
 

 

 

 

สวนที่ ๑ 

บทนาํ 
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ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีตั้งโรงเรียน  ๔๑๘ หมู ๙ ถนนเทศบาล ๑๔ ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย  

   โทรศัพท ๐ - ๔๔๖๙ - ๑๐๓๖  โทรสาร ๐ - ๔๔๖๙ - ๑๐๓๖ 

ชนิดของโรงเรียน   สหศึกษา  ประเภท  ไป - กลับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑   ถึงระดับชั้น        

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

สภาพของโรงเรียน    ตั้งอยูในท่ีราชพัสดุ  แปลงหมายเลขท่ี บร ๕๐๘ (๑๔๘๗๕) รวมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 

   ๓๙ ไร ๒ งาน ๘๗ ตารางวา สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบ มีคลองสงน้ําชลประทาน 

   ตัดผานดานทิศใต และมีถนนเลียบฝงคลอง  

ไปรษณียอีเลคโทรนิกส ksplab๔๙@hotmail.com 

ท่ีอยูเว็บไซต  www.krasang.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 



 

 

ขอมูลท่ัวไปของอําเภอกระสัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

คําขวัญอําเภอกระสัง   แผนดินธรรมลําน้ําชี  ประเพณีชนสามเผา   ชุมชนเกาเมืองโบราณ   กรอบหอมหวาน

กระยาสารท  หัวผักกาดอบน้ําผึ้ง   รสนาท่ึงหม่ียําไทย   งามผาไหมพ้ืนเมือง 

เนื้อท่ี/พ้ืนท่ี ๖๕๒.๗๐๐ ตารางกิโลเมตร 

สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป  แบบมรสุม ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน  

ขอมูลการปกครอง   

๑. ตําบล ๑๑ แหง                 

๒. หมูบาน ๑๖๘ แหง 

๓. เทศบาล ๔ แหง                

๔. อบต.      ๘  แหง 

ขอมูลดานเศรษฐกิจ  

๓ 

 



 

 

๑. อาชีพหลัก เกษตรกรรม คือการทํานาเปนหลัก 

๒. อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว รับจางในพ้ืนท่ี และตางจังหวัด  

๓. จํานวนธนาคารมี ๓ แหง ไดแก   

       ๓.๑ ธนาคารออมสิน    โทร. ๐-๔๔๖๙-๑๐๐๙ 

       ๓.๒ ธนาคารกรุงไทย    โทร. ๐-๔๔๖๙-๑๐๒๑ 

        ๓.๓ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร โทร. ๐-๔๔๖๙-๑๐๔๔ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของอําเภอ 

๑. อางเก็บน้ําหวยสวาย หมูท่ี ๑ ตําบลสองชั้น 

๒. ปาสงวนตนน้ําฝงชี ตําบลสูงเนิน, ตําบลหนองเต็ง, ตําบลชุมแสง และตําบลลําดวน   

ดานประชากร   รวมท้ังสิ้น ๑๐๓,๖๑๖ คน แยกเปน ชาย ๕๐,๘๒๐ คน หญิง ๕๒,๗๙๖ คน ความหนาแนน

ของประชากร  ๑๕๘.๐๓  คน / ตารางกิโลเมตร  

ดานการคมนาคม   รถยนต ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ และ ๒๐๘๘ 

 

 

 

ดานการเกษตร และอุตสาหกรรม 

๑. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ   

 ๑.๑ ประชากรสวนใหญมีผลผลิตดานขาวเปลือกท่ีสําคัญ   และมีชื่อเสียงในพ้ืนท่ี   ไดแก

      ขาวหอมมะลิ 

  ๑.๒ ภูมิปญญาดานอาหารของอําเภอกระสัง คือการปลูกผักกาดหัว เพ่ือนํามาหมักเปนหัว

                 ผักกาด หวาน - เค็ม  

๒. ช่ือแหลงน้ําท่ีสําคัญ 

๒.๑ ลําน้ําชีเปนแหลงน้ําแบงเขตจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร อยูทางทิศตะวันออกของ                                               

อําเภอกระสัง ซ่ึงเปนลําน้ําท่ีไหลผานอําเภอประโคนชัย, อําเภอพลับพลาชัย, อําเภอ 

กระสัง และอําเภอสตึก 

๒.๒ อางเก็บน้ําหวยสวาย ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๗ ตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง  

๔ 

 



 

 

ขอมูลกรมการปกครอง   

กระทรวงมหาดไทย 

ณ  วันท่ี  ๒๕  มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

         ๒.๓ หวยจะเมิง ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๑ ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง  

๓. โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ  

๓.๑ บริษัทน้ํามันรําขาวสุรินทร ท่ีตั้ง ๑๙๘ หมูท่ี ๒ ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง 

๓.๒ หางหุนสวนจํากัดนวอิฐไทย ท่ีตั้ง ๑๓/๑ หมูท่ี ๑ ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง 

๓.๓ ฟารมพรประเสริฐ ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๗ ตําบลบานปรือ อําเภอกระสัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

๕ 

 



 

 

 

แผนท่ีอําเภอกระสัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

๖ 

 



 

 

สภาพชุมชนโดยรวม 

 

 

  

 

 

สภาพของสังคมในเขตชุมชนอําเภอกระสัง 

โครงสรางทางสังคมชาวกระสัง สวนใหญยังเปนสภาพดั้งเดิม คืออยูเปนครอบครัวใหญยกบานเรือน

ใกลเคียงกับญาติพ่ีนองเพราะมีท่ีดินพอแบงสรรกันได โดยสภาพรวมแลวประชากรยังมีฐานะยากจน มีความ

ขยันขันแข็งในการทํางานแตขาดความรูท่ีจะพัฒนาอาชีพ เชนการจัดการพ้ืนท่ีทางการเกษตร ซ่ึงเปนอาชีพหลัก  

นอกจากนี้ยังมีปญหาหนี้สินจากสถาบันการเงินตางๆ การศึกษายังอยูในระดับต่ํา คือจบการศึกษาภาคบังคับ

เทานั้น แตปจจุบันประชากรเริ่มเห็นความสําคัญทางการศึกษามากข้ึน เพราะทางโรงเรียนไดเปดขยายโอกาส

