แผนปฏิบตั ิราชการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
ประจาปีการศึกษา 2563

โรงเรียนปล้องวิทยาคม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน ซึง่ มีกรอบทิศทางการพัฒนาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยกาหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถตรวจสอบได้
ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนปล้องวิทยาคมที่มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณในครั้งนี้ จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี

โรงเรียนปล้องวิทยาคม
30 กันยายน 2563

ประกาศโรงเรียนปล้องวิทยาคม
เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนปล้องวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เนื่องจาก การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงของแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 ของโรงเรียน
ปล้องวิทยาคม ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561และการการดาเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะต้องมีความต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนปล้องวิทยาคม จึงได้
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ สาหรับการบริหารและการจัดการศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน
2563
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
(นายไกร ธรรมากาศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 สภาพข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมินภายนอกรอบสี่
จุดเด่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่วนที่ 3 กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ส่วนที่ 4 แผนการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563

1
2
5
6
6
7
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
21

1

ส่วนที่ 1
สภาพข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนปล้องวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ 120 หมู่ที่ 9 ตาบลปล้อง อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 โทรศั พ ท์ 053954170 โทรสาร 053 -954-165 e-mail
www.plongwittaykhom.ac.th เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนปล้องวิทยาคมได้เริ่ มเปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกเมือวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 โดย
เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน โดยได้ขอใช้อาคาร
เรียนของโรงเรียนบ้านป่ามื่น ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนจนถึงวันที่ 1
มกราคม 2526 จึงได้ย้ายมาใช้อาคารเรียนชั่ว-คราว ของโรงเรียนปล้องวิทยาคม และต่อมาในปีการศึกษา 2532
จึงได้เปิดรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นครั้งแรก ปัจจุบันโรงเรียนปล้องวิทยาคมมีพื้นที่ดิน จานวน
58 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
ด้านอาคารสถานที่ มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง ส้วม 3 หลัง สนามฟุตบอล 2 สนาม
สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามเอนกประสงค์ 1 สนาม และโรงฝึกงาน 2 โรง
ด้านแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน ประกอบด้วย ห้องสมุดและห้องสมุดดิจิตอล ศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ธนาคารโรงเรียน ห้องสืบค้นข้อมูล สวนพฤกษศาสตร์
ด้านสื่อ เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวก ประกอบด้วย เครื่องอัดสาเนา เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร เครื่องฉายโปรเจคเตอร์การสื่อสารระบบ LAN (Local Area Network) การสื่อสารผ่านระบบ Internet
ของ CAT ความเร็ว 500/500 MB นอกจากนี้ โรงเรียนปล้องวิทยาคม ยังมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนและการทางาน อื่น ๆ เช่น เครื่องฉายภาพเสมือนจริง เครื่องขยายเสียงประจาห้องเรียน โทรศัพท์
ภายใน
แผนที่โรงเรียนปล้องวิทยาคม

2
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อ ป.ค.
สีประจาโรงเรียน (สีขาว-เหลือง)
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของร่างกายและจิตใจ
เหลือง หมายถึง ความมีศีลธรรม และคุณธรรม
คาขวัญของโรงเรียน
เรียนดี งานเด่น เป็นกีฬา พึ่งพาตนเอง
ปรัชญาของโรงเรียน
อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ (ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน)
อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “วัดสู่โรงเรียน”
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
2.1 จานวนบุคลากร
ข้อมูลข้าราชการครู โรงเรียนปล้องวิทยาคม ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ - สกุล
นายไกร ธรรมากาศ
นายวิรุจน์ เมืองมูล
นางสมรส เหมะธุรินทร์
นายศรีรุด ใจวัง
นางสาวรักษ์ศิวันต์ มณีมูล
นางสุพรรณี พรมมา
นางมาลี มนาคม
นางสาวยุเรศ พรหมมินทร์
นางเพ็ญโสภา ทาแกง
น.ส.อัญจนา หมอกเหมย
นายถนอม ใจโลกา
นางพรเพ็ญ ใจแปง
นางนิตยา วงศ์กาไสย
นางสายสมร สุทธศิลป์
นางเมทินี กาญจนสมจิตต์
นายอดุลย์ คาพลอย
นายสุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย
นายอิทธิพล รู้ธรรม
นางอภิญญา จองรัตน์
นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล

นางสาวพรรษา จาเริญ

ตาแหน่ง
ผอ.รร.
รอง ผอ.รร.
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

อันดับ
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ. 2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2

วุฒิสามัญ/ครู

วิชาเอก

ม.6/กศ.ม.
ม.6 / กศ.ม.
ม.ศ.5/ค.บ.

การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
สังคมศึกษา

ม.6 / ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ม.6/ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ม.ศ.5 / ค.บ.
ม.6 / กศ.ม.
ม.6/ศศ.ม.
ม.ศ.5 / ศษ.ม.
ม.6 / ศศ.บ.
ม.6 / ค.บ
ม.ศ.5 / บธ.บ.
ม.6 / ค.ม.
ม.6/ศศ.ม.
ม.6/ ค.บ.
ม.ศ.5 / ค.บ.
ม.6 / ศษ.ม.
ม.6/ศศ.บ.
ม.6 / ค.ม.
ม.6 / ศษ.ม.
ม.6 / ศษ.ม.

ภาษาไทย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรและการสอน
การจัดการทั่วไป
สังคมศึกษา
การบัญชี
การบริหารการศึกษา
ภาษาไทย
ชีววิทยา
พลศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ
ดนตรี
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
นวัตกรรมหลักสูตร

วิทยฐานะ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

3
22 นายไกรสิทธิ์ ปันวัง
23 นางกชพร สายกษิรา

ครู
ครู

คศ.2
คศ.2

ม.6 / ค.บ.
ม.6 / ศษ.ม.

24
25
26
27
28
29
30

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2

ม.6 / ค.บ.
ม.ศ.5 / ศษ.บ.
ม.6 / ศษ.ม.
ม.ศ.5 / ศศ.บ.
ม.6 / ศษ.ม.
ม.ศ.5 / สส.บ.
ม.ศ.5 / ศษ.บ.

และการจัดการเรียนรู้
ฟิสิกส์
นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
ภาษาไทย
การบริหารการศึกษา
ส่งเสริมการเกษตรฯ
คณิตศาสตร์

ตาแหน่ง
ครู
ครู
ครู

อันดับ
คศ.2
คศ.2
คศ.2

วุฒิสามัญ/ครู
ม.ศ.5 / ค.บ.

วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ม.6/วท.บ.

คณิตศาสตร์

ม.6 / วท.ม.

การสอนคณิตศาสตร์

นางกาญจนา จิตถา
นายพงษ์ชัย ณ น่าน
นางมณัสริญ ศรีภคั สันต์
นายเฉลิม ขัดพะนัด
นางวิมล กาบแก้ว
นายปรีชา ศิริวงศ์ทอง
นายยงยุทธ สุรัตน์

ที่
ชื่อ - สกุล
31 นายบุญธรรม ทรัพย์สิน
32 นายอาหนึ่ง ชูไวย
33 นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้ว

ข้อมูลลูกจ้างประจา โรงเรียนปล้องวิทยาคม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายสมมาศ สุขบัญชาชัย

ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

วิทยฐานะ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

ณ วันที่ 24 มกราคม 2563

ตาแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

วุฒิสามัญ/ครู

ม.6 /ศษ.บ

วิชาเอก

ประถมศึกษา

ข้อมูลครูพิเศษ – ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนปล้องวิทยาคม ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายธวิทย์ วุฒิ
นางสโรชา คาปิน
นางสาวเขมินสินี มีเลข
นายธนากร ต๊ะอุด
นายคุณวุฒิ สืบสม

ตาแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าฯ
พนักงานราชการ
ครูวิกฤต
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

วุฒิสามัญ/ครู
ม.ศ.5 /ศษ.บ.
ม. 6 / ค.บ.
ม. 6 / ค.บ.
ม.6/ค.บ.
ม.6/ค.บ.

ครูธุรการ

ม. 6 / ศศ.บ.

วิชาเอก
บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
การจัดการทั่วไป

7 นางสาวธัญญาลักษณ์ จินะเขียว เจ้าหน้าที่สานักงาน

ม.6/ค.บ.

