


คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการของโรงเรียนดาราพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565  ฉบับนี้ได้ดำเนินการ
ตามกระบวนการขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติการโดยยึดถือหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ควบคู่กับการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ด้านปัญหาของทุกฝ่าย
งานในโรงเรียนดาราพิทยาคม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนดาราพิทยา
คม  

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนดาราพิทยาคมเป็นแผนที่แสดงการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่คุ้มค่าจึงหวังว่าแผนปฏิบัติการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางในการบริหารงานด้วยงบประมาณและทรัพยากรของทุกฝ่าย งานในโรงเรียนดาราพิทยาคม        
ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการจึงขอขอบคุณทุกฝ่าย งานที่เก่ียวข้องที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนดาราพิทยาคมประจำปีงบประมาณ 2565  
ฉบับนี้ 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของโรงเรียนดาราพิทยาคม 

.................................................................................... ............ 
 

 จากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนดาราพิทยาคม เมื่อวันที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  เวลา 09.๐๐ น. ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนดาราพิทยาคม แล้ว 

 
(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 602,100 บาท 
    1.  งบประมาณค่าสาธารณูปโภค             จำนวน   228,600 บาท 

2.  งบประมาณการดำเนินการตามโครงการ            จำนวน   373,500  บาท 
2.1  กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน   224,100  บาท    
2.2  กลุ่มอ่ืนๆ   จำนวน   141,930  บาท   
       2.2.1 กลุ่มอำนวยการ จำนวน     61,930  บาท 
       2.2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน     20,000  บาท 
       2.2.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน       5,000  บาท 
       2.2.4 กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน     5๐,000  บาท 
       2.2.5 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จำนวน        5,000 บาท 
2.3  เงินสำรองจ่าย จำนวน       7,470  บาท     

                            รวมงบประมาณการทั้งสิ้น             จำนวน 602,100  บาท 
(2)  เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได ้

 
 
 
 

            (ลงชื่อ)   
                                                                      (นายวิชัย  โล่ห์ประเสริฐ) 
                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        โรงเรียนดาราพิทยาคม 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 1.1  ข้อมูลทั่วไป 
   โรงเรียนดาราพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่เลขท่ี   162/5   
หมู่ 5    ตำบลบ้านดารา   อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์รหัสไปรษณีย์   53220    มีเนื้อที่ทั้งหมด 50ไร่  
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับตำบลท่าสัก  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ทิศใต้                    ติดต่อกับแม่น้ำน่าน  บ้านเกาะ  ตำบลบ้านดารา  อำเภอพิชัย   
     จังหวัดอุตรดิตถ์  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแม่น้ำน่าน  บ้านวังสำโม  ตำบลบ้านดารา  อำเภอพิชัย   
     จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ทิศตะวันตก             ติดต่อกับตำบลไร่อ้อย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 อักษรย่อ  ด.พ.. 

 
 สีประจำโรงเรียน  แดง-ขาว 
     สีแดง  หมายถึงความเข้มแข็ง  อดทน  เสียสละ  ความรักชาติ  รักสถาบัน 
     สีขาว  หมายถึงความบริสุทธิ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

  

 

 

 สัญลักษณ์ของโรงเรียน      

 เปลวเทียน  :  แสงแห่งเปลวเทียนที่สว่างไสวจะนำศิษย์ทุกคนไปสู่ความสำเร็จในชีวิต 

 เสมาธรรมจักร  :   สถาบันพัฒนาคน  ด้านความรู้  คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 ดาว  3  ดวง :   
  ดาวดวงที่ 1  :  ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  ดาวดวงที่ 2  :  ความมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ดาวดวงที่ 3  :  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

รูปเปลวเทียนอยู่ในเสมาธรรมจักรใต้ฐานมีดาว  3  ดวง 
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 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นจัน 
 คติธรรม   นฺตถิ  ปัญญา  สมาอาภา  (แสงสว่างใดหาเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 
 ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาคือรากฐานของชีวิต 
 ปณิธาน   มุ่งม่ันจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 วิสัยทัศน์  “มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมี
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดำรงชีวิตอยู่ใน
    สังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 เอกลักษณ์  จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เว็บไซต์โรงเรียน  http://www.daraschool.ac.th/ 
 โทรศัพท์  0-5549-6136 

