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ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมา
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนตาลสุมพัฒนา เปิดทาการเรียนการสอนครั้ง
แรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๔ โดยนายทองพูน ผาลิพัฒน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตาลสุมพัฒนา เป็นผู้ริเริ่มทา
การเรียนการสอนครั้งแรกโดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว(โรงเรียน
ประถมศึกษา) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียน ๓๑ คน มีครูจากโรงเรียนตาลสุมพัฒนาช่วย
สอน ๒ คน
ปีการศึกษา ๒๕๓๖ เปิดสอนชั้น ม.๑ – ม.๓ มีนักเรียน ๑๑๔ คน ครูประจาชั้น ๒ คน ครูช่วย
สอน ๗ คน
ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ได้ย้ายที่ทาการเรียนการสอนมาตั้งอยู่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ (ดอนปู่ตา)
หมู่ที่ ๕ บ้านดอนโด่ เนื้อที่ ๖๕ ไร่ โดยความเห็นชอบของสภาตาบลจิกเทิงและชาวบ้าน ร่วมกันจัดสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยการนาของ นายยง เลือกนารี ผู้อานวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา มีนางนินนาท
ไชยกาล ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปี่
ที่ ๑ -๓ มีนักเรียน ๒๑๕ ครูประจา ๓ คน ครูช่วยสอน ๘ คน
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า “เชียงแก้ว
พิทยาคม” เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จานวน ๖ ห้องเรียน มีนายยง เลือกนารี
ผู้อานวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๔๐ นางนินนาท ไชยกาล ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนอ่างศิลา ได้มา
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ในตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๔๑ นางนินนาท ไชยกาล ดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๓๑ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเป็นสถานศึกษาชื่อว่า “โรงเรียนหนามแท่ง
พิทยาคม”เมือวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๑๕๓๑ เปิดทาการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี นางพรรณี ขจรวิทย์
เป็นผู้บริหารรักษาการคนแรก
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ แต่งตั้งนายเดชณรงค์ สุภิ
มารส มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ แต่งตั้งนายประยูร ใจ
ภักดี มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่
ธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน
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๑.๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
ที่ตั้ง
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๔ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านดอนโด่
ตาบลจิกเทิง อาเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๓๓๐ สหวิทยาเขต ๔ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๔๓๒๑๕-๖ โทรสาร ๐๔๕-๘๔๓๓๕ e –
mail : chaingkaewpittaykom@hotmail.com website : http://chiangkaew.ac.th ปัจจุบัน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจานวน ๒๙ คน นักเรียนจานวน ๓๑๗ คน
เปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับระดับมัธยมปีที่ ๖
มีพื้นที่ ๖๕ ไ ร่ - ตารางวา

๑.๓ เขตให้บริการมี ๓ ตาบล ๒๓ หมู่บ้านคือ ตาบลจิกเทิง ตาบลนาคายและคาหว้า
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตบริการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การคมนาคมสะดวก มีไฟฟ้า และ
ระบบน้าประปาหมู่บ้าน มีคู่สายโทรศัพท์ มีถนนลาดยางผ่านตลอด จนถึงตัวอาเภอและจังหวัด
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วันก่อตั้งโรงเรียน
๘ พ.ค. ๒๕๓๔
ปรัชญาของโรงเรียน
เทคโนโลยีเด่น มีปัญญา คู่คุณธรรม นาชุมชน

คติพจน์โรงเรียน
ปัญญา นรานัง รัตนัง
ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน

ยอดมงกุฎ ฐานเป็นอักษร ช และ พ คล้องกันไว้ ด้านล่างสุดเป็นชื่อโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
อัตลักษณ์ของนักเรียน
“มีคุณธรรม น้อมนาความพอเพียง”
เอกลักษณ์โรงเรียน
ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น
อักษรย่อโรงเรียน ช.พ.
ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นยางนา
ดอกไม้ประจาโรงเรียน
ดอกลาดวน
สีประจาโรงเรียน
น้าเงิน– เหลือง
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๑.๔ ลักษณะของชุมชน
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นหมู่บ้านและป่าไม้ ระยะทางห่างจากอาเภอตาลสุม
ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ระยะห่างจาก ห่างจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ ๓๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ

จรดถนน ร.พ.ช.สายบ้านเชียงแก้ว – ดอนโด่

ทิศตะวันออก

จรดวัดบ้านดอนโด่

ทิศใต้

จรดที่ดินส่วนบุคคล

ทิศตะวันตก

จรดองค์การบริหารส่วนตาบลจิกเทิง และที่สาธารณประโยชน์(ป่าช้า)

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ ทานา ทาสวนผลไม้ปลูกพืชผลสวนครัว
และเลี้ยงสัตว์

๑.๕ ลักษณะภูมอิ ากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มี ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน มีฝนตกชุกเหมาะแก่การทานาทาสวน ฤดูหนาว
อากาศหนาวเย็น และฤดูร้อน อากาศร้อนจัด แห้งแล้งดินแตกระแหง สภาพอากาศคล้ายกันกับจังหวัดใน
ภาคอีสานโดยทั่วไป

๑.๖ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน มีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ คือ ป่าไม้ ต้นมะขาม แม่น้า
สัตว์ป่า ดินลูกรัง ผลไม้ป่า (หมากบกหมากก่อ)เห็ด หน่อไม้

๑.๗ การเมืองการปกครอง
โรงเรี ย นเชีย งแก้ว พิทยาคม อยู่ ในเขตการปกครองของตาบลจิกเทิง อาเภอตาลสุ ม
อุบลราชธานี

จังหวั ด

๑.๘ การประกอบอาชีพของประชาชน
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาเป็นหลัก ทาไร่มันสาปะหลัง ไร่มะม่วงหิมะ-พาน เป็นส่วนน้อย
เพื่อเสริมรายได้ เมื่อเสร็จสิ้นฤดูการทานา บางครอบครัวจะอพยพไปหางานทาที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

