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กลุ่มงานงบประมาณ 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม   
สหวิทยาเขต : ยศสุนทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
ที่ตั้ง/ที่อยู่ : ๒๐๑ หมู่ ๘ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ๓๕๑๗๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๔๕ ๗๘๗๙๘๑ 
เว็บไซต์โรงเรียน : www.dongmafaipittayakom.ac.th 

๑. สภาพปัจจุบันของโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 

๑.๑ ประวัติโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 
  
 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมตั้งอยู่ทีบ่้านดงมะไฟ เลขที่ ๒๐๘ หมู่ ๘ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล  
จังหวัดยโสธร รหสัไปรษณีย์ ๓๕๑๗๐ โทรศัพท ์๐๔๕-๗๘๗๙๘๖  โทรสาร ๐๔๕-๗๘๗๙๘๖ 
  
 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓ โดยมี นายเกียรติศักดิ์  
สุวรรณโพธิ์ค า ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก มีครู-อาจารย์ รวม ๔ คน มีนักเรียนจ านวน ๕๓ คน เข้าร่วม
โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก รุ่นที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส) รวมถึงมีการส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้ระหว่าง
เรียน 
ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี
การศึกษา ๒๕๓๙ และได้ด าเนินการจนถึงปัจจุบัน นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๓๗ ปี เปิดสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมได้รับบริจาคท่ีดินจาก
นายเรียบ ไศลบาท นายพุทธา  ครผา นายจิต  ป้องศรี นายทองศรี ผลจันทร์ และได้ซื้อที่ดินเพ่ิมเติมในปี พ.ศ.
๒๕๓๘ รวมทั้งหมด ๔๒ ไร่ ๗๘ ตารางวา 
 ปัจจุบัน นายวิทยา กรแก้ว  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม มีข้าราชการครู 
จ านวน ๑๙ คน พนักงานราชการ ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ) ๑ คน 
ลูกจ้างประจ า (นักการภารโรง) ๒ คน และมีนักเรียนทั้งหมด ๒๖๐ คน    
 

 

 

 

 

 

http://www.dongmafaipittayakom.ac.th/


๒ 
 

๑.๒  ท าเนียบผู้บริหาร      

ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ปี 
๑ นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณโพธิ์ค า กศ.บ ครูใหญ่ ๒๕๒๓ – ๒๕๒๕ 
๒ นายรังสรรค์         โสมรักษ ์ กศ.บ. ครูใหญ่ ๒๕๒๕ – ๒๕๒๖ 
๓ นายไชยขรรค์      เพ็ญชรี กศ.บ. อาจารย์ใหญ่ ๒๕๒๖ – ๒๕๓๒ 
๔ นายสุพล            วังสินธุ์ กศ.บ. อาจารย์ใหญ่ ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕ 
๕ นายกัมพล          พื้นแสน กศ.ม. อาจารย์ใหญ่ ๒๕๓๕ – ๒๕๔๒ 
๖ นางรุจิรา             อุดรแผ้ว กศ.ม. อาจารย์ใหญ่ ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ 
๗ นายส าเร็จ           โพธิวรรณา ค.ม. รก.อาจารย์ใหญ่ ๒๕๔๓ – ๒๕๔๓ 
๘ นางทัศนาวดี       โพนเมืองหล้า ศศ.ม. ผู้อ านวยการ ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ 
๙ นายพงษ์สวัสดิ์     บุญเสริม สส.บ. ผู้อ านวยการ ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ 

๑๐ นายสมหมาย      เกิดศิริ ศศบ., ค.บ. ผู้อ านวยการ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 
๑๑ นายชาติชาย  สิงห์พรหมสาร ศษ.ม. ผู้อ านวยการ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ 
๑๒ นางสาวแสงตะวัน  อ่อนพุทธา  Ph. D ผู้อ านวยการ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
๑๓ นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์  ศษ.ม. ผู้อ านวยการ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
๑๔ นายวิทยา กรแก้ว ศษ.ม. ผู้อ านวยการ ๒๕๖๓-ปัจจุบัน 

๒. สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 
 

 
รูปช่อมะไฟ  ๓ ช่อ  ภายในช่อเป็นรูปดอนโคกกลางมีดอกเห็ดนานาชนิด  ด้านล่างมีปรัชญาของโรงเรียน
และชื่อโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมช่อมะไฟแต่ละช่อ  มีความหมายดังนี้ 
  ช่อที่ ๑ หมายถึง    ความเป็นเลิศทางวิชา 
  ช่อที่ ๒ หมายถึง    มีจริยาดีงาม 
  ช่อที่ ๓ หมายถึง    ความสามัคคี 
๓. ปรัชญาของโรงเรียน 
 “สุวิชาโน   ภว   โหติ”   ผู้รู้วิชาเป็นผู้เจริญ 
 
๔. ค าขวัญของโรงเรียน 
 “เลิศทางวิชา  จริยาดีงาม  สร้างความสามัคคี” 
 
 
 



๓ 
 

๕. สีประจ าโรงเรียน 

 “กรมท่า – ชมพ”ู  
 
๖. เอกลักษณ์ 
 “บรรยากาศร่มรื่น” 
 
๗. อัตลักษณ์ 
 “มีสัมมาคารวะ” 

 
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
      

แผนผังโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม  
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ภาพถ่าย รร.ดงมะไฟพิทยาคม จากดาวเทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

๘.๑  ด้านปริมาณ 
 ๘.๑.๑  ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูลจากระบบDMC เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนห้อง 
แผนการรับนักเรยีน(จ านวน

ห้อง/จ านวนนักเรียน) 

ชาย หญิง รวม ทั้งหมด 
ห้องเรียน

ปกติ 
ห้องเรียน

พิเศษ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙ ๒๑ ๔๐ ๒ ๒/๔๐   

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๗ ๒๑ ๔๘ ๒ ๒/๔๐   

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๔ ๒๔ ๔๘ ๒ ๒/๔๐   

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๗๐ ๖๖ ๑๓๖ ๖ 
   

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๗ ๒๕ ๔๒ ๒ ๒/๔๐   

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๘ ๒๔ ๕๒ ๒ ๒/๔๐   

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕ ๑๗ ๓๒ ๒ ๒/๔๐   

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖๐ ๖๖ ๑๒๖ ๖ 
   

รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ ๑๓๒ ๒๖๒ 
    

 

           ๘.๑.๒  จ านวนข้าราชการครู / บุคลากรทางศึกษา 
รายการ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

๑.  ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑  
๒.  รองผู้อ านวยการโรงเรียน -  
๓.  คร ู ๑๔  
๔.  พนักงานราชการ ๒  
๕.  ครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤติ : เงินงบประมาณ ) ๑  
๖.  ครูอัตราจ้าง ( เงินอุดหนุน ) ๒  
๗.  ครูธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ๑  
๘.  ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า  ช่างครุภัณฑ์ และอ่ืนๆ ๒  

รวมทั้งสิ้น ๒๓  
 จ านวนครูจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

รายการ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

๑.  ปริญญาตรี ๑๒  



๗ 
 

๒.  ปริญญาโท ๘  

๓.  ปริญญาเอก -  

รวมทั้งสิ้น ๒๐  

 จ านวนครูจ าแนกตามวิทยฐานะ  

รายการ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

๑.  ครูผู้ช่วย ๓  

๒.  คร ู ๓  

๓.  ครูช านาญการ ๑  

๔.  ครูช านาญการพิเศษ ๙  

รวมทั้งสิ้น ๑๖  

 จ านวนครูจ าแนกตามการสอน 

รายการ จ านวน (คน) หมายเหตุ 

๑.  สอนตรงวุฒิการศึกษา ๑๔  

๒.  สอนไม่ตรงวุฒิการศึกษา ๒  

๓.  อ่ืน -  

รวมทั้งสิ้น ๑๖  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๘.๒ ด้านคุณภาพ 
๘.๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

Ordinary National Education Testing(O-NET)  ข้อมูลจาก : กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนดง
มะไฟพิทยาคม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ เพิ่ม+ /ลด- 
ปี ๖๒-๖๓ 

ภาษาไทย ๔๑.๔๔ ๕๐.๗๒ ๔๘.๓๐ -๒.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๘.๔๗ ๒๒.๑๖ ๒๐.๕๗ -๑.๕๙ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๗๔ ๒๖.๐๑ ๒๕.๘๑ -๐.๒๐ 
สังคมศึกษา - - -  
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๘๘ ๒๖.๘๙ ๒๘.๐๔ +๑.๑๕ 
ค่าเฉลี่ยของ

โรงเรียน 
๓๔.๘๘ ๓๑.๔๕ 

        ๓๐.๖๘ -๐.๗๗ 



๙ 
 

๘.๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

Ordinary National Education Testing(O-NET)  ข้อมูลจาก : กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนดง
มะไฟพิทยาคม  

 

 
 

 

 

 

 

วิชา ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ เพิ่ม+ /ลด- 
ปี ๖๒-๖๓ 

ภาษาไทย ๔๓.๓๓ ๔๒.๗๓ ๓๙.๖๙ -๓.๐๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๓๒ ๑๖.๒๑ ๑๖.๓๘ +๐.๓๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๕๗ ๒๔.๓๐ ๒๘.๓๗ +๔.๐๗ 
สังคม ๓๒.๗๔ ๓๒.๕๘ ๓๐.๙๗ -๑.๖๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๑๖ ๒๔.๐๙ ๒๒.๑๖ -๑.๙๓ 
ค่าเฉลี่ยของ
โรงเรียน 

๓๐.๒๒ ๒๗.๙๘ 
๒๗.๕๑ -๐.๔๗ 



๑๐ 
 

แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 

                

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการบริหารวิชาการ 
๑. งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  
๒. การพฒันาหลักสตูรโรงเรียน  
๓. การจัดกลุ่มการเรียน  
๔. การจัดตารางสอน  
๕. การจัดครูเขา้สอนตามตารางสอน  
๖. การน านวตักรรมและเทคโนโลยี

การใช้ในการด าเนินงานทาง

วิชาการ  
๗. การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  
๘. การพฒันาและส่งเสริมทางดา้น