ฟิสิกส์

8 นางสาวสมใจ หาญอาษา

เจ้าหน้าที่สานักงาน

ม. 6

9
10
11
12

เจ้าหน้าที่พัสดุ
แม่บ้าน
แม่บ้าน
ลูกจ้างชั่วคราว

ม.3/ปวช.
ป. 4
ป.6
ป. 4

6 นางสาวปรีฐฎา วุฒินุช

นางนันทวรรณ วงษ์ดิษฐ์
นางเฉลียว ขัติยศ
นางชุมพวง ด่านจับกุม
นายอุดม ไชยนุรักษ์

การบัญชี
-

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชาศิลปศึกษา
สอนวิชาคณิตศาสตร์
สอนวิชาสังคมศึกษา
สอนวิชาดนตรี
สอนวิชาคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
งานวิชาการ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย
กิจการฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
แม่บ้าน
แม่บ้าน
นักการภารโรง
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ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนเต็มรูป โรงเรียนปล้องวิทยาคม ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ –สกุล

วุฒิสามัญ

นายกฤตภาพ กาญจนวิกัย
นายชัยมงคล บัวลา
นางนิรชา อุ่นเรือนพิงค์
นางสาวศิริขวัญ สุวรรณการณ์
นางสาวณัฐลิตา บุญเพียร

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

วิชาเอก
คณิตศาสตร์
พลศึกษา
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชาคณิตศาสตร์
สอนวิชาภาษาไทย
สอนวิชาชีวิทยา
สอนวิชาฟิสิกส์
สอนวิชาเคมี

2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
วุฒิการศึกษา

ปวช.

ปีการศึกษา 2561

1

ปวส. ประกาศนียบัตร
-

-

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

17

16

ปริญญา
เอก
-

2.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษา และภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน
3
5
3
2
1
3
6
2
1
1
1
2

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ์
พละศึกษา
แนะแนว
ดนตรี
ศิลปะ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
รวม

ภาระงานสอนเฉลี่ย ของครู 1 คน /ชม. สัปดาห์
18
18
18
18
18
18
18
20
18
18
18
20
18
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3. ข้อมูลนักเรียน
3.1 จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 519 คน
ระดับ
ชั้นเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จานวน
ห้องเรียน
3
4
4
3
3
2
19

ข้อมูล ณวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
41
56
65
42
45
63
26
49
33
41
24
34
234
285

เฉลี่ยต่อห้อง
(คน/ห้อง)
32
26
27
25
24
29

รวม
97
107
108
75
74
58
519

หมายเหตุ

3.2 จานวนนักเรียนเรียนรวม จาแนกตามระดับชั้นและประเภทความพิการ
ประเภทความพิการ
ระดับ
ชั้น

บกพร่อง
ทางการ
เห็น
ชาย

หญิง

บกพร่อง
ทางการ
ได้ยิน
ชาย

หญิง

บกพร่อง
ทาง
สติปัญญา

บกพร่องทาง
ร่างกายหรือ
สุขภาพหรือการ
เคลื่อนไหว

ชาย

ชาย

หญิง

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

หญิง

บกพร่อง
ทางการ
เรียนรู้
ชาย

หญิง

บกพร่อง
ทางการพูด
และภาษา

บกพร่องทาง
พฤติกรรม
และอารมณ์

ชาย

ชาย

หญิง

หญิง

บุคคล
ออทิสติก
ชาย

หญิง

บุคคล
พิการซ้อน
ชาย

รวม
ยอด
(คน)

หญิง

1
1

6

1

6

1
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3.3 เปรียบเทียบจานวนนักเรียนเรียนรวม ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2560 – 2562 (ย้อนหลัง 3
ปี)
ปีการศึกษา 2560
ระดับ จานวน จานวน
ชั้น ห้องเรียน นักเรียน
ชาย หญิง
ม.1
4
44
60
ม.2
4
31
56
ม.3
4
54
58
ม.4
2
22
33
ม.5
4
22
42
ม.6
4
47
62
รวม
22
220 311

รวม
104
87
112
55
64
109
531

จานวน
ห้องเรียน

4
4
4
3
2
4
21

ปีการศึกษา 2561
จานวนนักเรียน
ชาย

หญิง

68
46
33
39
24
22
232

44
61
52
43
35
41
276

รวม

112
107
85
82
59
63
508

ปีการศึกษา 2562
จานวน จานวนนักเรียน
ห้องเรียน
ชาย หญิง

3
4
4
3
3
2
19

41
65
45
26
33
24
234

56
42
63
49
41
34
285

รวม

97
107
108
75
74
58
519
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4. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน
4.1 จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
แหล่งเรียนรู้

ม.4

ม.5

ม.6

ห้องสมุด
97
107
108
75
อาคารวัด
97
107
108
75
สนามกีฬา
97
107
108
75
ห้องประชุมใหญ่
97
107
108
75
ห้องประชุมเอื้องคา
60
80
108
50
4.2 จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

