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ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 

ตอนท่ี ๑   ข้อมูลท่ัวไป  
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี   ๒๙๔  ถนนพะเยา - ป่าแดด หมู่ ๑๓ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 

๕๖๐๐๐โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๒๒๗๗๖ โทรสาร๐๕๔-๔๒๒๗๗๕  e-mail dongjen_phayao@hotmail.com   website  

www.dongjen.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๖  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  มีเขตพื้นท่ีบริการ  ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลดงเจน ต าบลแม่อิง และต าบลห้วยแก้ว มี

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย    

โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน  ๘ หลัง ได้แก่ อาคารเรียน  ๓  หลัง  อาคารหอประชุม    ๒  

หลัง  อาคารโรงฝึกงาน  ๒  หลัง   มีจ านวนห้องเรียนท้ังหมด  ๒๕ ห้องเรียน  โรงเรียนมีทรัพยากรด้านการศึกษาท่ี

จ าเป็นดังนี้ 

 ๑) คอมพิวเตอร์   มีจ านวนท้ังหมด    ๑๘๕ เครื่อง 

    ใช้เพื่อการเรียนการสอน   ๗๐ เครื่อง 
    ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้  ๕๕ เครื่อง 
    ใช้ในงานบริหาร    ๖๐ เครื่อง 
 ๒ ) ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมี     ๒๐ ห้อง  ได้แก่  
   - ห้องประชาสัมพันธ์      จ านวน  ๑ ห้อง 
   - ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้    จ านวน ๘ ห้อง 
   - ห้องแนะแนว      จ านวน  ๑ ห้อง 
   - ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน  ๑ ห้อง 
   - ห้องโสตทัศนศึกษา     จ านวน  ๑ ห้อง 
   - ห้องพัสดุ       จ านวน  ๑ ห้อง 
   - ห้องมัลติมีเดีย     จ านวน  ๑ ห้อง 
   - ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต    จ านวน  ๑ ห้อง 
   - ห้องสมุดอิเลคทรอนิคส์    จ านวน  ๑ ห้อง  
   - ห้องดนตรี       จ านวน  ๑  ห้อง 
   - ห้องนาฎศิลป์      จ านวน  ๑  ห้อง 
   - ห้องศิลปศึกษา     จ านวน  ๑  ห้อง 



๓ 

 

   - ห้องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น    จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๓ ) พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ  ได้แก่  สนามกีฬา สนามฟุตซอล   ลานกิจกรรม  อาคารเอนกประสงค์ 
 

 
 
 
 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมเดิม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๐๒ ได้รับบริจาคท่ีดินจากประชาชน  ต าบลดงเจนจ านวน  ๑๑ ไร่  ๒ งาน และได้รับอนุมัติให้จัดต้ังโรงเรียนมัธยม
สามัญ ช่ือ "โรงเรียนดงเจน (ประชาอุทิศ)"  เปิดสอน  ม.๑  -  ม.๓  โดยได้รับเงินบริจาค สร้างอาคารกรมสามัญ จาก
ประชาชน ต าบลดงเจน จ านวน ๑ หลัง  
 พ.ศ. ๒๕๐๓ เปล่ียนแปลงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ระดับช้ัน  ป.๕  -  ป.๗  ตามหลักสูตร      พ.ศ.
๒๕๐๓  
 พ.ศ.๒๕๑๙ กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายและประกาศต้ังเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจ าต าบลสอนระดับม.ศ. ๑ -  ม.ศ. ๓ มีนักเรียน ม.ศ. ๑  จ านวน  ๘๖ คน และยังมีช้ัน ป.ปลายอยู่  และ
ได้เปล่ียนช่ือเป็น "โรงเรียนดงเจนวิทยาคม" และได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารแบบ ๐๐๔ ซึ่งทางสภาต าบลดงเจนได้
มอบท่ีดินสาธารณะของต าบล จ านวน ๗๐ ไร่ เป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียนใหม่ ซึ่งอยู่ถนนพะเยา – ป่าแดด     

พ.ศ.   ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ๒๑๖  ค.  จ านวน ครึ่งหลัง  และได้เปิดสอนช้ัน ม.๑ ตาม
หลักสูตร  พ.ศ. ๒๕๒๑                                                                                                                                   
          พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษา  ได้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อ
พัฒนาชนบท (มพช. ๒)  ซึ่งเริ่มด าเนินการตามโครงการต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๖ ไปส้ินสุดในปีการศึกษา ๒๕๓๐ โดย
ได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณ จากรัฐบาล  และโครงการเงินกู้จากธนาคารโลก  เพื่อปรับปรุงด้านอาคาร
สถานท่ี การเรียนการสอน   วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงเงินงบประมาณ   ๑๒ ล้านบาท   

พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดท าการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย                                                                                                                                                                                

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนพฒันาคุณภาพชีวิต และสังคม                                                              
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา                                                                              
พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"  
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แผนผังโรงเรียน 

 



๕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

๒. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รำยกำร 

๑. บ้านพักนักการ 

๒. โรงเก็บรถนักเรียน 

๓. โรงเก็บรถคร ู

๔. ห้องน้ า 

๕. อาคาร ๒๑๖ 

๖. อาคาร ๒๑๖ 

๗. ที่เก็บน้ าบริโภค 

๘. โรงอาหาร 

๙. อาคาร ๒๑๓ 

๑๐. พระพุทธรูป 

๑๑. ศาลพระภูม ิ

๑๒. ศาลา 

๑๓. สนามกีฬา 

๑๔. สระน้ า 

๑๕. อาคารอุตสาหกรรม 

๑๖. อาคารคหกรรม 

๑๗. อาคารเกษตรกรรม 

๑๘. เสาธง 

๑๙. หอประชุม 

๒๐. บ้านพักครู 

 



๖ 

 

  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน           คณะกรรมกำรสมำคมผู้ปกครองและ ครู 

หัวหน้ำงำนกลุ่มบริหำร

วิชำกำรนำงภัคจิรำ  สำรทอง 

 

หัวหน้ำงำนกลุ่มส่งเสริมฯ 

นำยณรงค์  อุตโม 

 

 

หัวหน้ำงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป  

นำยกิฬำวุฒิ  เผ่ำเคร่ือง 

 

หัวหน้ำงำนกลุ่มอ ำนวยกำร 

 นำยอร่ำม  สมศรี 

รักษาการรองผอ.กลุ่ม

อ านวยการ 

 นางสัณห์ชิสา  ธนานิธิ

นันทน์ 

 

  นางวันรักษ์  ขันหอม การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาe-mail : maechai12@gmail.com 