วิชาการ  
๙. การวดัและประเมินผลการเรยีนและ

งานทะเบียนนักเรียน  
๑๐. งานทะเบียนนักเรียนและส ามะ

โนนักเรียน 
๑๑. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑๒. การประเมินผลการด าเนินงาน

วิชาการ  
๑๓. งานพัฒนาและส่งเสริมความรู้

ด้านวิชาการ 
๑๔. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 
๑๕. งานประกันคณุภาพ  
๑๖. งานประเมินผลการด าเนินการ

งานกลุ่มงาน 

          ด้านการบริหารงบประมาณ 
๑. งานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
๒. การวางแผนธุรการ 
๓. การบริหารงานธุรการ 
๔. การบริหารงานสารบรรณ  
๕. การประเมินผลการด าเนินงานธุรการ  
๖. การบริหารงานการเงินและการบัญช ี 
๗. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย ์ 
๘. งานจัดระบบควบคุมภายใน  
๙. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
๑๐. งานประเมินผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ และงานธุรการ  
๑๑. งานแผนงาน 
 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
๑. งานส านักงานกลุ่มงาน  
๒. งานวางแผนอัตราก าลัง 
๓. งานพัฒนาบุคลากร 
๔. งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบคุลากร  
๕. งานบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ  
๖. งานจัดท าทะเบียนประวัติขา้ราชการครู ลูกจ้างและ

บุคลากรทางการศึกษา 
๗. งานจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ  
๘. งานส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  
๙. งานเวรยามและรกัษาความปลอดภัย  
๑๐. งานการส่ือสารประชาสัมพันธแ์ละการสร้างและ

เผยแพร่เกียรติคุณ  
๑๑. งานกิจการ 
๑๒. งานแผนกิจการนักเรียน 
๑๓. งานระบบช่วยเหลอืดูแลนักเรียน  
๑๔. งานส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม 

๑๕. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
๑๖. งานประเมินผลการด าเนินงานกลุ่ม 

ด้านการบริหารงานทั่วไป 
๑. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
๒. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
๓. การบริการหอ้งเรียน  
๔. การบริการหอ้งบริการ  
๕. การบริการอาคารประกอบ  
๖. การให้บริการน้ าดื่ม  
๗. การส่งเสริมสุขภาพอนามยั  
๘. งานลูกจ้างประจ าและพนกังานบริการ 
๙. งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
๑๐. งานโภชนาการ  
๑๑. งานโสตทัศนศึกษา  
๑๒. งานโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการหา

รายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน  
๑๓. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย  
๑๔. การให้บริการชุมชน  
๑๕. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
๑๖. การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  
๑๗. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  
๑๘. การประเมินผลการด าเนินงานทั่วไป และงาน

ชุมชน ภาคีเครือข่าย  
 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายวิทยา กรแก้ว 

 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
และประกันคุณภาพ  
นายค าตัน   ปอ้งศรี  

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นายบุญศักดิ ์ ทานะเวช 
 

 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
นายชุมพร  เวชกามา 

 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
  นายบุญเพียร  เยีย่มรัมย ์

 

 



๑๑ 
 

ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ เลขท่ีต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก วัน เดือน ปีเกิด วันเริ่มรับราชการ ปฏิบัติ ร.ร.ปัจจุบัน 

๑ นายวิทยา  กรแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียน คศ. ๓ ๗๑๑๒๗ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๐ มี.ค. ๒๕๑๙ ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๗ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ 
๒ นายค าตัน    ป้องศรี ครูช านาญการพิเศษ คศ. ๓ ๑๒๘๖๖๙ กศ.บ. เกียรตินิยม ๑ / ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ ๑๘ มี.ค. ๒๕๐๘ ๒๑ พ.ค. ๒๕๓๑ ๑ พ.ค. ๒๕๓๗ 
๓ นายบุญศักดิ์    ทานะเวช ครูช านาญการพิเศษ คศ. ๓ ๑๒๘๖๖๘ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๐๖ ๑๖ พ.ค. ๒๕๓๔ ๑๖ พ.ค. ๒๕๓๗ 
๔ นายบุญเพียร    เยี่ยมรัมย์ ครูช านาญการพิเศษ คศ. ๓ ๑๒๕๗๘๙ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๓ ก.ย. ๒๕๐๕ ๒๐ มี.ค. ๒๕๓๐ ๒๙ มี.ค. ๒๕๔๒ 
๕ นายชุมพร  เวชกามา ครูช านาญการพิเศษ คศ.๓ ๗๑๑๓๗ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ๑๗ มิ.ย. ๒๕๑๐ ๒ พ.ค. ๒๕๓๗ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๖ 
๖ นางอุไร  พุ่มดี ครูช านาญการพิเศษ คศ. ๓ ๖๖๙๘๘ ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ ๑๐ ก.พ. ๒๕๑๓ ๕ ส.ค. ๒๕๓๗ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๕ 
๗ นางสาวกัญชลัช    ศรีลามา ครูช านาญการพิเศษ คศ. ๓ ๗๑๑๓๘ ค.บ. เกียรตินิยม ๒ ภาษาไทย ๙ เม.ย. ๒๕๒๒ ๓ ต.ค. ๒๕๔๘ ๑ มี.ค. ๒๕๕๔ 
๘ นางณัฏตยา   บุตรดี ครู คศ. ๒ ๔๐๑๕ ค.บ. / รปม. วิทยาศาสตร์ /  

รัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๔ มิ.ย. ๒๕๑๓ ๓ เม.ย. ๒๕๓๘ ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๗ 

๙ นางสาวจันทร์ทิมา   ภะวัง ครู คศ. ๑ ๗๑๐๙๒ วท.บ. / ค.ม. คณิตศาสตร์ / 
 การบริหารการศึกษา 

๑๕ มิ.ย. ๒๕๓๐ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๔ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๔ 

๑๐ นางสาวนราวดี  ศรีเนตร ครู คศ. ๒ ๑๐๙๓๗๔ วท.บ. / ศษ. ม. เกษตรศาสตร์ /  
การบริหารการศึกษา 

๑๐ มี.ค. ๒๕๒๖ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๔ ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๗ 

๑๑ นางวีรณา  หลายวิวัฒน์ ครู คศ. ๑ ๓๑๓๙ บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ ๓๐ ต.ค. ๒๕๑๘ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘ 
๑๒ นางสาวสุจิตรา  ดวงสนิท ครู คศ.๑ ๑๔๗๐(ส) ศศ.บ. ภาษาจีนและการสื่อสาร ๑๐ พ.ค. ๒๕๓๕ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ 
๑๓ นายกฤตชาญ เสาเวียง ครู คศ. ๑ ๔๙๘๕๒ ค.บ. คณิตศาสตร์ ๑๐ ก.ค. ๒๕๓๕ ๑๖ พ.ย. ๒๕๓๕ ๒๑ ม.ย. ๒๕๖๔ 
๑๔ นายวิชิต  โพธิ์ขาว ครูผู้ช่วย - ๑๒๘๗๖๒ ศศ.บ. พลศึกษา ๔ พ.ค. ๒๕๓๖ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ 
๑๕ นางสาวนรมณ  ศรีตะบุตร ครูผู้ช่วย - ๑๒๕๗๙๐ ศศ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา ๑๔ ส.ค. ๒๕๓๘ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ 
๑๖ นางสาวชญาภา  โสมณวัฒน์ ครูผู้ช่วย - ๗๑๑๓๒ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสากล 
๓๑ ต.ค. ๒๕๓๐ ๗ ม.ค. ๒๕๖๔ ๗ ม.ค. ๒๕๖๔ 

๑๗ นางสาวศิริพร    รูปทอง พนักงานราชการ - ๑๓๑ บธ.บ. ระบบสารสนเทศ ๑๔ พ.ย. ๒๕๒๘ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๒ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๒ 
๑๘ นายชัยณรงค์  บัวจันทร์ พนักงานราชการ  พ ๓๑๖๘๐๕ วท.บ. ฟิสิกส์ ๑๒ เม.ย.๒๕๓๔ ๑๔  พ.ค. ๒๕๖๒ ๑๔  พ.ค. ๒๕๖๒ 
๑๙ นายบุญธรรม    กันทะเชียร ครูอัตราจ้าง - - กศ.บ. พลศึกษา ๑๖ ก.ค. ๒๕๒๕ ๒๑ พ.ค. ๒๕๔๘ ๒๑ พ.ค. ๒๕๔๘ 
๒๐ นางสาวธนาพร ผุดผ่อง ครูอัตราจ้าง -  วท.บ. ชีววิทยา ๗ มี.ค. ๒๕๓๕ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ เลขที่ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก วัน เดือน ปีเกิด วันเร่ิมรับราชการ ปฏิบัติ ร.ร.ปัจจุบัน 

๒๑ นางสาวศศนิา งิ้วลาย ครูอัตราจ้าง - - คบ. สังคมศึกษา ๑๔ พ.ย.๒๕๔๐ - ๒๒ ต.ค.๒๕๖๔ 
๒๒ นายถวิล  ค าผา ช่างครุภัณฑ์ ๓ - ๒๒๑๘๒ ม. ๓ - ๑ ก.พ. ๒๕๐๖ ๒๕ มี.ค. ๒๕๓๗ ๒๕ มี.ค. ๒๕๓๗ 



๑๒ 
 

๒๓ นางยุพาภรณ์  ธิมาชัย ครูธุรการ - - บธ.บ. บริหารทั่วไป ๑๔ พ.ย. ๒๕๓๓ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ 
๒๔ นายถวิล  ค าผา ช่างครุภัณฑ์ ๓ - ๒๒๑๘๒ ม. ๓ - ๑ ก.พ. ๒๕๐๖ ๒๕ มี.ค. ๒๕๓๗ ๒๕ มี.ค. ๒๕๓๗ 
๒๕ นายมาริส  ตรีภพ นักการภารโรง - - ม.๓ - ๗ มี.ค. ๒๕๒๗ - ๑  พ.ย. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

ภาระงานโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 

 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษามัธยมศึกษา
ศรีสะเกษ ยโสธร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑.  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น  
 ๒.  วิเคราะห์การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนของกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้รับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ  
 ๓.  จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร  
 ๔.  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล  
 ๕.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  
 ๖.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  
 ๗.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี  
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาโดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  
 ๙.  ด าเนินการและประสาร ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๑๐. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 

 ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ใดโดยเฉพาะ หรืปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
 
 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายนอก  
ปัจจัยด้านสังคม  วัฒนธรรม (Social – cultural factors) (S)  

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threats) 
๑.  นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น  
๒. ผู้น าชุมชนเป็นความส าคัญของการศึกษา 

๑. นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดา ท าให้ขาดการ
ดูแลบุตร  
๒.  การคมนาคมไม่สะดวก การเดินทางมาโรงเรียน
ล าบาก 
๓.  โครงสร้างประชากรด้านการคุมก าเนิดส่งผลให้
ประชากรลดลง  
๔. ผู้ปกครองคิดเข้าข้างลูกตนเอง  

 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) (T)  

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threats) 
๑. โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลเขตอุตสาหกรรม 
๒. ความเจริญของเทคโนโลยีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

๑. การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีจากชุมชนมีน้อย 
๒. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี 
เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกม 
๓. ขาดแหล่งบริการด้านเทคโนโลยีในชุมชนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) (E)  

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threats) 
๑. ภาวะการว่างงานในชุมชนต่ า 
 

๑. ด้านโครงสร้างรายได้ การกระจายรายได้ของคนใน
ชุมชนอยู่ในระดับต่ า 
๒. การส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชนมีน้อย เช่น กลุ่ม
ทอผ้าสตรี 
๓. ภาระหนี้สินของผู้ปกครอง เช่น ธกส.  

ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors) (P)  
ข้อจ ากัด โอกาส 

๑. องค์กรปกครองท้องถิ่นเห็นความส าคัญของ
หน่วยงานการศึกษา 
๒. นโยบายของรัฐบาลสามารถเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

๑. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ
การด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาด
ความต่อเนื่องในการพัฒนา 
๒. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาล
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๓. กฎหมายการศึกษา 
๔. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

ยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
 

 
สภาพแวดล้อมภายใน  
ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) (S๑)  

ประเด็นที่จุดแข็ง 
( Strengths ) 

ประเด็นที่จุดอ่อน 
( Weaknesses ) 

๑. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความ
ชัดเจน ครอบคลุมการท างานของบุคลากรในโรงเรียน 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
๒. โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ครอบคลุมทุกด้าน 
๓. นโยบายของโรงเรียนสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
๔. ระบบการสื่อสารภายในองค์กร มีความถูกต้อง
ชัดเจน บุคลากรสามารถเข้าใจได้ตรงกัน 

๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ติด ๐, ร, 
มส ได้ไม่เพียงพอต่อระดับคุณภาพที่ต้องการพัฒนา 
๒. การจัดหลักสูตรในท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุก
รายวิชา 
 

 
การบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products) (S๒)  

ประเด็นที่จุดแข็ง 
( Strengths ) 

ประเด็นที่จุดอ่อน 
( Weaknesses ) 

๑. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าสาระ
เพ่ิมเติมอย่างหลากหลายตามความต้องการของ
นักเรียน 
๒. โรงเรียนสามารถให้บริการในการจัดการเรียนการ
สอนได้ดีและทั่วถึง 
๓. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะใน
โรงเรียน 
๔. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
๕. ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของ
การศึกษา 

๑. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความ
รับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน 
๒. คะแนน O-Net ของนักเรียนยังอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า 
๓. ขาดการสนับสนุนระดมทุนการศึกษา 

ด้านบุคลากร (Man) (M๑)  
ประเด็นที่จุดแข็ง 
( Strengths ) 

ประเด็นที่จุดอ่อน 
( Weaknesses ) 

๑. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความ
ชัดเจน ครอบคลุมการท างานของบุคลากรในโรงเรียน 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ติด ๐, ร, 
มส ได้ไม่เพียงพอต่อระดับคุณภาพที่ต้องการพัฒนา 
๒. การจัดหลักสูตรในท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุก
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๒. โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ครอบคลุมทุกด้าน 
๓. นโยบายของโรงเรียนสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
๔. ระบบการสื่อสารภายในองค์กร มีความถูกต้อง
ชัดเจน บุคลากรสามารถเข้าใจได้ตรงกัน 

รายวิชา 
๓. บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 
ด้านการเงิน (Money) (M๒)  

ประเด็นที่จุดแข็ง 
( Strengths ) 

ประเด็นที่จุดอ่อน 
( Weaknesses ) 

๑. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ และเป็นระบบ 
๒. มีการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๑. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่
เพียงพอ 
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีการคล่องตัว 
๓. ขาดการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
 

 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (M๓)  

ประเด็นที่จุดแข็ง  
 ( Strengths ) 

ประเด็นที่จุดอ่อน  
( Weaknesses ) 

๑. มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพียงพอในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ อย่าง
สม่ าเสมอ ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี 
๓. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ครอบคลุมทั่วพื้นที่บริเวณโรงเรียน 
 

๑. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
๒. สภาพโต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องเรียนเก่า ช ารุด 
๓. มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างฟุ่มเฟือย 
๔. ห้องสมุดมีหนังสือที่ไม่หลากหลายและไม่เพียงพอ
ต่อการศึกษาและสืบค้น 
๕. ขาดการตรวจสอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน 

 
 
ด้านการจัดการ (Management) (M๔)  

ประเด็นที่จุดแข็ง  

 ( Strengths ) 
ประเด็นที่จุดอ่อน  
( Weaknesses ) 

๑. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า
สูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความเอาใจใส่เอื้ออาทร 
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

๒. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี

๑. ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 

๒. ขาดการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามค าสั่ง
การปฏิบัติงานที่ได้รับ 
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เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 

๓. มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตย และ
ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 

๔. มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนได้จัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) 

๕. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทาง
โรงเรียนผ่าน website 

๖. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการ
พัฒนาโรงเรียน 

๗. มีการวางแผนการปฏิบัติงานได้เป็นระบบ 

๘. ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน 
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี 
นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
๒. พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๔. พัฒนาครูให้มีศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๕. พัฒนาการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ (PDCA) 
๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาคีเครือข่าย สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้วิถีชุมชนที่
น้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักการด าเนินชีวิต 

 
๓. เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
๔. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๕. โรงเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ   
๖. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย ความร่วมมือ ของหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอก ที่ให้การสนับสนุน 
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมของโรงเรียน 

 

๔. กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
๕. จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 ๑. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
  ๑.๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  
  ๑.๒ ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  
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  ๑.๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการรวมทั้งมีจิตส านัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
  ๑.๔  ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เต็มตามศักยภาพ 
เป็นรายบุคคล  
 ๒. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของ
บุคคลและสถานศึกษา 
  ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  ๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างานและมีผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์  
  ๒.๔ องค์กร องคค์ณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
  
 ๓. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
  ๓.๑ สถานศึกษา สร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียนสาย
สามัญ  
  ๓.๒ หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
 ๔.  จุดเน้นด้านการทดสอบ  การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
  ๔.๑  ระบบประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน  
  ๔.๒  ระบบทดสอบประเมินผ่าน หรือ ซ้ าชั้นมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
  ๔.๓  ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  
 ๕.  จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
  ๕.๑ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 
  ๕.๒ หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล
นักเรียนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๕.๓  หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
  ๕.๔  ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  
 ๖.  จุดเน้นด้านการบริหารจดัการ  
  ๖.๑  หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย 
และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
  ๖.๒  หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  
๖. กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   
          กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 



๒๐ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๔ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
  
๗. กลยุทธ์ของโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม  
   จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์  ๖ กลยุทธ์ ดังนี้   
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ตามศาสตร์พระราชา 
  กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์ 
  กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ           
 กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดงบประมาณและโครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
รายละเอียดงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร มีรายละเอียดของแผนการใช้งบประมาณดังต่อไปนี้ 
๑.  ประมาณการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 ๑) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 

   

 

 

 

 

๒) งบด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 
ระดับ ม.ต้น 

(บาท) 

ระดับ ม.ปลาย 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

๑. ค่าหนังสือเรียน  ๑๒๐,๓๕๒.๐๐   ๑๖๔,๓๒๘.๐๐   ๒๘๔,๖๘๐.๐๐  

๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน  ๕๕,๔๔๙.๐๐   ๕๗,๙๖๐.๐๐   ๑๑๓,๔๐๙.๐๐  

๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ๕๙,๔๐๐.๐๐   ๖๓,๐๐๐.๐๐   ๑๒๒,๔๐๐.๐๐  

๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๑๑๖,๑๖๐.๐๐   ๑๑๙,๗๐๐.๐๐   ๒๓๕,๘๖๐.๐๐  

รวม  ๓๕๑,๓๖๑.๐๐   ๔๐๔,๙๘๘.๐๐   ๗๕๖,๓๔๙.๐๐  

  

 

รายการ จ านวนนักเรียน ค่าใช้จ่ายรายหัว 
รวม 

(บาท) 

๑. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๓๒ คน ๓,๕๐๐ บาท/คน ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ 

๒. นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

๑๒๖ คน ๓,๘๐๐ บาท/คน ๔๗๘,๘๐๐.๐๐ 

รวม ๒๕๘ คน  - ๙๔๐,๘๐๐.๐๐ 



๒๒ 
 

 

 ๓) รายได้สถานศึกษา  

 

 ๔) สรุปงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 
๒.  กรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ได้ด าเนินการตามแนว
ทางการด าเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ใช้ในลักษณะ ๓ ประเภท  รายจ่าย  คือ งบบุคลากร  งบด าเนินงานและงบลงทุน   
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๕ : ๒๗)   ดังนั้นโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีโดยมีกรอบในการจัดสรรดังต่อไปนี้ 
 
 

รายการงบประมาณ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. ค่าเช่าโรงอาหาร - สถานที่ภายในโรงเรียน ๙,๖๐๐.๐๐  