๑.๙ การศึกษา
คนในชุมชนเห็นความสาคัญของการศึกษามาก และเห็นตัวอย่างของคนในชุมชนของตัวเองที่ส่งบุตร
หลานของตนเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เมื่อจบการศึกษา จะมีอาชีพที่มั่นคง มีงานทาที่เป็นอาชีพมีหลักฐาน
มั่นคง ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน เช่น เป็นนายทหาร ตารวจ ข้าราชการครู ผู้ประกอบการ เจ้าของ
ธุรกิจ และผู้นาชุมชน ผู้ปกครองจึงส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
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๑.๑๐ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นในหลักศาสนา มีจารีตประเพณีวัฒนธรรม สืบ
ต่อจากบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด สานึกในบาปบุญ และเชื่อกฎแห่งกรรม ภาษาที่ใช้เป็นภาษาท้องถิ่นอีสาน
โดยทั่วไป ใช้ภาษาถิ่น และภาษาไทยกลางเพื่อใช้ในการติดต่อราชการ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอีสาน
โดยทั่วไป คือ ตามฮีตสิบสองครองสิบสี่

๑.๑๑ แหล่งเรียนรู้
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม มีแหล่งแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ ดังนี้
๑. ห้องปฏิบัติการในโรงเรียน
๔. ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน
๒. วัดบ้านดอนโด่
๕. ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
๓. องค์การบริหารส่วนตาบลจิกเทิง

๑.๑๒ ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
ขนาดสถานศึกษา

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จานวน (คน)
ชั้น
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓

ขนาดเล็ก

ระดับการศึกษาที่
ให้บริการ

ชาย

รวม (คน)

ม. ๑ - ม. ๖
จานวนห้องเรียน

หญิง
๓๘
๒๔
๓๑
๙๓

๓๔
๔๓
๔๑
๑๑๘

๗๒
๖๗
๗๒
๒๑๑

๒
๒
๒
๖

๑๔

๑๙

๓๓

๑

ม. ๕

๑๒

๑๗

๒๙

๑

ม. ๖

๑๗
๔๓

๒๗
๖๓

๔๔
๑๐๖

๒
๔

๑๓๖

๑๘๑

๓๑๗

๑๐

รวม
ม. ๔

รวม
รวมทั้งสิ้น
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๑.๑๓ .ข้อมูลเกี่ยวกับครู/บุคลากร
ผู้บริหารปัจจุบัน
1) ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายประยูร ใจภักดี
โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๒๗๘๑๖๔ e-mail: prayoon.angsila@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๗ เดือน
๒) รองผู้อานวยการโรงเรียน ๑ คน
๒.๑ ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยเอกสมชาย สุดชาติ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
โทรศัพท์
e-mail: amphaisakura@gmail.com
ประเภทบุคลากร
๑. ผู้บริหาร
๒. ครู
๓. พนักงานราชการ
๔. ครูอัตราจ้าง
๕. พนักช่างครุภัณฑ์
๖. พนักงานขับรถและยาม/พนักงาน
ราชการ
๗. ครูพี่เลี้ยง
๘. ครูธุรการ
รวม
นักเรียน
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน )
ชาย
หญิง
๒
๕
๑๗
๒
๑
๑
-

รวม
๒
๒๒
๒
๑
๑

-

-

-

-

๑

๑

๙

๒๐

๒๙

๗๕

๑๐๗

๑๘๒

๓๙

๖๑

๑๐๐

๑๑๔

๑๖๘

๒๘๒
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๑.๑๔ ตารางแสดงจานวน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
รวม

จานวน (คน)
ชาย หญิง รวม
๓
๕
๖
๔ ๑๕ ๒๑
๒
๒
๙ ๒๐ ๒๙

หมายเหตุ
-

-

๑.๑๕ ตารางแสดงจานวนตาแหน่งครู บุคลากร จาแนกตามระดับ
จานวน (คน)
ตาแหน่ง /วิทยฐานะ
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
คศ.๓ / ชานาญการพิเศษ
คศ.๒ / ชานาญการ
ครู / คศ.๑
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ช่างครุภัณฑ์
ครูอัตราจ้าง
พนักงานขับรถ
ครูธุรการ/ครูพี่เลี้ยง
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)
รวม

ชาย
๑
๑
๓
๒
๑
๑
๙

หญิง
๕
๑
๘
๓
๒
๑
๒๐

รวม
๑
๑
๘
๑
๘
๕
๓
๑
๑
๒๙

ร้อยละ

~8~

๑.๑๖ ตารางแสดงจานวนครู - อาจารย์ จาแนกตามสายงาน
สายงาน
๑. บริหาร
๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
๔.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๕.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๖.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๗.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๘.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
๙.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑๐.สนับสนุนการศึกษา
รวม

จานวน (คน)
ชาย
หญิง
๒
๒
๑
๒
๕
๑
๓
๓
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๒
๑
๙
๒๐

รวม
๒
๒
๓
๕
๔
๓
๒
๓
๒
๓
๒๙
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ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ที่

ชื่อ -สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นายประยูร ใจภักดี
ว่าที่ร้อยเอกสมชาย สุดชาติ
นายมานพ แสวงศรี
นางจันทรา ฉัตรสุวรรณ
นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง
นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทอง
นางกาญจนา เชื้อประทุม
นายศิกษก พันธ์ใหญ่
นางสาวจันทิมา ทองใบ
นางสาวกษมล ดอนแก้ว
นางภัทรนัน ประชุมรักษ์
นางสาวสิริวรรณ บุญครอง
นางสาวพิชญ์ณภัทร ทองคา
นางสาวมยุรี นิลสนธิ์
นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีหาสาร
นางสาวธนภรณ์ มณีภาค
นางสาวยุพาภรณ์ อาจหาญ
นางสาวชญาภา บุดดาสิงห์
นางสาวมะลิวัลย์ แพงดี
นางสาวชนนิกานต์ บุญชิต

