 (๗ ภารกิจ ๓๖ ตัวช้ีวัด) 
๑.การวางแผนงานวิชาการ 
๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานวิชาการ 
๑.๒ การจัดทําแผนงานวิชาการ 
๑.๓ การจัดทําสารสนเทศงานวิชาการ 
๑.๔ การรับนักเรียน 
๒.การบริหารงานวิชาการ 
๒.๑ การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษนักเรียน 
๒.๔ การจัดกลุ่มการเรียน 
๒.๕ การจัดตารางสอน/ ตารางเรียน และจัดครูเข้าสอน 
๒.๖ การนิเทศภายใน 
๒.๗ การจัดครูสอนแทน 
๒.๘ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดําเนินงานทางวิชาการ 
๒.๙ การบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ 
๒.๑๐ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
๓.การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
๓.๑ การจัดทําและการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๓.๓ การจัดหา จัดทํา และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
๓.๔ การจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ 
๓.๕ การจัดสอนซ่อมเสริม 
๓.๖ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
๓.๗ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
๓.๘ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
๔.การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
๔.๑ การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
๔.๒ การส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ 
๔.๓ การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
๔.๔ การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๔.๕ การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ 
๕.การวัดผล ประเมินผลการเรียน และงานทะเบียน
นักเรียน 
๕.๑ การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๕.๒ การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
๕.๓ การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียน 
๕.๔ การดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 
๕.๕ การดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 
๖.การแนะแนวการศกึษา 
๖.๑ การบริหารจัดการงานแนะแนว 
๖.๒ การให้บริการแนะแนว 
๗.การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
๗.๑ การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ 
๗.๒ การประเมินผลในด้านคุณภาพนักเรียน 

3.กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 (๖ ภารกิจ ๑๘ ตัวช้ีวัด และ 1 โครงการพิเศษ) 
๑.การวางแผนงานกิจการนกัเรียน 
๑.๑ การรวบรวมข้อมูลมีระบบการรับฟังเสียง
นักเรียนและจัดทําระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงาน
กิจการนักเรียน 
๑.๒ การทําแผนงานกิจการนักเรียน 
๒.การบริหารงานกิจการนกัเรียน 
๒.๑ การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
กําหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียน 
๒.๒ การประสานงานกิจการนักเรียนกับ
เครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
๒.๓ การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
๓.การส่งเสริมพฒันาใหน้ักเรียนมีวินัย 
คณุธรรม จริยธรรม 
๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความ
ประพฤติและระเบียบวินัย 
๓.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
๓.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
๓.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓.๕  การยกย่องให้กําลังใจแก่นักเรียนผู้
ประพฤติดี 
๔.การด าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
๔.๑ การจัดระบบช่วยเหลือนักเรียน การเสริม
ทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 
๔.๒ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๔.๓ การคัดกรองนักเรียน 
๔.๔ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
๔.๕ การปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
๔.๖ การส่งต่อนักเรียน 
4.7 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
๕.การด าเนนิการสง่เสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
6งานโครงการพเิศษ     
6.1 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
6.2 โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ  
6.๓. ศูนย์ถ่ายทอดการละเล่นพื้นบ้านมังคละ ย 
6.4 ศูนย์เรียนรู้บริหารกายวิถีพุทธ ขยับกาย
สบายชีวีวิถีพุทธ 
6.๕. ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER 
ONE ประกอบด้วย 
6.6. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ECO – School และ Zero Waste  
6.7 งานธนาคารโรงเรียน  
6.8 กิจการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
7.การประเมินผลการด าเนินงานกิจการ
นักเรียน 

 

4.กลุ่มงานบคุคล  
(๓ ภารกิจ ๗ ตัวช้ีวัด) 
๑.การบริหารงานบุคคล 
๑.๑ การวางแผนอัตรากําลัง 
๑.๒ การพัฒนาบุคลากร 
๑.๓ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
๑.๔ การบํารุงขวัญและสง่เสริม
กําลังใจ 
๒.การบริหารงานทะเบียนและ
สถิติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๒.๑ การจัดทําทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครู และบุคลาการ
ทางการศึกษา 
๒.๒ การจัดทําหลักฐานการ
ปฏิบัติราชการ 
๓.การประเมินผลการ
ด าเนินงานบุคคล 

5.กลุ่มงานธุรการ ชุมชน
และภาคีเครอืข่าย  
(9 ภารกิจ ๑8 ตัวช้ีวัด) 
๑.การวางแผนงานธุรการ 
๑.๑ การรวบรวมข้อมูล 
ระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานธุรการ 
๑.๒ การทําแผนงานธุรการ 
๒.การบริหารงานธุรการ 
๒.๑ การกําหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
๒.๒ การจัดบุคลากร 
๒.๓ การจัดสถานท่ี 
๓.การบริหารงานสาร
บรรณ 
๓.๑ การลงทะเบียนรับ – 
ส่งเอกสารและหนังสือ
ราชการ 
๓.๒ การโต้ตอบหนังสือ
ราชการ 
๓.๓ การเก็บรักษาและ
ทําลายหนังสือราชการ 
๓.๔ การบริการเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ 
๔.การประเมินผลการ
ด าเนนิงานธรุการ 
5.การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
และภาคีเครือข่าย 
5.๑ การรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน
และภาคีเครือข่าย 
5.๒ การดําเนินงานสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและภาคี
เครือข่าย 
6.การให้บริการชุมชน 
7.การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชน 
7.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชน 
7.๒ โรงเรียนให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
8.การไดร้ับการสนับสนนุ
จากชุมชน 
8.๑ การจัดต้ังองค์กร เพื่อ
สนับสนุนโรงเรียน 
8.๒ โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชน 
9.การประเมินผลการ
ด าเนนิงานชุมชนและภาคี
เครอืข่าย 

