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            บันทึกความเห็นชอบ 
  ตามท่ีโรงเรียนภูพระวิทยาคมได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนภูพระวิทยาคมปีการศึกษา 
 2564  เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
รวมท้ังมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานการด าเนินงานของโรงเรียน ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน  ผู้รับบริการและชุมชน  อีกท้ังจัดใหม้ีการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมและสรุปผลการ
ประเมิน  จัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเองประจ าปี (Self Assessment Report : SAR) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้รับทราบแนววิธีการ มาตรฐานในการด าเนินการ และได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการดังกล่าว ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงายงหน่วยงานต้นสังกัด
และน าเสนอต่อสาธารณะชนได้ 
      
    
            
                                             ลงช่ือ      ผู้เห็นชอบ 
               (นายกฤช  แสงนาฝาย) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                     โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(SAR ฉบับผู้บริหาร) 

โรงเรียนภูพระวิทยาคมได้ด าเนินงานพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามระบบงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามกฎกระทรวง เรือ่ง การประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2563 ดังนี ้

1. ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา 
2. ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานถานศึกษาตามบริบท 
3. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
4. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
6. แต่งต้ังคณะกรรมการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
7. ก าหนดวิธีการและเครื่องมือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
8. ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
9. รายงานผลการประเมินตนเอง และน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
1. เป้าหมายและผลการด าเนินงาน 

ตามท่ีโรงเรียนภูพระวิทยาคมได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ผลท่ีได้อยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งแบ่งตามมาตรฐานการศึกษาช้ันพื้นฐานได้ดังนี้ 

 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ (ระดับ 4) ดีเลิศ (ระดับ 4) 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ (ระดับ 4) ดีเลิศ (ระดับ 4) 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ (ระดับ 4) ดีเลิศ (ระดับ 4) 

ผลการประเมินโดยรวม ดีเลิศ (ระดับ 4) ดีเลิศ (ระดับ 4) 
 จากตารางมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนภูพระวิทยาคมได้ก าหนดเป้าหมายแต่ละ 
มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ผลท่ีได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ได้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 ระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้ผลการประเมินอยู่ ในระดับ ดีเลิศ สรุป
ภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐานมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 
2. หลักฐานสนับสนุน  
 โรงเรียนภูพระวิทยาคมได้มีการก าหนดแผนเพื่อด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล การด าเนินโครงการและกิจกรรม ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆร้อยละ 100 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด ท้ังนี้อาจมี
การปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
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โรงเรียนภูพระวิทยาคมมีด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการจัดการเรียนรู้
แบบActive learning มีการเรียนรู้ผ่านลงมือปฏิบัติจริง ประเมินผลตามสภาพจริง มีจุดแข็งท่ีใช้พื้นท่ีเป็นฐานในการ
เรียน มีการจัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป มีจ านวน ร้อย
ละ 43 ผลการประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 76.45 ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงขึ้นช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปี
ล่าสุด วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียสูงขึ้นร้อยละ 0.27 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉล่ียสูงขึ้นร้อยละ 2.99 คะแนน
ค่าเฉล่ียทุกวิชา ลดลงร้อยละ 2.08 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาภาษไทย คะแนนเฉล่ียสูงขึ้นร้อยละ  8.07 วิชา
สังคมศึกษา คะแนนเฉล่ียสูงขึ้นร้อยละ 0.91 คะแนนเฉล่ียทุกวิชาสูงขึ้น ร้อยละ 0.37  นักเรียนจบการศึกษา ม. 3 
จ านวน 23 คน จากนักเรียนท้ังหมด 25 คนคิดเป็นร้อยละ 92  นักเรียนจบการศึกษา ม. 6 จ านวน 6 คน จาก
นักเรียนท้ังหมด 6 คนคิดร้อยละ 100  นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อ ร้อยละ 100 

โรงเรียนภูพระวิทยาคมส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งนักเรียน
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขต ได้รับเหรียญทองจ านวน 8 กิจกรรม ได้รับเหรียญเงิน
จ านวน 4 กิจกรรม ได้รับเหรียญทองแดงจ านวน 6 กิจกรรม  
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จากผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้วางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 เพื่อให้บรรลุตาม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ด าเนินการตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ตามท่ี
ก าหนดไว้  คือ ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและสร้างความ
ตระหนักในชุมชน  เน้นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  เน้นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขภายใต้สภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา  ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันได้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน  
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุขและมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้สรุปการวางแผนการจัดการศึกษาในอนาคตไว้ดังนี้ 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
2.  จัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม 
 
 
 

 
ลงช่ือ        
          ( นายสุรชัย  บัวจูม ) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
        20 / พฤษภาคม / 2565 
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ค าน า 
เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อ

รายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนภูพระวิทยาคม ในประจ าปีการศึกษา 2564  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561 ท่ีก าหนดให้
สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
  เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร 
นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานท่ี ชุมชน ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนภูพระวิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหวังเป็นอย่างยิ่งกว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 
 
 

               โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
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ตอนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
       ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนภูพระวิทยาคม    ท่ีอยู่ เลขท่ี 84  หมู่ 6  ต าบลนาเสียว  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000  โทรศัพท์ 044-810436   
website http://www.phupraschool.ac.th/ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
เปิดสอนต้ังแต่   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    
มีเขตพื้นท่ีบริการ  6  หมู่บ้าน ได้แก่บ้านนาไก่เซา  บ้านนาวัง  บ้านนาเสียว  บ้านนาสีนวล  บ้านไทรงาม             
และบ้านซับม่วง   

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
2. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา แบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 

1. ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
2. ฝ่ายวิชาการ 
3. ฝ่ายงบประมาณ 
4. ฝ่ายบิหารบุคคล 

 

ร.ร.ภูพระวิทยาคม 

วัดศิลาอาสน์(ภูพระ) 
แยกทางเข้า ร.ร. 

ร.ร. บ้านนาวัง 

http://www.phupraschool.ac.th/


2 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
30 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

นักเรียน 

1.งานสารบรรณ 

2.งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 

3.งานแผนงาน 
4.งานประกันคุณภาพการศึกษา 

5.งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

6.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
7.งานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

8.งานงานระเบียบวินัย 

9.งานปฏิคม 

10.งานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

11.งานโรงเรียนกับชุมชน 

12.งานโสตทัศนูปกรณ์ 
13.งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

14.งานสาธารณูปโภค 

15.งานอนามัยโรงเรียน 

16.งานโภชนาการ 

17.งานสารสนเทศ 

18.งานปะชาสัมพันธ์ 

 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. งานจัดการเรียนการสอน 
4. งานวัดและประเมินผล 
5. งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 
6. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
7. งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
8. งานนิเทศการศึกษา 
9. งานแนะแนว 
10.งานการรับนักเรียน 
11.งานจดท าส ามะโนผู้เรียน 
12.งานกองทุนเพ่ือการศึกษา 
13.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 
14.งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 
15.งานส่งเสริมและบริการทางวิชาการ 
16.งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้
17.งานประเมินผลงานฝ่าย 
 

1.งานแผนงานฝ่ายบุคลากรและ
งบประมาณ 

2.งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงิน 

3.งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

4.งานการเงินและบัญชี 
5.งานบริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน 

6.งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

7.งานควบคุมภายใน 

8.งานประเมินผลฝ่าย 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

นายเสกสรรค์ อดุมทรัพย์ 

ฝ่ายวิชาการ 

นางกัลยาณี  พั้วพวง 

ฝ่ายงบประมาณ 

นางสาวเอมอร เสสจ าเริญ
จ าเริญ 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

นางเทวี มารดา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายสุรชัย  บัวจูม 

1. งานวางแผนอัตราก าลังงาน สรรหา 
บรรจุแต่งต้ัง และการลาออกจากราชการ 

2. งานการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. งานจัดระบบและจัดท าทะเบียนประวัติ 

4. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและสง่เสริมวิทยฐานะให้
สูงข้ึน 

5. งานวินัยและจรรยาบรรณ 

6. งานการปฏิบัติงาน การลา ของ
ข้าราชการครู นักการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง 

7. งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายบวร  คุ้มหมู่  

 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
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3. ข้อมูลบุคลากรสถานศึกษา  
           3.1 จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ 

ปีการศึกษา 2564 2 10 2 2 2 

         3.2 ผู้บริหาร  
ผู้อ านวยการโรงเรียน   นายสุรชัย  บัวจูม  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ศษ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนภพูระวิทยาคม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2565 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นายบวร  คุ้มหมู่           

วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2565 
         3.3 จ านวนครู 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ ปฏิบัติหน้าท่ี 

1. นายสุรชัย  บัวจูม ผู้อ านวยการ ศษ.ม. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. นายบวร  คุ้มหมู่ รองผู้อ านวยการ กศ.ม. รองผู้อ านวยการ 
3. นางกัลยาณี  พั้วพวง ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. กลุ่มบริหารวิชาการ 
4. นางเทวี  มาดา    ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. งานบุคคล,งานห้องสมุด 

5. นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. งานบริหารท่ัวไป,งานอาคารสถานท่ี  
6. นางเอมอร  เสสจ าเริญ ครูช านาญการ กศ.บ. งานการเงิน 
7. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน ครูช านาญการ ค.บ. งานบุคคล,งาน กยศ 

8. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม ครู ค.บ. งานวิชาการ 
9. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี ครู ค.บ. งานแผน,งานประกันคุณภาพการศึกษา 
10. นายนายพีรวัส ต้ังวานิชพงษ ์ ครูผู้ช่วย ศ.บ. งานกิจการนักเรียน,งานแผน 

11. นางสาววรรณภา ฉิมงาม ครูผู้ช่วย ค.บ. งานพัสดุ 

12. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ ครูผู้ช่วย ค.บ. งานการเงิน 

13. นางสุภญา  สุพล พนักงานราชการ ค.บ. งานแนะแนว 

14. นายสนธยา  เหิมหาญ พนักงานราชการ ค.บ. งานกิจการนักเรียน 

15. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ครูอัตราจ้าง ค.บ. งานโรงเรียนกับชุมชน,งานอนามัย 

16. นายภานุวัฒน์  เวียงสุข ครูอัตราจ้าง ค.บ. งานสารสนเทศ,งานทะเบียน 

17. นางสาวธนาพร  ใจรักษา ธุรการ ค.บ. งานสารบรรณ 

18. นายชุมพร ลีพิลา พนักงานขับรถยนต์ ม.3 พนักงานขับรถ 
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4. ข้อมูลนักเรียน  