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
๓๓๔๐๑๐๐๕๙๖๔๓๘
๓๑๐๐๙๐๑๙๕๘๒๒๔
๓๓๔๑๑๐๐๕๒๐๒๒๐
๓๓๔๐๑๐๐๘๑๖๐๑๒
๓๓๔๐๑๐๐๐๘๘๑๓๑
๕๓๔๙๙๐๐๐๑๘๐๗๗
๓๓๔๒๐๐๐๑๗๓๐๗๓
๓๓๔๐๑๐๐๔๘๕๕๒๑
๑๓๔๙๗๐๐๐๐๔๗๓๘
๓๓๔๒๐๐๐๒๖๓๔๐๔
๓๓๔๒๐๐๐๒๑๕๒๓๐
๓๓๔๙๙๐๐๕๖๔๕๕๕
๒๓๔๐๗๐๐๐๙๓๔๗๓
๑๓๔๑๕๐๐๑๐๒๓๓๐
๕๓๔๐๗๐๐๐๑๔๗๗๑
๓๓๔๑๐๐๐๐๓๓๗๑๘
๓๓๔๐๗๐๑๓๗๓๒๖๓
๑๓๔๑๙๐๐๐๘๕๑๗๓
๑๓๔๙๙๐๐๑๕๓๘๐๐

ตาแหน่ง
ผอ.
รองผอ.
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

อันดับ
(คศ.)
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๑
คศ.๑
คศ.๑
คศ.๑
คศ.๑
คศ.๑
คศ.๑
คศ.๑
-

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.บ
ศศ.บ.
พธ.บ.
คศ.บ.
วท.บ
ศษ.ม.
วท.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ม.
กศ.ม.
ศษ.ม.
วท.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
วก.บ..
คศ.บ.
วท.บ.
ศษ.บ.

การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ
คหกรรม
เคมี
การบริหารการศึกษา

ประจากลุ่มสาระ

สุขศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพ
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ
การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย
เคมี
วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เคมีการเกษตร
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศึกษา

สอนวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพ
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
เคมี
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ชีววิทยา
สังคมศึกษา

วัน/เดือน/
ปีเกิด
๑๖/๐๔/๑๖
๒๐/๐๑/๐๓
๑๘/๐๘/๑๐
๑๔/๐๑/๑๔
๑๖/๐๕/๑๔
๑๓/๐๖/๑๘
๑๔/๐๗/๑๕
๐๙/๐๒/๒๔
๑๓/๐๕/๒๘
๐๗/๐๙/๑๙
๑๒/๑๑/๑๗
๑๒/๐๔/๒๖
๐๑/๐๒/๒๙
๑๑/๐๓/๓๐
๑๓/๐๘/๒๒
๑๙/๐๔/๒๖
๑๒/๐๒/๑๗
๐๕/๐๕/๒๙
๑๙/๐๙/๒๙

วัน/เดือน/ปี
ที่บรรจุ
๐๗/๐๓/๔๐
๑๙/๑๒/๓๗
๒๙/๐๕/...
๐๑/๑๐/๔๗
๑๕/๐๗/...
๐๑/๐๕/...
๑๙/๐๙/...
๐๑/๑๒/๔๗
๐๒/๐๖/๕๑
๐๒/๐๕/๕๔
๒๖/๑๒/๔๕
๐๘/๑๒/๔๙
๑๑/๐๗/๕๔
๐๖/๐๗/๕๙
๑๓/๐๖/๕๗
๒๐/๐๑/๕๘
๐๑/๑๒/๕๘
๐๑/๑๒/๕๘
๐๑/๑๒/๕๙
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ที่
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
นายสยาม ยุพลบุญ
๑๔๖๙๙๐๐๒๑๖๘๒๗
นายประกาศิต คาภา
๑๓๓๐๓๐๐๑๓๒๘๓๕
นางสาวกิติยา พารา
๑๓๓๑๔๐๐๐๕๙๕๕๖
นางสาวสุนสิ า สิงห์โต
๑๓๓๐๖๐๐๐๖๑๑๘๙
นางสาวมัลลิกา เจริญลอย
๓๓๔๐๒๐๐๐๔๐๐๒๔
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยาบุญรมย์ ๑๓๔๐๑๐๐๐๐๕๔๖๘
นางสาวครองขวัญ รังษี
๑๓๔๙๙๐๐๒๓๐๔๓๐
นายบุญเพ็ง กิ่งทอง
๓๓๔๐๒๐๐๐๗๗๗๖๗
นายอุดร พันธ์คา
๕๓๔๒๐๐๐๐๒๕๑๐๑
ชื่อ -สกุล

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานฯ
พนักงานฯ
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจา

พนักงานฯ

อันดับ
(คศ.)
-

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

ประจากลุ่มสาระ

สอนวิชา

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
บช.บ.
คศ.บ.
ม.๖
ม.๖

ดนตรีศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
นาฎศิลป์
การจัดการ
-

ศิลปะ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
-

ดนตรี
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ดนตรีนาฏศิลป์
สุขศึกษา
-

วัน/เดือน/
ปีเกิด
๒๖/๑๑/๓๕
๐๘/๐๑/๓๓
๒๙/๐๑/๓๓
๒๑/๐๒/๓๔
๐๓/๐๗/๒๒
๒๔/๐๓/๒๗
๑๑/๐๔/๓๑
๑๔/๐๘/๑๖
๒๑/๑๒/๑๐

วัน/เดือน/ปี
ที่บรรจุ
๐๓/๑๐/๕๙
๐๙/๐๕/๖๐
๐๙/๐๕/๖๐
๐๙/๐๕/๖๐
๑๓/๐๖/๕๔
๑๑/๐๘/๕๔
๐๑/๐๘/๕๔
๐๑/๑๐/๔๙
๐๘/๐๙/๔๐
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๑.๑๗ อาคารสถานที่
๑. อาคารเรียน/ห้องเรียน อาคารประกอบ
๑.อาคารเรียน
๒.อาคารประกอบ
๓.ห้องน้าห้องส้วมนักเรียน
๔.บ้านพักครู
๕.บ้านพักนักการภารโรง
๖.โรงอาหาร
๗.โรงฝึกงาน
๘.หอประชุม
๒. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๑. แปลงเกษตร
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๓. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
๔. ห้องสมุด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๓
๑
๑
-