โทรศัพ ท์  ๐๙๓ -๑ ๓๖๖๘๐๘  วุฒิ การศึกษา Ph.D ( Education of Administration) , Adamson University, 

Philipines 

          ๒. รองผู้อ านวยการโรงเรียน มี ๑ คน ประกอบด้วย 

 นายบรรจง คิดดี  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท   สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท์๐๘๕-๖๒๗๓๗๑๗   e-mial : 

rongjong_dongjen@gmail.com  ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มอ านวยการ       

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 

แผนภูมิกำรจัดสำยงำนของโรงเรียนดงเจนวิทยำคม  อ ำเภอภูกำมยำว  จังหวัดพะเยำ 
                                           นำงสำววันรักษ์  ขันหอม 
                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 
                  
                                   

     คณะกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำ                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    . 
               นำยบรรจง  คิดด ี
         รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
                            

 
 
 
                                                                                                                     
                                 
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

1. งานส านักงานกลุ่มและ

สารสนเทศ 

2. งานการเงินและบริหาร

บัญชี 

3. งานการเงินและบัญช ี

4. งานบริหารบุคคล 

5. งานสารบรรณ 

6. งานพัสดุและสินทรัพย์ 

7. งานแผนงานและ

งบประมาณ 

8. งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

9. พัฒนาระบบเครือข่าย 

และ ICT 

1. งานกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. งานวัดผล/งานGPAและ

งานประเมินจุดเน้น 

3. งานทะเบียน 

4. งานพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

5. งานบุคลากร 

6. งานนิเทศการศึกษา 

7. งานหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้/ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

8. งานจัดการเรียนการสอน

ส าหรับนักเรียน (เด็กพิเศษ

และเรียนร่วม) 

9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10. งานแนะแนว 

1. งานแนะแนวงานส านักงาน

กลุ่มและสารสนเทศ  

2. งานเวรประจ าวัน 

3. งานปกครองระดับและงาน

ครูที่ปรึกษาและงานพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม 

4. งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดและเอดส์ 

 6. งานส่งเสริมกิจกรรม

นักเรียน  

7. งานประกันอุบัติเหตุ 

 

1. งานส านักงานและ

สารสนเทศ                                                                                                                            

2. งานอาคารสถานที่                                                           

3. งานนักการภารโรง คนสวน 

และแม่บ้าน 

4. งานโภชนาการโรงเรียน  

5. งานร้านค้าโรงเรียน 

6. งานอนามัยโรงเรียน 

7. งานชุมชนสัมพันธ์ 

8. งานประชาสัมพันธ์ 

9.  งานโรงเรียนธนาคาร 

10. งานโสตทัศนศึกษา 

11. งานยานพาหนะ 
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๓ . ข้อมูลนักเรียน  

  ๑) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๖๑๕ คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช้ัน ชาย หญิง รวม ช้ัน ชาย หญิง รวม 

ม.๑/๑ ๑๐ ๑๔ ๒๔ ม.๔/๑ ๖ ๒๓ ๒๙ 

ม.๑/๒ ๑๓ ๑๑ ๒๔ ม.๔/๒ ๙ ๒๐ ๒๙ 

ม.๑/๓ ๑๕ ๘ ๒๓ ม.๔/๓ ๒๑ ๑๕ ๓๖ 

ม.๑/๔ ๑๔ ๑๐ ๒๔         

รวม ๕๒ ๔๓ ๙๕ รวม ๓๖ ๕๘ ๙๔ 

ม.๒/๑ ๕ ๒๐ ๒๕ ม.๕/๑ ๕ ๑๗ ๒๒ 

ม.๒/๒ ๑๐ ๑๒ ๒๒ ม.๕/๒ ๔ ๒๐ ๒๔ 

ม.๒/๓ ๑๑ ๑๒ ๒๓ ม.๕/๓ ๒๐ ๒๐ ๔๐ 

ม.๒/๔ ๑๒ ๑๒ ๒๔     

  ๓๘  ๕๖   ๙๔     

รวม ๗๐ ๖๓ ๑๓๓ รวม ๒๙ ๕๗ ๘๖ 

ม.๓/๑ ๙ ๒๖ ๓๕ ม.๖/๑ ๔ ๑๗ ๒๑ 

ม.๓/๒ ๒๑ ๑๑ ๓๒ ม.๖/๒ ๕ ๑๗ ๒๒ 

ม.๓/๓ ๒๑ ๑๐ ๓๑ ม.๖/๓ ๑๕ ๑๒ ๒๗ 

ม.๓/๔ ๑๘ ๑๒ ๓๐ ม.๖/๔ ๑๕ ๗ ๒๒ 

        ม.๖/๕ ๑๗ ๙ ๒๖ 

รวม ๕๐ ๖๐ ๑๑๐ รวม ๕๖ ๖๒ ๑๑๘ 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ช้ัน ชาย หญิง รวม ช้ัน ชาย หญิง รวม 

ม.๑ ๕๒ ๔๓ ๙๕ ม.๔ ๓๖ ๕๘ ๙๔ 

ม.๒ ๓๘ ๕๖ ๙๔ ม.๕ ๒๙ ๕๗ ๘๖ 

ม.๓ ๖๙ ๕๙ ๑๒๘ ม.๖ ๕๖ ๖๒ ๑๑๘ 

รวม ๑๕๙ ๑๕๘ ๓๑๗ รวม ๑๒๑ ๑๗๗ ๒๙๘ 

        
  

ระดับ ชาย หญิง รวม 
  



๘ 

 

  
ม.ต้น ๑๕๙ ๑๕๘ ๓๑๗ 

  

  
ม.ปลาย ๑๒๑ ๑๗๗ ๒๙๘ 

  

  
รวม  ๒๘๐ ๓๓๕ ๖๑๕ 

  

         

 ๒)  จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) ๖๗๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๔ 

 ๓)  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๖๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๐๗ 

 ๔)  จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม ๖ คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘ 

 ๕)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 

 ๖)  จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 

 ๗)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -  คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 

 ๘)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน ๖  คนคิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘ 

 ๙)    สถิติการขาดเรียน  ๒๐  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๒.๙๕ 

 ๑๐)  จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน  -  คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 

 ๑๑)  จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 

   ม.๓             จ านวน  ๑๐๐   คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๔ 

   ม.๖               จ านวน ๑๐๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๐ 

 ๑๒)  อัตราส่วนครู : นักเรียน =๑ : ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ข้อมูลครูและบุคลำกร 

ล าดับ
ท่ี ช่ือ              สกุล อายุ อายุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

 
      