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 จ านวนท้ังส้ิน 113 คน 

ระดับชั้น จ านวน(คน) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 22 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 26 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 6 

รวมทั้งสิ้น 113 
 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 ในจ านวนเนื้อที่  42  ไร่ประกอบด้วยอาคารสถานท่ีดังนี้ 
 อาคารเรียน    จ านวน  2 หลัง 
 อาคารฝึกงาน    จ านวน  1 หลัง 
 บ้านพักครู    จ านวน  1 หลัง 
 บ้านพักนักการภารโรง   จ านวน  1 หลัง 
 โรงอาหาร    จ านวน  1 หลัง 
 ห้องน้ าห้องส้วม    จ านวน  2 หลัง 
 ถังเก็บน้ าฝนฝ.33    จ านวน  2 ชุด 
 ถังเก็บน้ าประปาบาดาล   จ านวน  1 ถัง 
 สนามฟุตบอล    จ านวน  1 สนาม 
 สนามตะกร้อ    จ านวน  1 สนาม 
 สนามวอลเล่ย์บอล   จ านวน  1 สนาม 
 สนามบาสเกตบอลแบบ  FIFA  จ านวน  1 สนาม 
 สถานท่ีประดิษฐ์สถานโรงเรียน  จ านวน  1 สถานท่ี 
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แผนผังโรงเรียน 
 
6. ลักษณะของชุมชน 
 ชุมชนท่ีเป็นเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนท่ีมาใช้บริการการจัดการศึกษามีเพียง 6 หมู่บ้าน สภาพของ
ชุมชนแยกตามลักษณะ ดังนี ้
 1. ภูมิประเทศและภูมิอากาศพื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีราบสูงกึ่งเนินเขาเต้ียๆ สภาพดินเป็นดินกรวดปนทราย 
มีภูเขาแลนคาล้อมรอบและสภาวะเกือบแห้งแล้ง ฤดูร้อนจะร้อนมากและฤดูหนาวจะหนาวมาก มีป่าไม้ภูเขาและ
น้ าตกซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวคือ น้ าตกตาดฟ้า น้ าตกถ้ าเห้ียและโบราณสถานวัดพระพุทธบาทภูแฝด 
 2. สภาพเศรษฐกิจชุมชนส่วนมากยากจนพื้นท่ีการเกษตรไม่เพียงพอกับประชากรท าให้เดินทางไป
ท างานต่างถิ่นขายแรงงานต่างจังหวัดภาวะรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่ายมีหนี้สินจ านวนมากรายได้เฉล่ียไม่เกิน 
30,000 บาท/คน/ปี 
 3. สภาพสังคมส่วนมากเป็นสังคมเครือญาติเกื้อกูลสามัคคีกันแต่สภาพเศรษฐกิจตกต่ าจึงท าให้ปัจจุบัน
เป็นสังคมแบบเอาตัวรอดห่างเหินเพราะต้องไปท างานต่างถิ่นท าให้เกิดสังคมถดถอย เช่ือโชคลางการเส่ียงทาย 
 4. สภาพทางวัฒนธรรมส่วนมากนับถือศาสนาพุทธใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาในการส่ือสารและยังรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้สืบทอดตลอดมาประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไปคืองาน
เทศกาลท าบุญเดือน 3  และบุญเดือน 5  เป็นงานฉลองพระเจ้าองค์ต้ือซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
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6. ผลงานดีเด่น  
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

1 สังคมศึกษาฯ ประกวดมารยาทไทย  
ม.ต้น 

ทอง 1.ด.ช.ธันวา เพชรสายออ 
2.ด.ญ.อัจฉราพร  พาป้อ 

1.นายพีรวัส ต้ังวานิชกพงษ ์
2.นายสนธยา  เหิมหาญ 
 2 สังคมศึกษา ประกวดมารยาทไทย ม.

ปลาย 
ทอง 1.นายนพรัตน์  ภูทองปิด 

2.น.ส.สุจิตตรา   พาป้อ 

3 สังคมศึกษา การแข่งขันเล่านิทาน ม.
ปลาย 

ทอง 1. น.ส.ชนากานต์ เนื่องแก้ว 1.นายพีรวัส ต้ังวานิชกพงษ ์

4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

ตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.ต้น 

ทอง 1.ด.ญ.เขมิกา กุลสุวรรณ 
2.ด.ญ.ศิรินญา ช านิยา 

1.นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข 
2.น.ส.วรรณภา ฉิมงาม 

5 
 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.ปลาย 

ทอง 
1.นายเอกราช โหวกฉิมพลี 
2.น.ส.พัชรพร  ศรีวิพัฒน ์

1.นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข 
2.น.ส.ธนาพร  ใจรักษา 

6 ภาษาไทย คัดไทย ม.ต้น เงิน 1.ด.ญ.ปาลิตา  พรมแก้ว 1.น.ส.สุขสันต์    พลสูงเนิน 
2.นางเทวี  มาดา 
 
 
 
 
 
 

7 ภาษาไทย พินิจวรรณคดี ม.ต้น ทองแดง 1.ด.ญ.จุฑามาศ จันทร์ส่ง
แก้ว 

8 ภาษาไทย อ่านวรรณกรรมพิจารณ์ 
ม.ต้น 

เงิน 1.ด.ญ.เบญจรงค์ ธรรวงษ์ศา 

9 ภาษาไทย อ่านวรรณกรรมพิจารณ์ 
ม.ปลาย 

ทองแดง 
 

1.นายปราการ พุ่มพวง 

10 ภาษาไทย คัดลายมือม.ปลาย ทอง 1.น.ส.นัฐติกา พงษ์สวัสด์ิ 

11 
 

ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ  
 ม.ปลาย 

ทอง 1.น.ส.ชนากานต์ เนื่องแก้ว 

12 วิทยาศาสตร์ การออกแบบส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 

ทอง 1.นายมงคล   น้ าสระ 
2.นายณัฐนนท์ นุชรุ่งเรือง 

1.นายสนธยา  เหิมหาญ 
2.นายพีรวัส ต้ังวานิชกพงษ ์

13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น 

ทองแดง 1.ด.ช.วีระพงษ์  อาจนาฝาย 1.น.ส.ภัชริดา ฤทธิลี 
 

14 คณิตศาสตร์ คณิตคิดเลขเร็ว  ม.ต้น ทองแดง 1.ด.ช.รพีภัทร กนกนาค 

15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น ทองแดง 1.ด.ญ.จันธิดา  ต่อสกุล 1.น.ส.กฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ 
 

16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ  ทองแดง 1.น.ส.พัชริดา  คะนาวัง 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

ม.ปลาย 

17 วิทยาศาสตร์ฯ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

เข้าร่วม
แข่งขัน 

1.ด.ช.กิดาการ  กะสิวัฒน์ 
2.ด.ญ.คณิศร   อบเชย 
3.ด.ช.เจนณรงค์ เจือจันทร์ 

1.น.ส.มณีรัตน์  จันทร์ล้ิม 
2.น.ส.วรรณภา  ฉิมงาม 
 

18 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
(กาพย์ยานี 11) 

เงิน 1.ด.ญ.ฉัตรีญา   ธงทอง 
2.ด.ญ.วรพิชชา  มีโพนทอง 

1.นางเทวี  มาดา 
2.น.ส.สุขสันต์ พลสูงเนิน 

19 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
( โคลงส่ีสุภาพ) 
ม.ปลาย 
 

เงิน 1.น.ส.นฤมล  พุทธรักษา 
2.น.ส.สุชานันท์  เกื้อสกุล 

1.นางเทวี  มาดา 
2.น.ส.สุขสันต์ พลสูงเนิน 
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ตอนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
    วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาเยาวชนบนพื้นฐานความเป็นไทยและความพอเพียยง 
      
     พันธกิจ (Mision) 
 1.  พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพโดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้  คุณธรรม 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง       
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  
และมีทักษะชีวิต 
 4.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 5.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 6.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 7.  ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างครูมืออาชีพ 
 8.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 9.  ส่งเสริมการพัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 10. ก าหนดนโยบายการเงิน  การบริหาร ให้เกิดประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 
 
     เป้าประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ผู้เรียนความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 5. ผู้เรียนทุกคนให้มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 6. ผู้เรียนผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 7. ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ 
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 8. ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 9. พัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ในระดับดี 
 10. มีนโยบายการเงิน การบริหาร และสามารถตรวจสอบได้ 
 
โรงเรียนภูพระวิทยาคม  มีกลยุทธ์  5  กลยุทธ์ ดังนี้ 
     กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
         กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 
2. อัตลักษณ์ 
     มารยาทดี  มีจิตอาสา 
   
3. เอกลักษณ์ 
    สะอาด  น่าอยู่  ภูมิทัศน์สวย 
 
4. ค่านิยม 
       1.  ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  ให้เกียรติกัน 
     2.  กระตือรือรน้ให้บริการและไม่เลือกปฏิบัติ 
     3.  ไปลา  มาไหว้  แต่งกายสุภาพ 
     4.  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
5.  งาน/โครงการ/กิจกรรม 

โครงการท่ี 1   โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้รับผิดชอบ      
      นางอรอนงค์  ใจรักษา    ต าแหน่งครู 
      โครงการท่ี 2   โครงการส่งเสริมผู้เรียนรักการอ่านและเขียนคล่อง(ห้องสมุด)  
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นางเทวี  มาดา     ต าแหน่งครู  
 โครงการท่ี 3    โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวชิาการ 
    ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยาณี    พั้วพวง       ต าแหน่งคร ู
             - กิจกรรมค่ายวิชาการ (ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์)   
              ผู้รับผิดชอบ    นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม   ต าแหน่งคร ู
             - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
             ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยาณี    พั้วพวง       ต าแหน่งคร ู
             - กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
             ผู้รับผิดชอบ    นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม   ต าแหน่งคร ู
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             - กิจกรรมการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาส่ือการสอน 
             ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยาณี    พั้วพวง       ต าแหน่งคร ู
      โครงการท่ี 4   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย  
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นางสาวสุขสันต์ พลสูงเนิน                       ต าแหน่งครู  
       
 โครงการท่ี 5   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี                           ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
      โครงการท่ี 6   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ                      ต าแหน่งครู  
      โครงการท่ี 7   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นางอรอนงค์  ใจรักษา                           ต าแหน่งครู 
      โครงการท่ี 8   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละ 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง                          ต าแหน่งครู  
       