ทางการศึกษา  

ดานประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมคอยเลือนหายไป ประชาชนหันมานิยมวัฒนธรรม และเทคโนโลยีทาง

ตะวันตก จุดเดน ประชากรอําเภอกระสัง มีความสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูล แบงปนกัน เชื่อผูนํา และชอบ

เลียนแบบ จุดดอย การศึกษายังอยูในระดับต่ํา ยังเชื่อโชคลางไสยศาสตร ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ึงเปน

ปญหาตอการพัฒนาและเรียนรูดานตางๆ 

 

อาชีพหลักของชุมชน   

๑. ประกอบอาชีพทางการเกษตร คือทํานาเปนหลัก มีพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด ๓๐๑,๗๙๓ ไร มีการปลูกพืช

ไรเชิงพาณิชย เชน ปลูกผักกาดหัว ปลูกถ่ัวลิสง และปลูกงาดํา ฯลฯ มีการเลี้ยงสัตว เชน เลี้ยงไกเนื้อ เลี้ยงสุกร 

เลี้ยงโคนม ฯลฯ   

๒. การอุตสาหกรรม มีโรงน้ํามันขาว โรงน้ําผลไมสากล โรงเลื่อย โรงอิฐ เปนตน   

๓. แหลงหัตถกรรม เชน สานหมวกใบตาล ตีเหล็ก เครื่องใชจากไมไผ ทอผาไหม ทอผามัดหม่ี ฯลฯ 

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ ๙๖.๖๕ 

 

ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไปคือ 

๑. พิธีการโบล (การเลนแมมด หมอผี) 

๒. บองบ็อด หรือ โจลมะมอด (เขาทรง) 

๓. ประเพณีทําบุญวันโดนตา (การไหวบรรพบุรุษ) 

๗ 

 



 

 

ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารเรียน 

- อาคารเรียนถาวร ๒๑๖ ก ๑๖ หอง     ๑ หลัง 

- อาคารเรียนถาวร ๒๑๖ ค ๑๖ หอง     ๑ หลัง 

 - อาคารเรียนถาวร ๒๑๖ ล (ปรบัปรุง) ๑๒ หอง    ๑ หลัง 

 - อาคารเรียน ๔๒๔ ล (พิเศษ) ๒๔ หอง     ๑ หลัง 

 - อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๔๑ (หลังคาทรงไทย)    ๑ หลัง 

 - โรงฝกงาน        ๒ หลัง 

 - โรงอาหารชั่วคราว       ๑  หลัง 

 - หอประชุม แบบ ๑๐๐ / ๒๗      ๑ หลัง 

 - บานพักผูบริหาร       ๑ หลัง 

- บานพักครู        ๑๓ หลัง 

 - บานพักนักภารโรง       ๒ หลัง 

 - หองน้ํานักเรียนชาย แบบ ๖ ท่ี      ๒ หลัง 

 - หองน้ํานักเรียนหญิง แบบ ๖ ท่ี               ๒ หลัง 

 

ถนน และรั้วภายในโรงเรียน  บริเวณภายในโรงเรียนมีรั้วคอนกรีตรอบท้ัง ๔ ดาน ถนนเขาโรงเรียนและ

ระหวางอาคารเรียนเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดี สวนถนนเขาบานพักครูยังเปนพ้ืนดิน 

 

๘ 

 



 

 

สภาพสถานท่ี และสภาพการใชงาน 
 

ระบบน้ํา   โรงเรียนกระสังพิทยาคมอยูในเขตเทศบาลใชน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคมีน้ําใชในการ

อุปโภค และบริโภคอยางเพียงพอ 

 

ระบบไฟฟา  โรงเรียนไดติดตั้งไฟฟาเปนแบบมาตรฐานของการไฟฟา 

 

การส่ือสาร 

๑. การติดตอสื่อสารภายในมีลําโพงกระจายเสียงไดยินท้ังโรงเรียน   

๒. การสื่อสารภายในระหวางจุดตางๆ มีโทรศัพทภายในซ่ึงใชการไดดี และมีการติดตอวิทยุสื่อสาร 

๓. ติดตอภายนอกมีโทรศัพทหมายเลข (๐๔๔) ๖๙๑๐๓๕, ๖๙๑๐๓๖ และ ๖๙๑๐๓๗ และใชวิทยุ

สื่อสารโทรคมนาคมสามารถติดตอไดท่ัวถึงภายในจังหวัดบุรีรัมย 

 

การคมนาคม   โรงเรียนกระสังพิทยาคมเดินทางติดตอภายนอกได ๒ ทาง คือทางรถไฟ และทางรถยนต ตาม

ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ โรงเรียนอยูหางจากจังหวัดบุรีรัมยประมาณ ๓๖ กิโลเมตร และหางจากจังหวัด 

สุรินทร ๒๕ กิโลเมตร 

 

๙ 

 



 

 

 

 

 

ระบบโทรศพัทมี ๖ หมายเลข    

 ๑. ใชในการสื่อสาร ๓ หมายเลข ไดแก 

         ๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๕, ๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๖ และ ๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๗     

 ๒. ใชในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ๓ หมายเลข ไดแก 

๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๗, ๐๔๔ – ๖๙๑๓๑๙ และ ๐๔๔ – ๖๙๑๔๖๒     

 เว็บไซทโรงเรียนกระสังพิทยาคม : www.krasang.ac.th 

 E-mail : ksplab๔๙@hotmail.com 

ลําดับท่ี รูปแบบอาคาร 

จํานวนอาคาร (หลัง) 

จํานวน 

หลัง 

จําแนกตามลักษณะอาคาร จําแนกตามสภาพปจจุบัน 

ไม 
ตึก

(คสล) 

ครึ่งตึก

ครึ่งไม 
ดี 

ควร

ซอม 

ควร

รื้อ 

ขอรื้อ

แลว 

๑ โรงฝกงาน ๒ ๑ ๑  ๒    

๒ โรงอาหาร ๑  ๑  ๑    

๓ หอประชุม ๑  ๑  ๑    

๔ บานพักครู ๑๔ ๗ ๔ ๒ ๑  ๑๓  

๕ บานพักภารโรง ๒ ๒   ๒    

๖ หองน้ําหองสวม ๔  ๔  ๔    

๗ หอนอน         

๘ โรงพลศึกษา         

๙ สนามฟุตบอล ๑     ๑   

๑๐ สนามวอลเลยบอล ๑     ๑   

๑๑ สนามบาสเกตบอล ๑     ๑   

๑๒ สนามเซปกตะกรอ ๑     ๑   

๑๓ เรือนพยาบาล ๑  ๔  ๑    

๑๐ 

 

http://www.krasang.ac.th/


 