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

๓ สนามกีฬา
๑. สนามฟุตบอล ขนาด ๙๐ x ๑๑๐ เมตร จานวน ๑ สนาม
๒. สนามบาสเก็ตบอล คสล.
จานวน ๑ สนาม

ความสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงานโรงเรียน
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วิสัยทัศน์ : โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม จัดศึกษาได้มาตรฐานแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนทุก
คนได้รับการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา

เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

๓. พัฒนาครูและ
๓. ครูได้รับการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา องค์ความรู้และ
ของโรงเรียนให้สามารถ สมรรถนะของครู
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักสูตรโรงเรียน

กลยุทธ์ระดับองค์กร
๑. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการสู่มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์แผนงาน
๑. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการ
ตามเกณฑ์คุณภาพแห่ง
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
๒. ปลูกฝังคุณธรรม
๓. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะอันพึง
ตามหลักปรัชญา
ประสงค์
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. สนับสนุนและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๓. พัฒนาครูและ
๕. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนให้สามารถ ให้มีศักยภาพจัดการ
จัดการเรียนการสอนโดย เรียนรู้ตามหลักสูตร
ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียน

๔. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างมี
ส่วนร่วม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. มีระบบบริหาร
จัดการตามเกณฑ์
คุณภาพแห่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน

๔. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ
จัดการ
๕. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามเกณฑ์
คุณภาพแห่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ระดับองค์กร

๖. พัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการตามมาตรฐาน
๗. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์
คุณภาพแห่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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๕. พัฒนาระบบการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง

๕. มีระบบการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง
ชุมชนมีส่วนร่วม

๖. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการมีส่วน
ร่วม และวิถีชีวิตร่วม
ภาคี เครือข่ายร่วมกัน
พัฒนา

๘. เสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือ
ในการให้บริการทาง
การศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับองค์กรนั้น
๙. ส่งเสริม สนับสนุน การ
ใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอน

แนวทางการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์โรงเรียน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑
กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
๑. มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการสู่
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

๑.มุ่งพัฒนาผู้

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
๑. ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการตามเกณฑ์
คุณภาพแห่ง
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. พัฒนาหลักสูตร

กลยุทธ์ระดับโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑.โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ
-กิจกรรมวัดผลประเมินผล
-กิจกรรมพัฒนางานธุรการวิชาการ
-กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒. โครงการพัฒนางานห้องสมุด
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๖๐ นาที
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
-จัดทาสื่อส่งเสริมการอ่าน
-กิ จ กรรมพั ฒ นามุ ม อาเซี ย นและ มุ ม เศรษฐกิ จ
พอเพียง
-กิจกรรมงานบริการและลงทะเบียน
๓. โครงการเสริมสร้างทักษะกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
-กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
-กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
-กิจกรรมทัศนศึกษา
-กิจกรรมค่ายคุณธรรม
-กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
-กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-กิจกรรมที่ ๑ จัดค่ายวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ
-กิจกรรมที่ ๒ สอนซ่อม-เสริมความรู้ทางวิชาการ
-กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาสื่อการสอน
๕. โครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
-กิจกรรมที่ ๑ แนะแนว
-กิจกรรมที่ ๒ ปฐมนิเทศ
-กิจกรรมที่ ๓ ปัจฉิมนิเทศ
๖.โครงการพาหนะรับส่งนักเรียน

ครูกาญจนา

๑.โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ

ครูกาญจนา

ครูเฉลิมขวัญ

ครูศิกษก
ครูศิกษก
ครูมานพ
ครูศิกษก
ครูอภิสิทธิ์
ครูวิลาวัลย์
ครูวิลาวัลย์
ครูมะลิวัลย์

ครูวิลาวัลย์

ครูมยุรี
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชา
การสู่มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
และกระบวนการ
เรียนรู้

กลยุทธ์ระดับโครงการ/กิจกรรม

-กิจกรรมวัดผลประเมินผล
-กิจกรรมพัฒนางานธุรการวิชาการ
-กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒. โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียนสู่ประชาคม
อาเซียน
-กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นอาเซียนใน
โรงเรียน/พัฒนาสื่อการเรียนรู้อาเซียน
-กิจกรรมกิจกรรมวันอาเซียน
๓. โครงการเสริมสร้างการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
-กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๒.ปลูกฝังคุณธรรม ๓. พัฒนาคุณธรรม ๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม และ
จริยธรรม และ
-กิจกรรมไหว้พระวันสุดสัปดาห์
คุณลักษณะที่พึง คุณลักษณะอันพึง
-กิจกรรมวันสาคัญวัฒนธรรมชาวพุทธ
ประสงค์ ตามหลัก ประสงค์
-กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
-กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พอเพียง
๒. โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
-กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
-กิจกรรมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
๓. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียนใน
โรงเรียน
-กิจกรรมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
-กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา
๒.ปลูกฝังคุณ
๔. สนับสนุน และ
๑.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ธรรม จริยธรรม พัฒนาระบบดูแล
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจาภาคเรียน
และคุณลักษณะที่ ช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้ -กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
พึงประสงค์ ตาม เกณฑ์มาตรฐาน
๒.โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน
หลักปรัชญา
๓.โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ

ครูชนนิกานต์

ครูอภิสิทธิ์

ครูอภิสิทธิ์

ครูมานพ
ครูชญาภา

ครูชญาภา
ครูชญาภา
ครูสยาม
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
๓. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร
โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
๕. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีศักยภาพ
จัดการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

กลยุทธ์ระดับโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
-กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
-กิจกรรมการศึกษาดูงาน
๒. โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
๓. โครงการ การนิเทศภายใน
๔. โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
-กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
ครูชนนิกานต์