74
74
74
74
60

58
58
58
58
58

ม.5
74
74
6
17
18
12
14
7

ม.6
58
58
8
10
10
10
12
8

แหล่งเรียนรู้
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
วัดบ้านป่ามื่น
วัดดอนแท่น
วัดอภัย
วัดบ้านงิ้วใหม่
วัดบ้านหนองแรด
วัดบ้านเชียงเคี่ยน

ม.1

ม.1
97
97
10
20
21
15
20
16

ม.2

ม.2
107
107
15
21
19
20
21
11

ม.3

ม.3
108
108
14
22
20
19
20
13

ม.4
75
75
5
20
15
14
16
5

5. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดเล็กพื้นที่ส่วนใหญ่ร่มรื่น บริเวณใกล้เ คียง
โดยรอบโรงเรี ย น ได้ แ ก่ โรงเรี ย นบ้ า นป่ า มื่ น ที่ น า ที่ ส วน เนื่ อ งจากประชากรส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธ ลักษณะพื้นที่ชุมชนโดยรวม เป็นที่ราบ มีที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยเกาะกลุ่ม
หนาแน่นตามเส้นทางหลวงทั้งสองฝั่งถนน มีที่ดินประเภทพาณิชยกรรม มีที่ดินอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตั้ง
แบบกระจาย ประกอบด้วย โรงสี ร้านซ่อมเครื่องยนต์ ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ประชากรมีพื้นที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจหลัก คือ ข้าว ข้าวโพด และยางพารา ซึ่งอยู่รอบนอกตาบลปล้อง มีสถานที่ราชการ และวัดกระจายอยู่
ทั่วเขตตาบลปล้อง เขตพื้นที่บริการ 6 ตาบล ได้แก่
1. ตาบลปล้อง
2. ตาบลหนองแรด
3. ตาบลแม่ลอย
4. ตาบลศรีดอนไชย
5. ตาบลเชียงเคี่ยน
6. ตาบลงิ้ว

7
6. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนปล้องวิทยาคม
ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
ม. ๔-๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
ภาษาไทย
๒๔๐ (๖ นก.)
(๓ นก.)
(๓ นก.)
(๓ นก.)
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
คณิตศาสตร์
๒๔๐ (๖ นก.)
(๓ นก.)
(๓ นก.)
(๓ นก.)
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓๖๐ (๙ นก.)
(๓ นก.)
(๓ นก.)
(๓ นก.)
สังคมศึกษา ศาสนา และ
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐ (๖ นก.)
วัฒนธรรม
(๓ นก.)
(๓ นก.)
(๓ นก.)
๔๐
๔๐
๔๐
สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๒๐ (๓ นก.)
(๒ นก.)
(๒ นก.)
(๒ นก.)
๔๐
๔๐
๔๐
ศิลปะ
๖๐ (๑.๕ นก.)
(๒ นก.)
(๒ นก.)
(๒ นก.)
๔๐
๔๐
๔๐
การงานอาชีพ
๖๐ (๑.๕ นก.)
(๒ นก.)
(๒ นก.)
(๒ นก.)
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
ภาษาต่างประเทศ
๒๔๐ (๖ นก.)
(๓ นก.)
(๓ นก.)
(๓ นก.)
๘๔๐
๘๔๐
๘๔๐
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
๑,๕๖๐ (๓๙ นก.)
(๒๑ นก.) (๒๑ นก.) (๒๑ นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๒๐
๑๒๐ ๑๒๐
๓๖๐
•รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ปีละไม่เกิน ๒๔๐ ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ชั่วโมง
ความพร้อมและจุดเน้น
รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
ชั่วโมง
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ส่วนที่ 2
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปล้องวิทยาคม
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ต้อง
ปรับ
ปรุง

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนเป็นสาคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด
มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ย 81.44
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