          โครงการท่ี 9   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด                         ต าแหน่งพนักงานราชการ 
      โครงการท่ี 10   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นางกัลยาณี    พั้วพวง                            ต าแหน่งครู 
      โครงการท่ี 11   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     ผู้รับผิดชอบ      
                          นายสนธยา เหิมหาญ                              ต าแหน่งพนักงานราชการ 
      โครงการท่ี 12   โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
     ผู้รับผิดชอบ      

นางกัลยาณี    พั้วพวง     ต าแหน่งครู 
             - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
             ผู้รับผิดชอบ นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์     ต าแหน่งคร ู
             - กิจกรรมทัศนศึกษา 
             ผู้รับผิดชอบ นายอดิศักดิ์  นาคค า           ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
             - กิจกรรมแนะแนว 
             ผู้รับผิดชอบ    นางสุภญา  สุพล             ต าแหน่งพนักงานราชการ 
             - กิจกรรมวิชาการ(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/ชุมนุม) 
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             ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยาณี    พั้วพวง      ต าแหน่งคร ู
 
      โครงการท่ี 13   โครงการพัฒนาส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
           ผู้รับผิดชอบ     
  นายสนธยา เหิมหาญ                             ต าแหน่งพนักงานราชการ 
      โครงการท่ี 14   โครงการสืบสานศิลปประเพณีและวัฒธรรมท้องถิ่น 
           ผู้รับผิดชอบ     
  นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด                         ต าแหน่งพนักงานราชการ 
      โครงการท่ี 15   โครงการสุขนิสัยดี ปลอดยาเสพติด (สถานศึกษาสีขาว) 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง                          ต าแหน่งครู 
  โครงการท่ี 16    โครงการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  ผู้รับผิดชอบ         
                         นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี                           ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ                 ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   โครงการท่ี 17   โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้  
 ผู้รับผิดชอบ      
  นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์                        ต าแหน่งครู  
   โครงการท่ี 18   โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ      
  นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์                        ต าแหน่งครู  
 
   โครงการท่ี 19    โครงการประกันคุณภาพภายในเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ผู้รับผิดชอบ         
                          นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี                           ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 โครงการท่ี 20    โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ  
 ผู้รับผิดชอบ   

นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร                    ต าแหน่งอัตราจ้าง 
   นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ                 ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
             - กิจกรรมวันไหว้ครู 
             ผู้รับผิดชอบ   นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ต าแหน่งอัตราจ้าง 
                     นางสาววรรณภา  ฉิมงาม   ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
             - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
             ผู้รับผิดชอบ    นายอดิศักดิ์  นาคค า       ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
                               นางสุภญา  สุพล           ต าแหน่งพนักงานราชการ 
             - กิจกรรมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
             ผู้รับผิดชอบ    นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร        ต าแหน่งอัตราจ้าง 
            นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ   ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
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             - กิจกรรมโฮมรูม 
             ผู้รับผิดชอบ    นางสุภญา  สุพล                      ต าแหน่งพนักงานราชการ 
             - กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย 
             ผู้รับผิดชอบ    นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง              ต าแหน่งครู 
                นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร         ต าแหน่งอัตราจ้าง 
             - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
             ผู้รับผิดชอบ    นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี                ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
                              นายอดิศักดิ์  นาคค า                  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
                  - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
             ผู้รับผิดชอบ    นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง               ต าแหน่งครู 

โครงการท่ี 21   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ผู้รับผิดชอบ     

            นายสนธยา เหิมหาญ                                         ต าแหน่งพนักงานราชการ 
โครงการท่ี 22   โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
  ผู้รับผิดชอบ    

                        นางสาวธนาพร  ใจรักษา                                     ต าแหน่งธุรการ 
โครงการท่ี 23   โครงการพัฒนาโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ ์

   ผู้รับผิดชอบ     
              นางสาวธนาพร  ใจรักษา                                     ต าแหน่งธุรการ 
  นายอดิศักดิ์  นาคค า                              ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

โครงการท่ี 23   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  ผู้รับผิดชอบ     

              นายภานุวัฒน์  เวียงสุข                           ต าแหน่งอัตราจ้าง 
              นางสาววรรณภา  ฉิมงาม                                    ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

โครงการท่ี 24   โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (รร.ประชารัฐ)  
  ผู้รับผิดชอบ     

              นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์              ต าแหน่งครู 
โครงการท่ี 25   โครงการพัฒนาระบบบุคคลากร  
  ผู้รับผิดชอบ     

  นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง                                      ต าแหน่งครู 
 
 โครงการท่ี 26   โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 
  ผู้รับผิดชอบ         
                         นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ                                  ต าแหน่งครู 
 โครงการท่ี 27   โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินและพัสดุ 
  ผู้รับผิดชอบ         
                    นางอรอนงค์  ใจรักษา                                       ต าแหน่งครู 
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6.แบบร่างผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

สรุปผลการประเมิน  ระดับ ดี (5 ข้อ) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สรุปผลการประเมิน  ระดับ ดี (5 ข้อ) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สรุปผลการประเมิน  ระดับ ดี (5 ข้อ) เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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ตอนท่ี 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

   

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการประเมิน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ ระดับคุณภาพ ร่องรอยหลักฐาน 
ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ   ระดับ   
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสารและการคิดค านวณ 

70 76.45 -โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมผู้เรียนรักการอ่าน
และเขียนคล่อง(ห้องสมุด) 
-โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  
-โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
บริการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
-โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
-โครงการพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
-ผลสัมฤทธิ์การศึกษา 
-ภาพกิจกรรม 

 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียน     ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

70 72 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 65 68 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

70 72 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

70 71 

6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

75 79 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ -โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการท างานและเจตคติฯ 
-โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
-โครงการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง(รร.ประชารัฐ) 
-การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย 
 
 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

70 78 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

75 78 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

75 77 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 
 

75 
 
 

 

79 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ ระดับคุณภาพ ร่องรอยหลักฐาน 
 ค่าเป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ระดับดีเลิศ ระดับยอด
เย่ียม 

-มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
บริการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
-โครงการพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาระบบบุคคลากร 
-โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-โครงการประกันคุณภาพภายในเชิง
ระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย 
 

 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ -โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
บริการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
-โครงการพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-โครงการประกันคุณภาพภายในเชิง
ระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

- กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย 
-โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
-ภาพกิจกรรม 

 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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ตารางสรุปผลการประเมิน 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ (ระดับ 4) ดีเลิศ (ระดับ 4) 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ (ระดับ 4) ดีเลิศ (ระดับ 4) 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ (ระดับ 4) ดีเลิศ (ระดับ 4) 

ผลการประเมินโดยรวม ดีเลิศ (ระดับ 4) ดีเลิศ (ระดับ 4) 

จุดเด่น 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน  โรงเรียนได้น าผลการวิเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2563 มาร่วม

วิเคราะห์และวางแผนอย่างรอบด้าน ให้สอดคล้องกับทุกกิจกรรม ท้ังการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาทักษะ 
ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถมีผลงานของตนเอง มีการสร้างนวัตกรรม รู้จักวางแผนอย่างเป็นระบบการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆท้ังด้านวิชาการ ความประพฤติ มีการด าเนินโครงการต่างๆตามแผน 
ก ากับติดตามเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็น มีคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาท้ังด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม
เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาเยาวชนบนพื้นฐานความเป็นไทยและความพอเพียง และด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงขึ้น  คะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาสูงขึ้น 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการศึกษาในปีท่ีผ่าน ด้วยการจัดประชุม คณะครูจัดท าข้อมูล มีการติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อ
ร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการพัฒนานักเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา  โดยทางโรงเรียนได้ก าหนดการจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นปีการศึกษา  มีคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม  รวมท้ังจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  และผ่านการอนุมัติของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังแผนภาพขั้นตอนการด าเนินงานจัดท ากลยุทธ์ (แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา) 
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 มีการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบโดยใช้ ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายแบบมีส่วนร่วม ประชุม 
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                  ภาพขั้นตอนด าเนินการจัดท ากลยุทธ์ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โรงเรียนมีการปรบปรุง

หลักสูตรต่อเนื่องทุกปีการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคามเหมาะสม การ
จัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
มีการใช้เทคโนโลยี นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสูงสุด ตามศักยภาพของแต่ละคนท่ีมีไม่เท่ากัน 
ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันท้ังด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและยังมีทักษะพื้นฐานอันเป็น
เครื่องมือส าคัญท่ีจะใช้ในการเรียนรู้ ได้แก่ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง และ
การแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะท่ีต่างกัน จึงมีการจัดการท่ีเหมาะสมในลักษณะท่ีแตกต่างกัน ตาม
เหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน โดยผู้สอนมีบทบาทอ านวยความสะดวกการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เน้นการบูร
ณาการความรู้และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
 
จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  แม้ว่าโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีต่อตนเองและสังคมแต่ยังมีนักเรียนบางกลุ่มท่ีต้องติดตาม แก้ไข และพัฒนาต่อไป ในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าท่ีต่ ากว่าเป้าหมายในบาง
วิชา โรงเรียนต้องหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ นักเรียนให้ความส าคัญเทคโนโลยี
มาก เนื่องมาจากสภาพปัจจุบันมีการเรียนออนไลน์และครอบครัวขาดคนดูแล ส่งผลให้ขาดความสนใจในการ
เรียน ขาดปฎิสัมพันธ์กับคนรอบรอบข้าง โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
มากขึ้น ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเกิดประโยชน์มากท่ีสุด จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการรักการอ่านส่งเสริม
การกล้าแสดงออกให้มากขึ้น  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน สร้างเครือข่ายผู้ปกครองท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคล่ือนคุณภาพของสถานศึกษา ให้ความร่วมมือกับชุมชน สร้าง
ความตระหนักระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองในการเรียนรู้แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล ดังนั้นจึงควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทางโรงเรียนควรมีการพัฒนา
ทีมช่วยเหลือให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในส่วนของการวัดและประเมินผลนั้นถึงแม้จะมีการแจ้งผลการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระยะ  แต่พบว่ามีนักเรียนบางส่วนท่ียังขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง  มีผลการ
เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ติดต่อขอแก้ไขผลผลการเรียน  ส่งผลให้มีนักเรียนบางส่วนท่ีมีผลการเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์  และส่งผลให้เมื่อถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  นักเรียนกลุ่มดังกล่าวไม่
จบการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมรุ่น  ซึ่งควรมีการพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าวนี้และคณะครูควรมาตรการการ
ก ากับติดตามท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จากผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้วางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 เพื่อให้บรรลุตาม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ด าเนินการตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์
ตามท่ีก าหนดไว้  คือ ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
สร้างความตระหนักในชุมชน  เน้นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  เน้นการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้สภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันได้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียน  ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และ
ประกอบอาชีพ 

โรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้สรุปการวางแผนการจัดการศึกษาในอนาคตไว้ดังนี้ 
1. แผนปฎิบัติการท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
2.  แผนปฎิบัติการท่ี 2 จัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. แผนปฎิบัติการท่ี 3 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
4. แผนปฎิบัติการท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง        

ประสงค์ 
5. แผนปฎิบัติการท่ี 5 พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครองท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้

มีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคล่ือนคุณภาพของสถานศึกษา 
6. แผนปฎิบัติการท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการการ

เรียนรู้ การนิเทศติดตาม 
.   