 

ประวัติโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 

   มีเครื่องคอมพิวเตอร ๒๕๖ เครื่อง แบงเปน ๒ ประเภทดังนี้ 

 ๑. เพ่ือการเรียนการสอน ๑๔๐ เครื่อง 

 ๒. เพ่ือการบริหาร ๑๑๖ เครื่อง 

   มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตทาง Dial Line และ ADSL  

  

 

  

โรงเรียนกระสังพิทยาคมเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอําเภอ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตั้งอยูท่ี ๔๑๘ หมูท่ี ๙ ถนนเทศบาล 

๑๔ ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย มีเนื้อท่ี ๓๙ ไร ๒ งาน ๘๗ ตารางวา โดยไดรับบริจาคจาก  

นายไกร สุขอนันต อดีตกํานันอําเภอกระสัง กอตั้งเม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๐๓ ตรงกับวันจันทร แรม ๑ คํ่า  

เดือน ๓ ปกุน จุลศักราช ๑๓๒๑ รัตนโกสินทรศก ๑๗๘ ปกติวารอธิกสุรทิน (เดือนกุมภาพันธ มี ๒๙ วัน) เขา

โครงการ กมช. เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๕ ตอมากรมวิสามัญไดเปลี่ยนชื่อเปนกรมสามัญศึกษา และไดอนุมัติใหโรงเรียน

กระสังเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรยีนกระสังพิทยาคม” เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๘    

โรงเรียนกระสังพิทยาคมไดทําการเปดการสอนครั้งแรกเม่ือ พุทธศักราช ๒๕๐๓ รับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาท่ี ๔ จํานวน ๑ หอง มีนักเรียน ๔๐ คน โดยมี นายพิณ อาจพลไทย ศึกษาธิการอําเภอกระสัง 

ในขณะนั้นเปนผูรักษาการแทนครูใหญ และเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ทางราชการไดแตงตั้ง          

นายวิจิตร วิเศษฤทธิ์ ใหมาดํารงตําแหนงครูใหญ และไดพานักเรียนไปฝากเรียนท่ีโรงเรยีนบานกระสัง (โรงเรียน

อนุบาลกระสัง ในปจจุบัน) ซ่ึงเปนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองคการบริการสวนจังหวัดในสมัยนั้น  ตอมาได

ยายมาทําการสอนท่ีบานพักนายอําเภอกระสัง (นายสมบูรณ ไทยวัชรมาศ) ชั่วคราว เนื่องจากอยูใกลบริเวณ

กอสรางอาคารเรียน และนักเรียนจะไดชวยปรับพ้ืนท่ีดวย     

เม่ือกอสรางอาคารเสร็จ (เปนหอประชุมขนาดเล็ก) จึงไดยายมาทําการสอนถาวร เม่ือปพุทธศักราช  

๒๕๑๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคมไดเขาอยูในโครงการ ค.ม.ช. รุนท่ี ๑๕ ของกรมสามัญศึกษา และเม่ือป

พุทธศักราช ๒๕๑๘ ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียนกระสังพิทยาคม  

          วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคมไดรับคัดเลือกจากประชาชนในอําเภอกระสัง     

ใหเปนโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน โดยเปน ๑ อําเภอ จากรวมท้ังประเทศ ๙๒๑  

โรงเรียน และไดดําเนินการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน มี

๑๑ 

 



 

 

ผูกอตั้ง 

 

สถานท่ีตั้ง 

 

บรรยากาศ และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู อบอุนและปลอดภัย มีเอกลักษณโดดเดน เปนรูปแบบของ

การพัฒนาไปสูการปฏิรูปการศึกษา และสรางนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนบุคคลแหงการเรียนรู  

เปนนักวิเคราะห มีลักษณะการดํารงชีวิต มีความเปนไทย และม่ันใจในตนเอง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร (ICT) ในการบริหารจัดการและการเรียนรูมีการประสานความรวมมือในการทํางานรวมกันกับ

องคกร และบุคคลากรกลุมตางๆ  

 เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๔๙ โรงเรียนกระสังพิทยาคม เปนโรงเรียนลําดับท่ี ๖๒๒ ท่ีไดรับการตรวจ

เยี่ยมรับรองเปนตนแบบโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน โดยความรวมมือจากชุมชนใน

อําเภอกระสงั บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนทุกคน ภายใตการบริหารโรงเรยีนของผูอํานวยการโรงเรียน 

นายนําสง ทรงวัฒนะสิน   

 

 

 

   

 

โดยการสนับสนุนของ  นายสมบูรณ  ไทยวัชรมาศ  นายอําเภอกระสัง 

                   นายพิณ  อาจพลไทย  ศึกษาธิการอําเภอกระสัง 

กรมวิสามัญ อนุมัติใหเปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔ – ม.๕ – ม. ๖) ครั้งแรกได

อาศัยเรียนท่ีโรงเรียนบานกระสัง แลวยายมาเรียนท่ีบานพักนายอําเภอกระสังโดยมี นายสุนทร ภาษาสุข      

ทําหนาท่ีครูใหญ ตอมาทางราชการไดแตงตั้งครูใหญโรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม นายวิจิตร วิเศษฤทธิ์ ใหดํารง

ตําแหนงครูใหญโรงเรียนกระสังพิทยาคม เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ท่ีดินแปลงนี้ นายไกร สุขอนันต  

กํานันตําบลกระสังสมัยนั้น ปจจุบันไดบริจาคใหโรงเรียนและท่ีดินแปลงดังกลาวนี้เปนท่ีดินเดียวกันกับสถานี