 รับรอง

ไม่รับรอง

พอใช้

ดี

ดีมาก
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง
เนื่องจากสถานศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริม เช่น โครงการส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการระบบดูแ ล
ช่วยเหลือ เป็นต้น และเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT
การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการดาเนินการงานตามระบบ
ขั้นตอนของราชการครบถ้วน และมีระบบประกันคุณภาพที่ดี คณะกรรมการให้ความร่วมมือ ประสบความสาเร็จ
ในการด าเนิ น งานตามจุ ด เด่ น ของสถานศึ ก ษา และด าเนิ น งานโครงการพิ เ ศษ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของ
สถานศึกษาเนื่องจากความร่วมมือของบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากครูบางส่วนขาดการจาแนกรายละเอียดวิชาเนื้อหา
สาระวิธีวัดผลการประเมินผล ทาให้การวัดผลประเมินผล ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในแผนการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง การสาธิต การทดลอง และสรุปผลการทางานอย่างเป็นระบบควร
ได้รับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ ฝึกทาข้อสอบที่วัดความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนาไปใช้ให้มากขึ้นทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ครูควรมีการประเมินความก้าวหน้า ด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และการ
พัฒนาของผู้เรียน การวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาใช้ในการซ่อมเสริมผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน เนื่องจากครูผู้สอนไม่เห็นความสาคัญและไม่เข้าใจวิธีก ารวัดผลการประเมินผล เห็นว่าเป็นเรื่อง
ยุ่งยากเกินไป และครูไม่ได้วิเคราะห์ผู้เรียนหลังการวัดผลประเมินผล จึงไม่สามารถจาแนกนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง
ปานกลาง และอ่ อ นได้อ ย่า งเป็ นรูป ธรรม นวั ต กรรมหรื อตั วอย่า งการปฏิ บั ติที่ ดี (The Best Practice) ของ
สถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โรงเรียนปล้องวิทยาคมมีนโยบายเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้สื่อ ICT ดังนั้นนวัตกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติมา ตลอดปีการศึกษา 2553 คือ ทุกห้องเรียนมีเครื่องฉายโปรเจ็ค
เตอร์ ครบทุกห้อง โดยครูมีการนาเอาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งจากอินเทอร์เ น็ต และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ แล้วนามาเสนอการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ที่สามารถดึงดูดความสนใจนักเรียนและ
ทาให้บรรยากาศ การเรียนการสอนดี นักเรียนตั้งใจเรียนดี และส่งผลการเรียนที่ดีขึ้น
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8. ผลการประเมินภายนอกรอบ สี่
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปล้องวิทยาคม
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรียนปล้องวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 120 หมู่ที่ 9 ตาบลปล้อง อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาเมื่อ วันที่ 16 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สรุปผลการประเมินผลภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้าน

ระดับคุณภาพ
ดี

1

คุณภาพผู้เรียน

2

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดี

3

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ดี

จุดเด่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และค่านิยมที่พึงประสงค์เนื่องจากมีโครงการส่งเสริม เช่น โครงการ
คุณธรรมจริยธรรม โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร การบริหาร
จัดการ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา จัดภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ ร่มรื่น เหมาะสม สะอาด
สวยงาม มีเพียงพอ และใช้สอยอย่างคุ้มค่า มี สื่อเทคโนโลยี ภูมิปัญญาชาวบ้าน สวนเกษตรพอเพียง สวนหย่อม
สนามกีฬา มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึก ษา แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้อง มี
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาทางวิ ช าชี พ ตรงตามความต้ อ งการของครู แ ละสถานศึ ก ษา จั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับสภาพของสถานศึกษา
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จุดที่ควรพัฒนา
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้สูงขึ้น โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์
เนื้อหาสาระ จัดการเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการของตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ ส่งเสริมการค้นคว้า
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างคุ้มค่า
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทางานเป็นทีม เพื่อสร้างศรัทธาให้
ชุมชน ผู้ปกครองมีความเลื่อมใสในการบริการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น เข้าไปช่วยเหลือกิจกรรมของวัด
ชุมชน อย่างสม่าเสมอ สร้างงานเป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษามี
ความเชี่ ย วชาญ ทางด้ า นวิ ช าชี พ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานและการจั ด การศึ ก ษา แบบ E-School จั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการจัดการเรี ยนปรับสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จัด
สภาพแวดล้อมและสังคมที่เหมาะสม กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ของนักเรียน
ตลอดจนการพั ฒนาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มีค วามเชี่ ย วชาญ ทางวิ ช าชี พ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะตาม
มาตรฐานตาแหน่ง
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนคุ ณภาพ
ปรับสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถปรับเปลี่ยน
ค้นคว้า พัฒนาเทคนิคการใช้ สื่อที่หลากหลาย ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถ
ค้นคว้า ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด และการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