รวม ๙,๖๐๐.๐๐  

รายการงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

๑. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ๙๔๐,๘๐๐.๐๐  

๒. งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๒๓๕,๘๖๐.๐๐  

๓. เงินรายได้สถานศึกษา ๙,๖๐๐.๐๐  

รวม ๑,๑๘๖,๒๖๐.๐๐  



๒๓ 
 

๑) การประมาณการรายจ่ายประจ าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
๒)การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

รายการ 
งบอุดหนุน งบพัฒนาฯ รายได้ รวม คิดเป็น 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ร้อยละ 

๑. งบส ารองผู้บริหาร ๗๐,๗๗๐.๐๐ ๒๓,๕๘๖.๐๐ ๙๖๐.๐๐ ๙๕,๓๑๖.๐๐ ๑๐ 

๒.กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๗๐,๗๗๐.๐๐ ๒๓,๕๘๖.๐๐ ๙๖๐.๐๐ ๙๕,๓๑๖.๐๐ ๑๐ 

๓.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ๗๐,๗๗๐.๐๐ ๒๓,๕๘๖.๐๐ ๙๖๐.๐๐ ๙๕,๓๑๖.๐๐ ๑๐ 

๔.กลุ่มบริหารงานบุคคล ๗๐,๗๗๐.๐๐ ๒๓,๕๘๖.๐๐ ๙๖๐.๐๐ ๙๕,๓๑๖.๐๐ ๑๐ 

๕. กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป ๗๐,๗๗๐.๐๐ ๒๓,๕๘๖.๐๐ ๙๖๐.๐๐ ๙๕,๓๑๖.๐๐ ๑๐ 

๖.กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ๒๑,๙๗๘.๕๗ ๑๖,๘๔๗.๑๔ ๖๘๕.๗๑ ๓๙,๕๑๑.๔๓ ๗.๑๔ 

๗.กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๒๑,๙๗๘.๕๗ ๑๖,๘๔๗.๑๔ ๖๘๕.๗๑ ๓๙,๕๑๑.๔๓ ๗.๑๔ 

๘.กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ ๒๑,๙๗๘.๕๗ ๑๖,๘๔๗.๑๔ ๖๘๕.๗๑ ๓๙,๕๑๑.๔๓ ๗.๑๔ 

๙.กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒๑,๙๗๘.๕๗ ๑๖,๘๔๗.๑๔ ๖๘๕.๗๑ ๓๙,๕๑๑.๔๓ ๗.๑๔ 

๑๐.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒๑,๙๗๘.๕๗ ๑๖,๘๔๗.๑๔ ๖๘๕.๗๑ ๓๙,๕๑๑.๔๓ ๗.๑๔ 

๑๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ๒๑,๙๗๘.๕๗ ๑๖,๘๔๗.๑๔ ๖๘๕.๗๑ ๓๙,๕๑๑.๔๓ ๗.๑๔ 

๑๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละ
ศึกษา 

๒๑,๙๗๘.๕๗ ๑๖,๘๔๗.๑๔ ๖๘๕.๗๑ ๓๙,๕๑๑.๔๓ ๗.๑๔ 

รวม ๕๐๗,๖๙๙.๙๙ ๒๓๕,๘๕๙.๙๘ ๙,๕๙๙.๙๗ ๗๕๓,๑๖๐.๐๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 

รายการ 
งบอุดหนุน รวม 

(บาท) (บาท) 

๑. งบบุคลากร – ค่าจ้างครู  ๒๓๓,๑๐๐.๐๐   

๒. งบด าเนินงาน- ค่าสาธารณูปโภค ๒๐๐,๐๐๐.๐๐   

รวม ๔๓๓,๑๐๐   



๒๔ 
 

หมายเหตุ  เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
  ๑. งบด้านวิชาการและกลุ่มงานวิชาการ  ร้อยละ ๖๐ 
  ๒. งบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ   ร้อยละ ๑๐ 
  ๓. งบกลุ่มบริหารงานบุคคล   ร้อยละ ๑๐ 
  ๔. งบกลุ่มบริหารทั่วไป     ร้อยละ ๑๐ 
  ๓. งบส ารองผู้บริหาร    ร้อยละ ๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามกลยุทธ์ 

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 



๒๖ 
 

กลยุทธ์ที่๑ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ตามศาสตร์พระราชา 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 

๑ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ผ่านสื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

   ๔,๐๐๐.๐๐  

    

ม.๑ ๑.๑, ม.
๓ ๓.๒ 

นางสาว
จันทร์ทิมา   

ภะวัง      
นายกฤตชาญ 

เสาเวียง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์  

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการและทักษะอาชีพ 

๒ 
กิจกรรมลงสนามประลอง
ปัญญา 

นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวด 
แข่งขันทางคณิตศาสตร์ และได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน 

  
๑๐,๐๐๐.๐๐  

    
ม.๑  ๑.๑ ม.

๓ ๓.๑ 

นางสาว
จันทร์ทิมา ภะ
วัง นายกฤต
ชาญ เสาเวียง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์  



๒๗ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

๓ 

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ออกแบบวิศวกรรมและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์  

๑. ร้อยละ๘๐ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
๒. ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมีความ 
สามารถด้านการสร้างนวัตกรรม  
๓. ผู้เรียนมีศักยภาพในการ
แข่งขันด้านนวัตกรรมในเวทีต่างๆ  

   2,๐๐๐.๐๐      
ม.๑ ๑.๑  ม.

๓  ๓.๑ 
สาระ

เทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๔ 

กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
(Design Technology 
Innovation ๒๐๒๒) 

๑. ร้อยละ๘๐ ผู้เรียนมีความ 
สามารถสร้างนวัตกรรม  
๒. ร้อยละ๘๐ ผู้เรียนสามารถใช้
ทักษะการCoding  
๓. ร้อยละ ๘๐ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
๔. ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

   2,๐๐๐.๐๐      
ม.๑ ๑.๑ ม.
๓ ๓.๒, ๓.๕ 

สาระ
เทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 



๒๘ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

๕ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

-นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น    
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 

5,๐๐๐.00     ม.๑ ๑.๑ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๖ 
กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวด

น้ า 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
อธิบาย คิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ       
-นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

5,๐๐๐.00     
ม.๑ ๑.๑    
ม.๓ ๓.๑ 

นายชัยณรงค์  
บัวจันทร์ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

 

 

 



๒๙ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

๗ กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
นักเรียนได้รับปรึกษาปัญหา
คณิตศาสตร์ และสอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ 

   
๒,๐๐๐.๐๐  

    
ม.๑ ๑.๑,  
ม.๓ ๓.๔  

นางสาวจันทร์ทิ
มา ภะวัง  
นายกฤตชาญ 
เสาเวียง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์  

๘ 
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
รูปแบบ STEM 

นักเรียนสามารถบูรณาการ
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาผ่านการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์รูปแบบ STEM 

   
๔,๐๐๐.๐๐  

    ม.๑ ๑.๑  

นางสาวจันทร์ทิ
มา ภะวัง นายก

ฤตชาญ เสา
เวียง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์  

 

 



๓๐ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 

เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๙ 
กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน 

๑.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

 11,๐๐๐.๐๐      

มาตรฐานที่ ๑ 
๑.๑ 

ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ

ผู้เรียน 

นายค าตัน ป้อง
ศร ี

กลุ่มงาน
วิชาการ 

๑๐ 
กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ
นิทรรศน์ 

๑.นักเรียนและครูร้อยละ ๑๐๐  ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนา
และเสริมสร้างเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
๒.คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมเป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาชาติ  

 22,๐๐๐.๐๐      

มาตรฐานที่ ๑ 
๑.๒ 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ของผู้เรียน 

นายค าตัน ป้อง
ศร ี

กลุ่มงาน
วิชาการ 

 

 



๓๑ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

๑๑ 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  
O-NET  

๑.ความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐   
๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐  
๓.ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 

 7,๐๐๐.๐๐      

มาตรฐานที่ 
๑ คุณภาพ
ผู้เรียน๑.๑ 
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน

๑.ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนตาม
หลักสูตร

สถานศึกษา 

นางสาวสุจิตรา 
ดวงสนิท 

กลุ่มงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

๑๒ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

๑.นักเรียนของโรงเรียนดงมะไฟ
พิทยาคม ระดับชั้น ม.๑ ถึง ม.
๖ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ปี
การศึกษา ๒๕๖๔   
๒.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง 
กฎระเบียบข้อบังคับ วินัย 
ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัติ
ตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามา
โครงสร้างขององค์กรผู้บริหาร
และบุคลากรอยู่ในโรงเรียน 
ประวัติความเป็นมาของ
โรงเรียน 

   2,๐๐๐.๐๐      

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพผู้เรียน

๑.๒ การมี
คุณลักษณะ

และค่านิยมที่ดี
ตามท่ี

สถานศึกษา
ก าหนด 

 กลุ่มงาน
วิชาการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

๑๓ กิจกรรมพิธีไหว้ครู 

๑.นักเรียนและครูร้อยละ ๑๐๐  ได้
เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือพัฒนา
และเสริมสร้างเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 

 ๑2,๐๐๐.๐๐      

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพผู้เรียน

๑.๒ การมี
คุณลักษณะ

และค่านิยมที่ดี
ตามท่ี

สถานศึกษา
ก าหนด 

กลุ่มงาน
วิชาการ  

กลุ่มงานวิชาการ 

๑๔ 
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร
และปัจฉิมนิเทศ 

๑. นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะจบ
การศึกษาจากโรงเรียนดงมะไฟ
พิทยาคม ตระหนักเห็นถึงคุณค่า
ตนเองและสถาบัน 
๒. คณะครู ๒๐ คน และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ๓ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖เข้า
ร่วมโครงการ 

 ๕,7๐๐.๐๐      

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพผู้เรียน

๑.๒ การมี
คุณลักษณะ

และค่านิยมที่ดี
ตามท่ี

สถานศึกษา
ก าหนด 

กลุ่มงาน
วิชาการ  

กลุ่มงานวิชาการ 

 

 



๓๔ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

15 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะ 
ดนตรี  นาฏศิลป์ 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
วิชาศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ 

5,000.00   ม 1 / 1.1.5 
นายชุมพร  

เวชกามา 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ  

16 

น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษาจาก
หน่วยงานอื่น ๆ 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
วิชาศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ 

15,000.00   ม 1 / 1.1.5 
นายชุมพร  

เวชกามา 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ  

 

 

 

 



๓๕ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

17. 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
 วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา 

นักเรียนร้อยละ95 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาผ่าน
เกณฑ์และลดจ านวนนักเรียนที่มีผล
การเรียน 0 ร มส ให้ลดลง 

4,000.00   

ม.1.2 

นายบุญเพียร 

เยี่ยมรัมย์  

กลุ่มสาระสังคม

ศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

18. 