ตํารวจภูธรอําเภอกระสัง ท่ีวาการอําเภอกระสัง และโรงพยาบาลอําเภอกระสัง   

บุคลากรของโรงเรียน ประกอบดวย 

ครูใหญคนแรก   นายวิจิตร  วิเศษฤทธิ์ 

ครูนอยคนแรก   นายชวาล  สุดประโคน 

ภารโรงคนแรก   นายเพม  ฤทธิ์รณ 

 

 

 

๑๒ 

 



 

 

ตราสัญลักษณประจําโรงเรียน 

 

  

 

 

ตั้งอยูในท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขท่ี บร ๕๐๘ (๑๔๘๗๕) เลขท่ี ๔๑๘ หมูท่ี ๙ ถนนเทศบาล ๑๔  

ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย รวมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น ๓๙ ไร ๒ งาน ๘๐ ตารางวา สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบ  

มีคลองสงน้ําชลประทานตัดผานดานทิศใต และมีถนนเลียบฝงคลอง มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

 ทิศเหนือ (ดานหนา)  จดถนนสุขาภิบาล ๑๔ มีความยาว ๑๑๐ เมตร (๒ เสน ๑๕ วา) 

ทิศใต (ดานหลัง)  จดถนนสาธารณะ มีความยาว ๒๐๐ เมตร (๕ เสน) 

 ทิศตะวันออก (ดานขวา)  จดถนนสุขาภิบาล  ๑๒ มีความยาว ๔๑๐ เมตร (๑๐ เสน ๕ วา) 

ทิศตะวันตก (ดานซาย) จดสถานีตํารวจภูธร มีความยาว ๔๑๐ เมตร (๑๐ เสน ๕ วา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ลักษณะของตราโรงเรียน   

 เปนรูปวงกลมซอนกัน ๒ วง ภายในวงกลมดานนอกดานบนเขียนคติธรรมวา ปฺญา นรานํ  รตฺนํ   

ดานลางเปนชื่อ โรงเรียน ภายในวงกลมดานในเปนรูปตาราง และมีรูปคน ๓ คน 

ความหมาย  

๑๓ 

 



 

 

เพลงมารชโรงเรียน 

 

 การศึกษาจะเจริญรุงเรืองไดนั้นตองไดรับความรวมมือจากบุคคล ๓ ฝาย คือ ผูปกครอง ครู และ

นักเรียน สําหรับคติธรรมของโรงเรียน ดังกลาวนั้น เพ่ือเปนเครื่องเตือนใจใหเกิดความวิริยะในการแสวงหา

ความรู ความเขาใจอันเปนเหตุใหเกิดปญญาท่ีจะนําไปสูความเปนคนดี 

ปรชัญาของโรงเรียน 

ปฺญา นรานํ รตฺนํ ปญญาเปนแกวของนรชน 

ปญญา หมายถึง   ความรอบรูทางแหงความเจริญ และทางแหงความเสื่อม 

รัตนะ หมายถึง   แกวอันประเสริฐท่ีมีคามาก สามารถบันดาลใหสําเร็จประโยชน ความผาสุก 

               และความเจริญรุงเรืองแกผูใชสอย 

นรชน หมายถึง   บุคคลท่ีรูจักบาปบุญ คุณโทษ รูดี รูชั่ว มีคุณธรรม และจริยธรรม    

ปญญาเปนแกวของนรชน หมายถึง  เม่ือบุคคลไดศึกษาเลาเรียนจนเกิดปญญาแลวยอมอํานวย

ประโยชนแกผูท่ีศึกษาเลาเรียนนั้นสามารถดําเนินชีวิตใหเจริญรุงเรือง และประสบแตความผาสุก

ตลอดไป 

คําขวัญของโรงเรียน 

 รักเกียรติ สามัคคี มีวินัย ใฝศึกษา พัฒนาตน 

สีประจําโรงเรียน 

ชมพู - ฟา 

ชมพู          หมายถึง  ความรัก ความศรัทธา มานะ สามัคคี 

ฟา  หมายถึง  น้ําใจอันประเสริฐ เลิศปญญา พาสุขอนันต 

ชมพู – ฟา หมายถึง  ใจงาม นําสุข ปลูกศรัทธา   

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน 

 พระพุทธกาญจนาภิเษกรังสรรค 

 

 

เนื้อรอง – ทํานอง อาจารยเกรียงไกร  ชนากลาง 

เรียบเรียงเสียงประสาน อาจารยมาโนช  ตรีนิคม 

๑๔ 

 



 

 

 

 

พวกเราเหลากระสังพิทยาคม เราชื่นชมคุณงามความดี 

รักเกียรติ  มีวินัย  รักศักดิ์ศรี   สามัคคี  ใฝศึกษา  พัฒนาตน 

ปญญาเปนแกวของนรชน  เราทุกคนมุงม่ันฟนฝา 

ตอสูพยายามเพียรศึกษา   เพ่ือเปนเลิศวิชาสมสถาบัน 

สามประสานสมานสมัคร  นักเรียนรกัการเรียนเพียรศึกษา 

ครู อาจารยเสริมสรางพลังศรัทธา  สมเจตนาปรารถนาของผูปกครอง 

สถาบันแหงนี้เปนศรีสงา  ชมพูฟาผองเรารักม่ัน 

ทุกคนพรอมรวมพลัง    เพ่ีอสรรสรางสิ่งนี้ใหรุงเรือง 

 ( ซํ้า ๓ ครั้ง  ) 

 

 

 

 

 

 

๑๕ 

 



 

 

ระบบการเงิน 

 

ระบบอาคาร 

 

 

 

๑. เงินงบประมาณแผนดิน ไดแก 

    ๑.๑  เงินเดือนของราชการครู 

    ๑.๒  เงินคาจางลูกจางประจํา, เงินเดือนพนักงานราชการ, เงินคาจางชั่วคราว 

    ๑.๓  เงินคาตอบแทน คาใชสอย 

    ๑.๔  เงินคาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง 

๒. เงินนอกงบประมาณ ไดแก 

    ๒.๑  เงินอุดหนุน 

    ๒.๒  เงินปจจัยพ้ืนฐาน 

    ๒.๓  เงินรายไดสถานศึกษา 

 

 

  

 

๑. อาคารเรียน 

๑.๑  อาคาร ๑ แบบ ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) จํานวน ๑๒ หองเรียน 