ความต้องการความช่วยเหลือ 
1. การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความขาดแคลนทุนทรัพย์  เนื่องจากภาวะการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID – 19)และเศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร  มีรายได้ไม่แน่นอน ประกอบอาชีพท างานโรงเรียนซึ่งจะหยุดงานเมื่อมีการแพร่ระบาด
โรคในโรงงาน  ส่งผลให้ผู้ปกครองหลายท่านได้รับความเดือดร้อน 

2. งบประมาณเพื่อซ่อมแซมปรับห้องน้ า ซึ่งสภาพภายนอกยังสมบูรณ์ แต่ภายในยังต้องปรับปรุง 
เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักเรียน 

3. งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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ค าสั่งโรงเรียนภูพระวิทยาคม 

ท่ี 74 / 2564 
เร่ือง  แต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
******************** 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานโรงเรียนภูพระวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  39 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญติัระเบียบราชการการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรในโรงเรียน  จึงแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี ตามขอบข่ายและ
ภารกิจงาน ดังนี ้

1.คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วย 
  1. นางกัลยาณี  พั้วพวง     ครู อันดับ คศ.3            ประธานกรรมการ 
        2. นางเทวี    มาดา  ครู อันดับ คศ.3            กรรมการ 
            3. นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์   ครู อันดับ คศ.3            กรรมการ 
  4. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ  ครู อันดับ คศ.2            กรรมการ 
  5. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม ครู อันดับ คศ.1            กรรมการและเลขานุการ           
  6. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน      ครู อันดับ คศ.2            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ           
 

มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ก าหนดนโยบาย  วางแผนการด าเนินงาน  จัดระบบการบริหารจัดการ ควบคุม  
ก ากับ  ติดตามประสานความร่วมมือ  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน   
 2.คณะกรรมการกลุ่มบริหารท่ัวไป   ประกอบด้วย  
  1. นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์ ครู อันดับ คศ.3             หัวหน้า 
  2. นางสุภญา  สุพล           พนักงานราชการ             กรรมการ 
  3. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี  ครู ผู้ช่วย             กรรมการ 
  4. นายสนธยา  เหิมหาญ  พนักงานราชการ             กรรมการ  
  5. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์        ครูผู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ครูอัตราจ้าง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ร่วมกันก าหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  ของกลุ่มงานฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียน  ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน  โครงการ/และกิจกรรม  ก ากับ  ดูแล  ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมตาม
แผนงาน /โครงการท่ี/กิจกรรม ทีได้รับมอบหมาย   
  2.1 งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร  ประกอบด้วย  
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   1. นายเสกสรรค์   อุดมทรัพย์ ครู อันดับ คศ.3    หัวหน้า 
   2. นางกัลยาณี  พั้วพวง            ครู อันดับ คศ.3     กรรมการ 
   3. นางเทวี  มาดา            ครู อันดับ คศ.3     กรรมการ 
                             4. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ ครู อันดับ คศ.2   กรรมการ 
                   5. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี      ครูผู้ช่วย              กรรมการและเลขานุการ 
           6. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ครู อัตราจ้าง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
     มีหน้าที่  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา
วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการท างานและการบริหารงานของ
สถานศึกษา  
  2.2 งานแผนงาน  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวภัชริดา    ฤทธิลี ครูผู้ช่วย              หัวหน้า 
                              2. นางสาวเอมอร    เสสจ าเริญ ครู อันดับ คศ.2    กรรมการ 
   3. นางสุภญา      สุพล           พนักงานราชการ   กรรมการ 
   4. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม ครู อันดับ คศ.1   กรรมการ 
   5. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ 
   6. นางสาวขวัญฤทัย   ชูประยูร ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            มีหน้าที่  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลภายใน  เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  2.3  งานประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบด้วย 
                     1. นางสาวภัชริดา   ฤทธิลี ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
   2. นางกัลยาณี     พั้วพวง  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
   3. นางเทวี        มาดา  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
                     4. นายเสกสรรค์   อุดมทรัพย์ ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
            5. นางสาวเอมอร   เสสจ าเริญ ครู อันดับ คศ.2    กรรมการ 
   6. คณะครูทุกคน   กรรมการ 
   7. นายพีรวัส   ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ 
   8. นางสาวขวัญฤทัย   ชูประยูร ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่ วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลภายใน  เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
และรายงานประจ าปี ต่อหน่วยงานต้นสังกัด   
  2.4 งานสารบรรณ    ประกอบด้วย 
   1. นางสุภญา       สุพล             พนักงานราชการ  หัวหน้า 
   2. นายภีมพัฒน์    โสงขุนทด พนักงานราชการ  กรรมการ 
   3. นางสาวธนาพร   ใจรักษา ครูธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
           มีหน้าที่  จัดท าทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารให้เป็นหมวดหมู่มีระบบ
การเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว โต้ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา   
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  2.5 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย   
   1. นางเทวี   มาดา  ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
   2. นายสนธยา  เหิมหาญ   พนักงานราชการ กรรมการ 
   3. นางสาวเอมอร เสสจ าเริญ ครู อันดับ คศ.2 กรรมการ  
   4. นางสุภญา    สุพล  พนักงานราชการ กรรมการ 
   5. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
   6. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่    ด าเนินงานการจัดประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
  2.6 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม     ประกอบด้วย    
   1. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย  หัวหน้า 
   2. นางกัลยาณี  พั้วพวง  ครู อันดับ คศ.3  กรรมการ 
   3. นางเทวี  มาดา  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
   4. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
      5. นางสุภญา   สุพล  พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
           มีหน้าที่  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมในด้านการประหยัดและการออม  
การเสียสละ ความอดทน อดกล้ัน ความขยันหมันเพียร ความเมตตากรุณา ความสามัคคี   
  2.7 งานระเบียบวินัยและปอ้งกันยาเสพติด   ประกอบด้วย 
   1. นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์ ครู อันดับ คศ.3   หัวหน้า 
   2. นางเทวี        มาดา  ครู อันดับ คศ.3    กรรมการ 
   3. นายพีรวัส     ต้ังวานิชกพงษ ์ ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
   4. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

5. นางสุภญา       สุพล  พนักงานราชการ   กรรมการ 
6. นายสนธยา    เหิมหาญ พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