 
ราชการ     

๑ นางสาววันรักษ์                ขันหอม ๕๒ ๓๐ ผอ. ร.ร. ช านาญการพิเศษ 
๒ นาย         บรรจง               คิดดี ๔๑ ๑๖ รองผอ.ร.ร. ช านาญการ 
๓ นาง         วาสนา              สินพยัคฆ์ ๔๘ ๒๒ ครู ช านาญการพิเศษ 
๔ นาย         พิพิธพัฒน์         ณ น่าน ๓๙ ๑๖ ครู ช านาญการ 
๕ นาง อ้อมใจ  จันทร์กิเสน ๓๗ ๙ ครู ช านาญการ 
๖ นาง เรือนค า ค าโมนะ ๔๒ ๑๔ ครู ช านาญการ 
๗ นาง วาสนา ปาลี ๕๖ ๓๕ ครู ช านาญการพิเศษ 
๘ นางสาว นพวรรณ ใสวรรณ์ ๓๒ ๓ ครู - 
๙ นาย เฉลิมพล มาปิ๊ก ๓๕ ๑๒ ครู ช านาญการ 

๑๐ นาง มาลัย ใจวุฒิ ๕๙ ๓๖ ครู ช านาญการ 
๑๑ นาย อร่าม สมศรี ๕๘ ๓๘ ครู ช านาญการพิเศษ 
๑๒ นาง กานต์ธีรา วาเพ็ชร ๔๐ ๑๕ ครู ช านาญการ 
๑๓ นาย ยงยุทธ ตนบุญ ๕๓ ๓๐ ครู ช านาญการ 
๑๔ นาย สุรจิต จิตตางกูร ๔๗ ๒๒ ครู ช านาญการ 
๑๕ นางสาว กรรณิการ์ รินจ้อย ๓๒ ๘ ครู - 
๑๖ นาง ภัคจิรา สารทอง ๕๑ ๒๓ ครู ช านาญการพิเศษ 
๑๗ นาย ศุภชัย ทองมาเอง ๕๗ ๓๔ ครู ช านาญการพิเศษ 
๑๘ นาง จินดา เช้ือเมืองพาน ๔๒ ๑๙ ครู ช านาญการ 
๑๙ นาง สุพัตรา นาแพร่ ๔๓ ๒๑ ครู ช านาญการ 
๒๐ นาย บัญชา อานนท์ ๓๗ ๑๒ ครู ช านาญการ 



๑๐ 

 

๒๑ นาง จุไรวรรณ บุญธีระเลิศ ๕๒ ๒๘ ครู ช านาญการพิเศษ 
๒๒ นาง วารินทร์ ท้าวขว้าง ๕๙ ๓๘ ครู ช านาญการพิเศษ 
๒๓ นาง ประยงค์ วังผา ๖๐ ๓๙ ครู ช านาญการ 
๒๔ นาง กัลยา อินทร์ไชย ๖๐ ๔๑ ครู ช านาญการพิเศษ 
๒๕ นาย ณรงค์ อุตโม ๕๕ ๓๓ ครู ช านาญการ 
๒๖ นาง ศิวัชญา ไชยมงคล ๔๓ ๗ ครู - 
๒๗ นาง ภรศศิร์ ค าคม ๕๓ ๒๘ ครู ช านาญการพิเศษ 
๒๘ นางสาว ฟองนวล ผลมาก ๕๑ ๒๒ ครู ช านาญการพิเศษ 
๒๙ นาย กิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง ๕๔ ๓๒ ครู ช านาญการ 
๓๐ นาย สุวิทย์ อวิรุตม์ ๕๖ ๓๒ ครู ช านาญการ 

๓๑ นาย ภาณรัุตน์ วงัผา ๕๙ ๓๘ ครู ช านาญการ 

 
ล าดับ

ท่ี 
 

ช่ือ                    สกุล 
 

อายุ 

 
อายุ

ราชการ 
 

ต าแหน่ง 
 

วิทยฐานะ 

๓๒ นาง มยรีุ เชือ้หมอ ๕๗ ๓๗ ครู ช านาญการพเิศษ 

๓๓ นาย ประพันธ ์ ปนยะ ๔๒ ๑๑ ครู ช านาญการ 
๓๔ นาย เปล่ง ปาลี ๕๖ ๓๒ ครู ช านาญการพิเศษ 
๓๕ นางสาว พัชรา จันทร์ทิพย์ ๕๑ ๑๘ ครู ช านาญการ 
๓๖ นาย ณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ๓๓ ๖ ครู - 
๓๗ นาง มณฑยา ภูแสงศรี ๕๖ ๓๔ ครู ช านาญการพิเศษ 
๓๘ นาง พัธน ี วุฒนะเดชกร ๔๑ ๑๒ ครู - 
๓๙ นาย นิวัติ เชียงแรง ๔๓ ๑๘ ครู ช านาญการ 
๔๐ นางสาว ชุดาภรณ์ แท่นอ่อน ๔๖ ๒๓ ครู ช านาญการพิเศษ 
๔๑ นาง สัณห์ชิสา ธนานิธินนัทน ์ ๖๐ ๓๙ ครู ช านาญการพิเศษ 
๔๒ นาง ภัทราพร ภาธรธนฤต ๓๘ ๑๕ ครู ช านาญการ 
๔๓ นาง ประภัสสร เจนใจ ๔๔ ๒๑ ครู ช านาญการพิเศษ 
๔๔ นางสาว ทิวาภรณ์ สมศรี ๓๐ ๕ ครู - 
๔๕ นาย สุรชัย วรภูรีกุล ๔๑ ๑๕ ครู ช านาญการ 
๔๖ นาง พิมพา สารเร็ว ๔๐ ๑๔ ครู ช านาญการ 
๔๗ นางสาว ปวันรัตน ์ ผาติธ ารงศักดิ์ ๒๙ ๓ ครู - 
๔๘ นางสาว ชไมพร สุธรรม ๓๒ ๓ ครู - 

 



๑๑ 

 

 พนักงำนรำชกำร 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ ประสบการณ์

สอน(ปี) 

 

วุฒิการศึกษา/

วิชาเอก 

ช้ันท่ีสอน สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน 

 

๑ นางรัตนา  อานนท์ ๓๔ ๑๐ ศศ.บ.