                      งบประมาณป ๒๕๓๔ งบกอสราง ๖,๔๗๑,๐๐๐ บาท           

๑.๒  อาคาร ๒ แบบ ๒๑๖ ค อาคารตึกสองชั้น จํานวน ๑๖ หองเรียน 

                   งบประมาณป ๒๕๒๓ (ครึ่งแรก) งบกอสราง ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท 

                    งบประมาณป ๒๕๒๓  (ครึ่งหลัง) งบกอสราง ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓  อาคาร ๓ แบบ ๒๑๖ ก อาคารครึ่งตึกครึ่งไม สองชั้น จํานวน ๑๖ หองเรียน 

งบประมาณป ๒๕๒๐ (ครึ่งแรก) งบกอสราง ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณป ๒๕๒๓ (ครึ่งหลัง) งบกอสราง ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท 

              ๑.๔  อาคาร ๔ แบบ ๔๒๔ (พิเศษ) จํานวน ๒๔ หองเรียน 

งบประมาณป ๒๕๔๐ งบกอสราง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๕  อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๔๑ (หลังคาทรงไทย) 

                  งบประมาณป ๒๕๕๕ งบกอสราง ๒๐,๘๘๘,๐๐๐ บาท 

๑๖ 

 



 

 

บานพัก 

 

หองนํ้าหองสวม 

 

บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  อาคารประกอบ   

   ๒.๑  โรงฝกงาน แบบอาคารไมชั้นเดียว ราดพ้ืน ค.ส.ล. 

  งบประมาณป ๒๕๑๔ งบกอสราง ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.๒  โรงฝกงาน แบบอาคารไมชั้นเดียว ราดพ้ืน ค.ส.ล. 

  งบประมาณป ๒๕๑๔ งบกอสราง ๘๐,๐๐๐ บาท 

๒.๓  โรงฝกงาน อุตสาหกรรมศิลป แบบ ๑๐๒ / ๒๗  

  งบประมาณป ๒๕๓๙ งบกอสราง ๘๐,๐๐๐ บาท 

๒.๔  อาคารโรงอาหาร แบบ ๑๐๐ / ๒๗  

  งบประมาณป ๒๕๓๑ งบกอสราง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 ๑.  บานพักผูบริหาร   จํานวน    ๑  หลัง 

 ๒.  บานพักครู    จํานวน  ๑๓  หลัง 

 ๓.  บานพักภารโรง   จํานวน    ๒  หลัง 

 

  

   

จํานวน  ๕  หลัง  ชาย  ๒๐  ท่ี  หญิง  ๒๐  ท่ี 

 

 

  

๑๗ 

 



 

 

รายนามผูบริหารโรงเรยีน ตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน 

 ๑.  ขาราชการครู    จํานวน  ๙๕  คน 

  -  สายบริหาร   จํานวน    ๔  คน 

  -  สายปฏิบัติการสอน  จํานวน  ๙๑  คน 

 ๒.  ลูกจางประจํา   จํานวน    ๔  คน 

-  นักการภารโรง   จํานวน    ๑  คน 

     -  ยามรักษาการณ  จํานวน    ๒  คน 

  -  พนักงานขับรถยนต  จํานวน    ๑  คน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ท่ี ช่ือ -  นามสกุล ดํารงตําแหนง ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง หมายเหตุ 

๑๘ 

 



 

 