   7. นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ดูแล ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์ และ
อบายมุขในโรงเรียน  
            2.8  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วย 
   1. นายเสกสรรค์    อุดมทรัพย์ ครู อันดับ คศ.3   หัวหน้า 
   2. นางสุภญา  สุพล  พนักงานราชการ   กรรมการ 
      3. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
   4. ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน                            กรรมการ 
   5. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ 
   6. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            มีหน้าที่  จัดท าแผนงาน และโครงการงานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์    
  2.9 งานประชาธิปไตยในโรงเรียน    ประกอบด้วย 
   1. นายสนธยา     เหิมหาญ พนักงานราชการ   หัวหน้า 
                     2. นายเสกสรรค์   อุดมทรัพย์     ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
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   3. นางสุภญา      สุพล   พนักงานราชการ   กรรมการ 
   4. นายพีรวัส      ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ 
   5. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร    ครูอัตราจ้าง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
  2.10 งานกิจกรรม T0  be Number  One ประกอบด้วย 
   1. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด พนักงานราชการ หัวหน้า 
                     2. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ     ครู อันดับ คศ.2 กรรมการ 
   3. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ ครู ผู้ช่วย กรรมการ  
   4. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี  ครู ผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
   5. นางสาวธนาพร   ใจรักษา ครู ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออก เพื่อต่อต้านยาเสพติด   
   2.11 งานป้องกันอบุัติเหตุ งานจราจร       ประกอบด้วย    
   1. นายเสกสรรค์    อุดมทรัพย์ ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
   2. นายพีรวัส        ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   3. นายภาณุวัฒน์   เวียงสุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   4. นายสนธยา       เหิมหาญ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
   5. นางสาวภัชริดา     ฤทธิลี ครูผู้ช่วย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          มีหน้าที่  ดูแล ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุ และการจราจร
ในโรงเรียน  
  2.12 งานปฏิคม   ประกอบด้วย 
   1. นางสุภญา   สุพล  พนักงานราชการ หัวหน้า 
   2. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม ครู อันดับ คศ.1  กรรมการ 
   3. นางสาวสุขสันต์   พลสูงเนิน ครู อันดับ คศ.2  กรรมการ 
   4. นายภีมพัฒน์   โสงขุนทด         พนักงานราชการ กรรมการ 
         5. นางสาวกฤติยาภรณ์  ประยูรหาญ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   6. นางสาววรรณภา  ฉิมงาม ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
   7. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   8. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
   9. นางสาวธนาพร   ใจรักษา ครูธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้าที่  ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติท่ีมาเย่ียมโรงเรียน ให้การบริการคณะครูในโอกาสต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน
จัดขึ้น ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด า เนินงาน /โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.13 งานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ประกอบด้วย 
   1. นายเสกสสรรค์ อุดมทรัพย์ ครู อันดับ คศ.3  หัวหน้า 
      2. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน ครู อันดับ คศ.2  กรรมการ 
   3. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี  ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
   4. นางสุภญา   สุพล  พนักงานราชการ กรรมการ 
   5. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร  ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
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   6. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
   7. นายสนธยา  เหิมหาญ  พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            มีหน้าที่   วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุน
ให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย   
  2.14 งานโรงเรียนกับชุมชน     ประกอบด้วย 
   1. นางกัลยาณี    พั้วพวง     ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
   2. นางเทวี   มาดา  ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ 
   3. นายเสกสรรค์   อุดมทรัพย์ ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ 
   4. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ ครู อันดับ คศ.2 กรรมการ 
   5. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ                     
   6. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
   7. นายสนธยา  เหิมหาญ พนักงานราชการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       มีหน้าที่  วางแผนการด าเนินงานสัมพันธ์ชุมชน  จัดกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน  และหน่วยงานราชการท่ี
ใกล้เคียง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานวยงานราชการและเอกชน  สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองฯศิษย์เก่าและ
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของโรงเรียน 
  2.15  งานโสตทัศนูปกรณ์   ประกอบด้วย 
   1. นายเสกสรรค์   อุดมทรัพย์     ครู อันดับ คศ.3  หัวหน้า  
     2. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
   3. นางสาวธนาพร  ใจรักษา ครู ธุรการ    กรรมการ 
   4. นายสนธยา  เหิมหาญ             พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
            มีหน้าที่  จัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในงานโสตทัศนศึกษา  เช่น อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์  วัสดุครุภัณฑ์ 
และส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย   
  2.16  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วย 
   1. นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์ ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
   2. นายภานุวัฒน์  เวียงสุข  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   3. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ           
   4. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
   5. นายสนธยา  เหิมหาญ              พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  วางแผนพัฒนาอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและครูให้เพียงพอ  
จัดแบ่งหน้าท่ีการดูแลอาคารเรียน  ห้องพิเศษ อาคารประกอบ ให้นักเรียนและนักการภารโรงรับผิดชอบ 
  2.17 งานโภชนาการ  และงานสาธารณูปโภค    ประกอบด้วย 
   1. นางสุภญา      สุพล  พนักงานราชการ หัวหน้า 
   2. นายเสกสรรค์    อุดมทรัพย์ ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ  
   3. นางเทวี         มาดา  ครู อันดับ คศ.3  กรรมการ 
   4. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  วางแผนการด าเนินงานโภชนาการ  ควบคุมการประกอบอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการ 
ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมความสะอาดในการปรุงอาหาร  จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่
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ตลอดเวลาก าหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด  จัดบริการและติดตามการใช้
สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า   
          2.18  งานอนามัยโรงเรียน   ประกอบด้วย 
   1. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร    ครูอัตราจ้าง  หัวหน้า 
   2. นางสุภญา  สุพล             พนักงานราชการ  กรรมการ 
   3. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี  ครูผู้ช่วย              กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  วางแผนการด าเนินงานอนามัยโรงเรียน  จัดหาและเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
รวมทั้งจัดหา และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้    
     2.19 งานสารสนเทศ  ประกอบด้วย 
   1. นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข         ครูอัตราจ้าง      หัวหน้า 
   2. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร    ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   3. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี  ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
   4. นางสาวกฤติยาภรณ์  ประยูรหาญ   ครูผู้ช่วย กรรมการ 
    5. นางสาวธนาพร  ใจรักษา ครูธุรการ          กรรมการและเลขานุการ 
   6. นางสาววรรณภา  ฉิมงาม        ครูผู้ช่วย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ด าเนินการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของของสถานศึกษา   
  2.20 งานประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
   1. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย           หัวหน้า 
   2. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด พนักงานราชการ  กรรมการ 
   3. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   4. นางสาวธนาพร  ใจรักษา ครูธุรการ           กรรมการและเลขานุการ  
   5. นายสนธยา  เหิมหาญ             พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน  บริการเสียงตามสาย   
  2.21  งานโรงเรียนประชารัฐ ประกอบด้วย 
   1. นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์ ครู อันดับ คศ.3  หัวหน้า 
   2. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
   3. นางสุภญา  สุพล             พนักงานราชการ  กรรมการ 
   4. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี  ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
   5. นางสาวกฤติยาภรณ์  ประยูรหาญ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
   6. นายสนธยา  เหิมหาญ             พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
           มีหน้าที่  ด าเนินการวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐประเมินผล  และสรุปการ
ประเมินผลงาน 
  2.22  งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประกอบด้วย 
   1. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี  ครูผู้ช่วย          หัวหน้า 
   2. นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์ ครู อันดับ คศ.3  กรรมการ 
   3. นางสุภญา  สุพล             พนักงานราชการ กรรมการ 
   4. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ครูอัตราจ้าง กรรมการ  
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   5. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 
                      6. นายสนธยา  เหิมหาญ          พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้าที่ ด าเนินการวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประเมินผล  
และสรุปการประเมินผลงาน   
  2.23  งานประเมินผลฝ่ายบริหารท่ัวไป   ประกอบด้วย 
   1. นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์        ครู อันดับ คศ.3  หัวหน้า 
   2. นายสนธยา  เหิมหาญ             พนักงานราชการ กรรมการ 
   3. นางสุภญา  สุพล   พนักงานราชการ กรรมการ 
   4. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
   5. นาวสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร  ครูอัตราจ้าง       กรรมการและเลขานุการ 
   6. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี ครู    ผู้ช่วย             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ด าเนินการประเมินผล  และสรุปการประเมินผลงานในฝ่ายบริหารท่ัวไป  ให้บุคลากรท่ีได้รับ
มอบหมายตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีกับทางราชการต่อไป   
3. คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1. นางกัลยาณี  พั้วพวง  ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
          2. นางเทวี   มาดา  ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ 
 3. นางสาวกฤติยาภรณ์  ประยูรหาญ   ครูผู้ช่วย กรรมการ 
          4. หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ   กรรมการ          
          5. นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ล้ิม       ครู อันดับ คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข         ครูอัตราจ้าง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            มีหน้าที่  ร่วมกันก าหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  ของกลุ่มงานวิชาการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน  ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน  โครงการ/และกิจกรรม  ก ากับ  ดูแล  ติดตามการปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนงาน   
 3.1 งานวางแผนงานด้านวิชาการ และพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย  
                 1. นางกัลยาณี  พั้วพวง           ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
                  2. หัวหน้ากลุ่มสาระ 8กลุ่มสาระ             กรรมการ 
  3. นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข          ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  4. นางสาวมณีรัตน์  จันทรล้ิม      ครู อันดับ คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ วางแผนพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และ   มีประสิทธิภาพ   
  3.2  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ จัดการเรียนการสอน   ประกอบด้วย 
            1. นางกัลยาณี   พั้วพวง  ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
                     2. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม ครู อันดับ คศ.1  กรรมการ 
  3. นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข          ครูอัตราจ้าง       กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และสรุปผลรายงาน 
 3.3  งานวัดผลประเมินผล     ประกอบด้วย 
  1. นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ล้ิม ครู อันดับ คศ.1   หัวหน้า 
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                     2. นางกัลยาณี  พั้วพวง  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
                     3. นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข          ครูอัตราจ้าง        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดท าแผนงาน โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
และคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และด าเนินการวัดผล ประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน 
สรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 
          3.4 งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 
             1. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม ครู อันดับ คศ.1    หัวหน้า 
   2. นางกัลยาณี  พั้วพวง ครู อันดับ คศ.3            กรรมการ 
   3. นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้าที่  จัดท าแผนงาน โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียน และเทียบโอนผลการเรียนรู้ และก าหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของสถานศึกษา  จัดท าหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียน สรุปผลรายงานผล
การด าเนินงาน   
 3.5งานวิจัยเพื่อพัฒนา  ประกอบด้วย 
     1. นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ล้ิม  ครู อันดับ คศ.1 หัวหน้า 
   2. นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ   
  3. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ    ครู อันดับ คศ.2 กรรมการ 
   4. นางสาวกฤติยาภรณ์  ประยูรหาญ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
  5. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี           ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของโรงเรียน 
และสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
          3.6  งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 
   1. นางเทวี  มาดา       ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
  2. นางสุภญา  สุพล        พนักงานราชการ กรรมการ 
  3. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน   ครู อันดับ คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
  4. นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร   ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   จัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู  
นักเรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้  ก ากับติดตาม ประเมินผล และ
รายงาน 
 3.7 งานนิเทศการศึกษา  ประกอบด้วย 
  1. นางกัลยาณี  พั้วพวง         ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
                   2. นางเทวี   มาดา           ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ   
  3. นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์     ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ 
                  4. นางสาวเอมอร   เสสจ าเริญ   ครู อันดับ คศ.2 กรรมการ 
  5. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม    ครู อันดับ คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวธนาพร  ใจรักษา      ครูธุรการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          มีหน้าที่   จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและ ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียน 
การสอนภายในสถานศึกษา 
 3.8 งานแนะแนว งานกองทุนเพือ่การศึกษา  ประกอบด้วย 
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  1. นางสุภญา  สุพล                พนักงานราชการ     หัวหน้า        
  2. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี         ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
                      3. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน    ครู อันดับ คศ.2     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา และระดมทุน 
การศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษาแก่
นักเรียนในสถานศึกษา 
 3.9 งานการรับนักเรียน  จัดท าส ามะโนผู้เรียน  ประกอบด้วย 
            1. นางกัลยาณี   พั้วพวง          ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
            2. นางสาวกฤติยาภรณ์  ประยูรหาญ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  3. คณะครูทุกท่าน  กรรมการ 
  4. นางสาวมณีรัตน์   จันทร์ล้ิม ครู อันดับ คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
  5. นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  มีหน้าที่  ก าหนดแผนการรับนักเรียน จัดท าส ามะโนผู้เรียนด าเนินการรับนักเรียน 
 3.10  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม ครู อันดับ คศ.1  หัวหน้า 
       2. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี  ครู ผู้ช่วย  กรรมการ 
  3. นางสาวธนาพร  ใจรักษา         ครูธุรการ         กรรมการ 
  4. นายสนธยา  เหิมหาญ           พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
  5. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์       ครูผู้ช่วย           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่   จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางาน  
และส่งเสริมให้ครูได้ผลิตและพัฒนาส่ืออย่างหลากหลาย   
 3.11  งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
  1. นางกัลยาณี   พั้วพวง  ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
  2. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม ครู อันดับ คศ.1 กรรมการ  
  3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ กรรมการและเลขานุการ      
     มีหน้าที่  พิจารณา คัดเลือกหนังสือแบบเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการอนญุาตให้ครบ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบ 
ท่ีก าหนด   
 3.12 งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ประกอบด้วย 
  1. นางกัลยาณี   พั้วพวง  ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
  2. นางเทวี  มาดา  ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ 
  3. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ ครู อันดับ คศ.2 กรรมการ 
  4. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม ครู อันดับ คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
  5. นางสาวธนาพร  ใจรักษา ครูธุรการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่   ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น   
 3.13 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
      1.นางกัลยาณี   พั้วพวง      ครู อันดับ คศ.3    หัวหน้ากิจกรรมวิชาการ  
  2.นางเทวี  มาดา              ครู อันดับ คศ.3     หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสาและ    
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          สาธารณประโยชน์ 
  3.นายสนธยา  เหิมหาญ      พนักงานราชการ   หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
      4.นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์  ครู อันดับ คศ.3    หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
  5.นางสุภญา     สุพล          พนักงานราชการ   หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 
 มีหน้าที่   รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม    
 3.14 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
     1. นางกัลยาณี   พั้วพวง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  2. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
  3. นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  4. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  5. นางเทวี  มาดา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  6. นางสุภญา   สุพล   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
  7. นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  8. นายภีมพัฒน์   โสงขุนทด        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 มีหน้าที่  ก ากับติดตาม  นิเทศครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิชาการ ประเมินผล 
สรุปผลและรายงาน 
 3.15 งานประเมินผลงานฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
  1. นางกัลยาณี   พั้วพวง  ครู อันดับ คศ.3     หัวหน้า 
  2. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญครูผู้ช่วย               กรรมการ 
  3. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม ครูอันดับ คศ.1     กรรมการและเลขานุการ 
  4. นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข ครูอัตราจ้าง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  วางแผน  จัดท าแบบประเมิน  และด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรเกี่ยวกับงานวิชาการ  สรุปผลและรายงานต่อผู้บริหาร 
 
4. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ    
 4.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ  ครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า 
  2. นางเทวี  มาดา  ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ  
  3. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ ครู ผู้ช่วย       กรรมการ       
  4. นางสาววรรณภา ฉิมงาม ครูผู้ช่วย       กรรมการและเลขานุการ  
  5. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ในการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ ให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ   
 4.2  งานจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  ประกอบด้วย 
                    1. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ   ครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า 
                    2. นางเทวี  มาดา   ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ 
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                    3. นางสาววรรณภา ฉิมงาม   ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
           4. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ ครูผู้ช่วย      .   กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที่ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องและ
ถูกต้องตามระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง การจัดท าหลักฐานการเงินและบัญชี ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงิน การ
จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ  
         4.3  งานอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ   ครู อันดับ คศ.2  หัวหน้า 
  2. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ ครูผู้ช่วย         กรรมการ       
  3. นางสาววรรณภา ฉิมงาม   ครูผู้ช่วย       กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและการจัดท าบัญชีการเบิกจ่ายเงิน 
 4.4งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประกอบด้วย 
     1. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ  ครูผู้ช่วย          หัวหน้า 
      2. นางเทวี  มาดา               ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ  
  3. นางสาววรรณภา ฉิมงาม             ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รายงานรายรับ รายจ่าย รายงานเงินคงเหลือ และจัดท า.
หลักฐานการเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเก็บหลักฐานเป็นระเบียบและปลอดภัย 
 4.5 งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ   ประกอบด้วย 
       1. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ   ครู อันดับ คศ.2    หัวหน้า 
   2. นางเทวี  มาดา  ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
  3. นางกัลยาณี  พั้วพวง       ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
  4. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ ครูผู้ช่วย            กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  จัดท าแผนการ ตรวจสอบก ากับติดตามและจัดท าข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
          4.6  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ประกอบด้วย  
     1. นางกัลยาณี  พั้วพวง   ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
  2. นางเทวี  มาดา   ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ 
               3. นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์   ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ 
  4. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ  ครู อันดับ คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
  5. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ ครูผู้ช่วย         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา ติดต่อประสานงานแหล่งทรัพยากร 
บุคคล หน่วยงาน องค์กรและท้องถิ่น   
 4.7  งานวางแผนพัสดุ  ประกอบด้วย   
                    1. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ  ครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า 
   2. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด พนักงานราชการ กรรมการ 
  3. นางสาววรรณภา ฉิมงาม         ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าที่  วางแผนจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ี
วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
      4.8  งานเบิกเงินจากคลัง ประกอบด้วย 
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   1. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ  ครู อันดับ คศ.2   หัวหน้า 
  2. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด พนักงานราชการ  กรรมการ 

3. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ ครูผู้ช่วย            กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  การเบิกเงินให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  

 4.9  งานรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  น าเงินส่งคลัง  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ ครูผู้ช่วย            หัวหน้า 
  2. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ    ครู อันดับ คศ.2   กรรมการ 
  3. นางกัลยาณี  พั้วพวง         ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
  4. นางเทวี  มาดา              ครู อันดับ คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
น าเงินส่งคลังโดยให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนดประกอบด้วย 
           4.10  งานจัดท าบัญชีการเงิน จัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน ประกอบด้วย 
             1. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ  ครูผู้ช่วย      หัวหน้า 
   2. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด    พนักงานราชการ   กรรมการ 
   3. นางสาววรรณภา ฉิมงาม           ครูผู้ช่วย       กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  บันทึกบัญชีประจ าวัน จัดท ารายงานประจ าเดือน จัดท ารายงานประจ าปี ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
 4.11 งานจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน   ประกอบด้วย 
   1. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ  ครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า 
  2. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ      ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
  3. นางสาววรรณภา ฉิมงาม                    ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดท ารายงานประจ าเดือน จัดท ารายงานประจ าปี จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ    
  4.12  งานจัดระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
   1. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ  ครู อันดับ คศ.2 หัวหน้า  
  2. นางเทวี  มาดา   ครู อันดับ คศ.3 กรรมการ 
  3. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ      ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
  4. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด           พนักงานราขการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ วางแผน ประสานงานกับฝ่าย/งานต่าง ๆ เพื่อ จัดท าระบบควบคุมภายใน รายงานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเป็นไปตามท่ีก าหนด 
 4.13 งานประเมินผลฝ่าย ประกอบด้วย 
    1. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ           ครู อันดับ คศ.2    หัวหน้า 
               2. นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ         ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
   3. นางสาววรรณภา ฉิมงาม                   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
  4. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด           พนักงานราขการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติในฝ่าย สรุปปัญหา และหาแนวทางแก้ไขให้ข้าราชการครูท่ี
ได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ ทุ่มเท เสียสละเกิดผลดีกับทางราชการสืบไป   
5. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 
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      1. นางเทวี   มาดา   ครู อันดับ คศ.3 หัวหน้า 
      2. นายพีรวัส   ต้ังวานิชกพงษ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
      3. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด    พนักงานราชการ   กรรมการ 
      4. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน             ครู อันดับ คศ.2    กรรมการและเลขานุการ 
      5. นางสาวธนาพร  ใจรักษา                ครู ธุรการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการ
รายงานการบรรจุแต่งต้ังไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนและรายงานผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  
จัดท าใบลาจัดเก็บสรุปข้อมูลวันลาของบุคลากร การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ    
 5.1  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
   1. นางเทวี  มาดา      ครู อันดับ คศ.3   หัวหน้า  
  2. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน          ครู อันดับ คศ.2   กรรมการ 
  3. นางสาวธนาพร  ใจรักษา             ครู ธุรการ      กรรมการและเลขานุการ 
       4. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด      พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่   การส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมสัมมนา ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน 
 5.2  งานเวรยามและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา   ประกอบด้วย  
      1. นางเทวี  มาดา            ครู อันดับ คศ.3   หัวหน้า 
      2. นายเสกสรรค์ อุดมทรัพย์       ครู อันดับ คศ.3   กรรมการ 
      3. นายสนธยา  เหิมหาญ       พนักงานราชการ  กรรมการ 
      4. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน                 ครู อันดับ คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
      5. นางสาวธนาพร  ใจรักษา        ครู ธุรการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ร่างค าส่ังเสนอผู้บริหารให้ครู นักการภารโรงและยามรักษาการ  ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม
ประจ าวันท้ังกลางวันและกลางคืน  ควบคุมดูแล ติดตามประสานผลประโยชน์ให้นักการภารโรงและยาม
รักษาการณ์ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   
 5.3   การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  ประกอบด้วย 
  1. นางเทวี  มาดา           ครู อันดับ คศ.3        หัวหน้า  
  2. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน               ครู อันดับ คศ.2        กรรมการ 
  3. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด          พนักงานราชการ     กรรมการ 

4. นางสาวธนาพร  ใจรักษา          ครูธุรการ                กรรมการ 
  5. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน               ครู อันดับ คศ.2        กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งอัตราจ้างประจ าหรืออัตราจ้าง
ช่ัวคราวและพนักงานราชการตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดโดยผ่านความเป็นของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาด้วย
ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 5.4  งานแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
  1. นางเทวี  มาดา   ครู อันดับ คศ.3      หัวหน้า 
  2. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด  พนักงานราชการ      กรรมการ  
  3. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน                ครู อันดับ คศ.2        กรรมการ 
  4. นางสาวธนาพร  ใจรักษา  ครู ธุรการ       กรรมการและเลขานุการ 
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  มีหน้าที่  ด าเนินเรื่องการโอน  ย้าย  สับเปล่ียนอัตรา  การเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล ของบุคลากร 
    