ครูกษมล
ครูวิลาวัลย์
ครุมัลลิกา
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๓. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์แห่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อน สู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์ระดับ
กลยุทธ์ระดับ
กลยุทธ์ระดับโครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
องค์กร
แผนงาน
๔. พัฒนาระบบ ๖. พัฒนาระบบ
๑. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT ครูจันทิมา
เทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -กิจกรรมการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT
สารสนเทศและ
เพื่อสนับสนุนการ
การสอนผ่านระบบ DLIT
การสื่อสารในการ บริหารจัดการตาม
-กิจกรรมการจัดซื้อคอมพิวเตอร์/ซอฟแวร์
จัดการ
มาตรฐาน
เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ
๕. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการตาม
เกณฑ์คุณภาพแห่ง
สานักงานคณะ
กรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร

๗. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
เกณฑ์คุณภาพแห่ง
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

๑. โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ ครูมัลลิกา
-กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากร
๓. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ครูจันทิมา
การศึกษา
-กิจกรรมรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ประจาปี (SSR)
-กิจกรรมการรับการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด
๔. โครงการพัฒนางานแผนงาน
ครูอภิสิทธิ์
-กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์
โรงเรียน/แผนปฏิบัติงานประจาปี
-กิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์

กลยุทธ์ระดับโครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
๖. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วม และวิถี
ชีวิตร่วมภาคี
เครือข่ายร่วมกัน
พัฒนา

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
๘. เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือในการให้บริการ
ทางการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษา
กับองค์กรนั้น

กลยุทธ์ระดับโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
-กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือของ
สมาคมผู้ปกครองและครู
-กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือของ
สมาคมศิษย์เก่า
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพงาน
ประชาสัมพันธ์
-กิจกรรมงานบริการเอกสาร ข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
๓. โครงการเสริมความรู้สุขอนามัยและ
โภชนาการโรงเรียน
-กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
-กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล
-กิจกรรมตรวจอาหาร
๔. โครงการส่งเสริมกิจสหกรณ์โรงเรียน
-กิจกรรมดาเนินการสหกรณ์ จัดทา
ตามระบบงานสหกรณ์โรงเรียน
๕. โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป
-กิจกรรมพัฒนางานธุรการ
-กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
ครูธนภรณ์

ครูยุพาภรณ์

ครูสิริวรรณ

ครูจันทรา
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
๖. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วม และวิถี
ชีวิตร่วมภาคี
เครือข่ายร่วมกัน
พัฒนา

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
๙. ส่งเสริม สนับสนุน
การใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียน
การสอน

กลยุทธ์ระดับโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนางานห้องสมุด
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๖๐ นาที
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
-จัดทาสื่อส่งเสริมการอ่าน
-กิ จ กรรมพั ฒ นามุ ม อาเซี ย นและ มุ ม
เศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมงานบริการและลงทะเบียน
๓. โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
การศึกษา
-กิจกรรมจัดซื้อ ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
โสต
๔. โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค
-กิจกรรมจ่ายค่าสาธารณูปโภค
๕. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
๖. โครงการขยะรีไซร์เคิลในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครูเฉลิมขวัญ

ครูศิกษก

ครูมยุรี
ครูมานพ
ครูมานพ
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ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร/กลยุทธ์แผนงาน/โครงการกับมาตรฐานการศึกษา สพฐ
กลยุทธ์
กลยุทธ์
ระดับ
แผนงาน
โครงการ
องค์กรข้อที่ ข้อที่
๑
๑
๑.โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ
๒.โครงการพัฒนางานห้องสมุด
๓.โครงการเสริมสร้างทักษะกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

๑

๒

๒

มาตรฐาน
สพฐ

ยุทธศาสตร์สพฐ.

มาตรฐานที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๔.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มาตรฐานที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๕.โครงการพาหนะรับส่งนักเรียน

มาตรฐานที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๖.โครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖

๒

๑.โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ

มาตรฐานที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๓

๒.โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียนสู่ประชาคม
มาตรฐานที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔
อาเซียน
๓.โครงการเสริมสร้างการน้อมนาหลักปรัชญา มาตรฐานที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๑.โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๔

๓

๕

๔

๖

๕

๗

๒.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียนใน
โรงเรียน
๓.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๑.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางาน
วิชาการ
๑.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
๒.โครงการ การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๓.โครงการขับเคลื่อน PLC
๔.โครงการ การนิเทศภายใน
๑.โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพื่อ
จัดการเรียนรู้
๑.โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
๓.โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน

มาตรฐานที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕

มาตรฐานที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒
มาตรฐานที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖
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ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร/กลยุทธ์แผนงาน/โครงการกับมาตรฐานการศึกษา สพฐ
กลยุทธ์
กลยุทธ์
ระดับ
แผนงาน
องค์กรข้อที่ ข้อที่
๖

๖

๘

๙

โครงการ

มาตรฐาน
สพฐ

ยุทธศาสตร์สพฐ.

๔.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
๑.โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนา
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพงาประชาสัมพันธ์
๓.โครงการเสริมความรู้สุขอนามัยและ
โภชนาการโรงเรียน
๔.โครงการส่งเสริมกิจสหกรณ์โรงเรียน
๑.โครงการพัฒนางานห้องสมุด
๓.โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
การศึกษา

มาตรฐานที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๔.โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค

มาตรฐานที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖

๗.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม

มาตรฐานที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖

มาตรฐานที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖
มาตรฐานที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖
มาตรฐานที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔
มาตรฐานที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖
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ส่วนที่ ๓ ประมาณรายรับ รายจ่ายประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖๑
ตารางที่ ๑ ประมาณรายรับปีการศึกษา ๒๕๕๖๑
ประมาณรายรับปีการศึกษา
รายรับ
รวม
๒๕๕๖๑
ประเภทรายรับ
ปีการศึกษา
๒๕๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
๑. เงินงบประมาณ
๑.๑ บุคลากร
๑.๑.๑ เงินเดือน
๓,๘๓๑,๙๑๒ ๓,๘๓๑,๙๑๒
๓,๘๓๑,๙๑๒
๑.๑.๒ ค่าจ้างประจา
๑๓๑,๒๘๐
๑๓๑,๒๘๐
๑๓๑,๒๘๐
๑.๑.๓ ค่าจ้างชั่วคราว
๔๓๔,๘๒๐
๔๓๔,๘๒๐
๔๓๔,๘๒๐
๑.๑.๔ เงินเพิ่มจ่ายควบเงินเดือน
๑.๒ งบดาเนินงาน
๑.๒.๑ ค่าสาธารณูปโภค
๑.๒.๒ ค่าตอบแทน
๑.๒.๓ ค่าใช้สอย
๑.๒.๔ ค่าวัสดุ
๑.๓ งบเงินอุดหนุน
๑.๓.๑ อุดหนุนทั่วไปรายหัว
๑,๑๘๗,๕๔๘
๑,๑๘๗,๕๔๘
๑.๓.๒ อุดหนุนทั่วไป
ปัจจัยพื้นฐาน
๑.๔ งบเรียนฟรี ๑๕ ปี
๑.๔.๑ ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔๘,๐๖๐
๔๘,๐๖๐
๑.๔.๒ ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๑๐๓,๕๐๐
๑๐๓,๕๐๐
๑.๔.๓ ค่าหนังสือเรียน
๑๕๔,๔๒๒
๑๕๔,๔๒๒
๑.๔.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๐๐,๒๐๐
๑๐๐,๒๐๐
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ตารางที่ ๒ แสดงงบประมาณ งาน/โครงการ แยกตามกลุ่มงาน
๒.๑ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ รหัส ๐๑
ที่

งาน

๐๑๐๑
๐๑๐๒
๐๑๐๓
๐๑๐๔
๐๑๐๕
๐๑๐๖
๐๑๐๗
๐๑๐๘

โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
โครงการขับเคลื่อน PLC
โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียนสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการเสริมสร้างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โครงการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
โครงการการนิเทศภายใน
โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพื่อจัดการเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนางานห้องสมุด
โครงการเสริมสร้างทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม

๐๑๐๙
๐๑๑๐
๐๑๑๑
๐๑๑๒
๐๑๑๓
๐๑๑๔
๐๑๑๕
๐๑๑๖
๐๑๑๗
๐๑๑๘
๐๑๑๙
๐๑๒๐
๐๑๒๑

งบประมาณ
เงินอุดหนุน เรียนฟรี
๑๕ ปี
๘๓,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๕,๒๖๕
๕,๐๐๐
๘,๐๐๐
๓,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๘๘,๓๔๐
๓๕๖,๒๖๕ ๘๘,๓๔๐

ผู้รับผิดชอบ
ครูกาญจนา
ครูกาญจนา
ครูภัทรนัน
ครูอภิสิทธิ์
ครูชญาภา
ครูสิริวรรณ
ครูสยาม
ครูวิลาวัลย์
ครูมานพ
ครูจันทิมา
ครูมะลิวัลย์
ครูวิลาวัลย์
ครูจันทิมา
ครูชนนิกานต์
ครูอภิสิทธิ์
ครูเฉลิมขวัญ
ครูกษมล
ครูวิลาวัลย์
ครูจันทิมา
ครูจันทิมา
ครูเฉลิมขวัญ
ครูศิกษก

๒.๒ งบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล รหัส ๐๒
ที่
๐๒๐๑
๐๒๐๒

งาน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
รวม

งบประมาณ
เงิน
เรียนฟรี
อุดหนุน
๑๕ ปี
๓๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
๓๖,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
ครูชนนิกานต์
ครูมัลลิกา
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๒.๒ งบประมาณ กลุ่มงานบริหารงาน งบประมาณ รหัส ๐๓
ที่
๐๓๐๑
๐๓๐๑

งาน
โครงการส่งเสริมพัฒนางานงบประมาณ
โครงการส่งเสริมพัฒนางานแผนงาน
รวม

งบประมาณ
เงิน
เรียนฟรี
อุดหนุน
๑๕ ปี
๑๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๓,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
ครูมยุรี
ครูอภิสิทธิ์

๒.๔ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๔
ที่
๐๔๐๑
๐๔๐๒
๐๔๐๓
๐๔๐๔
๐๔๐๕
๐๔๐๖
๐๔๐๗
๐๔๐๘
๐๔๐๙
๐๔๐๑๐
๐๔๐๑๑
๐๔๐๑๒
๐๔๐๑๓
๐๔๐๑๔
๐๔๐๑๕
๐๔๐๑๖

งาน
โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
โครงการขยะรีไซร์เคิลในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียน
โครงการส่งเสริมกิจสหกรณ์โรงเรียน
โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพงานประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
โครงการสนับสนุนพาหนะรับส่งนักเรียน
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียนในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค
โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญชองชาติ
โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน
รวม

งบประมาณ
เงินอุดหนุน เรียนฟรี
๑๕ ปี
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๖,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๙,๑๓๒
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๒๙๙,๑๓๒

ผู้รับผิดชอบ
ครูมานพ
ครูมานพ
ครูธนภรณ์
ครูมานพ
ครูสิริวรรณ
ครูจันทรา
ครูศิกษก
ครูยุภาภรณ์
ครูมานพ
ครูสยาม
ครูชญาภา
ครูสยาม
ครูชญาภา
ครูมยุรี
ครูพิชญ์ณภัทร
ครูสยาม

~ 25 ~
ตารางที่ ๓ แสดงงบประมาณ งาน/โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ
กิจกรรมวัดผลประเมินผล
กิจกรรมพัฒนางานธุรการวิชาการ
กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๓. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๔. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
๕. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๖. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๗. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
๘. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๙. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
๑๐. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ
๑๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมสอนเสริม
กิจกรรมค่ายวิชาการ