1.2   ประวัติโรงเรียนดาราพิทยาคม 
  โรงเรียนดาราพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย   
กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  เปิดทำการสอนในระ ดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เมื ่อวันที ่ 2  มิถุนายน  2520 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื ่อวันที ่  16  
พฤษภาคม  2540 ผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนคือ นายประเทือง  อินทรประดิษฐ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดารา 
ซึ่งเมื่อปี ๒๕๑๙ท่านได้เสนอแนวคิดต่อคณะครูและกรรมการศึกษา ที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมในตำบล เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจึงประสานไปยังศึกษาธิการอำเภอ คือ นายประวุธ  เฉิดพงษ์ตระกูล พร้อมประสานไปยัง
สภาตำบลบ้านดารา เพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ ขณะนั้น นายรักษ์ อ่องจันทร์ กำนันตำบลบ้านดารา เป็น
ประธานสภา เมื่อได้รับการอนุมัติ จึงร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่จัดตั้งโรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุตรหลานได้
เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน  ซึ่งในขณะนั้นการคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทาง 

แผนที่โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daraschool.ac.th/
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1.3  ข้อมูลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  :  จำนวน  2 ตำบล 9 โรงเรียน   

1 ) ตำบลบ้านดาราจำนวน 4  โรงเรียน  ได้แก่ 
-  หมู่ที ่1 โรงเรียนบ้านวังสะโม 
-  หมู่ที ่2 โรงเรียนบ้านวังสำโม 
-  หมู่ที ่3 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 
-  หมู่ที ่5 โรงเรียนบ้านดารา 

2 ) ตำบลท่าสัก จำนวน 5  โรงเรียน  ได้แก่ 
- หมู่ที ่1   โรงเรียนบ้านท่าสัก 
- หมู่ที ่2 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ  
- หมู่ที ่5   โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง  
- หมู่ที ่6 โรงเรียนบ้านชำสอง 
- หมู่ที ่8 โรงเรียนบ้านชำตก 

 
1.4 ข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ  และสาธารณูปโภค 

  1) ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดินโรงเรียนดาราพิทยาคมมีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่ แบ่งเนื้อที่ออกเป็น 2
บริเวณ คือ   

บริเวณที่ 1 เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน   สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล  สนาม
ฟุตบอล  ห้องส้วม   โรงอาหาร โรงฝึกงาน 

บริเวณที่ 2 เป็นที่ตั้งของแปลงเกษตร  บ้านพักครู  สนามฟุตซอล  สนามตะกร้อ  โรงจอดรถ 
  2)  ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

1.อาคารเรียนแบบ 106ต. จำนวน  1 หลัง 
2.อาคารเรียนแบบ  216ล (ปรับปรุง 2539)  จำนวน  1 หลัง 
3. โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน จำนวน  1 หลัง 
4.โรงอาหาร  จำนวน  300  ที่นั่ง จำนวน  1 หลัง 
5.ห้องส้วมชาย                                  จำนวน  2 หลัง     
6.ห้องน้ำหญิง จำนวน  1 หลัง 
7.สนามฟุตซอล จำนวน  1 สนาม 
8.สนามฟุตบอล                                               จำนวน  1 สนาม 
9.สนามบาสเกตบอล และวอลเล่ย์บอล                               จำนวน  1 สนาม 
10.สนามเปตอง                                            จำนวน  1 สนาม 
11.สนามตะกร้อ                                          จำนวน  1 สนาม 
12.โรงจอดรถ จำนวน  1 หลัง 
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  3)  ข้อมูลเกี่ยวสาธารณูปโภค 
  1.  ไฟฟ้าหม้อแปลงขนาด  100  KVA  3  เฟส 