ขอมูลนักเรียน 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

นายวิจิตร  วิเศษฤทธิ ์

นายพิสุทธิ์  วิทยเดช 

นายวิจิตร  วิเศษฤทธิ์ 

นายสมบูรณ  ธงสันเท๊ียะ 

นายบุญชวย  บุญญะภานุพล 

นายบุญชวย  บุญญะภานุพล 

นายปลื้ม  กวางขวาง 

วาท่ีร.ต.สุเทพ  บุตรกัณหา 

นายดํารง  พงษพิมาย 

นางเบญจมาศ ทรงวัฒนะสิน 

นายสรยุทธ  วิศิษฏศิลป 

นายนําสง  ทรงวัฒนะสิน 

นายฉลอง  กาศไธสง 

นายนิคม  เจริญศรี 

นายสุคนธ  ปรัชญาวงศชัย 

นางเบญจมาศ ทรงวัฒนะสิน 

นายไกรลาศ  กุลวงศ 

นางเบญจมาศ ทรงวัฒนะสิน 

นายนําสง  ทรงวัฒนะสิน 

นายสรวิศณ  นพพงศสิริเดช 

ครูใหญ 

อาจารยใหญ 

อาจารยใหญ 

รก. อาจารยใหญ 

อาจารยใหญ 

ผูอํานวยการ 

รก. ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

รก. ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

รก. ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

รก. ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

รก. ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

๑๗ พ.ค. ๒๕๐๓ – ๑๑ ส.ค.๒๕๒๐ 

๑๒ ส.ค. ๒๕๒๐ – ๐๘ ก.ย. ๒๕๒๑ 

๐๙ ก.ย. ๒๕๒๑ – ๐๕ ต.ค. ๒๕๒๒ 

๐๖ ต.ค. ๒๕๒๒ – ๒๓ ก.ย. ๒๕๒๓ 

๒๔ ก.ย. ๒๕๒๓ – ๐๑ ต.ค. ๒๕๒๘ 

๐๑ ต.ค. ๒๕๒๘ – ๐๔ ต.ค. ๒๕๓๐ 

๐๕ ธ.ค. ๒๕๓๐ – ๒๓ มี.ค. ๒๕๓๑ 

๒๔ มี.ค. ๒๕๓๑ – ๐๘ พ.ย.๒๕๓๕ 

๐๙ พ.ย. ๒๕๓๕ – ๑๓ ส.ค. ๒๕๓๖ 

๑๔ ส.ค. ๒๕๓๖ – ๒๓ พ.ย. ๒๕๓๖ 

๐๑ ต.ค. ๒๕๓๖ – ๒๘ เม.ย.๒๕๓๗ 

๒๔ พ.ค. ๒๕๓๗ – ๒๘ ก.ค.๒๕๓๗ 

๐๑ มิ.ย. ๒๕๓๗ – ๒๙ ต.ค. ๒๕๔๐ 

๒๙ ต.ค. ๒๕๔๐ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๔๓ 

๑๓ พ.ย. ๒๕๔๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๖ 

๐๑ ต.ค. ๒๕๒๖ – ๑๙ พ.ย. ๒๕๔๖ 

๒๐ พ.ย. ๒๕๔๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘ 

๐๑ พ.ย. ๒๕๔๘ – ๐๙ ม.ค.๒๕๔๙ 

๑๐ ม.ค. ๒๕๔๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ 

๒๘ พ.ย.๒๕๕๕ – ปจจุบัน 

ยาย 

ยาย 

ลาออก 

อาจารย ๑ 

- 

ยาย 

ผูชวยผูอํานวยการ 

ยาย 

ถึงแกกรรม 

ผูชวยผูอํานวยการ 

ยาย 

ผูชวยผูอํานวยการ 

ยาย 

ยาย 

เกษียณ 

รองผูอํานวยการ 

เกษียณ 

เกษียณ 

เกษียณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙ 

 



 

 

 

 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๕๗ จําแนกช้ัน และเพศ 

(ขอมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑๙๐ ๒๘๑ ๔๗๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๒๒๒ ๓๐๒ ๕๒๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑๙๑ ๓๐๙ ๕๐๐ 

รวมระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ๖๐๓ ๘๙๒ ๑,๔๙๕ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๔๒ ๒๖๖ ๔๐๘ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๕๐ ๓๓๑ ๔๘๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๓๑ ๓๐๒ ๔๓๓ 

รวมระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ๔๒๓ ๘๙๙ ๑,๓๒๒ 

รวมทุกระดับช้ันท้ังส้ิน ๑,๐๒๖ ๑,๗๙๑ ๒,๘๑๗ 

๒๐ 

 



 

 

ตารางสถิติจํานวนนักเรียน จําแนกช้ันและเพศ ๑๐ ป ยอนหลัง 

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ ถึง ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 

 (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของทุกป) 

 

ป ป   ๒๕๔๘ ป   ๒๕๔๙ ป   ๒๕๕๐ ป   ๒๕๕๑ ป   ๒๕๕๒ 

ช้ัน / เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม. ๑ ๑๘๗ ๒๓๗ ๒๑๕ ๒๖๔ ๒๒๓ ๒๙๓ ๒๑๘ ๒๘๖ ๒๒๓ ๒๙๓ 

ม. ๒ ๑๗๒ ๒๔๖ ๑๗๕ ๒๒๙ ๒๑๓ ๒๗๗ ๑๙๓ ๒๖๖ ๒๑๓ ๒๗๗ 

ม. ๓ ๑๔๖ ๑๙๙ ๑๓๙ ๒๓๔ ๑๕๓ ๒๖๐ ๑๙๔ ๒๔๙ ๑๕๓ ๒๖๐ 

ม. ๔ ๙๕ ๑๘๙ ๑๒๒ ๒๓๓ ๑๔๒ ๓๐๙ ๑๕๖ ๒๕๐ ๑๔๒ ๓๐๙ 

ม. ๕ ๘๐ ๑๔๒ ๘๔ ๑๗๐ ๑๓๘ ๒๑๙ ๙๘ ๒๔๕ ๑๓๘ ๒๑๙ 

ม. ๖ ๗๐ ๑๖๙ ๗๒ ๑๒๗ ๙๑ ๒๓๕ ๘๘ ๒๐๐ ๙๑ ๒๓๕ 

รวม ๗๕๐ ๑,๑๘๒ ๘๐๗ ๑,๒๕๗ ๙๖๐ ๑,๕๙๓ ๙๔๘ ๑,๔๙๖ ๙๖๐ ๑,๕๙๓ 

รวมท้ังส้ิน ๑,๙๓๒ ๒,๐๖๔ ๒,๒๒๕ ๒,๔๔๔ ๒,๕๕๓ 

 

ป ป   ๒๕๕๓ ป   ๒๕๕๔ ป   ๒๕๕๕ ป   ๒๕๕๖ ป   ๒๕๕๗ 

ช้ัน / เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม. ๑ ๒๓๖ ๒๕๗ ๒๔๔ ๒๔๘ ๒๑๐ ๓๑๘ ๒๓๒ ๓๐๙ ๑๙๐ ๒๘๑ 

ม. ๒ ๑๙๙ ๒๙๑ ๒๐๗ ๒๕๕ ๒๑๙ ๒๔๖ ๒๐๑ ๓๑๔ ๒๒๒ ๓๐๒ 

ม. ๓ ๑๗๕ ๒๕๓ ๑๗๑ ๒๗๔ ๑๘๐ ๒๔๔ ๑๙๑ ๒๓๕ ๑๙๑ ๓๐๙ 

ม. ๔ ๑๕๐ ๓๕๒ ๑๖๙ ๓๓๑ ๑๖๙ ๓๕๔ ๑๗๒ ๓๓๗ ๑๔๒ ๒๖๖ 

ม. ๕ ๑๐๖ ๒๗๓ ๑๒๕ ๓๑๙ ๑๓๙ ๒๙๒ ๑๓๘ ๓๑๖ ๑๕๐ ๓๓๑ 

ม. ๖ ๑๒๗ ๒๑๒ ๙๙ ๒๕๙ ๑๑๘ ๓๐๖ ๑๒๘ ๒๘๐ ๑๓๑ ๓๐๒ 

รวม ๙๙๓ ๑,๖๒๘ ๑,๐๑๕ ๑,๖๘๖ ๑,๐๓๕ ๑,๗๖๐ ๑,๐๖๒ ๑,๗๙๑ ๔๒๓ ๘๙๙ 

รวมท้ังส้ิน ๒,๖๓๑ ๒,๗๐๑ ๒,๗๙๕ ๒,๘๕๓ ๒,๘๑๗ 

๒๑ 

 



 

 

ขอมูลคร ู

 

 