วันส าคัญแห่งชาติ วันเฉลิม

พระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 

วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 

วันพ่อแห่งชาติ(วันกษัตริย์

โลก) 5ธันวาคม 

 

นักเรียนร้อยละ95 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาผ่าน
เกณฑ์และลดจ านวนนักเรียนที่มีผล
การเรียน 0 ร มส ให้ลดลง 

3,000.00   

ม.1.2 

นายบุญเพียร 

เยี่ยมรัมย์  

กลุ่มสาระสังคม

ศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 

 

 

 



๓๖ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 
โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนตามศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

19 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 3,000.00    
นางสาวสุจิ

ตรา ดวงสนิท 

กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

20. 
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

 5,000.00    

นางสาวชญา

ภา 

โสมณวัฒน์  

กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

21. 
กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ

และภาษาจีน  1,000.00    

นางสาวชญา

ภา 

โสมณวัฒน์  

กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 
โครงการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  

22 

กิจกรรม ประกวด/แข่งขัน หนัง
สั้นโดยชมรมหนังสั้นโรงเรียนดง
มะไฟพิทยาคม" ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม   
๒. ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
๓. ร้อยละ ๘๐ ผู้เรียนมี่ความรู้
ทักษะ พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  
๔. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ ค่านิยมตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
๕. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  
๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

   1,๐๐๐.๐๐      ม.๑ ๑.๑, ๑.๒ 
นางวีรณา 

หลายวิวัฒน ์ 
กลุ่มงานวิชาการ 

 

 



๓๘ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

23. 
กิจกรรมส่งเสริมการอาชีพเพ่ือ
การมีรายได้ระหว่างเรียน 
(สอร.)ประจ าปี ๒๕๖๕ 

๑.ร้อยละ๘๐ นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ  
๒.ร้อยละ๘๐ นักเรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม
ศึกษาก าหนด   
๓.ร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สามารถน าไปใช้ในวิตประจ าวัน
ได้  

 -      
ม.๑ ๑.๑  ม.

๓  ๓.๑ 
นางวีรณา 

หลายวิวัฒน ์ 
กลุ่มงานวิชาการ 

24 
พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมี
งานท า 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

 
15,800.00  

    ม 1 1.1 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพ 

 

 



๓๙ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

25 ตลาดนัดอาชีพ 
นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

 7,900.00      ม 1 1.1 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพ 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

26 กิจกรรมหยุดเพ่ืออ่าน 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
กระบวนการเรียนรู้ทาง
ภาษาไทย 

     
๕๐๐.๐๐  

    ม.๑ ๑.๑ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

27 กิจกรรมรอบรู้ค าราชาศัพท์ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
กระบวนการเรียนรู้ทาง
ภาษาไทย 

     
๕๐๐.๐๐  

    ม.๑ ๑.๒ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 



๔๐ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

28 กิจกรรมเรียนรู้ส านวนไทย 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
กระบวนการเรียนรู้ทาง
ภาษาไทย 

     
๕๐๐.๐๐  

    ม.๑ ๑.๓ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

29 กิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
กระบวนการเรียนรู้ทาง
ภาษาไทย 

     
๕๐๐.๐๐  

    ม.๑ ๑.๔ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสาร 

30 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
กระบวนการเรียนรู้ทาง
ภาษาไทย 

   
๕,๐๐๐.๐๐  

    ม.๑ ๑.๑ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

31 กิจกรรมวันภาษาไทย 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
กระบวนการเรียนรู้ทาง
ภาษาไทย 

   
๕,๐๐๐.๐๐  

    ม.๑ ๑.๑ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 



๔๑ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

32 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม

ศักยภาพการอ่านออกเขียนได้ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
อ่านออกเขียนได้ 

   
๒,๐๐๐.๐๐  

    ม.๑ ๑.๑ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

33. 

กิจกรรม ทดสอบความสามารถ 
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
และ ความฉลาดทางดิจิทัล 
(DQ) เพ่ือความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล(Digital Citizen)ที่ยั่งยืน 

๑. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนผ่านการ
ทดสอบการรู้ดิจิทัล  

๒. ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนสามารถ
รู้เท่าทันสื่อ ใช้สื่อ และใช้งาน
สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  

   5๐๐.๐๐      ม.1 1.1  
นางวีรณา 

หลายวิวัฒน ์ 
กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 

34. ค่าอุปกรณ์การเรียน 

  - นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   - ลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

    
 

๑๑๓,๔๐๙.๐๐  
ม.๑ ๑.๑,๑.๒ 

กลุ่มบริการ
งาน

งบประมาณ 
(งานการเงิน) 

  

 



๔๒ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

35 ค่าหนังสือเรียน 
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐มีโอกาสได้รับ
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม  

    
 

๒๘๔,๖๘๐.๐๐  
ม.๑ ๑.๑,๑.๒ 

กลุ่มบริการ
งานวิชาการ 

  

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

36. 
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการ 

นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการ
ประชาสัมพันธ์และแนวเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 

   1,800.๐๐      
มาตรฐานที่ ๒  

ข้อ ๒.๓ 
นางสาวศิริพร 

รูปทอง 
กลุ่มงาน
วิชาการ 

37. 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของ
นักเรียน ม.๓ และ ม.๖ 

นักเรยีน ม.๓ และ ม.๖ ได้รับการ
ส่งเสริมในด้านต่างๆเพ่ือพัฒนา
ตนเองให้สามารถศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

   1,8๐๐.๐๐      
มาตรฐานที่ ๒   

ข้อ ๒.๓ 
นางสาวศิริพร 

รูปทอง 
กลุ่มงาน
วิชาการ 

 

 

 



๔๓ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

38. 
พัฒนาและส่งเสริมด้านงานแนะ
แนว 

การด าเนินงานแนะแนวและ
การจัดท าเอกสารมี
ประสิทธิภาพและครบถ้วนต่อ
การรายงานและประเมินผล คิด
เป็น     ร้อยละ ๙๐ 

   1,๐๐๐.๐๐      
มาตรฐานที่ ๒         

ข้อ ๒.๓ 
นางสาวศิริพร 

รูปทอง 
กลุ่มงาน
วิชาการ 

39. 
ค่ายสานสัมพันธ์ ปั้นฝัน พ่ีสู่
น้อง 

นักเรียน ม.๔ -ม.๖ ได้รับแรง
บันดาลใจ และค าแนะน า โดยมี
ศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์
และแบ่งปันให้กับรุ่นน้อง ใน
การศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 
๙๕ 

 3,5๐๐.๐๐      
มาตรฐานที่ ๒         

ข้อ ๒.๓ 
วิชาการ 

กลุม่งาน
วิชาการ 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

40. 
กิจกรรมอัจฉริยะยุวชน
ประกันภัยประจ าปี ๒๕๖๕ 

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
คุณลักษณะและค่านิยมตามที่
สถานศึกษาก าหนด ๒. ร้อยละ 
๘๐ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  ๓. ร้อยละ
๘๐ ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   1,5๐๐.๐๐      
ม.๑ ๑.๒ ม.๓ 

๓.๑, ๓.๒ 
นางวีรณา 

หลายวิวัฒน ์ 
กลุ่มงาน
วิชาการ 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู้ 

41. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานเกษตร 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
คิดและปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

 7,9๐๐.๐๐      ม ๓ ๓.๑ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพ 

 

 



๔๕ 
 

 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

42. ซ่อมบ ารุงเครื่องมือช่าง 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถ
คิดและปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

 7,9๐๐.๐๐      ม ๓ ๓.๑ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน

อาชีพ 

43. 
ซื้อกล้องจุลทรรศน์นะอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐มีทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับท่ีดี  นักเรียนมีทักษะใน
การใช้กล้องจุลทรรศน์และ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

 14,๐๐๐.๐๐      
ม.๓ ๓.๑    
ม.๓ ๓.๒ 

นางสาวธนาพร 
ผุดผ่อง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

44. จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมี  

นักเรียนร้อยละ 80 ได้ท า
กิจกรรมการทดลองในการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะทาง
วิทยาศาสตร์  

4,500.00   
ม.3 3.1, 

3.2 
นางสาวนรมณ 
ศรีตระบุตร 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 



๔๖ 
 

 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

45. 
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๑ และ ๒ 

นักเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อ 
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๘ 

 12,๐๐๐.๐๐      
มาตรฐานที่ ๒      

ข้อ ๒.๖ 

นางสาวศิริพร 
รูปทอง 

นางวีรณา หลาย
วิวัฒน ์

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

46. 

ซ่อมบ ารุงและพัฒนาระบบ
สายไฟฟ้า สาย lan ในการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑,๒ 

นักเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อ 
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๘ 

   1,๐๐๐.๐๐      
มาตรฐานที่ ๒      

ข้อ ๒.๖ 

นางสาวศิริพร 
รูปทอง 

นางวีรณา หลาย
วิวัฒน ์

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

47. 

จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เมาส์ คีย์บอร์ด หูฟัง และ อัพเดท
ซอฟแวร์ระบบ และ 
แอปพลิเคชั่นต่างๆ ให้กับ
นักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนรู้ 

นักเรียนได้รับการสนับสนุนสื่อ 
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๘ 

 7,๐๐๐.๐๐      
มาตรฐานที่ ๒      

ข้อ ๒.๖ 

นางสาวศิริพร 
รูปทอง 

นางวีรณา หลาย
วิวัฒน ์

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

 



๔๗ 
 

 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

48. 
กิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
(เป็นที่หนึ่ง ไม่พ่ึงยา) 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ
และค่านิยมตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 2. ร้อยละ 80 ผู้เรียน
เรียนรูผ้่านกระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  3. 
ร้อยละ80 ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ 4.ร้อยละ80 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
5.ร้อยละ90ผู้เรียนยอมรับความ
แตกต่างและหลากหลาย 6.ร้อยละ
95 ผู้เรยีนมีสุขภาพกายและจติ
สังคมดี 7. นักเรียนร้อยละ 80 เป็น
สมาชิกชมรมทูบีนมัเบอร์วัน 8. ร้อย
ละ 80 มีความพึงพอใจในกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของชมรม 

2,000.00   
ม.1 , 1.1 1.2 

ม.3 3.1 

นางวีรณา 

หลายวิวัฒน์ 

และงานกิจการ

นักเรียน  

กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

รวม 48 กิจกรรม  



๔๘ 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑. ครูดีของแผ่นดิน 
ครูร้อยละ๑๐๐ผ่านการประเมินครู
ดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 

    ๒,๐๐๐.๐๐      มฐ.๒..๔ 
คุณครูจันทร์ทิ

มา ภะวัง 
กลุ่มงานบุคคล 

๒. ครูดีไม่มีอบายมุข 

ครูร้อยละ๑๐๐เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมเห็นคุณค่าของจนเอง
และศิษย์ ครูร้อยละ๑๐๐ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 -      มฐ.๒..๔ งานบุคคล กลุ่มงานบคุคล 

๓. 
กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากร 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วม
การอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

   17,๐๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๔  
นายกฤตชาญ 

เสาเวียง 
กลุ่มงานบุคคล 

๔.  กิจกรรมทัศนาศึกษา ดูงาน 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร้อยละ 
๑๐๐ เข้าร่วมการศึกษาดูงาน และ
ได้รับความรู้เพ่ือมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 44,๐๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๔  
นายกฤตชาญ 

เสาเวียง 
กลุ่มงานบุคคล 

 



๔๙ 
 

 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 

๕. 
กิจกรรมขวัญและก าลังใจ
บุคลากร 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษา 
    3,2๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๔  

นายกฤตชาญ 
เสาเวียง 

 

๖. กิจกรรมจัดจ้างบุคลากร 

โรงเรียนมีครูและบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ ในจ านวนที่
เหมาะสม เพ่ือการเรียนการ
สอนและปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 
๒๓๓,๑๐๐.๐๐  

    ม.๒ ๒.๔  
นายกฤตชาญ 

เสาเวียง 
กลุ่มงานบุคคล 

๗. 

กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร 

ครูและบุคลากรได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

    6๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๔  
นายกฤตชาญ 

เสาเวียง 
กลุ่มงานบุคคล 

 
รวม ๗ กิจกรรม  
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๓พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์ 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี ๑๕ 

ปี 
โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑. 

ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย 
(อาสาจราจรและสวมหมวก
นิรภัย ๑๐๐%) 

นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยา
คม  จ านวน ๒๕๘ คน  เกิด
ความรู้ความตระหนัก มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร 
มารยาทในการขับขี่และรู้จัก
วิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่
ยานพาหนะ 

 
1,8000.00  

    
ม ๑ / 
๑.๒.๑ 

นายกฤตชาญ  
เสาเวียง 

กิจการนักเรียน  

๒. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ทราบปัญหาของนักเรียน ร้อย
ละ ๑๐๐ และได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรง
ตามสภาพปัญหา ร้อยละ ๑๐๐ 

700.00      
ม ๑ / 
๑.๒.๓ 

นายกฤตชาญ  
เสาเวียง 

กิจการนักเรียน  

 

 

 



๕๑ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

๓. 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา (Youth  Counselor 
: YC) 

ร้อยละ80 นักเรียนได้รับความ
ช่วยเหลือจากเครือข่ายเพ่ือนช่วยเพื่อน 
/ พ่ีช่วยน้องในโรงเรียน มีการพัฒนา
และสร้างความยั่งยืน 

 1,4๐๐.00      
ม ๑ / 
๑.๒.๓ 

นางวีรณา  
หลายวิวัฒน ์

กิจการนักเรียน  

๔. 
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๑.นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกัน
เหล้า 
๒.สถานศึกษาป้องกันการแพร่ระบาด
จากเหล้า 
๓.สถานศึกษาคงสถานะความเข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาปลอด
เหล้า 
๔.โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุข
แบบยั่งยืน 
๕.สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสี
ขาว” ปลอดจากเหล้า 

 2,5๐๐.00     
ม ๑ / 
๑.๒.๓ 

นางวีรณา  
หลายวิวัฒน์ 
นายกฤตชาญ 
เสาเวียง นาย
ชุมพร เวช
กามา นายบุญ
ธรรม กันทะ
เชียร  

กิจการนักเรียน  

 
 



๕๒ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียน

ฟรี ๑๕ 
ปี 

5 
สร้างความเข้มแข็งให้สภา
นักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

คณะกรรมการนักเรียนมีการท างาน
ร่วมกัน ประสานการท างานร่วมกัน
สภานักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะใน
การด าเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 

1,500.00   ม 1 / 1.2.3 

นายกฤตชาญ  เสา

เวียง กิจการ

นักเรียน  

กลุ่มงานวิชาการ 

6 
ส่งเสริมยกย่องนักเรียน
ประพฤติดี 

นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม  
จ านวน 258 คน  เกดิความรู้ความ
ตระหนัก มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมยกย่องนักเรียนประพฤติดี 

700.00   ม 1 / 1.2.3 

นายชุมพร  เวช

กามา กิจการ

นักเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

7. 
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกลุ่มพัฒนาผู้เรียน 

 7,000.00   ม 3 / 3.4 

นายชุมพร  เวช

กามา กิจการ

นักเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

8. การทัศนศึกษาของนักเรียน  37,000.00   ม 3 / 3.4 กิจการนักเรียน  กลุ่มงานวิชาการ 

 

 

 

 



๕๓ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียน

ฟรี ๑๕ 
ปี 

9 เยี่ยมบ้านนักเรียน 

ส ารวจสภาพปัญหาของบ้านนักเรียน
และได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหาทั้งยัง
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครอง
นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน  ร้อยละ 100 

4.000.00   
ม 1 / 

1.2.3 

นายกฤตชาญ  

เสาเวียง กิจการ

นักเรียน  

กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพวะทางร่างกายและจิตสังคม 

10. 
จัดซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ด้านสุขภาพ 

นักเรียนและบุคลากรร้อยละ๘๐ ได้รับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย  
นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

 1,90๐.๐๐      ม.๑ ๑.๒ 
นางสาวธนาพร  

ผุดผ่อง 

กลุม่งานบริหาร
ทั่วไป 

11. พัฒนาห้องพยาบาล 
นักเรียนและบุคลากรร้อยละ๘๐ เข้า
ใช้บริการห้องพยาบาล   นักเรียนและ
บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อห้องพยาบาล 

   8๐๐.๐๐      ม.๑ ๑.๒ 
นางสาวธนาพร 

ผุดผ่อง 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

 

 

 



๕๔ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

12. พัฒนาโรงอาหาร 

นักเรียนและบุคลากรร้อยละ ๘๐ 
ได้รับอาหารเพียงพอต่อความต้องการ
ในแต่ละวัน   เลือกเดือนและบุคลากร
มีเจตคติท่ีดีต่อโรงอาหาร 

   8๐๐.๐๐      ม.๑ ๑.๒ 
นางสาวธนาพร 

ผุดผ่อง 
กลุม่งานบริหาร

ทั่วไป 

13. 

จัดซื้อแอลกอฮอล์และอุปกรณ์
ป้องกันการแพ้ระบาดของเชื้อ
ไวรัสCOVID-๑๙ 

นักเรียนและบุคลากรร้อยละ๑๐๐
ได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น   
นักเรียนและบุคลากรให้ความร่วมมือ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-๑๙ 

 4,๐๐๐.๐๐      ม.๑ ๑.๒ 
นางสาวธนาพร 

ผุดผ่อง 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

14. 

การรณรงค์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียน
ดงมะไฟพิทยาคม  ที่เข้าร่วมกิจกรรม
การรณรงค์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  2. ให้
นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

1,500.00   
ม 1 / 

1.2.3 

 นายกฤตชาญ  

เสาเวียง นายบุญ

ธรรม กันทะเชียร 

กิจการนักเรียน  

กลุ่มงานวิชาการ 

 

 



๕๕ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 
 อุดหนุน  รายได้ 

เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและทักษะด้านกีฬา 

15. 