  2.  น้ำใช ้  
          2.1  ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านดารา 
          2.2  ถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.33  จำนวน  3  ชุด 
          2.3  ระบบประปาชนบทของกรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงอุตสาหกรรม 

     3.  น้ำดื่มประปาหมู่บ้าน โดยผ่านระบบเครื่องกรองน้ำ  และเครื่องทำน้ำเย็น 4 หัวก๊อก  
จำนวน  1  ชุด 

1.5 ข้อมูลนักเรียนและบุคลากร  
1)  ข้อมูลนักเรียน 

                  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน(ข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2564) 

ระดับชั้น เพศ รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 10 20 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 15 10 25 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 26 

รวม 38 33 71 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3 10 13 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2 10 12 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5 6 11 

รวม 10 26 36 
รวมทั้งสิ้น 48 59 107 

 

2)  ข้อมูลบุคลากร 
2.1)  จำแนกตามเพศ ตำแหน่งวิทยฐานะ และเพศ  (ข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2564) 

ตำแหน่ง จำนวนข้าราชการครู 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ 1 0 1 
ครู อันดับ คศ. 3 1 0 1 
ครู อันดับ คศ. 2 1 4 5 
ครู อันดับ คศ. 1 ๑ 5 6 

ครูผู้ช่วย - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.) - ๑ ๑ 

ครูธุรการ - ๑ ๑ 
รวม 4 11 15 
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2.2) จำแนกอายุ  ประสบการณ์  ตำแหน่ง  และคุณวุฒิ (ข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2564) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 

1 นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง 44 
ผู้อำนวยการ/

ชำนาญการพิเศษ 
กศ.ม. บริหารการศึกษา 

2 นายสุนันท์ ทองอ่อน 50 
ครู/ชำนาญการ

พิเศษ 
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 

3 นางชมพูนุท มีทอง 57 ครู/ชำนาญการ ค.ม. 
หลักสูตรและการ

สอน 

4 นางสาวอัญชัญ   นาคนวล 38 ครู/ชำนาญการ ค.บ. 
หลักสูตรและการ

สอน 

5 ว่าที่ร้อยตรีทินกร   แก้วประทุม 38 ครู/ชำนาญการ ค.บ. 
หลักสูตรและการ

สอน 

6 นางสาวสุภิดา เที่ยงจันทร์ 39 ครู/ชำนาญการ ศษ.ม. 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

7 น.ส.สุพรรณี ไพรศรีจันทร์ 47 ครู/ชำนาญการ วท.ม. การสอนฟิสิกส์ 

8 นายไฉน มั่งคล้าย 53 คร ู พธ.บ. สังคมศึกษา 

9 นางสาวกิตติมา สีทา 31 คร ู คบ. ภาษาไทย 

10 นางอารีรัตน์ สนิทอินทร์ 29 คร ู คบ. ภาษาไทย 

11 นางสาวจุฑามาศ เฮงประเสริฐ 36 คร ู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ 

๑๒ นางสาวณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 28 
คร ู วท.บ. และก

ศ.บ 
วิทยาศาสตร์เคมี
และการศึกษา 

๑๓ นางสาวพิมพ์ชนก เทศขำ 28 คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ 

๑๔ นางสาวณีรนุช ช้างน้อย 35 ครูอัตราจ้าง คบ. วิทยาศาสตร์ 

๑๕ นางสาวอริชตา ลาเกี้ยว 27 ครูธุรการ บทบ. การตลาด 
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1.6  รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. นายวิชัย     โล่ห์ประเสริฐ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        ประธานกรรมการ 
2. นายสุพจน์   ดีไพร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3. นายสง่า    เลี่ยมอยู่     ผู้แทนผู้ปกครอง                 กรรมการ 
4. นายไฉน    มั่งคล้าย           ผู้แทนครู                               กรรมการ 
5. นายวันชัย   ปลั่งเมฆ            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ  
6. พระครูประทีป  คามเขต  ผู้แทนองค์กรศาสนา           กรรมการ 
7. นายพรพิพัฒน์  ทิบำรุง         ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
8. นางสาทิตรา   เที่ยงตรง       ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง         กรรมการ 
9. นายสุภาพ   ฤทธิ์บำรุง    ผู้อำนวยการโรงเรียน           กรรมการและเลขานุการ 