12
ส่วนที่ 3
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2575) จุดมุ่งหมายที่สาคัญของแผน คือ การมุ่งเน้น การ
ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการศึกษาเพื่อ
การมีงานทาและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีความเป็นพลวัต โรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้ดาเนินงานตาม เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และตามกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
1. เป้าหมาย (school goals) ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล มีทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ดารง
ตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
2. วิสัยทัศน์ (Vision) “โรงเรียนปล้องวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ดารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
6. สร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ทั้ ง ในระดั บ โรงเรี ย นระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศและระดั บ
นานาชาติ
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ดารงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการเรียนรู้ การบริหารและการบริการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
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5. ค่านิยมองค์ PLONG Value
P: Participation หมายถึ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากร และภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง ในและนอก
สถานศึกษา
L: Learning Organization หมายถึง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
O: Opportunity หมายถึง เปิดโอกาสสร้างความสามารถทั้งในระดับบุคคล งานกลุ่มและองค์กร
N: Network หมายถึง สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
G: Growth mind set หมายถึง การปรับปรุงแก้ไข โดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์ มุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
โรงเรียนปล้องวิทยาคมได้บริหารจัดการ กากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี พ.ศ. 2561- 2563 และตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2562 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ได้มากที่สุด เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โครงการการแข่งทักษะทางวิชาการ โครงการแข่งขันกีฬา
สีภายใน โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการพัฒนาเทคโนโลยี โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. ระบบบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนปล้องวิทยาคมมีระบบบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ กษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จั ด ท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่
กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดเป็นประจาทุกปี
โรงเรียนปล้องวิทยาคมนาเอากระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้ PLONG MODEL
P: Planning หมายถึง การวางแผนการทางาน
Lo: Learning Organization to operate หมายถึง การเรียนรู้องค์กรเพื่อการทางาน
N: Network checking the process หมายถึง การตรวจสอบกระบวนการทางานโดยเครือข่าย
G: Growth mind set improvement หมายถึง การปรับปรุงแก้ไข โดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์ มุ่งสู่
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียน
ปล้องวิทยาคม ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา โดยเน้นสภาพปัญหา และความต้องการของผู้ที่มีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดแผนทาการพัฒนาการศึกษา ซึ่ง ประกอบไปด้วย ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนจากชุมชน ในการใช้กระบวนการวิเคราะห์ บริบทของ
สถานศึกษา (SWOT Analysis) มาเป็นเครื่องมือในการหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา โอกาส อุปสรรค เพื่อนาไปสู่
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจาปี มีการใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบ (PDCA) มา
เป็นหลักในการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นวางแผน(Plan) ซึ่ง เป็นการนากรอบงานที่ต้องการแก้ปัญหา
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รวมถึงพัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยพิจารณาว่า ต้องนาข้อมูล อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ แล้วกาหนดทางเลือกใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และขั้นตอนต่อไป คือก
การดาเนินงาน (DO) ในขั้นนี้เป็นการลงมือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา ตามกรอบหรือ แนวทาง
ที่ได้กาหนดไว้ และขั้นตอนต่อมาคือ ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลที่ได้รับ
จากการดเนินการ เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยกาหนด
ความถี่ของการตรวจสอบตามความเหมาะสม และในขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไข (Action)
หมายถึง การนาผลการประเมินมาพัฒนา อาจ ประกอบด้วย การนาผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือ พัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดาเนินการใหม่
ที่เหมาะสม สาหรับ การดาเนินการ ในครั้งต่อไป
7. แนวทางพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญ ที่สถานศึก ษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุป นาไปสู่การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความสาเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุ ณภาพของสถานศึกษา ดัง นั้น จากผลการ
ด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา สามารถสรุ ป ผลการประเมิ นในภาพรวมของจุ ด เด่ น จุ ด ควรพั ฒ นาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้
ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
2. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคานวณ มีความในการคิด
วิเคราะห์
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
นาไปใช้และเผยแพร่ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมแห่งการเรียนรู้ ทางาน
อย่างสร้างสรรค์
4. มีคุณธรรม มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ
การทางานหรืออาชีพ

จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดยนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น QR CODE
2. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน วิชาการ
ดนตรี กีฬา อาชีพเพื่อให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
3. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการศึกษา Innovation
School
4. ส่งเสริมให้ครูนาเอาเทคนิคกระบวนการสอน เช่น PBL,
Active Learning, Stem และ IS
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านทักษะ
อาชีพให้แก่นักเรียน
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
จุดเด่น
1.ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มี หลักการ
บริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ บริหารงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง มี
ความตั้งใจและมีความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาท
2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
3. โรงเรียนปล้องวิทยาคม มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา
4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะ
กับสภาพของสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริม
ให้ครูบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาชีพ พัฒนาระบบการบริหารงานและ
การจัดการศึกษา แบบ E-School
2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้
ปรับสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติต่าง ๆ
3.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทาง
วิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตาม
มาตรฐานตาแหน่ง
4.จัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เหมาะสม กับ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
5. การสารวจความต้องการด้านกิจกรรม ส่งเสริม
การใฝ่รู้ของนักเรียน