 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ในปการศึกษา ๒๕๕๗ 

บุคลากร 

จํานวน จํานวนครู 

รวม 

ชาย หญิง คศ. ๓ คศ. ๒ คศ. ๑ ผูชวย 

ผูอํานวยการ ๑ - ๑ - - - ๑ 

รองผูอํานวยการ ๔ - ๔ - - - ๔ 

สนับสนุนการสอน - ๔ ๑ ๒ - ๑ ๔ 

*วิทยาศาสตร ๘ ๑๕ ๖ ๖ ๖ ๕ ๒๓ 

*คณิตศาสตร ๓ ๑๐ ๔ ๗ ๑ ๑ ๑๓ 

*ภาษาไทย ๒ ๖ ๒ ๓ ๒ ๑ ๘ 

*สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๖ ๒ ๖ ๔ - ๑๒ 

*ภาษาตางประเทศ ๖ ๖ - ๑๐ ๑ ๑ ๑๒ 

*สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๑ ๓ ๑ ๓ - ๗ 

*การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๗ ๒ ๕ ๓ ๓ ๑๓ 

*ศิลปะ ๔ - ๑ ๒ - ๑ ๔ 

ขาราชการครู ๔๖ ๕๕ ๒๖ ๔๒ ๒๐ ๑๓ ๑๐๑ 

พนักงานราชการ ๑ ๓ - - - - ๔ 

ครูอัตราจาง (ไทย) ๘ ๑๗ - - - - ๒๕ 

ครูอัตราจาง (ชาวตางชาติ) ๓ ๒ - - - - ๕ 

ลูกจางประจํา ๓ ๑ - - - - ๔ 

๒๒ 

 



 

 

ลูกจางชั่วคราว ๑๑ ๔ - - - - ๑๕ 

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชพีครู ๖ ๑๗ - - - - ๒๓ 

รวมท้ังสิ้น ๗๘ ๙๙ ๒๖ ๔๒ ๒๐ ๑๓ ๑๗๗ 

 

 

                                           

 

 

 

สวนที่ ๒ 

ทิศทาง 

การพัฒนาการศึกษา 

(ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

๒๓ 

 



 

 

 

 

 

 

  

๒๔ 

 



 

 

นโยบาย / จุดเนนท่ีสําคัญของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๑. เรงจัดใหมีระบบ และโครงสรางทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปนประโยชนตอประชาชนท้ังปวงอยาง          

แทจริง 

๒. เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ

ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 

๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขายสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสทาง

การศึกษาใหคนไทยท้ังในเมืองและชนบท 

๔. จัดใหมีวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา 

๕. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝกอบรมโดยรัฐเปนผูวางระบบ 

นโยบาย กํากับคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุน และระดมทรัพยากร เตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เอกชน เครือขายครอบครัว และอ่ืนๆ รวมท้ังการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการหรือทุพพลภาพและ

ผูดอยโอกาส 

๖. สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยการศึกษาในกลุมประเทศเพ่ือนบาน 

๗. สงเสริมใหเกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาในการใหการศึกษา

อบรมแกเด็กและเยาวชน 

๘. ปฏิรูปการเรียนรู โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง หลักการเรียนรูดวยตนเอง และหลักการเรียนรู

ตลอดชีวิต เนนพลังความคิดสรางสรรค การสรางนิสัยรักการอาน การจัดใหมีหองสมุด ศูนยการเรียนรูชุมชน 

และสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ อยางท่ัวถึง 

๙. สงเสริมวิชาชีพครูใหมีศักดิ์ศรี เปนท่ียอมรับนับถือ และไววางใจจากสาธารณชน รวมท้ังพัฒนา  

และผลิตครูท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 

๑๐. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีวินัย รักงาน และทํางานเปน 

๑๑. ใหโอกาสแกผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมปลาย ผูวางงาน และผูสูงอายุไดฝกงานอยาง

นอย ๑ อาชีพพรอมท้ังสงเสริมใหเปนผูประกอบการอิสระได 

๑๒. ปฏิรูปการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน และพัฒนาถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือตอบสนองตอภาค

เกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมท้ังสนับสนุนใหผูเรียนไดเขาฝกทักษะในสถานประกอบการ 

 

๒๕ 

 



 

 

 

 

 

  

๒๖ 

 



 

 

จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 จุดเนนท่ี ๑  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลักเพ่ิมข้ึน โดยผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๓ (Student Achievement )  

 จุดเนนท่ี ๒  เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient) 

 จุดเนนท่ี ๓  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ทุกคนอานออก เขียนได คิดเลขเปน และนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๖ อานคลอง เขียนคลอง และมีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน (Literacy, Numeracy & 

Reasoning Abilities) 

 จุดเนนท่ี ๔   นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และอยูอยางพอเพียง

(Sufficiency & Public Mind) 

 จุดเนนท่ี ๕   นักเรียนท่ีมีความสามารถดานคณิตศาสตร วทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและศิลปศาสตรทุก

คนไดรับการสงเสริมใหมีความเปนเลิศ (Excel to Excellence) 

 จุดเนนท่ี ๖  ประชากรวัยเรียนทุกคน มีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษา ดวยทางเลือกท่ีหลากหลาย 

เพ่ือลดอัตราเด็กตกหลน ออกกลางคัน สงเสริมการเรียนตอหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access) 

 จุดเนนท่ี ๗  นักเรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแหงในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจ 

 จุดเนนท่ี ๘   นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  

มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) 

 จุดเนนท่ี ๙   สถานศึกษาทุกแหงไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายใน 

ท่ีเขมแข็งและไดรับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)  

 จุดเนนท่ี ๑๐   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแหงมีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (Effective Service Areas) 

 

 

 

 

 

 

๒๗ 

 



 

 

 

 

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

 ปฺญ นรานํ รตนํ หมายถึง ปญญาเปนแกวของนรชน 

 ปญญา  หมายถึง ความรอบรูทางแหงความเจริญและทางแหงความเสื่อม 

 รัตนะ หมายถึง แกวอันประเสริฐท่ีมีคามาก สามารถบันดาลใหสําเร็จประโยชน ความผาสุกและ

ความเจริญรุงเรืองแกผูใชสอย 

 นรชน หมายถึง บุคคบท่ีรูจักบาปบุญ คุณโทษ รูดี รูชั่ว และมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 ปญญาเปนแกวของนรชน หมายถึง เม่ือบุคคลไดศึกษาเลาเรียนจนเกิดปญญาแลวยอมอํานวย