บรรณารักษศาสตร์ 

ม.๑-ม.๖ ห้องสมุด งบประมาณ 

๒ นายอิทธิกร  มาฟู ๔๐ ๑๖ ค.บ.ดนตรีศึกษา ม.๑,ม.๔ ดนตรี งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูอัตรำจ้ำง 

ท่ี รายช่ือครู 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์
สอน(ปี) 

วุฒิการศึกษา 
ช้ันท่ี
สอน 

กลุ่มสาระท่ีท า
การสอน 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวศิริพร  ฟองจ า ๓๔ ๙ บธ.บ.การตลาด ม.๑ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

งบประมาณ 

๒ นายนพดล   สายพรม ๓๕ ๙ วศ.บ.อิเลคทรอนิค ม.๑,ม.
๒,ม.๔ 

คอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้น 

งบประมาณ 

๓ นายธนกฤต  ปิงน้ าโท้ง ๓๖ ๑๕ วท.บ.อิเลคทรอนิค ม.๓, ม.
๕, ม.๖ 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

งบประมาณ 

๔ น.ส.ปวริศา  วังผา ๓๓ ๖ ศ.บ.ออกแบบนิเทศ
ศิลป์ 

ม.๒ ศิลปะ งบประมาณ 

๕ นางสาวจุฑามาศ หานะ ๒๕ ๑ คบ.สังคมศึกษา ม.๒ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

งบประมาณ 

๖ นางสาวพิจิตรา สุริยะ
ชัย 

๒๔ ๑ ศษบ.นาฏศิลป์ ม.๓, ม.
๖ 

ศิลปศึกษา งบประมาณ 



๑๒ 

 

๗ นางสาวพนิดา ฟักแก้ว ๔๒ ๔ บธม. - - สพฐ.โครงการ
คืนครูให้
นักเรียน 

๘ นางสาวอาทิตยา กาต๊ิบ ๒๔ ๑ วท.บ. 
กศ.บ. 

ม.๒, 
ม.๖ 

วิทยาศาสตร์ งบประมาณ 

 

 

ภำรกิจของสถำนศึกษำ 

 หน้าท่ีภารกิจของ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ สรุปได้ดังนี้ 

ภำรกิจหลัก 

           ๑ เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องจัดการศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม 

 ๒ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา สาระของหลักสูตรในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาใน

ชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสาระของหลักสูตรต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลท้ัง

สรุปข้อมูลบุคลากร 
       ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ

เฉล่ีย 
ประสบการณ์สอนเฉล่ีย 

  ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี ป.ตรี 

สูงกว่า  
ป.ตรี 

๑.ผู้อ านวยการ 
 

๑     ๑ ๕๒   
๒.รองผู้อ านวยการ ๑       ๑ ๔๑   
๓.ครูประจ าการ ๑๖ ๓q   ๒๑ ๒๕ ๔๕.๙๑ ๒๑.๘๙ 
๔.พนักงานราชการ ๑ ๑   ๒   ๓๖ ๑๒ 
๕.ครูอัตราจ้าง ๒ ๕   ๔   ๓๓.๗๕ ๙ 
๖.เจ้าหน้าท่ีธุรการ   ๑     ๑ ๔๑   
๗.ลูกจ้างประจ า ๑   ๑     ๕๓   
๘.นักการภารโรง ๓ ๔ ๗     ๕๑.๑๔   

รวม 
๒๔ ๔๒ 

๘ ๒๗ ๒๘ ๔๕.๔๖ ๒๑.๕๒ 
๖๖ 



๑๓ 

 

ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 

 ๓ ร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม

อื่นๆ ในการจัดการศึกษา 

 ๔ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วน

หนึ่งของการบริหารการศึกษา ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ

เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 ๕ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและ

ประสิทธิภาพการจัดการประเมิน โดยพิจารณาจากการพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 ๖ จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง      ฝึกการปฏิบัติ

ให้ท าได้ คิดเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 ๗ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม อนุรักษ์  สืบทอดประเพณี

วัฒนธรรมท่ีดีงาม 

          ๘ จัดการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึง

ความสามารถของบุคลากร และให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลท่ัวไป 

 

ภำรกิจรอง/ภำรกิจสนับสนุน 

 ๑. ด าเนินงานประสานความร่วมมือ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการด าเนินงานพฒันาด้านต่างๆ ร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 ๒. ด าเนินงานตามโครงการพิเศษ ตามนโยบายหน่วยเหนือ และความต้องการของท้องถิ่น 

ขอบข่ำยและภำระงำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

ภาระงานรับผิดชอบแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ 

๑. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร โดยมีขอบข่ายภาระงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. งานกลุ่มบริหารวิชาการ 

๒. งานวัดผล/งานGPAและงานประเมินจุดเน้น 

๓. งานทะเบียน 

๔. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๕. งานบุคลากร 

๖. งานนิเทศการศึกษา 



๑๔ 

 

๗. งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๘. งานจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน (เด็กพิเศษและเรียนร่วม) 
๙. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๐. งานแนะแนว 
๑๑. งานห้องสมุด 

๒. กลุ่มอ ำนวยกำร โดยมีขอบข่ายภาระงาน ดังต่อไปนี ้

๑. งานส านักงานกลุ่มและสารสนเทศ 

๒. งานการเงินและบริหารบัญช ี

๓. งานบริหารบุคคล 

๔. งานสารบรรณ 

๕. งานพัสดุและสินทรัพย์ 

๗. งานแผนงานและงบประมาณ 

๘. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

๙. พัฒนาระบบเครือข่าย และ ICT 

๓. กลุ่มส่งเสริมกิจกำรนักเรียน โดยมีขอบข่ายภาระงาน ดังต่อไปนี ้

๑. งานแนะแนวงานส านักงานกลุ่มและสารสนเทศ 

๒. งานเวรประจ าวัน 

๓. งานปกครองระดับและงานครูท่ีปรึกษาและงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

๔. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๕. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ 

  ๖. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  
๗. งานประกันอุบัติเหตุ 

๔. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป โดยมีขอบข่ายภาระงาน ดังต่อไปนี ้

 ๑.งานส านักงานและสารสนเทศ                                                                             

   ๒. งานอาคารสถานท่ี                                                           
๓. งานนักการภารโรง คนสวน และแม่บ้าน 
๔. งานโภชนาการโรงเรียน  
๕. งานร้านค้าโรงเรียน 
๖. งานอนามัยโรงเรียน 
๗. งานชุมชนสัมพันธ์ 



๑๕ 

 

๘. งานประชาสัมพันธ ์
๙.  งานโรงเรียนธนาคาร 
๑๐. งานโสตทัศนศึกษา 
๑๑. งานยานพาหนะ 

สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ 

สภำพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มและทุ่งนา มีประชากร ประมาณ ๙,๖๗๗  คน       
สถานท่ี/หน่วยงาน/องค์กรใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  
  - ทิศเหนือติดถนนสาธารณะเข้าไปวัดพระธาตุดอยจุก 
  - ทิศตะวันตก ติดกับสุสานบ้านกว้าน 
  - ทิศใต้ติดถนนสาธารณะเข้าไปวัดพระธาตุดอยจุก 
  - ทิศตะวันออกติดกับถนนสายพะเยา-ป่าแดด  

อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม   เนื่องจากภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ าอิง จึงเอื้อต่ออาชีพเกษตรกรรมซึ่งท า
สืบเนื่องกันมาต้ังแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไปคือ ประเพณีตานก๋วยสลาก  ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษา และประเพณีสงกรานต์ 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    ร้อยละ๘๐ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม 
    ร้อยละ ๙๘  นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ ๒ นับถือศาสนาอื่นๆ 
    ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาท/ครอบครัว 
  ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมมีสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาสและเอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน ซึ่ง

มีการพัฒนาตามสภาพแวดล้อมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีความเข้มแข็งภายในองค์กร และข้อจ ากัดของ

โรงเรียนซึ่งตอนนี้ ยังขาดครูวิทยาศาสตร์- ชีววิทยา และขาดงบประมาณ ควรมีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเพิ่มขึ้น 

เพื่อเป็นการสนับสนุน การจัดการศึกษา ให้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

โครงสร้ำงหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลำเรียน 

มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔-๖ 



๑๖ 

 

ภาษาไทย ๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๒๔๐ 
(๖นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๒๔๐ 
(๖นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๒๔๐ 
(๖นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ 
(๔นก.) 

๑๖๐ 
(๔นก.) 

๑๖๐ 
(๔นก.) 

๓๒๐ 
(๘นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

ศิลปะ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

๒๔๐ 
(๖นก.) 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๘๐ 
(๒๒นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒นก.) 

๑๖๔๐ 
(๔๑นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศึกษำจัด
เพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 

ไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่ำ 

๑,๖๘๐ ชม 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐  ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่ำ 

๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

 

 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 

จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รักการอ่าน มีการจดบันทึกความรู้ท่ีได้จากการอ่าน มีประสบการณ์การ

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ส่ิงมอมเมาและปัญหา

ทางเพศ และมีสุนทรียภาพ มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่มีน้ าหนัก 

ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะของลูกท่ีดี นักเรียนท่ีดี 

มีจิตอาสา มีทักษะชีวิตท่ีดี มีระเบียบวินัยในตนเอง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ด้านมีนิสัยรักษ์ส่ิงแวดล้อม นอบน้อม



๑๗ 

 

คุณธรรม จนบรรลุเป้าหมายและสถานศึกษามีเอกลักษณ์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นท่ี

ยอมรับของทุกฝ่าย นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามโครงการพิเศษเพื่อแก้ไข ป้องกันส่ิงเสพติดตามโครงการ To Be 

Number One เป็นแบบอย่างได้ 

๒. ผู้บริหารมีความรู้และมีภาวะผู้น าทางวิชาการโดยปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทได้อย่างสมบูรณ์ทุกงานท้ังงานวิชาการ งาน

บุคลากร งานบริหารท่ัวไป และงานการเงิน ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ผู้อ าองค์กรท้องถิ่น ศิษย์เก่า สมาคมหน่วยงาน วัดและชุมชน ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนา

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะของ สมศ. มาวางแผนเพื่อรักษา

มาตรฐานได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายตลอดชีวิต 

๓. ครูมีความรู้จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ความพยายาม รับผิดชอบในการจัดการเรียน

การสอนอย่างเต็มความสามารถ มีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตามวิชาชีพและวิชาท่ี

สอน จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรในแต่ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคและนวัตกรรมวิธีการท่ีหลากหลาย

และน าปัญหามาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การ

ประเมินสมรรถภาพครูท้ังระบบเป็น Master teacher ครูสอนดีเด่น ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ระดับคุณภาพ ดีมาก และคุณภาพการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีพัฒนาการและสอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง 

๒. การใช้ผลประเมินเพื่อพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลท่ีมีคุณภาพและการ

ใช้ผลประเมินเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นการเร่งด่วน ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสาระการ

เรียนรู้อื่นท่ีมีผลสัมฤทธิ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐานโดยพิจารณาฝึกฝน สอนซ่อมเสริมด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เช่นครูด าเนินการเอง ใช้ส่ือแบบ

ฝึก ส่ือเทคโนโลยี เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง รวมท้ังสถานศึกษาคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรน าผลประเมินหรือผลการทดสอบ

มาวิเคราะห์ ก าหนดแผนงาน โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจัด

กิจกรรมท่ีตรงตามสภาพปัญหาของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ควรน าแบบทดสอบ สทศ. มาวิเคราะห์แล้วใช้เป็นมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติ

ในการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผล รวมท้ังการเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมก่อนสอบ 

๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 



๑๘ 

 

 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถ

ตอบสนองการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงาน เช่นงาน

วิชาการ งานบุคลากร เป็นต้น แล้วน ามารวมเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๑ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูควรใช้ผลประเมินหรือผลทดสอบเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนา

ความสามารถของผู้เรียน เช่นการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการน าผลการวิเคราะห์จุดด้อยของผลสอบ O-

NET มาเป็นประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยในช้ันเรียน โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒.   ครูควรวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านความสามารถการเรียนรู้ ด้านอารมณ์

และจิตใจ ด้านสังคม ด้านร่างกาย พร้อมท้ังครอบครัว น าผลบันทึกหลังสอน หรือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีไม่ผ่าน

จุดประสงค์มาสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 



๒๐ 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

ทิศทำงของสถำนศึกษำ 

 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

ปรัชญำของโรงเรียน 
เรียนดี  มีคุณธรรม  ส าคัญส่ิงแวดล้อม 

 
คติพจน์ 

“ ทนฺโต  เสฏโฐ  มนุสฺเสสุ ” 
“ ผู้ใดฝึกตนดีแล้ว ย่อมประเสริฐในหมู่มนุษย์ ” 

 
สีประจ ำโรงเรียน 
น้ าเงิน – เหลือง 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 

 
 

 
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน : รวงข้าวคู่ชูช่ออยู่เบ้ืองหน้าดวงอาทิตย์ และบรรจุในกรอบรูปเสมาธรรมจักร 

วิสัยทัศน์   
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มีส่ิงแวดล้อมดี นักเรียนมีคุณภาพ มี

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 

 

 

 



๒๑ 

 

 

 

 

 

พันธกิจ  

 ๑. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ   

 ๒. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท้ังภายในและนอกโรงเรียน 

 ๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

 ๔. ส่งเสริมให้นักเรียนทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ๕.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ๖.  พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 ๗.  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล  

    ๘.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 

 ๙. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     ๑๐. พัฒนาระบบการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล    วิจัยและพัฒนา 