16
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดย
การ ใช้ ก ระบวนการคิ ด การปฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ ว ย
วิธีการและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้
ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี แ ผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง
3. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
4.ครูส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วนตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ครูมีวิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียน โดยใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง
6.นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา
1. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์ด้วย
ตนเอง กาหนดเนื้อ หาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความ ถนั ด เป็ น รายบุ ค คลอย่า งเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ
2. ครูส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย กระบวนการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3. ครูนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน ร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และ ร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็น รูปธรรมและต่อเนื่อง
4. ครูควรหมั่นพัฒนาวิชาชีพตนเองอยู่เสมอ ครูควรใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
5.ครูควรใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น
6. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เป็น Best Practice ของครู และ
สามารถให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ในเว๊บไซต์ของโรงเรียน
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ จนกระทั่งเป็น
Innovation School
7. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการ
สอนต่าง ๆ เช่น QR CODE, PBL, Active Learning,
Stem และ IS
8. ครูควรให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนจะได้นาไปใช้พัฒนาตนเอง
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8. แนวทางการพัฒนา
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การศึกษาต่อและ อาชีพ
2. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3. การพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. การจัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กาหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สอดคล้องกับความ
ถนัดเป็นรายบุคคล
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
7. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง
8. การให้ความรู้บุคลากรใหม่ ด้านการประกันคุณภาพ
9.จัดสรรครูต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนกับเจ้าของ
ภาษาอย่างแท้จริง
10. จัดสรรงบประมาณในการสร้างห้องสืบค้น (Self -assessment Room) มีระบบอินเตอร์เน็ตที่เร็วเอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ฝึกฝนนักเรียนให้เตรียมความพร้อมในการทดสอบ
ระดับชาติตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างต่อเนื่องโดยวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลาง
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9. ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนปล้องวิทยาคม
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
................................................................................
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิด
๒) มีคานวณ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิด อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
๓) มีแก้คปวามสามารถในการสร้
างนวัตกรรม
ัญหา
๔) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
๕) สมีื่อผสาร
ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร สถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดี
ต่อ งานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่ สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความ แตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 75 มีความสามารถใน
การ อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
นัคานวณ
กเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถใน
การ สร้างนวัตกรรม
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยม ที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนั
บน ความแตกต่างและหลากหลาย
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่ สถานศึกษากาหนด
เจน หารจัดการคุณภาพ
๒) มีชัดระบบบริ
ของ สถานศึกษา
๓)
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพ ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ
5) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
5) คุจณัดภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
สนับสนุน การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการ
เรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม
โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของ สถานศึกษา
โรงเรียนดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้น คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตร สถานศึกษา และทุก
โรงเรี
ั นาครูและบุคลากรให้มี
กลุ่มเปยนพฒ
้าหมาย
ความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่
างมียนจ
คุณัดภาพ
โรงเรี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม
ครูจานวนมากกว่าร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้
ผ่าน กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถ
ครู
จานวนมากกว่
อยละ
น าไปประยุ
กต์ใชา้ใร้นชี
วิตได80
้ ใช้สื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื
อการเรียนรูา้ ร้อยละ 80 มีการ
ครู้อจต่านวนมากกว่
บริหาร จัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูจานวนมากกว่าร้อยละ 80 ตรวจสอบ
และ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นาผลมา พัฒนาผู้เรียน
ครูจานวนมากกว่าร้อยละ 80 มีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรูแ้ ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้

20
10. แผนภูมิโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนปล้องวิทยาคม

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปล้องวิทยาคม
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง-ครู
ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มูลนิธิโรงเรียนปล้องวิทยาคม