 กิจกรรมพัฒนาการ
เจริญเติบโตและตรวจวัด
น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ร่างกายให้เหมาะสมกับวัย 

          -        ม.๑  ๑.๒  

นายวิชิต  โพธ์
ขาว     

นายบุญธรรม  
กันทะเชียร 

กลุ่มสาระสุขศึกษา 
พละศึกษา 

16. 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

เพ่ือทดสอบความแข็งแรงความคลอง
ตัวความอ่อนตัวของร่างกาย 

          -        ม.๑  ๑.๒  

นายวิชิต  โพธ์
ขาว     

นายบุญธรรม  
กันทะเชียร 

กลุ่มสาระสุขศึกษา 
พละศึกษา 

17. 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ภายในต้านภัยยาเสพติด 

เพ่ือสร้างทักษะด้านกีฬาและความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

 17,5๐๐.๐๐      ม.๑  ๑.๒  

นายวิชิต  โพธ์
ขาว    นายบุญ
ธรรม  กันทะ
เชียร 

กลุ่มสาระสุขศึกษา 
พละศึกษา 

 

 

 



๕๖ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

18. 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายนอก 

เพ่ือสร้างทักษะและกระสบการณ์ด้าน
กีฬา 

 11,8
๐๐.๐๐  

    ม.๑  ๑.๒  

นายวิชิต  โพธ์
ขาว    นายบุญ
ธรรม  กันทะ
เชียร 

กลุ่มสาระสุขศึกษา 
พละศึกษา 

19. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
เพ่ือสร้างเสริมทักษะด้านกีฬาและ
เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย 

 ๑0,2
๐๐.๐๐  

    ม.๑  ๑.๒  

นายวิชิต  โพธ์
ขาว    นายบุญ
ธรรม  กันทะ
เชียร 

กลุ่มสาระสุขศึกษา 
พละศึกษา 

 รวม ๑9 กิจกรรม  
 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

กลยุทธ์ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๑. 
ปรับปรุงส านักงานบริหาร

จัดการ 
โรงเรียนมีศูนย์การบริหารจัดการและ
ศูนย์สารสนเทศที่มีคุณภาพ 

   
๕,๐๐๐.๐๐  

    มฐ.๒.๕ คุณครูวิชิต  โพธิ์ขาว 
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

๒. 
ปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการ 

๑.โรงเรียนมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
และการบริการ ๒.ร้อยละ๑๐๐ของ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

500.00      มฐ.๒.๖ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
อาคารสถานที่ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

๓. พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 

ครูบุคลากรและนักเรียนร้อยละ ๙๐ 
ได้ใช้อุปกรณ์ด้านงานโสตทัศศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 5,๐๐๐.๐๐      ม ๒ / ๒.๕ 
นายกฤตชาญ เสา

เวียง 
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 

 

 

 



๕๘ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 

เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

๔. สถานศึกษาปลอดภัย 

โรงเรียนส่งโครงการสถานปลอดภัยใน
การประเมิน โดยมีการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องตามรายละเอียดของตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ ๙๘ 

 1๐,๐๐๐.๐๐      
มาตรฐานที่ 
๒      ข้อ 

๒.๕ 
วิชาการ 

กลุ่มงาน
วิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา  

๕. 

กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน
และสารสนเทศสถานศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

๑.โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจชัดเจน  
๒.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  
๓.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้  
๔.มีการประชาสัมพันธ์สารสนเทศทั้ง
ภายในและภายนอก  
๕.ร้อยละ๘๐ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในงานแผนและสารสนเทศโรงเรียน 

   

1,3๐๐.๐๐  
    

ม.๒ ๒.๑, 
๒.๕, ๒.๖ ม.

๓ ๓.๒ 

นางวีรณา หลาย
วิวัฒน ์ 

กลุ่มงานแผนและ
งบประมาณ  

 

 

 



๕๙ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

๖. 

รายงานและประเมินผลการใช้
นวัตกรรมการบริหาร
สถานศึกษาท่ียั่งยืนDumrong 
model 

๑.โรงเรียนมีการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่
การเปลี่ยนแปลงด้วยDumrong model  
๒.โรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการ 

    

1,8๐๐.๐๐  
    มฐ.๒.๒ 

นายค าตัน  ป้อง
ศร ี

งานวิจัยและงาน
ประกัน 

กลุ่มงานวิชาการ 

๗. 
จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์งานธุรการ  

งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการและ
รายงาน เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  
และเป็นปัจจุบัน  ร้อยละ  ๙๐ 

 

1,3๐๐.๐๐  
    ม๒.๒ 

คุณครูยุพาภรณ์  
ธิมาชัย 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

๘. 
ซ่อมบ ารุงสื่อ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
เครื่องใช้ประจ าห้องส านักงาน 

มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ประจ าห้อง
ส านักงานที่ได้รับการซ่อมแซมร้อยละ๘๐ 

1,0๐๐.๐๐      ม๒.๖ งานธุรการ 
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

๙. 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 

๑. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ครบตามความ
ต้องการการใช้งาน  
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีวัสดุอุปกรณ์ไว้
ใช้จัดท าสื่อการเรียนการสอน 

66,40๐.๐๐     ม ๒.๒  งานพัสดุ 
กลุ่มงานแผนและ

งบประมาณ  

 

 

 

 



๖๐ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

๑๐. 

กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของโรงเรียนดงมะไฟ
พิทยาคม 

เชิงคุณภาพซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียน
ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เชิงปริมาณร้อยละ๑๐๐ 
ของครุภัณฑ์โรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดีตลอดปี 

  13,80๐.๐๐      

ม ๒.๒มี
ระบบบริหาร

จัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา  

งานพัสดุ 
กลุ่มงานแผนและ

งบประมาณ  

๑๑. ค่าสาธารณูปโภค 
การบริหารจัดการงบประมาณด้านค่า
สาธารณูปโภคเป็นระบบเหมาะสมใช้ได้
จริงและเพียงพอ 

๒๐๐,๐๐๐     ม.๒ ๒.๒ 
กลุ่มบริการงาน

งบประมาณ 
(งานการเงิน) 

กลุ่มงานแผนและ
งบประมาณ  

๑๒. 
พัฒนากลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

การบริหารจัดการงานด้านต่างๆของกลุ่ม
บริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเรียบร้อย 

13,8๐๐.00     ม.๒ ๒.๒ 
กลุ่มบริการงาน

งบประมาณ  
กลุ่มบริการงาน

งบประมาณ  

13 พัฒนางานกิจการนักเรียน  
มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริการ
จัดการภายในส านักงานกิจการนักเรียน
อย่างเพียงพอ 

3,500.00   ม 2 / 2.2 

นายชุมพร  เวช

กามา กิจการ

นักเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

 

 



๖๑ 
 

 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

14 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน 

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม มี
แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองกลยุทธ์ทั้ง 
6 กลยุทธ์ 

2,000.00   2  งานแผนงาน  
กลุ่มบริการงาน

งบประมาณ  

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ 

๑5 

พัฒนาการบริหารจัดการ 
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT / DLTV 

ครูและนักเรียนสามารถจัดการเรียนรู้
โดยใช้ DLIT / DLTV ร้อยละ ๑๐๐ 

    1,0๐๐.๐๐      
 มาตรฐานที่ 
๓  ข้อ ๓.๒ 

ครูศิริพร กลุ่มงานวิชาการ 

๑6. 
พัฒนาระบบงานการจัดเก็บ
ข้อมูลรายบุคคล DMC 

การจัดเก็บและรายงานข้อมูล
รายบุคคล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

    5๐๐.๐๐      
 มาตรฐานที่ 
๓ ข้อ ๓.๒ 

ครูศิริพร กลุ่มงานวิชาการ 

๑7. 

โปรแกรม SGS (Secondary 
Grading System) ระบบการ
ประเมินผลการเรียนรูปแบบ
ใหม่ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับระบบ SGS และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

    1,๐๐๐.๐๐      
 มาตรฐานที่ 
๓ ข้อ ๓.๒ 

ครูศิริพร กลุ่มงานวิชาการ 

 

 

 



๖๒ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

๑8. 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็น   ร้อยละ ๑๐๐ 

    1,8
๐๐.๐๐  

    
 มาตรฐานที่ ๓   

ข้อ ๓.๒ 
วิชาการ กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการการพัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

19. 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับภาษาไทย 

ร้อยละ 80 มีสื่อและอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
ภาษาไทย 

10,000.00   ม.3 3.2 
นางสาวกัญชลัช   

ศรีลามา 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานทะเบียน งานวัดและประเมินผลการศึกษา 

20. 
กิจกรรมพัฒนางานวัดผล

ประเมินผล 

๑.ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการ
สร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดผลประเมินผล
ได้ถูกต้องตามหลักการวัดผล
ประเมินผลร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ๒.
ครูผู้สอนได้พัฒนาการสร้าง
แบบทดสอบและหาคุณภาพของ
แบบทดสอบได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการ  

   ๕,๐๐๐.๐๐      
มาตรฐานที่ 
๒ ๒.๒ ๒.๔  

กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิชาการ 

 



๖๓ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

21 กิจกรรมการพัฒนางานทะเบียน 

๑.การจัดท า จัดจ้างจัดซื้อเอกสารงาน
ทะเบียนได้ครบทุกระดับชั้น   ๒.การ
ให้บริการด้านงานทะเบียนโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ๓. การ
จัดเก็บรวบรวมระบบงานทะเบียนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

   ๕,5๐๐.๐๐      
มาตรฐานที่ ๓ 

๓.๔  
กลุ่มงาน
วิชาการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

22. 
กิจกรรมการท าข้อสอบ
มาตรฐาน 

๑.ร้อยละ  ๘๐ ของครูสามารถท า
ข้อสอบมาตรฐานเพ่ือน าไปใช้ในการ
วัดผลการจัดการเรียนรู้ได้ 
๒. ครูสามารถใช้ข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน
ในการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    5๐๐.๐๐      
มาตรฐานที่ ๒ 

๒.๒  
กลุ่มงาน
วิชาการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

23. 
กิจกรรมแก้ไขผลการเรียน ๐ ร 
มส  

๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีผลการเรียน 
๐ ร มส ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแก้ไขผล
การเรียน 

    1,
๐๐๐.๐๐  

    
มาตรฐานที่ ๑ 

๑.๑  
กลุ่มงาน
วิชาการ 

กลุ่มงานวิชาการ 

 

 

 



๖๔ 
 

 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

24. 
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑.ครูร้อยละ๑๐๐มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดท า
หลักสูตรกลุ่มสาระ  

๒.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 

    1,๐๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๓ 
นางสาวกัญชลัช  

ศรีลามา 
กลุ่มงานวิชาการ 

25. 
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

๑.ครูร้อยละ๑๐๐มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดท า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๒.โรงเรียนมี
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

    1,๐๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๓ 
นางสาวกัญชลัช  

ศรีลามา 
กลุ่มงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 

26. 
กิจกรรมค่าอินเทอร์เน็ตราย
เดือน ต.ค.๖๔-ก.ย.๒๕๖๕ 

๑. ร้อยละ๙๐ คร ูบุคลากร และ
นักเรียนสามารถใช้งานเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้  
๒. โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตครอบคลุม
พ้ืนที่ ร้อยละ ๙๕    
๓. ร้อยละ ๘๐ ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน  