เป้ำหมำย  

 ๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

     ๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ โรงเรียนมาตรฐานสากล 

     ๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการจัดการ 

         ศึกษาตามมาตรฐานสากล       

 ๔.  นักเรียนสามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา 



๒๒ 

 

 ๕.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะชีวิต จิตอนุรักษ์ธรรมชาติ และ มีจิตสาธารณะ   

 ๖.  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าในการศึกษา และ การด ารงชีวิต 

 ๗.  นักเรียนมีสมรรถนะด้านกระบวนการคิด 

๘.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

     ๑๐. ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

     ๑๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     ๑๒ โรงเรียนมีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

                
อัตลักษณ์โรงเรียนดงเจนวิทยำคม 

“รักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมคุณธรรม ” หมายถึง การช่วยดูแลและรักษาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม   

มีสัมมาคาราวะ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรยีน  และการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

เอกลักษณ์โรงเรียนดงเจนวิทยำคม 

“สะอำด  ร่มร่ืน”  หมายถึง โรงเรียนมีอาคารส านักงาน อาคารเรียน โรงอาหาร โรงฝึกงาน ห้องน้ า     ห้องส้วม

และบริเวณต่าง ๆ มีความสะอาด และมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

 ๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน 



๒๓ 

 

 ๓. ส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา 

 ๔. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส านึกในความเป็นชาติไทย ร่วมอนุรักษ์สืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๕. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ๖. ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 ๗. ส่งเสริมการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มี

สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 ๘. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

 ๙. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๑๐. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยระดมทรัพยากรจากชุมชนและองค์กรส่วนท้องถ่ิน 

 

 

กลยุทธ์หลักของโรงเรียน 

กลยุทธ์ท่ี ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี ๒  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  

กลยุทธ์ท่ี ๓  การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี ๔  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม 12 ประการ 

กลยุทธ์ท่ี ๕  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ท่ี ๖  การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลยุทธ์ท่ี ๗  การเสริมสร้างพัฒนา อาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และ สนับสนุนความสัมพันธ์ความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ เอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ตำมมำตรฐำน ๕ ด้ำนของสพฐ. ) 
๑. กลยุทธ์ด้ำนคุณภำพผู้เรียน โดยพัฒนาดังนี ้

๑.๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

๑.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๑.๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 



๒๔ 

 

   ๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล           

   ๑.๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

   ๑.๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ

สุจริต   

 

๒. กลยุทธ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

   ๒.๑  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๒.๒ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   ๒.๓  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  ๒.๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู ้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ

ด้าน 

  ๒.๕ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนและการบริการท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  ๒.๖ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

๓. กลยุทธ์ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  ๓.๑ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๔. กลยุทธ์ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

  ๔.๑ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา อัตลักษณ์ และจุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

๕. กลยุทธ์ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 

  ๕.๑ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

 

 

 



๒๕ 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อีกท้ังเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้

ก าหนด โรงเรียนจึงได้น ามาตรฐานต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาต่อไป 

 มาตรฐานการศึกษาข้ึนพื้นฐาน แบ่งเป็น ๕ ด้าน มี ๑๕ มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมีการก าหนดตัวบ่งช้ีท่ี

ครอบคลุม มีรายละเอียดของมาตรฐาน ดังนี้ 

ด้ำนที่ ๑ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ  

  ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  

  ๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

  ๑.๓ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย 

อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

  ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  

  ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  

  ๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  

มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  

  ๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

  ๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  

  ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  

  ๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  

มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนือ่ง  

  ๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว  

  ๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  

  ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  

  ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน (๑ คะแนน) 

มำตรฐำนที่ ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสม

เหตุผล  

  ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง  

  ๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  



๒๖ 

 

  ๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  

  ๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 

  

มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร  

  ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  

  ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  

  ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  

  ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ

สุจริต  

  ๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  

  ๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

  ๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

  ๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  

ด้ำนที่ ๒ มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ ๗ ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  

  ๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

  ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน  

  ๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปัญญา  

  ๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน

การจัดการเรียนรู้ 

  ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

  ๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย

ความเสมอภาค  



๒๗ 

 

  ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ

สอน  

  ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา (๑ คะแนน) 

  ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ (๑ คะแนน) 

   

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๘ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  

  ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน  

  ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด

ท้ังด้านวิชาการและการจัดการ  

  ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

  ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  

  ๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  ๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

 

มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อยำ่งมีประสิทธิภำพ

และเกิดประสิทธิผล  

  ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  

  ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

  ๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  

มำตรฐำนที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  

  ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  

  ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ  

  ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และ

ความสนใจของผู้เรียน  



๒๘ 

 

  ๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

  ๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  

  ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  

มำตรฐำนที่ ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ  

  ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีส่ิงอ านวยความสะดวก 

พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน (๔ คะแนน) 

  ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  

  ๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรอื

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

  ๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  ๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

  ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  ๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

  ๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

ด้ำนที่ ๓ มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

  ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง  



๒๙ 

 

ด้ำนที่ ๔ มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ  

มำตรฐำนที่ ๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น  
  ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  
  ๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  

ด้ำนที่ ๕ มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  

มำตรฐำนที่ ๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริม
สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น  
  ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
  ๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  
 

 

 

 

 



๓๐ 

 

 
 

     
 

 

ส่วนที่ ๓ 

สรุปโครงกำร /กิจกรรม และงบประมำณ 
ท่ี งาน / โครงการ งบประมาณ สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
1/2559 2/2559 

1 การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  5,400     ครูณรงค์กรณ์ 
2 พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง  8,275   1,630    ครูประพันธ ์



๓๑ 

 

อุตสาหกรรม 
3 พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง  7,784   6,520    ครูนิวัติ 
4 พัฒนาการเรียนการสอนธุรกิจฯ  2,420   2,380    ครูพัชรา 
5 พัฒนาการสอนคหกรรม  4,245   2,000    ครูมณฑยา 
6 พัฒนาการสอนงานเกษตร  5,260   2,050    ครูเปล่ง 
7 พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ 
 8,070   3,930    ครูพิมพา 

8 พัฒนาภูมิทัศน์กลุ่มสาระฯ      ครูพิมพา 
9 วันส าคัญภาษาต่างประเทศ  4,500   2000/ธ.ค.    ครูพิมพา 
10 นิเทศภายใน/ศึกษาดูงาน       ครูพิมพา 
11 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  500     ครูพิมพา 
12 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  1,342   658    ครูทิวาภรณ์ 
13 พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ่น 
 1,475   525    ครูปวันรัตน ์

14 พัฒนาการเรียนการสอนสังคม
ศึกษาฯ 

 9,940   6,230    ครูวารินทร์ 

15 เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  4,300     ครูวารินทร์ 
16 พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาฯ  2,179   1,410    ครูฟองนวล 
17 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  10,675   6,830    ครูสุวิทย์ 
18 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  10,000     ครูกีฬาวุฒิ 
19 กีฬามัธยมศึกษา ปี 2558      ครูสุวิทย์ 
20 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ  19,100     ครูมยุรี 
21 พัฒนาการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ 
 13,369   9,272    ครูสุพัตรา 