5.5 งานวินัย และการลาของบุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย 
  1. นางเทวี  มาดา      ครู อันดับ คศ.3      หัวหน้า 
  2. นางสาวธนาพร  ใจรักษา ครู ธุรการ   กรรมการ   
  3. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด พนักงานราชการ       กรรมการและเลขานุการ 
  4. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน      ครู อันดับ คศ.2             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ด าเนินงานเกี่ยวกับการลา  การรักษาวินัยของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
  5.6  งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
  1. นางเทวี  มาดา      ครู อันดับ คศ.3     หัวหน้า 
  2. นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ ครู อันดับ คศ.2            กรรมการ 
  3. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน      ครู อันดับ คศ.2             กรรมการและเลขานุการ 
  4. นางสาวกฤติยาภรณ์  ประยูรหาญ ครูผู้ช่วย                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 มีหน้าที่  ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวปฏบิัติในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทราบโดยท่ัวไป แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนระดับ
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด   
 5.7 งานทะเบียนประวัติ งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ประกอบด้วย 
  1. นางเทวี  มาดา                    ครู อันดับ คศ.3  หัวหน้า  
  2. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน      ครู อันดับ คศ.2       กรรมการ 
  3. นางสาวธนาพร  ใจรักษา         ครู ธุรการ            กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ควบคุมดูแลการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ขอเครื่อง 
ราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
      5.8 งานวิทยุ สื่อสาร   ประกอบด้วย 
  1. นายสนธยา  เหิมหาญ              พนักงานราชการ          หัวหน้า 
  2. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน        ครู อันดับ คศ.2          กรรมการ 
  3. นางสาวธนาพร  ใจรักษา           ครู ธุรการ            กรรมการ 
  4. นายพีรวัส  ต้ังวานิชกพงษ์          ครูผู้ช่วย            กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ดูแลวิทยุส่ือสาร ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง อบรมการใช้วิทยุให้ถูกต้อง ประสานกับทุกฝ่ายใช้
ประโยชน์ในการดูแลนักเรียน 
        5.9 งานประเมินผลฝ่าย ประกอบด้วย 
   1. นางเทวี  มาดา    ครู อันดับ คศ.3    หัวหน้า 
  2. นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด พนักงานราชการ    กรรมการ 
  3. นางสาวธนาพร  ใจรักษา ครูธุรการ    กรรมการ 
  4. นางสาวสุขสันต์  พลสูงเนิน      ครู อันดับ คศ.2     กรรมการและเลขานุการ 
         มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติในฝ่าย สรุปปัญหา และหาแนวทางแก้ไขให้ข้าราชการครูท่ี
ได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ ทุ่มเท เสียสละเกิดผลดีกับทางราชการ  
ให้บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีกับทางราชการสืบไป 
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                       ท้ังนี้  ต้ังแต่ วันท่ี  4  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป 
                           ส่ัง ณ วันท่ี  4  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
                       
 
       
                     ( นางกัลยาณี  พั้วพวง ) 
      ครู ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
ท่ี  153 /2564 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2564 
************************** 

         เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ  สามารถติดตามการปฏิบัติงาน  สรุปผลการปฏิบัติงานและ
น าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน          
เป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรในโรงเรียน  จึงแต่งต้ังครูและบุคลากรต่อไปนี้  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  2564 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
           1.1  นายธรรมนูญ  วิชาหา         ต าแหน่งผู้อ านวยการ      ประธานกรรมการ 
          1.2  นางกัลยาณี  พั้วพวง    ต าแหน่งครู   กรรมการ               
 1.3  นางอรอนงค์  ใจรักษา          ต าแหน่งครู   กรรมการ  
          1.4  นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง        ต าแหน่งครู  กรรมการ 

1.5  นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์       ต าแหน่งครู   กรรมการและเลขานุการ 
1.6  นางสาวภัชริดา ฤทธิลี  ต าแหน่งครู                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        มีหน้าที่  วางนโยบาย ให้ค าปรึกษา ช้ีแจงให้คณะครูอาจารย์ เข้าใจแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1  นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์  ต าแหน่งครู  ประธานกรรมการ 
 2.2  นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ ต าแหน่งครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 2.3  นายอดิศักดิ์  นาคค า   ต าแหน่งครูผู้ช่วย           กรรมการ 
          2.4  นางสุภญา สุพล              ต าแหน่งพนักงานราชการ  กรรมการ 
 2.5  นายสนธยา เหิมหาญ     ต าแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ  
          2.6  นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร       ต าแหน่งอัตราจ้าง       กรรมการ 
          2.7  นางสาวภัชริดา ฤทธิลี  ต าแหน่งครู ครูผู้ช่วย       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  1.  วางแผน ก าหนดปฏิทิน ขั้นตอนในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
            2.  จัดท าเอกสาร  แบบเก็บข้อมูล   ด าเนินการตามข้ันตอนจนครบทุกขั้นตอน 
            3.  รวบรวมงาน โครงการของแต่ละฝ่าย จัดรูปแบบ จัดท ารูปเล่มเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
3.   คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล  งานโครงการฝ่ายวิชาการ 
 3.1  นางกัลยาณี  พั้วพวง    ต าแหน่งครู  ประธานกรรมการ 
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 3.2  นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม     ต าแหน่งครู                 กรรมการ 
3.4  นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข  ต าแหน่งพนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐาน แผน  โครงการ  กิจกรรม  ของกลุ่มงานวิชาการ 
4.   คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล  งานโครงการฝ่ายงบประมาณ 

4.1  นางอรอนงค์  ใจรักษา            ต าแหน่งครู  ประธานกรรมการ               
4.2  นางสาววรรณภา  ฉิมงาม  ต าแหน่งครู                  กรรมการ   
4.3  นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด  ต าแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ   
4.4  นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ      ต าแหน่งครู              กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐาน แผน  โครงการ กิจกรรม ของกลุ่มงานงบประมาณ 
5.   คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล  งานโครงการฝ่ายบุคลากร 

5.1  นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง                 ต าแหน่งครู  ประธานกรรมการ               
5.2  นางเทวี  มาดา                 ต าแหน่งครู                  กรรมการ   
5.3  นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด  ต าแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ 
5.3  นางสาวสุขสันต์ พลสูงเนิน  ต าแหน่งครู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐาน แผน  โครงการ กิจกรรม ของกลุ่มงานบุคลากร 
6.   คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล   งานโครงการฝ่ายบริหารท่ัวไป 

6.1  นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์  ต าแหน่งครู   ประธานกรรมการ 
 6.2  นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ ต าแหน่งครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 6.3  นายอดิศักดิ์  นาคค า   ต าแหน่งครูผู้ช่วย           กรรมการ 
          6.4  นางสุภญา สุพล              ต าแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ 
 6.5  นายสนธยา เหิมหาญ     ต าแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ  
          6.6  นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร            ต าแหน่งอัตราจ้าง        กรรมการ 
          6.7  นางสาวภัชริดา ฤทธิลี  ต าแหน่งครู ครูผู้ช่วย       กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐาน แผน  โครงการ  กิจกรรม  ของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป       
7. คณะกรรมการหลอมรวมแผน 
 7.1  นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์  ต าแหน่งครู  ประธานกรรมการ 
 7.2  นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ ต าแหน่งครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 7.3  นายอดิศักดิ์  นาคค า   ต าแหน่งครูผู้ช่วย           กรรมการ 
          7.4  นางสุภญา สุพล              ต าแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ 
 7.5  นายสนธยา เหิมหาญ     ต าแหน่งพนักงานราชการ กรรมการ  
          7.6  นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร       ต าแหน่งอัตราจ้าง       กรรมการ 
          7.7  นางสาวภัชริดา ฤทธิลี  ต าแหน่งครู ครูผู้ช่วย       กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่  รวบรวมโครงการ  กิจกรรม  ตามแผนหลัก  และจัดงบประมาณตามแผน และรวบรวมต้นฉบับ          
 จัดพิมพ์และจ าท ารูปเล่มให้แล้วเสร็จ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2564  
มี 3 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการท่ี 1   โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ผู้รับผิดชอบ      
      นางอรอนงค์  ใจรักษา    ต าแหน่งครู 
      โครงการท่ี 2   โครงการส่งเสริมผู้เรียนรักการอ่านและเขียนคล่อง(ห้องสมุด)  
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นางเทวี  มาดา     ต าแหน่งครู  
 โครงการท่ี 3    โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวชิาการ 
    ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยาณี    พั้วพวง       ต าแหน่งคร ู
             - กิจกรรมค่ายวิชาการ (ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์)   
              ผู้รับผิดชอบ    นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม   ต าแหน่งคร ู
             - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
             ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยาณี    พั้วพวง       ต าแหน่งคร ู
             - กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
             ผู้รับผิดชอบ    นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ล้ิม   ต าแหน่งคร ู
             - กิจกรรมการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาส่ือการสอน 
             ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยาณี    พั้วพวง       ต าแหน่งคร ู
      โครงการท่ี 4   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย  
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นางสาวสุขสันต์ พลสูงเนิน                       ต าแหน่งครู  
       
 โครงการท่ี 5   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี                           ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
      โครงการท่ี 6   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ                      ต าแหน่งครู  
      โครงการท่ี 7   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นางอรอนงค์  ใจรักษา                           ต าแหน่งครู 
      โครงการท่ี 8   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละ 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง                          ต าแหน่งครู  
       
          โครงการท่ี 9   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด                         ต าแหน่งพนักงานราชการ 
      โครงการท่ี 10   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
     ผู้รับผิดชอบ      
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                           นางกัลยาณี    พั้วพวง                            ต าแหน่งครู 
      โครงการท่ี 11   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     ผู้รับผิดชอบ      
                          นายสนธยา เหิมหาญ                              ต าแหน่งพนักงานราชการ 
      โครงการท่ี 12   โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
     ผู้รับผิดชอบ      

นางกัลยาณี    พั้วพวง     ต าแหน่งครู 
             - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
             ผู้รับผิดชอบ นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์     ต าแหน่งคร ู
             - กิจกรรมทัศนศึกษา 
             ผู้รับผิดชอบ นายอดิศักดิ์  นาคค า           ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
             - กิจกรรมแนะแนว 
             ผู้รับผิดชอบ    นางสุภญา  สุพล             ต าแหน่งพนักงานราชการ 
             - กิจกรรมวิชาการ(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/ชุมนุม) 
             ผู้รับผิดชอบ    นางกัลยาณี    พั้วพวง      ต าแหน่งคร ู
 
      โครงการท่ี 13   โครงการพัฒนาส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
           ผู้รับผิดชอบ     
  นายสนธยา เหิมหาญ                             ต าแหน่งพนักงานราชการ 
      โครงการท่ี 14   โครงการสืบสานศิลปประเพณีและวัฒธรรมท้องถิ่น 
           ผู้รับผิดชอบ     
  นายภีมพัฒน์  โสงขุนทด                         ต าแหน่งพนักงานราชการ 
      โครงการท่ี 15   โครงการสุขนิสัยดี ปลอดยาเสพติด (สถานศึกษาสีขาว) 
     ผู้รับผิดชอบ      
                           นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง                          ต าแหน่งครู 
  โครงการท่ี 16    โครงการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  ผู้รับผิดชอบ         
                         นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี                           ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ                 ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   โครงการท่ี 17   โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู ้  
 ผู้รับผิดชอบ      
  นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์                        ต าแหน่งครู  
   โครงการท่ี 18   โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา  
 ผู้รับผิดชอบ      
  นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์                        ต าแหน่งครู  
   โครงการท่ี 19    โครงการประกันคุณภาพภายในเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ผู้รับผิดชอบ         
                          นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี                           ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
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 โครงการท่ี 20    โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ  
 ผู้รับผิดชอบ   

นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร                    ต าแหน่งอัตราจ้าง 
   นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ                 ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
             - กิจกรรมวันไหว้ครู 
             ผู้รับผิดชอบ   นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร ต าแหน่งอัตราจ้าง 
                     นางสาววรรณภา  ฉิมงาม   ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
             - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
             ผู้รับผิดชอบ    นายอดิศักดิ์  นาคค า       ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
                               นางสุภญา  สุพล           ต าแหน่งพนักงานราชการ 
             - กิจกรรมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
             ผู้รับผิดชอบ    นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร        ต าแหน่งอัตราจ้าง 
            นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ   ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
             - กิจกรรมโฮมรูม 
             ผู้รับผิดชอบ    นางสุภญา  สุพล                      ต าแหน่งพนักงานราชการ 
             - กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย 
             ผู้รับผิดชอบ    นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง              ต าแหน่งครู 
                นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร         ต าแหน่งอัตราจ้าง 
             - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
             ผู้รับผิดชอบ    นางสาวภัชริดา  ฤทธิลี                ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
                              นายอดิศักดิ์  นาคค า                  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
                  - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
             ผู้รับผิดชอบ    นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง               ต าแหน่งครู 

โครงการท่ี 21   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ผู้รับผิดชอบ     

            นายสนธยา เหิมหาญ                                         ต าแหน่งพนักงานราชการ 
โครงการท่ี 22   โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
  ผู้รับผิดชอบ    

                        นางสาวธนาพร  ใจรักษา                                     ต าแหน่งธุรการ 
โครงการท่ี 23   โครงการพัฒนาโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ ์

   ผู้รับผิดชอบ     
              นางสาวธนาพร  ใจรักษา                                     ต าแหน่งธุรการ 
  นายอดิศักดิ์  นาคค า                              ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

โครงการท่ี 23   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  ผู้รับผิดชอบ     

              นายภานุวัฒน์  เวียงสุข                           ต าแหน่งอัตราจ้าง 
              นางสาววรรณภา  ฉิมงาม                                    ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

โครงการท่ี 24   โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (รร.ประชารัฐ)  
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  ผู้รับผิดชอบ     
              นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์              ต าแหน่งครู 

โครงการท่ี 25   โครงการพัฒนาระบบบุคคลากร  
  ผู้รับผิดชอบ     

  นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง                                      ต าแหน่งครู 
 
 โครงการท่ี 26   โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 
  ผู้รับผิดชอบ         
                         นางสาวเอมอร  เสสจ าเริญ                                  ต าแหน่งครู 
 โครงการท่ี 27   โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินและพัสดุ 
  ผู้รับผิดชอบ         
                    นางอรอนงค์  ใจรักษา                                       ต าแหน่งครู 
8.  คณะกรรมรับผิดชอบเขียนโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
 8.1  นายธรรมนูญ  วิชาหา         ต าแหน่งผู้อ านวยการ      ประธานกรรมการ 
          8.2  นางกัลยาณี  พั้วพวง    ต าแหน่งครู  กรรมการ               
 8.3  นางอรอนงค์  ใจรักษา            ต าแหน่งครู  กรรมการ  
          8.4  นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง             ต าแหน่งครู กรรมการ 

8.5  นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์              ต าแหน่งครู  กรรมการและเลขานุการ 
8.6  นางสาวภัชริดา ฤทธิลี  ต าแหน่งครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 1.  ประเมินโครงการเดิมปีงบประมาณ  2562 
            2.  เขียนโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
 

ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี   1  เดือน ตุลาาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
                                      ส่ัง ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาาคม พ.ศ.2563 
 
                   
 
 

          (นายธรรมนญู  วิชาหา) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

 
จากตางท่ี 1 สรุปจ านวนนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาคณิตศาสตร์ ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน 38 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน  35 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาภาษาอังกฤษ ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน  27 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาภาษาไทย ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน 40 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาสังคมศึกษา ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน  50 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาศิลปะแต ่ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน 41 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน 58 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาการงานอาชีพ ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน 30 คน 
 
 
 
 

ภาษาองักฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิย์

สงัคมศกึษา การงานอาชีพ ศลิปะ สขุะและพละศกึษา
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
 

 

 
 

 
จากตางท่ี 2 สรุปจ านวนนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาคณิตศาสตร์ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน 40 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน  30 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาภาษาอังกฤษต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน  34 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาภาษาไทยต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน 43 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาสังคมศึกษา ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน  72 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาศิลปะ ต้ังแต่3 ขึ้นไปจ านวน 50 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน 63 คน 
นักเรียนมีผลการเรียน(เกรด) วิชาการงานอาชีพ ต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ านวน 55 คน 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์

สังคมศกึษา

การงานอาชีพ

ศลิปะ

สุขะและพละศกึษา
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ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา2564 ผลต่างปี2563-2564 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ คะแนนเฉล่ียร้อยละ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 
ภาษาไทย 54.38 45.91 -8.48 

ภาษาอังกฤษ 27.86 28.13 +0.27 
คณิตศาสตร์ 18.86 21.85 +2.99 

วิทยาศาสตร์ 30.53 27.40 -3.13 
เฉล่ีย 32.90 30.82 -2.08 

        สรุป  ผลการสอบโอเน็ตช้ัน ม.3 ปีการศึกษา 2564  คะแนนเฉล่ียลดลงร้อยละ  2.08 

ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกรายวิชา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา2564 ผลต่างปี2563-2564 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ คะแนนเฉล่ียร้อยละ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 
ภาษาไทย 32.58 40.65 +8.07 

สังคมศึกษา 33.17 34.08 +0.91 
ภาษาอังกฤษ 22.50 20.50 -2.00 

คณิตศาสตร์ 21.88 16.77 -5.11 

วิทยาศาสตร์ 26.18 26.16 -0.02 

เฉล่ีย 27.26 27.63 +0.37 

        สรุป  ผลการสอบโอเน็ตช้ันม.6 ปีการศึกษา 2564  คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 

ผลสรุปเปรียบเทยีบผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 
- ผลเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 25563- 2564  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนเฉล่ียลดลงร้อยละ  2.08 
- ผลเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ปีการศึกษา 25563- 2564  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 
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ผลงานดีเด่น  
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

1 สังคมศึกษาฯ ประกวดมารยาทไทย  
ม.ต้น 

ทอง 1.ด.ช.ธันวา เพชรสายออ 
2.ด.ญ.อัจฉราพร  พาป้อ 

1.นายพีรวัส ต้ังวานิชกพงษ ์
2.นายสนธยา  เหิมหาญ 
 2 สังคมศึกษา ประกวดมารยาทไทย ม.

ปลาย 
ทอง 1.นายนพรัตน์  ภูทองปิด 

2.น.ส.สุจิตตรา   พาป้อ 

3 สังคมศึกษา การแข่งขันเล่านิทาน ม.
ปลาย 

ทอง 1. น.ส.ชนากานต์ เนื่องแก้ว 1.นายพีรวัส ต้ังวานิชกพงษ ์

4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

ตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.ต้น 

ทอง 1.ด.ญ.เขมิกา กุลสุวรรณ 
2.ด.ญ.ศิรินญา ช านิยา 

1.นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข 
2.น.ส.วรรณภา ฉิมงาม 

5 
 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.ปลาย 

ทอง 
1.นายเอกราช โหวกฉิมพลี 
2.น.ส.พัชรพร  ศรีวิพัฒน ์

1.นายภาณุวัฒน์  เวียงสุข 
2.น.ส.ธนาพร  ใจรักษา 

6 ภาษาไทย คัดไทย ม.ต้น เงิน 1.ด.ญ.ปาลิตา  พรมแก้ว 1.น.ส.สุขสันต์    พลสูงเนิน 
2.นางเทวี  มาดา 
 
 
 
 
 
 

7 ภาษาไทย พินิจวรรณคดี ม.ต้น ทองแดง 1.ด.ญ.จุฑามาศ จันทร์ส่ง
แก้ว 

8 ภาษาไทย อ่านวรรณกรรมพิจารณ์ 
ม.ต้น 

เงิน 1.ด.ญ.เบญจรงค์ ธรรวงษ์ศา 

9 ภาษาไทย อ่านวรรณกรรมพิจารณ์ 
ม.ปลาย 

ทองแดง 
 

1.นายปราการ พุ่มพวง 

10 ภาษาไทย คัดลายมือม.ปลาย ทอง 1.น.ส.นัฐติกา พงษ์สวัสด์ิ 

11 
 

ภาษาไทย เรียงร้อยถ้อยความ  
 ม.ปลาย 

ทอง 1.น.ส.ชนากานต์ เนื่องแก้ว 

12 วิทยาศาสตร์ การออกแบบส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 

ทอง 1.นายมงคล   น้ าสระ 
2.นายณัฐนนท์ นุชรุ่งเรือง 

1.นายสนธยา  เหิมหาญ 
2.นายพีรวัส ต้ังวานิชกพงษ ์

13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น 

ทองแดง 1.ด.ช.วีระพงษ์  อาจนาฝาย 1.น.ส.ภัชริดา ฤทธิลี 
 

14 คณิตศาสตร์ คณิตคิดเลขเร็ว  ม.ต้น ทองแดง 1.ด.ช.รพีภัทร กนกนาค 

15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น ทองแดง 1.ด.ญ.จันธิดา  ต่อสกุล 1.น.ส.กฤติยาภรณ์ ประยูรหาญ 
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ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ  
ม.ปลาย 

ทองแดง 1.น.ส.พัชริดา  คะนาวัง  

17 วิทยาศาสตร์ฯ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 

เข้าร่วม
แข่งขัน 

1.ด.ช.กิดาการ  กะสิวัฒน์ 
2.ด.ญ.คณิศร   อบเชย 
3.ด.ช.เจนณรงค์ เจือจันทร์ 

1.น.ส.มณีรัตน์  จันทร์ล้ิม 
2.น.ส.วรรณภา  ฉิมงาม 
 

18 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
(กาพย์ยานี 11) 

เงิน 1.ด.ญ.ฉัตรีญา   ธงทอง 
2.ด.ญ.วรพิชชา  มีโพนทอง 

1.นางเทวี  มาดา 
2.น.ส.สุขสันต์ พลสูงเนิน 

19 ภาษาไทย กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
( โคลงส่ีสุภาพ) 
ม.ปลาย 
 

เงิน 1.น.ส.นฤมล  พุทธรักษา 
2.น.ส.สุชานันท์  เกื้อสกุล 

1.นางเทวี  มาดา 
2.น.ส.สุขสันต์ พลสูงเนิน 
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