1.7ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปีท่ีดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา ( ปี ) 

1 นายอุทัย        พักขาว ครูใหญ่ 2520 – 2527 7 

2 นายยุทธนา    นาคหอม อาจารย์ใหญ่ 2527 – 2535 7 

3 นายปรีชา      บุญเชื้อตรง อาจารย์ใหญ่ 2535 – 2542 7 

4 นางศิริพร     จันทร์แสนตอ ผู้อำนวยการ 2543 – 2550 7 

5 นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการ 2550 – 2552 2 

6 นายคำรณ  ม่อมดี ผู้อำนวยการ 2552 –2554 2 

7 นายบรรชา  บุญเสือ ผู้อำนวยการ 2554-2557 3 

8 นายปกิจพจน์  กมลวรเดช ผู้อำนวยการ 2557 – 2559 2 

9 นายสุภาพ  ฤทธิ์บำรุง ผู้อำนวยการ 2559-ปัจจุบัน  
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1.8 แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนดาราพิทยาคม 
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ส่วนที่ 2 
ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
ในปงีบประมาณ 256๓ ที่ผ่านมา โรงเรียนดาราพิทยาคมได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา และมาตรฐานการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของสถานศึกษาดังนี้คือ 
 1)ผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 

งาน /โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ ตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน  ๓ มาตรฐาน คือ   
 

1.1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่ งาน/โครงการ / กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
ของผู้เรียน 
1.2 คณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้รียน 
 

1)    โครงการพัฒนาและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

2)    โครงการพัฒนาการเรียนรู้กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสูส่นามสอบ  O-NET 
4) กิจกรรมส่งเสริมกีฬา ดนตรี และศิลปะ 
5) กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม 
6) กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ 
7) กิจกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
8) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9) กิจกรรมเพื่อคุ้มครองผูบ้ริโภคในสถานศึกษาและชุมชน (อย.

น้อย) 
10) กิจกรรมโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 
11) กิจกรรมการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน 
12) กิจกรรมแข่งขันกีฬาส ี
13) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
14) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมการกระทำผิดวินัย

นักเรียน 
15) พัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 

-  ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นตาม
หลักสตูร 

และสุขนิสัยสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี

-  นักเรียนมีทักษะในการจดัการ
และทำงานได้บรรลุเปา้หมาย 
-  นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้
-  นักเรียนรักการทำงาน และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
- นักเรียนมีส่วนร่วม มผีลงานดา้น
ศิลปะ ดนตรี   

และกีฬา 
- นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึง

ประสงค ์  
-  นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-  นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิต 
และปรับตนอยู่ในสังคมได้  

อย่างมีความสุข 
-  นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่
คณะ 
-  นักเรียนมีจิตสาธารณะในการ
ประหยดัพลังงาน 
-  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรักการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิสังเคราะห ์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทัศน ์
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มาตรฐานที ่ งาน/โครงการ / กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น 
 

 
16) กิจกรรรมรักการอ่าน 
17) โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ

และเทคโนโลย ี
18) กิจกรรมบรูณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
19) โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพื่อการเรยีนรู ้
20) กิจกรรมสภานักเรียน 
21) กิจรรมเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตรผ์่านจรวดขวดน้ำ 
22) กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์

 

 23) กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
24) โครงการทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรยีน 
25) ค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร ์
26) กิจกรรมแนะแนว 
27) กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
28) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 

 
 

  

 
 

มาตรฐานที ่ งาน/โครงการ / กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บ ริห า รแ ล ะจั ด ก ารข อ ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
2) ส่งเสริมการผลติและการใช้สื่อเพื่อการพัฒนา 
3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคณุภาพ

มาตรฐานการศึกษา 
4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
5)   โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
6)   โครงการพัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
7)   พัฒนางานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
8) พัฒนาครูและศึกษาดูงาน 
9) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสือ่การเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบ e-Learning  
10) พัฒนาการศักยภาพบุคลากร 
11) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
1๒) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
1๓) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
1๔) กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

-  ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถ
ตรงกับงานท่ีรับผดิชอบ   
หมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชน
ได้ด ี
-  จำนวนครูไม่เพียงพอ แต่มีการ
บริหารจดัการเพื่อส่งครูเขา้รับการ
อบรม 
-  ครูมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ         
-  ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทำงานการทำงานแบบมีส่วนร่วม   
-  ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน 
-  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในการ
บริหารจดัการ 
-  คณะกรรมการสถานศึกษา  
และผูป้กครอง  มีส่วนร่วมคิด  
ร่วมวางแผน  ร่วมทำ  และร่วม
รับผิดชอบ   
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มาตรฐานที ่ งาน/โครงการ / กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น 

มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 

1)  กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
2)  กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรท้องถิน่  หลักสูตรบูรณาการและ 
ทวิศึกษา 
3)  กิจกรรมการนิเทศการเรยีนการสอน 
4)  กิจกรรมการพัฒนางานวัด  และประเมินผล 
5) พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
6) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 
7) พัฒนาการเรียนการสอน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
8) ปรับปรุงภูมิทัศน์  และซ่อมแซมอาคาร  สถานท่ี 
9) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด 

-  สถานศึกษาพัฒนา  ปรับปรุง
หลักสตูรอย่างสม่ำเสมอ 
-  พัฒนาระบบงานวัดและ
ประเมินผล 
-  หลักสูตรท้องถิ่น  ทวิศึกษาและ
หลักสตูรบรูณาการ 
-  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย 
-  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
-  สถานศึกษามีห้องเรียนและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางของสถานศึกษา 

 
1.  ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 256๔ 

 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์16 ตามหลักสูตรและค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค(์จุดเน้น)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
 - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจำเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที ่
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและ
ครูให้มากขึ้น 
 - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย  เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
(English for All) 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูง
วัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์
ระดับตำบล 
 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล 
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
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 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้  และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอนพัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ  (Hands – on Experience) เพ่ือให้มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตรการ
พัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
 - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรม
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์
 - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษา
ที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ  ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 - ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง
รายได ้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจ
ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น  
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 - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
 - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
องค์การ - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  
 - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 - ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
 

มีประเด็นกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ

โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

จุดเน้นการดำเนินงาน 
จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 6 จุดเน้นการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา 
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
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2.ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39  ปีงบประมาณ 256๔ 
 
วิสัยทัศน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ตอนปลายให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการป กครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพ  ผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก  ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษา 

 
 
ค่านิยม 
 ส : สื่อสารผ่าน ICT 
 พ : มีความพอเพียงในการใช้ชีวิต 
 ม : มีจิตสาธารณะพร้อมให้บริการ 
 ๓ : สามประสานความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม 
 ๙ : ก้าวนำสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้าหมาย 
1.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  และคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ
การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ด ี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่  ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะ การจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม  มีภาวะผู้นำทางวิชาการ   
มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  
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5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการ เรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม  

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่ง  นวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ  

7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจ  การบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  ที่มีประสิทธิภาพ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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3.  ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนดาราพิทยาคม ปีงบประมาณ 256๔ 
 โรงเรียนดาราพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักถึง

เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และกลยุทธ์การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี
งบประมาณ 256๓  ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

สร้างโอกาสทางการศึกษา นำพาสู่มาตรฐานสากล พัฒนาคนให้เต็มศักยภาพตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจเน้นการมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วน 
 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีความเป็นไทยและมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล 
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยม 12 

ประการ 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
4.  ส่ งเสริมผู้ เรียนและบุคลากร ให้ เลื่ อมใสการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและภาษา เพ่ือ

การเรียนรู้ 
6.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้   ทักษะ  ความสามารถและคุณลักษณะ ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  
7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
8.  พัฒนาทรัพยากร  แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการ

จัดการเรียนรู้ 
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9.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการดำเนินชีวิตตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี  การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
 
เป้าประสงค์ 

1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  
2.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต  
3.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ

ด้าน  
4.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   

   5.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
6.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
7.  ผู้เรียนและบุคลากร ให้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
8. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล  
9.ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
10.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
11.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
12.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
13.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีตามโครงสร้างการบริหารงาน 
14.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
15.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
16.  ผู้เรียนและบุคลากรมีความตระหนักและรู้วิธีการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
17.  ผู้เรียนมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการดำเนินชีวิตตาม

แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
18.  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
19.  สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์และและ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้น  
20.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4    ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาแลปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565 
 
 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงเรียนดาราพิทยาคมได้กำหนดกลยุทธ์ โครงการ งบประมาณบทบาท วิธีการ และผู ้รับผิดชอบ          

การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 962,772  บาท โดยจำแนกตามโครงสร้าง
การบริหารงาน  ดังนี้ 
ประมาณการรายรับ 
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 
      1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      จำนวน  89  คน ๆ  ละ  3,500+1000  บาท/ปี = 400,5๐๐ บาท 
      2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     จำนวน  42  คน ๆ  ละ  3,800+1000  บาท/ป ี = 201,600บาท 

       รวม      602,100บาท 
2.  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี 
  2.1  ค่าหนังสือเรียน 
   2.1.1  มัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน   27   คนๆ  ละ    699  บาท    =    18,873  บาท 

2.1.2  มัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน   27   คนๆ  ละ    863  บาท    =    23,301  บาท 
2.1.3  มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน   35   คนๆ  ละ    928  บาท    =    32,480  บาท 
2.1.4  มัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน   12   คนๆ  ละ  1,257  บาท    =    15,084  บาท 
2.1.5  มัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน   11   คนๆ  ละ  1,263  บาท    =    13,893  บาท 
2.1.6  มัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน   19   คนๆ  ละ  1,109  บาท    =    21,071  บาท 

         รวม     124,702  บาท 
  2.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน 

   2.2.1  มัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน    89  คน  ๆ  ละ  420  บาท/ปี  =    37,380  บาท 
2.2.2  มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน    42  คน  ๆ  ละ  460  บาท/ปี  =    19,320  บาท 

       รวม       56,700 บาท  
2.3  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

  2.3.1  มัธยมศึกษาตอนต้น      จำนวน   89  คน  ๆ  ละ  450  บาท/ป ี  =    40,050  บาท 
2.3.2  มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน     42  คน  ๆ  ละ  500  บาท/ปี  =    21,000  บาท 

     รวม        61,050 บาท 
  2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2.4.1  มัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน    89 คน  ๆ  ละ  880  บาท/ปี   =    78,320  บาท 
2.4.2  มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน    42 คน  ๆ  ละ  950  บาท/ปี   =    39,900  บาท 

     รวม       118,220บาท 
 

 
รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น             =    962,772  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการรายจ่าย 
 
ที่ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

มฐ. 
สพฐ. 

กลยุทธ ์
สพฐ./
ร.ร. 

แหล่งงบประมาณ(จำนวนเงิน:บาท) หมาย
เหตุ 

ค่าจัดการเรียน
การสอน 

เรียนฟรี 
15  ป ี

อ่ืนๆ 
(ระบุ) รวมเงิน 

ค่าสาธารณูปโภค     228,600  *58,600(ลง
งบอำนวยการ) 

1 ค่าไฟฟ้า        

2 ค่าน้ำประปา        

3 ค่าโทรศัพท์        

4 ค่าน้ำมัน        

5 ค่าไปรษณีย ์        

6 ค่า Internet        
เรียนฟรี  15  ปี        
1 ค่าหนังสือเรยีน        
2 ค่าอุปกรณ์การเรียน        

3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน        

กลุ่มบริหารอำนวยการ   61,930     

1 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการในโรงเรยีน 

  30,470     

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศ   15,000     

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาพัฒนางานธุรการ และ
เลขานุการฯ 