เงินอุดหนุน
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๑

๘๓,๐๐๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๑

อื่นๆ

ระยะเวลาดาเนินการ

๖๐,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๓๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๕,๒๖๕

๒๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

-

ผู้รับผิดชอบ

ครูกาญจนา
ครูกษมล
ครูมะลิวัลย์
ครูสุนิสา
ครูกาญจนา
ครูกาญจนา
ครูภัทรนัน
ครูอภิสิทธิ์
ครูชญาภา
ครูสิริวรรณ
ครูสยาม
ครูศิกษก
ครูมานพ
ครูมะลิวรรณ
ครูวิลาวัลย์
ครูมะลิวัลย์
ครูวิลาวัลย์
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๑๒. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
๑๓. โครงการขับเคลื่อน PLC
๑๔. โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียนสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาเซียนในโรงเรียน
กิจกรรมกิจกรรมวันอาเซียน
๑๕. โครงการเสริมสร้างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมการการเรียนการสอนบูรณาการเศรษกิจพอเพียง
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๖. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมไหว้พระวันสุดสัปดาห์
กิจกรรมวันสาคัญวัฒนธรรมชาวพุทธ
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
๑๗. โครงการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรมส่งเสริมให้ครูค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๑๘. โครงการ การนิเทศภายใน
กิจกรรมกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน
๑๙. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพื่อจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT การสอนผ่านระบบ DLIT

๘,๐๐๐

๙,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๓,๐๐๐
๘,๐๐๐

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๑๗,๐๐๐

๒,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๑๕,๐๐๐

๖,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๓,๐๐๐ ๕,๒๖๕

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๓,๐๐๐

๔,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๓๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

ครูวิลาวัลย์
ครูวิลาวัลย์
ครูวิลาวัลย์
ครูวิลาวัลย์
ครูวิลาวัลย์
ครูชนนิกานต์
ครูชนนิกานต์
ครูชนนิกานต์
ครูอภิสิทธิ์
ครูอภิสิทธิ์
ครูอภิสิทธิ์
ครูเฉลิมขวัญ
ครูเฉลิมขวัญ
ครูอภิสิทธิ์
ครูเฉลิมขวัญ
ครูเฉลิมขวัญ
ครูอภิสิทธิ์
ครูกษมล
ครูกษมล
ครูวิลาวัลย์
ครูวิลาวัลย์
ครูจันทิมา
ครูจันทิมา

~ 27 ~
๒๐. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมการจัดทารายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจาปี (SSR)
กิจกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
๒๑. โครงการพัฒนางานห้องสมุด
กิจกรรมรักการอ่านส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือ
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
กิจกรรมพัฒนาครูเรื่องการจัดทาสื่อส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมที่พัฒนามุมส่งเสริมอาเซียนและเศรษฐกิจพอเพียง
๒๒. โครงการเสริมสร้างทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรม(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
๒๓. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม การศึกษาดูงาน
กิจกรรม การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
๒๔. โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
๒๕. โครงการส่งเสริมพัฒนางานงบประมาณ
กิจกรรม การบริหารจัดการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์
กิจกรรม การบริหารจัดการด้านการเงิน/บัญชี

๔,๐๐๐

๕,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๔๔,๑๗๐

๓๐,๐๐๐

๖,๐๐๐
๑๑,๐๐๐

๒๓,๐๐๐

๓,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๕๙,๐๔๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

ครูจันทิมา
ครูจันทิมา
ครูจันทิมา
ครูเฉลิมขวัญ
ครูเฉลิมขวัญ
ครูเฉลิมขวัญ
ครูเฉลิมขวัญ
ครูเฉลิมขวัญ
ครูเฉลิมขวัญ
ครูศิกษก
ครูศิกษก
ครูมานพ
ครูศิกษก
ครูวิลาวัลย์
ครูชนนิกานต์
ครูชนนิกานต์
ครูชนนิกานต์
ครูชนนิกานต์
ครูมัลลิกา
ครูมยุรี
ครูยุพาภรณ์
ครูกิติยา
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๒๖. โครงการส่งเสริมพัฒนางานแผนงาน
กิจกรรม การจัดทาแผนกลยุทธ์โรงเรียน/การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี
กิจกรรมการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
กิจกรรมการประชุมสรุปผลการพัฒนาคุณภาพประจาปี
๒๗. โครงการโรงเรียนสีขาว
กิจกรรมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมพัฒนาผู้นาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
๒๘. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
กิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือของสมาคมผู้ปกครองและครู
กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือของสมาคมศิษย์เก่า
กิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ
๒๙. โครงการขยะรีไซร์เคิลในสถานศึกษา
๓๐. โครงการพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียน
กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล
กิจกรรมงานโภชนาการโรงเรียน
๓๑. โครงการส่งเสริมกิจสหกรณ์โรงเรียน
กิจกรรมดาเนินการสหกรณ์ จัดทาตามระบบงานสหกรณ์โรงเรียน
๓๒. โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา
กิจกรรมจัดซื้อ ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯ
๓๓. โครงการพัฒนาศักยภาพงานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานบริการเอกสาร ข่าว ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

๒,๐๐๐

๓,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๖,๐๐๐

๓,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๒,๐๐๐
๖,๐๐๐

๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

-

-

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๔,๐๐๐

๓,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๔,๐๐๐

๓,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

ครูอภิสิทธิ์
ครูอภิสิทธิ์
ครูอภิสิทธิ์
ครูอภิสิทธิ์
ครูมานพ
ครูมานพ
ครูมานพ
ครูธนภรณ์
ครูธนภรณ์
ครูธนภรณ์
ครูธนภรณ์
ครูธนภรณ์
ครูมานพ
ครูสิริวรรณ
ครูสิริวรรณ
ครูสิริวรรณ
ครูภัทรนัน
ครูจันทรา
ครูจันทรา
ครูศิกษก
ครูศิกษก
ครูยุพรภรณ์
ครูยุพรภรณ์
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กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสานักงาน งานประชาสัมพันธ์
๓๔. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๑๓๒
กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ห้องเรียน ห้องพักครู
ห้องน้าฯลฯ
๓๕. โครงการสนับสนุนพาหนะรับส่งนักเรียน
๒๙,๑๓๒ ๒๐,๐๐๐
๓๖. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียนในโรงเรียน
๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมประชุมสภานักเรียน
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓๗. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจาภาคเรียน
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
๓๘.โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป
๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐
กิจกรรมพัฒนางานธุรการ
กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ
๓๙. โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค
๑๗๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐
กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
๖,๐๐๐
๔๐. วันสาคัญของชาติ
๔,๐๐๐

พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

ครูยุพรภรณ์
ครูมานพ
ครูมานพ
ครูมยุรี
ครูชญาภา
ครูชญาภา
ครูชญาภา
ครูสยาม
ครูชญาภา
ครูชญาภา
ครูชญาภา
ครูมานพ
ครูครองขวัญ
ครูธนภรณ์
ครูมยุรี
ครูมยุรี
ครูพิชญ์ณภัทร
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาเภอตาลสุม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ............../๒๕๖๑
วันที่
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
...........................................................................................................................................................................
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

จานวน ๑ ชุด

ด้วย โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาโดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษา
โดยพิจารณาข้อเสนอแนะในรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(
องค์การมหาชน ) สมศ. ในรอบที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะของมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มี
โครงการ กิจกรรมรองรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานนั้น
โรงเรียนได้นาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาครั้งนี้ในวันที่
พฤษภาคม ๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
( ลงชื่อ )
( นายประยูร ใจภักดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
ความเห็นชอบประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
( ลงชื่อ
( นายคาดี สมสุข )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คาสั่งโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
ที่ ๗๗ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
*********************************
ด้วยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ดาเนินจัดทาแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการใช้เงินงบประมาณของโรงเรียนให้สอดคล้องตามกรอบ
นโยบายการบริหาร การพัฒนาการศึกษา ทิศทางในการจัดการศึกษา และแนวทางการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายประยูร
ใจภักดี
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานการการ
๑.๒ ว่าที่ร้อยเอกสมชาย สุดชาติ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายมาณพ
แสวงศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๑.๔ นางวิลาวัลย์
ขมิ้นทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๑.๕ นายอภิสิทธิ์
แสงสว่าง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา อานวยความสะดวก และวางแผนการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
๒. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย
๒.๑ นายประยูร
ใจภักดี
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานการการ
๒.๒ ว่าที่ร้อยเอกสมชาย สุดชาติ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายมาณพ
แสวงศรี
ครูคศ.๓
กรรมการ
๒.๔ นางวิลาวัลย์
ขมิ้นทอง
ครูคศ.๓
กรรมการ
๒.๕ นางจันทรา
ฉัตรสุวรรณ
ครูคศ.๓
กรรมการ
๒.๖ นายศิกษก
พันธ์ใหญ่
ครูคศ.๓
กรรมการ
๒.๗ นางกาญจนา
เชื้อประทุม
ครูคศ.๓
กรรมการ
๒.๘ นางสาวจันทิมา ทองใบ
ครูคศ.๓
กรรมการ
๒.๙ นางสาวกษมล
ดอนแก้ว
ครูคศ.๓
กรรมการ
๒.๑๐นางภัทรนัน
ประชุมรักษ์ ครูคศ.๒
กรรมการ
๒.๑๑นางสาวสิริวรรณ บุญครอง
ครูคศ.๑
กรรมการ
๒.๑๒นางสาวพิชญ์ณภัทร ทองคา
ครูคศ.๑
กรรมการ
๒.๑๓นางสาวมยุรี
นิลสนธ์
ครูคศ.๑
กรรมการ
๒.๑๔นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีหาสาร
ครูคศ.๑
กรรมการ
๒.๑๕นางสาวธนภรณ์ มณีภาค
ครูคศ.๑
กรรมการ
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๒.๑๖นางสาวยุพาภรณ์ อาจหาญ
ครูคศ..๑
กรรมการ
๒.๑๗นางสาวชญาภา บุดดาสิงห์
ครูคศ.๑
กรรมการ
๒.๑๘นางสาวมะลิวัลย์ แพงดี
ครูคศ.๑
กรรมการ
๒.๑๙นางสาวชนนิกานต์ บุญชิต
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๒๐นายประกาศิต
คาภา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๒๑นางสาวกิติยา
พารา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๒๒นางสาวสุนิสา
สิงโต
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๒๓นางสาวมัลลิกา เจริญลอย
พนักงานราชการ
กรรมการ
๒.๒๔ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยาบุญรมย์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๒.๒๕นางสาวครองขวัญ รังษี
ครูธุรการ
กรรมการ
๒.๒๖นายอภิสิทธิ์
แสงสว่าง
ครูคศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปี ให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มงาน และพิจารณาเพิ่มหรือ
ปรับลดงบประมาณตามโครงการตามที่ได้เสนอมา
๓. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์และควบคุมงบประมาณตามโครงการ ประกอบด้วย
๓.๑ ว่าที่ร้อยเอกสมชาย สุดชาติ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวยุพาภรณ์ อาจหาญ
ครูคศ.๑
กรรมการ
๓.๓ นางสาวมยุรี
นิลสนธ์
ครูคศ.๑
กรรมการ
๓.๔ นายประกาศิต
คาภา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยาบุญรมย์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๓.๖ นายอภิสิทธิ์
แสงสว่าง
ครูคศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๓.๕ นางสาวธนภรณ์ มณีภาค
ครูคศ.๑
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมงานโครงการและจัดพิมพ์โครงการที่ได้เสนอพิจารณาอนุมัติ และควบคุมงบประมาณของ
โครงการให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยคาสั่งนี้ร่วมประชุมดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบราชการ อย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖๑

(นายประยูร ใจภักดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