นายไกร ธรรมากาศ

คณะกรรมการชมรมศิษย์ เก่ า

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มงานอานวยการ

กลุ่มงานนโยบายและแผน

กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายวิรุจน์ เมืองมูล

นายณรงค์ วงค์วุฒิ

นางมณัสริญ ศรีภคั สันต์

นายปรีชา ศิริวงศ์ทอง

นายอดุลย์ คาพลอย

- งานสานักงานกลุ่มงาน
วิชาการ
- งานทะเบียน
- งานวัดผล
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานพัฒนาสื่อและแหล่ง
เรียนรู้
- งานกิจกรรมการเรียนการ
สอน
- งานแนะแนว
- งานนิเทศภายใน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานห้องสมุด
- ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- งานศูนย์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายการเรียนรู้
- งานส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
- งานข้อมูล DMC
- สถานศึกษาพอเพียง

- งานสานักงานกลุ่มงาน

- งานสานักงานกลุ่มงาน

อานวยการ
-

งานสารบรรณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานบุคลากร
งานยานพาหนะ
งานแผนงาน/โครงการ
งานประสานงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- งานธนาคารโรงเรียน

นโยบายและแผน
-

งานนโยบาย
งานแผนงาน/โครงการ
งานควบคุมภายใน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์/เว็ปไซต์

- งานสานักงานกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทัว่ ไป
- งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
งานอาคารสถานที่
และธนาคารความดี
งานสิ่งแวดล้อม
งานสภานักเรียน
งานสาธารณูปโภค
- งานสวัสดิภาพและสวัสดิการ
งานอนามัยโรงเรียน
นักเรียน
งานปฏิคม
- งานส่งเสริมวินัยและการจราจร
งานลูกจ้างชั่วคราว
- งานเวรยามรักษาความปลอดภัย
งานสวัสดิการร้านค้า
งานสวัสดิการบ้านพักครูและ - งานคณะปกครอง
- ชมรม TO BE NUMBER ONE
บ้านพักนักเรียน
- งานประสานงาน
งานสัมพันธ์ชุมชน
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองงานโสตทัศนศึกษา
ครู
งานดุริยางค์ดนตรีไทยและ
- โรงเรียนสุจริต
ดนตรีพื้นเมือง
- งานโรงเรียนวิถีพุทธ (คุณธรรม
ชั้นนา,วัดสู่โรงเรียน)
นาฏศิลป์
งานประสานงาน
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า

- งานสานักงานกลุ่มงาน
บริหาร

-
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ส่วนที่ 4
แผนการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางประมาณการเงินงบประมาณ ประจาปี 2563
(1 ต.ค.2562- 30 ก.ย. 2563)
ที่
ประมาณการเงินที่ได้รับและค่าใช้จ่าย
เงินที่ได้รับ
ค่าใช้จ่าย
1 เงินอุดหนุนรายหัว
1,886,200
1. ค่าสาธารณูปโภค
570,000
2. ค่าไปราชการ
150,000
3. งบนโยบาย(ติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต)
200,000
รวมจานวนเงิน
920,000
4. งบบริหารงานในฝ่ายต่างๆ
1. งบกลาง
10 %
96,620
2. งบสารอง
5%
48,310
3. งบกลุ่มบริหารงานวิชาการ 50 %
483,100
4. งบกลุ่มอานวยการ
5%
48,310
5. งบกลุ่มกิจการนักเรียน 15 %
144,930
6. งบกลุ่มบริหารทั่วไป
10 %
96,620
7. งบกลุ่มนโยบายและแผน 5 %
48,310
รวมจานวนเงิน
966,200
2 เงินงบ 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )
472,200
1. แข่งขันทักษะทางวิชาการ
2 .ส่งเสริมกีฬา (ภายในและภายนอก)
3. ทัศนศึกษา
4. ลูกเสือ –เนตรนารี และยุวกาชาด
5. ค่าบริการรายเดือน ICT
(5000x12)
รวมจานวนเงิน
3 เงินบารุงการศึกษา
จานวนนักเรียน 520 x 800 x2 = 832,000
1.ค่าจ้างครู เจ้าหน้าที่ นักการและแม่บ้าน
จานวน 10 คน
คงเหลือ
รวมจานวนเงิน

120,000
112,200
150,000
30,000
60,000
472,200
832,000
802,480
29,520
832,000

หมายเหตุ
ม.ต้น
312*3500 = 1,092,000
ม.ปลาย
208*3800 =
รวม

794,200

= 1,886,200

(ม.ต้น 3.500 บาท/คน/ปี
ม.ปลาย 3,800 บาท/คน/ปี)

ม.ต้น
312*880 = 274,560 บาท
ม.ปลาย
208* 950 = 197,600 บาท
รวม

= 472,200

(ม.ต้น 880 บาท/คน/ปี
ม.ปลาย 950 บาท/คน/ปี)
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