  9,470  58,600   

กิจกรรมที่ 3 การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 

  4,000     

2 
โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

  ๒,000     ครูอารีรัตน์ 

3 

โครงการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด   31,460  74,100  งบวิชาการ 

3.1โครงการสถานศึกษาพอเพียง     10,000  ครอูารีรัตน์ 
3.2โครงการห้องเรียนน่าอยู่ฯ     15,000  ครูจุฑามาศ 
3.3โครงการโรงเรียนปลอดภัย   5,000    ครูไฉน 
3.4โครงการส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบ   5,000    ครูสุนันท์ 
3.5โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     15,000  ครูชมพูนุท 
3.6โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม     6,000  ครูอัญชัญ 
3.7โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด   5,000    ครูทินกร 
3.8โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   8,000    ครูสุภิดา 
3.9โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     12,100  ครูสุพรรณี 
3.10โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุน กสศ.     1,000  ครูกิตติมา 
3.11โครงการโรงเรียนพลังงานชุมชน   5,000    ครูณิชกานต ์

3.12โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   3,460  10,000  ครูพิมพ์ชนก 

3.13โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ     5,000  ครูณีรนุช 

กลุ่มบริหารวิชาการ   224,100        

1 

โครงการพัฒนาวิชาการ   61,000    ครจูุฑามาศ 
กิจกรรม 1 พัฒนางานวิชาการ   21,000     

กิจกรรม 2 พัฒนางานหลกัสูตรสถานศึกษา   10,000     
กิจกรรม 3 พัฒนางานทะเบยีนงานวัดผล   10,000    ครูอัญชัญ 
กิจกรรม 4 พัฒนางานแนะแนว   10,000    ครูกิตติมา 
กิจกรรม 5 พัฒนางานเทคโนโลย ี   10,000     
        



 
ที่ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

มฐ. 
สพฐ. 

กลยุทธ ์
สพฐ./
ร.ร. 

แหล่งงบประมาณ(จำนวนเงิน:บาท) หมาย
เหตุ ค่าจัดการเรียน

การสอน 
เรียนฟรี 

15  ป ี
อ่ืนๆ 

(ระบุ) รวมเงิน 

2 

โครงการพัฒนาการกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาทักษะการเขียน อ่าน คิด วเิคราะห ์

  20,000 
 

   ครูพิมพ์
ชนก 

กิจกรรม 1 การจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  5,000     

กิจกรรม 2 การจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  5,000     

กิจกรรม 3 การจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

  5,000     

กิจกรรม 4 การจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

  5,000     

3 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็น
พลเมืองด ี

  69,000    ครูอัญชัญ 

กิจกรรม 1 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  6,000     

กิจกรรม 2 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษา 

  30,000     

กิจกรรม 3 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ารงานอาชีพ 

  30,000     

กิจกรรม 4 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศลิปะ 

  3,000     

4 

โครงการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน    203,740   ครูจุฑามาศ 

กิจกรรมทัศนศึกษา        

กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหาร        

กิจกรรมส่งเสริมความสามารถผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ        

กิจกรรมพัฒนา ICT*      .   

กิจกรรม โควิด        

กลุ่มบริหารงบประมาณ   5,000          

1 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณตามเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา  

  5,000         ครูณิ
ชกานต์ 

กิจกรรม 1 การเงิน/บัญช ี        

กิจกรรม 2 งานจัดตั้งคำของบประมาณ        

กิจกรรม 3 พัสด ุ        

กิจกรรม 4 งานควบคุมภายใน        

กลุ่มบริหารงานบุคคล   2๐,000     

1 

โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารงานบคุคล       ครูกิตติมา 
กิจกรรม 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

  5,000     

กิจกรรม 2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  15,000     

กลุ่มบริหารทั่วไป   50,000     

1 

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

  50,000    ครูไฉน 

กิจกรรม 1 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย        

กิจกรรม 2 สถานศึกษาอนามยัด ี        

กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน   5,000     

1 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน   3,000    ครูสุนันท์ 

2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย   2,000    ครูไฉน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารอำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



























