6.กลุ่มงานการเงนิและ
พัสด ุ
 (๔ ภารกิจ ๑๓ ตัวช้ีวัด) 
๑.การบริหารการเงนิ 
๒.การบริหารการเงนิและ
บัญช ี
๒.๑ การทําหลักฐานการเงิน
และการบัญชี 
๒.๒ การรับเงิน 
๒.๓ การจ่ายเงิน 
๒.๔ การเก็บรักษาเงิน 
๒.๕ การควบคุมและ
ตรวจสอบ 
๒.๖ การประเมินผลการใช้
จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย 
๓.การบริหารงานพัสดุและ
สินทรพัย ์
๓.๑ การจัดซื้อ จัดจา้ง 
๓.๒ การจัดทําบัญชีวัสดุ
และทะเบียนครุภัณฑ์ 
๓.๓ การบํารุงรักษาพสัดุ 
๓.๔ การตรวจสอบพสัดุ
ประจําปี และการจาํหน่าย
พัสดุ 
๓.๕ การจัดทําทะเบียนท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
๔.การประเมินผลการ
ด าเนนิงานการเงินและ
พัสด ุ

7.กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 
 (๑๑ ภารกิจ ๒๗ ตัวช้ีวัด) 
๑.การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 
๑.๑ การพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
๑.๒ การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 
๒.การบริการอาคารเรียน 
๒.๑ การจัดบรรยากาศอาคาร 
๒.๒ การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน (พิจารณาตาม
เกณฑ์ปริมาณท่ีกําหนด) 
๒.๓ การดูแลบํารุงรักษาอาคารเรียน 
๒.๔ การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
๓.การบริการห้องเรียน 
๓.๑ การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
๓.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน 
๔.การบริการห้องบรกิาร 
๔.๑ การจัดบรรยากาศห้องบริการ 
๔.๒ การใช้และบํารุงรักษาห้องบริการ 
๕.การบริการห้องพิเศษ 
๕.๑ การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ 
๕.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ 
๖.การบริการอาคารประกอบ 
๖.๑ อาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการ 
๖.๑.๑ การจัดอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการ 
๖.๑.๒ การใช้และบํารุงรักษาอาคารฝึกงานหรือ
ห้องปฏิบัติการ 
๖.๒ อาคารโรงอาหาร 
๖.๒.๑ การจัดอาคารโรงอาหาร 
๖.๒.๒ การใช้และบํารุงรักษาอาคารโรงอาหาร 
๖.๓ อาคารหอประชุม/ ห้องประชุม       
๖.๓.๑ การจัดอาคารหอประชุม/ ห้องประชุม 
๖.๓.๒ การใช้และบํารุงอาคารหอประชุม/ ห้อง
ประชุม 
๖.๔ การบริหารอาคารพลศึกษา/ ห้องพลศึกษา 
๖.๔.๑ การจัดอาคารพลศึกษา/ ห้องพลศึกษา 
๖.๔.๒ การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคารพลศึกษา/ 
ห้องพลศึกษา 
๖.๕ อาคารห้องนํ้า – ห้องส้วม 
๖.๕.๑ การจัดอาคารห้องนํ้า – ห้องส้วม 
๖.๕.๒ การใช้และดูแลรักษาห้องนํ้า – ห้องส้วม 
๗.การให้บริการน้ าดื่มและยานพาหนะ 
๘.การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๙.การสื่อสารและการประชาสัมพันธ ์
๙.๑ การจัดการสื่อสาร 
๙.๒ การดําเนินงานด้านการสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธ์ 
๑๐.การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
๑๐.๑ การกําหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้าง
เสริมคุณธรรม ลักษณะนิสัย และความประพฤติ 
๑๐.๒ การสร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ 
๑๑.การประเมินผลการด าเนินงานอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอ้ม 
 

ผังโครงสร้างโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได๎มีมติเห็นชอบ รายงานประจําปีของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   

 
 
 

(ลงชื่อ)  
  (นายอนุสนธิ์  ต๎นประสงค์)  

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
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รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 
ที ่         ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง 

1 นายอนุสนธิ์  ต๎นประสงค์ ปรธานกรรมการ 
2 นายบุญเชิด  แย๎มพราย  กรรมการผู๎แทนผู๎ปกครอง 
3 นายชาญชัย  วัฒนะรัตน์ กรรมการผู๎แทนองค์กรชุน 
4 นายอําภร  รัดเลิศ กรรมการผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
5 นายสุททา  จันทร์เกษม กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 
6 พระครูสุจิตธรรมสุนทร กรรมการผู๎แทนองค์กรศาสนา 
7 พระครูสุจิณเขมคุณ กรรมการผู๎แทนองค์กรศาสนา 
8 พ.ต.ท.ภัทรภณ  ทรงไทย กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 
9 นายบรรจง  ปานเขียว กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 

10 นายสมหมาย  หอมหวน กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 

11 นายจินตศักดิ์  แสงเมือง กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 

12 นายอรุณ  สุภาพร กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 

13 นายสิทธิพร  ศิริสิทธิ์ กรรมการผู๎แทนศิษย์เกํา 

14 นายวัชรินทร์  มํวงเขียว กรรมการผู๎แทนครู 
15 นายสุทน  ทับจาก 

ผู๎อํานวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
กรรมการเลขานุการ 
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