22 ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์  2,000     ครูสุพัตรา 
23 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  8,778   1,512     ครูอ้อมใจ  
24 วันส าคัญทางภาษาไทย  3,434   -       ครูอ้อมใจ  
25 การอ่านเพื่อพัฒนาการคิด  2,748   -       ครูอ้อมใจ  

 
 

ท่ี งาน / โครงการ งบประมาณ สนองกลยุทธ์ 
โรงเรียน 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
1/2559 2/2559 



๓๒ 

 

26 พัฒนาการเรียนการสอนคณิตฯ  13,708      ครูเฉลิมพล  
27 ส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์  3,120      ครูเฉลิมพล  
28 พัฒนาระบบงานแนะแนว  7,524        ครูชไมพร 
29 ท่องโลกกว้างกับการศึกษาและ

อาชีพ 
     ครูชไมพร 

30 ค่ายแนะแนวสัมพันธ ์       ครูชไมพร 
31 พัฒนาทักษะชีวิต       ครูชไมพร 
32 แนะแนวสัญจร       ครูชไมพร 
33 Congrats พี่  ตัวอย่างดีท่ีน้อง      ครูชไมพร 
34 พัฒนางานห้องสมุด  22,724  15879   ครูอ้อมใจ 
35 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 9035 5580   ครูอ้อมใจ 
36 พัฒนางานสวัสดิการโรงเรียน       ครูมณฑยา 
37 การประกันคุณภาพภายใน  20,382   565    ครูอร่าม 
38 งานการเงิน  8,500   1,500    ครูมาลัย 
39 พัฒนางานสารบรรณ ธุรการ  14,419   9,019    ครูวาสนา 
40 พัฒนางานบุคลากร  5,066   1,500    ครูชุดาภรณ์ 
41 งานพัสดุและสินทรัพย์  11,000      ครูอร่าม  
42 เทคโนโลยีและระบบเครือข่าย        ครูพิพิธ

พัฒน ์
43 งานยานพาหนะ        ครูยงยุทธ  
44 พัฒนาส านักงานกลุ่ม        ครูมาลัย  
45 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มงาน

วิชาการ 
     ครูภัคจิรา  

 1.1 สอนเสริมโดยผู้เช่ียวชาญ        
 1.2 สอนเสริม  GAT  ท่ัวไป        
 1.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net        
 1.4 เปิดบ้านเปิดโรงเรียน       
 1.5 จ้างครูสอนสังคม และ

นาฏศิลป์ 
       

 1.6 สอบ Pre O-Net   3,050     
 1.7 ปรับปรุงหลักสูตร  7,680      
 1.8 ข้อสอบกลาง ม.1 ม.2   6,900     
 1.9 แข่งขันทักษะวิชาการ        



๓๓ 

 

 
 

      

ท่ี งาน / โครงการ งบประมาณ สนองกลยุทธ์ 
โรงเรียน 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
1/2559 2/2559 

46 ครูดีตามวิถีปฏิรูป 19388 14111   ครูภัคจิรา 
 2.1 จัดท าโครงการสอน/แผนการสอน        
 2.2 วิเคราะห์ผู้เรียน        
 2.3 พัฒนาบุคลากร        
 2.4 วัดและประเมินผล  10,167   4,833     
 2.5 วิจัยช้ันเรียน        
 2.6 นิเทศภายใน  1,330      
 2.7 พัฒนางานทะเบียน  6,550   4,450     
 2.8 พัฒนาสารสนเทศวิชาการ  4,796   2,704     
 2.9 พัฒนางานวิชาการ  4,500      
 2.10 พัฒนาเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 
       

47 พัฒนานักเรียนเรียนรวม  3,000     ครูวาสนา สิน 

48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       ครูภรศศิร์ 
49 เพชรดงเจน       ครูภัคจิรา 
50 พัฒนางานส านักงาน  21,000      ครูพัชรา  
51 ชุมชนสัมพันธ์ 4000  2,000     ครูวาสนา ปา 

52 พัฒนางานประชาสัมพันธ ์  6,000      ครูภัทราพร  
53 พัฒนางานอาคารสถานท่ี  14,849      ครูนิวัติ  
54 โรงเรียนธนาคาร  1,115      ครูจุไรวรรณ  

55 พัฒนางานโภชนาการ        ครูมณฑยา  
56 งานยานพาหนะ        ครูยงยุทธ  
57 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ  13,215   2,285     ครูนพวรรณ  

58 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 7500     ครูภาณุรัตน์  

59 พัฒนาส านักงาน  5,175   -      ครูยงยุทธ 
60 ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน     ครูเฉลิมพล 
 กิจกรรมปฐมนิเทศ       ครูณรงค์ 
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  -     18,889    ครูเฉลิมพล 



๓๔ 

 

 งานจราจร  2,000     ครูฟองนวล 
 เลือกตั้งสภานักเรียน       ครูชไมพร 
 สานสัมพันธ์น้องพี ่       ครูชไมพร 
 วันไหว้คร ู  2,500     ครูชไมพร 
 คู่มือนักเรียน       ครูฟองนวล 
 ท าบัตรนักเรียน       ครูฟองนวล 
 รณรงค์สวมหมวกนิรภัย       ครูฟองนวล 
ท่ี งาน / โครงการ งบประมาณ สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียน 
สนอง

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
1/2559 2/2559 

61 พัฒนาคุณธรรมและส่งเสริมวินัย         ครูณรงค์ 
62 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  28,200   3,800    ครูพิมพา 
63 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  2,000   2,000    ครูวาสนา 
64 งานป้องกันและแกไ้ขปัญหายา 

เสพติด 
     

 64.1กิจกรรม TO BE เพื่อนท่ี
ปรึกษา 

        ครูชไมพร 

 64.2 TO BE FEVER      3,400    ครูชไมพร 
 64.3ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา 

พัฒนา EQ 
        ครูชไมพร 

 64.4ก้าวอย่างอย่างมั่นใจในรั้ว 
ดงเจน 

 2,350   1,650    ครูชไมพร 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินปฏิบตัิงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 



๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนปฏิบตัิรำชกำร  



๔๐ 

 

ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
 

                                                    ลงช่ือ............................................ 
(นายวิระเชษฐ์   ทวีทรัพย์) 

หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
  

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
.................................................................... 

ลงช่ือ............................................ 
(นายสัจพล วงศ์สมพงษ์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
.................................................................... 

ลงช่ือ.................................... 
(นางจตุพร ชัยมูล) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน                  
..................................................................... 