   ๑4,5๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๖ 
นางวีรณา หลาย

วิวัฒน ์ 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

๒7. 
กิจกรรมเว็บไซต์โรงเรียน 

(ค่าเช่าพ้ืนที่และโดเมนเนม)  

๑.โรงเรียนมีเว็บไซต์และโดเมนเนมชื่อ 
Dongmafaipittayakom.ac.th ๒. 
โรงเรียนมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์โรงเรียน ๓. ร้อยละ๘๐ 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้
บริการเว็บไซต์โรงเรียน  

    2,๐๐๐.๐๐      ม.๒  ๒.๖ 
นางวีรณา หลาย

วิวัฒน ์ 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

 

 

 



๖๖ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

28. 
กิจกรรมจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนรู้  

๑. ร้อยละ๙๐ นักเรียนมีคอมพิวเตอร์
เพียงพอในการเรียนรู้  

   
๗๐,๐๐๐.๐๐      

ม.๒  ๒.๖ 
นางวีรณา หลาย

วิวัฒน ์ 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

โครงการสนับสนุน การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการสอน  

29. การนิเทศภายใน  
ครูผู้สอนได้รับการนิเทศภายในร้อยละ 
๙๐ และน าผลการนิเทศไปใช้ในการ
พัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

    
๑,๐๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๒  นายค าตัน ป้องศรี  

 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

30. การรับการนิเทศจากเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสหวิทยาเขตยศ
สุนทร  

โรงเรียนได้รับการนิเทศ การ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จากสพม.
เป็นประจ าทุกปีการศึกษาและสามารถ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    
๓,๐๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๒  นายค าตัน ป้องศรี  

 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

31. 
การประเมินผลงานโครงการ
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ร้อยละ ๙๐ ของโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ๒๕๖๕ ได้รับการประเมิน       ๕๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๒  นายค าตัน ป้องศรี  

 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

 

 

 



๖๗ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

32. 
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา SAR 

 ๑. ร้อยละ ๙๐ โรงเรียนมีการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๒. โรงเรียนมีรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี  

    
๒,๐๐๐.๐๐  

    ม.๒ ๒.๒  งานประกัน
คุณภาพ   

 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

33. 
การรับการประเมินภายนอก
จากสมศ.  

 ๑. ครูและบุคคลากร ร้อยละ๙๐มี
ความรู้ ความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพ                 

๒.โรงเรียนสามารถด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในได้อย่างมีคุณภาพ และ
เป็นประจ าทุกภาคเรียน                          
๓. จัดท าSAR 

   4,1๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๒ 
 งานประกัน
คุณภาพ   

 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

34. 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน  

- ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ      
๒,๐๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๒ 

 งานแผนงาน    
กลุ่มงาน
งบประมาณ  

รวม ๓4 กิจกรรม  
 
 
 



๖๘ 
 

กลยุทธ์ที่๕ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๑. 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ 

 -นักเรียนและบุคลากรร้อยละ๘๐ มี
ความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่    
-นักเรียนและบุลากรมีความพึงพอใจ
ในการใช้ห้องเรียน ห้องบริการ ห้อง
พิเศษและอาคารประกอบการ 

 32,356.๐๐      ม.๒ ๒.๕ 
นายบุญศักดิ์ ทา

นะเวช 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

๒.  ค่าขยะมูลฝอย 

- ขยะมูลฝอยร้อยละ ๘๐ ในโรงเรียน
ถูกก าจัด  
- นักเรียนและบุคลาการมีเจตคติท่ีดี
ต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

    ๒,๑๖๐.๐๐      ม.๒ ๒.๕ 
นางสาวธนาพร 

ผุดผ่อง 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 -กล้องวงจรปิดจ านวน ๕ ตัว 
ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ๗๐ของบริเวณ
โรงเรียนให้มีความปลอดภัย 

   5,๐๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๕ 
นายวิชิต โพธิ์

ขาว 
กลุม่งานบริหาร

ทั่วไป 

 

 

 



๖๙ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

๔. 
พัฒนางานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

 - งานบริการและงานส านักงานของ
กลุ่มบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างมี
ระเบียบเรียบร้อย 

     

1,๐๐๐.๐๐  
    ม.๒ ๒.๕ 

นางสาวธนาพร 
ผุดผ่อง 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

๕.  
จัดซื้ออุปกรณ์รักษาความ
สะอาด 

 - ห้องเรียนห้องพิเศษและห้องบริการ
มีอุปกรณ์ท าความสะอาดร้อยละ๑๐๐    
- นักเรียนและบุคลากรใช้อุปกรณ์ท า
ความสะอาดอย่างคุ้มค่า 

   2,๐๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๕ 
นายวิชิต โพธิ์

ขาว 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

๖.  กิจกรรมส้วมสุขสันต์ 

 - นักเรียนและบุคลากรร้อยละ๘๐เข้า
ใช้บริการห้องน้ าห้องส้วมที่มีความ
สะอาด    
-นักเรียนและเคลือบก่อนใช้ห้องน้ าอง
ชั่วเมียถูกค่ะรักสนะและร่วมกันรักษา
ความสะอาด  

    5๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๕ 
นายวิชิต โพธิ์

ขาว 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

 

 

 



๗๐ 
 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

๗. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
- นักเรียนร้อยละ๘๐เข้าร่วมกิจกรรม   
-นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัด
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

    5๐๐.๐๐      ม.๒ ๒.๕ 
นางสาวธนาพร 

ผุดผ่อง 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

๘. 
กิจกรรมประกวดห้องเรียนและ
เขตพ้ืนที่ 

 - นักเรียนร้อยละ๑๐๐เข้าร่วม
กิจกรรม  
- นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการท าความ
สะอาดห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ 

    5๐๐.๐๐      ม.๓ ๓.๓ 
นางสาวธนาพร 

ผุดผ่อง 
กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

๙.  
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero waste school) 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐เข้าร่วมกิจกรรม   
- นักเรียนตระหนักถึงการจัดการกับ
ขยะที่ถูกวิธี   

     

1,๐๐๐.๐๐  
    ม.๒ ๒.๕ 

นายวิชิต โพธิ์
ขาว 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

โครงการพัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๑๐. ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 
ร้อยละ ๘๐ ของห้องเรียนมีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

    5๐๐.๐๐      ม.๓  ๓.๓ 
นางสาวกัญชลัช   

ศรีลามา 
บริหารทั่วไป 

 

 

 

 



๗๑ 
 

 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

๑๑. 
กิจกรรมจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ (หนังสือใหม่) 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใช้บริการ
ห้องสมุดและมีนิสัยรักการอ่าน 

    

18,๐๐๐.๐๐  
    ม.๓  ๓.๒ นางอุไร  พุ่มดี งานห้องสมุด 

๑๒. 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ห้องสมุด 

มีวัสดุครุภัณฑ์ร้อยละ ๘๐ เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

    

18,๐๐๐.๐๐  
    ม.๒  ๒.๒ นางอุไร  พุ่มดี งานห้องสมุด 

๑๓.  
กิจกรรมปรับปรุงบรรยากาศ
ภายในห้องสมุด 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐    7,๐๐๐.๐๐      ม.๒  ๒.๒ นางอุไร  พุ่มดี งานห้องสมุด 

๑๔.  
กิจกรรมตอบค าถามภายใน
ห้องสมุด 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ เข้าใช้บริการตอบ
ค าถามจากห้องสมุดและมีนิสัยรักการ
อ่าน 

    5๐๐.๐๐      ม.๓  ๓.๒ นางอุไร  พุ่มดี งานห้องสมุด 

รวม ๑๔ กิจกรรม  

 

 



๗๒ 
 

กลยุทธ์ที่ ๖พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                 

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
งบจัดสรรปี๒๕๖๕ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ  อุดหนุน  รายได้ 
เรียนฟรี 
๑๕ ปี 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือภาคีเครือข่าย ชุมชนในการจัดการศึกษา 

๑. ประชุมกรรมการศึกษา 
ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
มีความสัมพันธ์กันเพ่ือพัฒนาระบบการจัด
การศึกษา 

 2,๐๐๐.00 

  
    ม ๒ / ๒.๔ นายชุมพร  เวชกามา 

งานภาคี
เครือข่าย 

๒ 
สร้างความสัมพันธ์เรียนรู้คู่
กับชุมชน 

ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
มีความสัมพันธ์กันเพ่ือพัฒนาระบบการจัด
การศึกษา 

 4,5๐๐.00 

 
    ม ๒ / ๒.๔ นายชุมพร  เวชกามา 

งานภาคี
เครือข่าย 

๓. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาได้ศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพ่ือน ามาปรับปรุงในสถานศึกษา 

 2๐,๐๐๐.00      ม ๒ / ๒.๔ นายชุมพร  เวชกามา 
งานภาคี
เครือข่าย 

๔. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน   
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครองนักเรียน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  ร้อย
ละ ๑๐๐ 

1,5๐๐.00     ม ๒/ ๒.๒ นายชุมพร  เวชกามา กิจการนักเรียน  

รวม ๔ กิจกรรม  



  

 

ส่วนที่ ๔ 
การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม  ได้จัดท าข้ึนโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน   ด าเนินการภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการบรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน  การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้
ก าหนดให้มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ โดยได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในของ สพฐ.  
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงก าหนดการด าเนินงาน
ประกอบด้วย  ๓  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  การก ากับ ติดตาม โดยก าหนดวางโครงสร้างและระบบการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผน มีห้วงระยะเวลาในการก ากับ ติดตาม คือ ก ากับ ติดตาม เป็นรายไตรมาส 
 เครื่องมือที่ใช้ในการก ากับ ติดตาม คือ แบบก ากับ ติดตาม แผนการใช้งบประมาณ  
 2.  การประเมินผล มีการประเมินแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  โดยมีห้วงระยะเวลาในการประเมิน คือ  
รายไตรมาส   
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 3.  การรายงานผล  ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ   
 เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ คือ แบบรายงาน โครงการ/กิจกรรม  
 
 
 

 