 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 

















 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
 

















 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



คำสั่งโรงเรียนดาราพิทยาคม 
ที่ 93/25๖4 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25๖5 
----------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญใน การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนทั ่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/2279  ลงวันที่  16 ธันวาคม  2548  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนดาราพิทยาคม จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 25๖5 โดยมีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี ่ยวข้อง เพื ่อร่วมดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษา  อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 25๖5  ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย    
๑. นายสุภาพ            ฤทธิ์บำรุง           ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนันท์        ทองอ่อน          คร ู        รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกิตติมา   สีทา   คร ู   กรรมการ 
๔. นางสาวณิชกานต์  อนุสสรราชกิจ  คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ  เฮงประเสริฐ  คร ู   กรรมการ 
6. นางอารีรัตน์  สนิทอินทร์  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา คำแนะนำตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ   
 

 ๒.  คณะกรรมการจัดทำโครงการตามแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย    
1. นางสาวจุฑามาศ  เฮงประเสริฐ  คร ู   หัวหน้า 
๒. นางชมพูนุท    มีทอง            คร ู    เจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวอัญชัญ  นาคนวล  คร ู   เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวพิมพ์ชนก  เทศขำ   ครูผู้ช่วย       เจ้าหน้าที่ 
 

๓.  คณะกรรมการจัดทำโครงการตามแผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย    
1. นางสาวณิชกานต์    อนุสสรราชกิจ  คร ู   หัวหน้า 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เทศขำ   ครูผู้ช่วย   เจ้าหน้าที่ 
3. นางอารีรัตน์  สนิทอินทร์  คร ู   เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวณีรนุช  ช้างน้อย   ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 



๔.  คณะกรรมการจัดทำโครงการตามแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย    
 1. นางสาวกติติมา  สีทา   คร ู    หัวหน้า 
 ๒. นางสาวณีรนุช  ช้างน้อย   ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่ 
 ๓. นางสาวอาริชตา  ลาเกี้ยว   ครูธุรการ  เจ้าหน้าที่ 

       ๔. นางสาวณิชกานต์  อนุสสรราชกิจ  คร ู       เจ้าหน้าที่ 
 

๕.  คณะกรรมการจัดทำโครงการตามแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย    
        1. นายไฉน   มั่งคล้าย   คร ู   หัวหน้า 

  2. นางสาวสภุิดา  เที่ยงจันทร์  คร ู   เจ้าหน้าที่ 
  3. นางสาวสุพรรณี  ไพรศรีจันทร์  คร ู     เจ้าหน้าที่ 
 

6.  คณะกรรมการจัดทำโครงการตามแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย    
        1. นายสุนันท ์  ทองอ่อน  คร ู   หัวหน้า 

  ๒. ว่าที่ร้อยตรีทินกร แก้วประทุม  คร ู   เจ้าหน้าที่ 
 

มีหน้าที่        
๑. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียนจากแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระยะ ๓ ปี  พ.ศ.25๖๒-25๖๔  ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
          2. สรุปประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25๖4  นำข้อมูลผลการประเมิน           
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีงบประมาณ       
25๖5 ของฝ่าย/หมวด/งาน 
 3.  จัดทำแผนงาน/โครงการ ของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ ๓ ปี พ.ศ.25๖๒-25๖๔  สอดคล้องนโยบายโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
 4.  พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอื่นๆ ในงาน/โครงการต่างๆแต่ละฝ่าย/
หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
          5. พิจารณาเงนิงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ที่ได้รับในงาน/โครงการต่างๆแต่ละฝ่าย/
หมวด/งาน อย่างเหมาะสม 
 6. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที ่ได้เสนอและได้ร ับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ 25๖5 โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อการดำเนินงานของโรงเรียน 
เป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
 

  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
  

สั่ง  ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25๖4 
 
 
 
 

 (นายสุภาพ  ฤทธิ์บำรุง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม 

 
 