ลงช่ือ............................................ 
(นายเลิศพิชัย รวยทรัพย์) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
..................................................................... 

ลงช่ือ............................................ 
(นายพงษ์ศักดิ์   โอตาคาร) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 



ความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา              ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา    

…………………………………………………………………………               …………………………………………………………………………..          

        ลงช่ือ............................................ 

            (นายณรงค์   อินโพธิษา)                                                     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา                                   

 ลงช่ือ............................................................ 

                                                                       (นายไสว   จันทร์อ้วน) 

                                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนหนองหัวช้ำงวิทยำ 

ท่ี  163   / 2558 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พุทธศักรำช 2559 

************************************************************* 

ด้วยกลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559 เพื่อวางแผน ก าหนดนโยบาย วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสถานศึกษา และ

ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นสากล ในระหว่างวันท่ี 1 – 15  ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงอาศัยความตาม    

มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 (มาตรา 27) และ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  

    1.   นายไสว             จันทร์อ้วน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
    2.   นายพงศ์ศักดิ์       โอตาคาร  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธาน 

    3.   นายสัจพล          วงศ์สมพงษ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

    4.   นายวิระเชษฐ์      ทวีทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 

    5.  นายเลิศพิชัย       รวยทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 

    6.   นางจตุพร   ชัยมูล   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 

    7.   นายพะยุง   ป้านภูมิ  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 

    8.   นางสาวพุธชดี     เข็มศิริ   ครู คศ.1    กรรมการ 

    9.   นางสาววิชญาพร  พรมสุริย์  ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า วางแผน สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ติดตาม

กิจกรรม การด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559   

    1.   นายสัจพล        วงศ์สมพงษ์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

    2.   นางพิกุล          สิทธิอมร   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

    3.   นางหัสดง         สาบ้านบัว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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         /...) 4.   นายเลิศพิชัย 

    4.   นายเลิศพิชัย       รวยทรัพย์  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 

    5. นางจตุพร  ชัยมูล                      ครู คศ.1                                กรรมการ 

    6. นางสาวลักษมน  ชาภูธร                      ครู คศ.1                                กรรมการ 

    7. นายไชยวัฒน์  ศิริกาญจน ์               ครู คศ.1                                           กรรมการ 

    8. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ                      ครู คศ.1                                กรรมการ 

    9. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีรองเมือง           ครู คศ.1                                           กรรมการ 

   10. นายจิรศักดิ์  เรืองชัย                      ครู คศ.1                                กรรมการ 

   11. นางพัชรา  สุวรรณไชยรบ                      ครู คศ.1                                กรรมการ 

   12. นายศิริชัย  ศรีสวัสด์ิ                      ครู คศ.1                                กรรมการ 

   13. นายพะยุง  ป้านภูม ิ                      ครู คศ.1                                กรรมการ 

   14. นายไกรวิชญ์  เทพนีรมิตร                      ครู คศ.1                                กรรมการ 

   15. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงธารินทร์  ระศร           ครูผู้ช่วย                                 กรรมการ 

   16. นางสาวอภิชาภร  หนุนภักดี           ครูผู้ช่วย                                     กรรมการ 

   17. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกาญจนา  ทวีทรัพย์ พนักงานราชการ                                กรรมการ 

   18. นายสงกรานต์  ชัยศิริภัคกุล           พนักงานราชการ                                กรรมการ 

   19. นายชินกฤษ  เถาวัลย์ราช                     ครูอัตราจ้าง                                กรรมการ 

   20. นางสาวรสริน   ตาลอินทร์          ครูอัตราจ้าง                                กรรมการ 

   21. นางสาวชลธิชา  ซื่อนิรันดร์          ครูอัตราจ้าง                                กรรมการ 

   22. นางสาววรางคณา  โลจันทร์ต๊ะ          ธุรการโรงเรียน                                กรรมการ 

   23. นางสาวจริยา  มัตรัตน์                    นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ 

   24. นางสาววรัญญา  ปัญจารักษ ์         นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ 

   25. นางสาวชนกนารถ  บุญศรี         นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ 

   26. นางสาวสุดารัตน์  จันทร                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ 

   27. นางสาวทิพย์วิมล  จันปัดถา         นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ 

   28. นายกิตติศักดิ์  พันธุ์พรม                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ 

   29. นางสาววิชญาพร  พรมสุริย์  ครู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

          มีหน้าท่ี 1. ร่วมกันศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 4 ปี 
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  2. ร่วมกันทบทวน หรือปรับกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นต้อง

ปรับ เนื่องจากนโยบายของหน่วยเหนือ สังคมภายในประเทศ และสังคมโลก 

   

  

                    3. ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นกรอบ ทิศทางการด าเนินงานตามภารกิจ 

  4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยงานพร้อมท่ีจะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานได้ส าเร็จ 

  5. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

 1.  นางจตุพร            ชัยมูล   ครู    ประธานกรรมการ 

 2.  นายพะยุง            ป้านภูมิ  ครู    รองประธานกรรมการ 

 3.  นายไชยวัฒน์   ศิริกาญจน์         ครู     กรรมการ 

 4.  ว่าท่ีร.ต.หญิงกาญจนา  ทวีทรัพย์  พนักงานราชการ   กรรมการ 

 5.   นายชินกฤษ         เถาวัลย์ราช  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 7.  นายวิระเชษฐ์      ทวีทรัพย์   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

    8.  นางสาววิชญาพร พรมสุริย์  ครู    กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ 

 

    มีหน้าท่ี 1. จัดเตรียม สถานท่ีส าหรับการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559 จัดต้ัง

ระบบเครื่องเสียง จัดเตรียมโปรเจคเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการน าเสนอเอกสารท่ีใช้ในการประชุม 

      2. จัดเตรียมเครื่องด่ืม อาหารว่าง ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมการ

ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559 
 

4. คณะกรรมการสรุปและติดตามผล     

   1.  นายสัจพล           วงศ์สมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   ประธานกรรมการ 

   2.  นายวิระเชษฐ์    ทวีทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ   รองประธาน 

   3.  นายเลิศพิชัย       รวยทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

   4.   นางจตุพร   ชัยมูล   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป   กรรมการ 

   5.   นายพะยุง   ป้านภูมิ  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 

   6.   นางสาววิชญาพร พรมสุริย์  ครู คศ.1     กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ 

    มีหน้าท่ี ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
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ขอให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังใหป้ฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ด้วย

ความวิริยะอุตสาหะ ขยันและอดทนเพี่อเกิดผลดีในการปฏิบัติราชการ และเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

ส่ัง ณ วันท่ี 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 

 

  

(นายไสว   จันทร์อ้วน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
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