ประโยชนแกผูท่ีศึกษาเลาเรียนนั้นสามารถดําเนินชีวิตใหเจริญรุงเรืองและประสบแตความผาสุกตลอดไป 

คําขวัญของโรงเรียน (Motto) 

 โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา เดนล้ํากีฬาฮอกก้ี  

 การศึกษาดีสองภาษา กาวหนาสูอาเซียน  

 ยอดเยี่ยมวิชาการ สืบสานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

สีประจําโรงเรียน 

 สีประจําโรงเรียน ชมพู-ฟา 

 สีชมพู หมายถึง ความรัก ความศรัทธา มานะ สามัคคี 

 สีฟา หมายถึง น้ําใจอันประเสริฐ เลิศปญญา พาสุขอนันต 

 ชมพู-ฟา หมายถึง ใจงาม นําสุข ปลูกศรัทธา  
 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน 

 ช่ือพระพุทธรูป พระพุทธกาญจนาภิเษกรังสรรค 
๒๘ 

 



 

 

  

๒๙ 

 



 

 

วิสัยทัศนของโรงเรียนกระสังพิทยาคม (VISION) 

 โรงเรียนสื่อสารสองภาษา กาวหนาเทคโนโลยี 

 มุงสูมาตรฐานสากล เรียนรูตลอดชีวิต  

 มีวิถีชีวิตพอเพียง ภายในป ๒๕๖๒ 
 

พันธกิจ ( MISSION) 

๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๒. จัดระบบการบริหารจัดการใหมุงสูความเปนเลิศไดมาตรฐาน 

๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนภาษาตางประเทศท่ีสองใหมีประสิทธิภาพ 

๔. สงเสริมใหผูเรียนเขาถึงเทคโนโลยีอยางท่ัวถึงและสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

๕. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

คานิยม  (Values  Core) 

๑. มุงผลสัมฤทธิ์ 

๒. นอมจิตบริการ 

๓. สรางงานเปนทีม 

๔. รีบเรงพัฒนา 

๕. สานสัมพันธชุมชน 

เปาประสงค (Corporate Objectives Goals) 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๒. นักเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

๓. มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

๔. บุคลากรและผูเรียนสามารถสื่อสารไดมากกวาหนึ่งภาษาอยางมีคุณภาพ 

๕. บุคลากรและผูเรียนสามารถใชสื่อเทคโนโลยี เพ่ือการสืบคนและเรียนรูได 

๖. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

๗. บุคลากรและผูเรียนมีความตระหนักและใชคุณธรรมนําความรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

ในการดํารงชีวิต 
 

อัตลักษณของโรงเรียน      

๓๐ 

 



 

 

 คุณธรรมนําวิชาการ 
 

เอกลักษณของโรงเรียน  

 ยิ้มแยม แจมใส ทักทายสวัสดี 
 

  

๓๑ 

 



 

 

กลยุทธโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

๑.  เรงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสากลโดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย 

๑.๑  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   

๑.๒  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

๑.๓  สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผูปกครอง  ชุมชน 

  ๑.๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

อยางรอบดานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๒.  สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตามจุดเนนของการจัดการศึกษา 

๒.๑  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒.๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

๓.  เรงรัดพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน                             

เกิดความพึงพอใจจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

๓.๑  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

๓.๒  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยาง     

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๓.๓  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ  เอ้ือตอการเรียนรู 

   ๓.๔  สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  ๓.๕  สถานศึกษามีการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน   

ท่ีกําหนด 

๔.  สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถสื่อสาร   

ดวยภาษาตางประเทศท่ีสองอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๑  ครูและผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง       

อยางตอเนื่อง 

๔.๒  ครู และผูเรียนมีความสามารถในการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๓๒ 

 



 

 

๕.  สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน การสืบคนในทุกโอกาส 

๕.๑  ผูเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู และพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

๕.๒  ผูเรียนมีความสามารถใชขอมูลจากการสืบคนประกอบในการคิดสรางสรรค ตัดสินใจ   

แกปญหาอยางมีเหตุผล 

 

๖.  สงเสริมสนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน 

การสอน 

๖.๑  สถานศึกษามีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในเพ่ือการบริหารจัดการในทุกดาน 

  ๖.๒  สถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา  

เปนสังคมแหงการเรียนรู 

๗.  สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชคุณธรรม         

นําความรู 

๗.๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงคและใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดํารงชีวิต 

  ๗.๒  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ      

ท่ีดีตออาชีพสุจริต 

 

กลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

๑.  พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามมาตรฐานสากลเพ่ือสูความ    

เปนเลิศ 

๒.  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเปนชาติ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ           

เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  ใหประชากรในวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และครอบคลุม 

๔.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน   

๓๓ 

 



 

 

 

กลยุทธสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑.  พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถดาน  

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

๒.  ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม   

ศักยภาพ 

๔.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 

๕.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวการกระจายอํานาจหลักธรรมภิบาล เนน  

การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสงเสริม และสนับสนุน  

การจัดการศึกษา 

๖.  พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ียากลําบาก 

 

 

 

 

สวนที่ ๓ 
๓๔ 

 



 

 

รายละเอียด

งบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงการประมาณรายรับของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

รายการเงินรายรับ วงเงิน (บาท) 

๓๕ 

 



 

 

๑.  เงินงบประมาณ (รวม) 

    ๑.๑  งบบุคคล 

         ๑.๑.๑  เงินเดือน 

         ๑.๑.๒  เงินจางลูกจางประจํา 

         ๑.๑.๓  เงินจางลูกจางชั่วคราว 

         ๑.๑.๔  เงินประจําตําแหนง 

    ๑.๒  งบดําเนินการ 

         ๑.๒.๑  คาตอบแทน 

         ๑.๒.๒  คาใชสอย 

         ๑.๒.๓  คาวัสด ุ

         ๑.๒.๔  คาสาธารณูปโภค 

    ๑.๓  งบลงทุน 

         ๑.๓.๑  คาครุภัณฑ 

         ๑.๓.๒  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

    ๑.๔  งบอุดหนุน 

         ๑.๔.๑  เพ่ือผูเรียนรายบุคคล 

                 ๑.๔.๑.๑  เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 

         ๑.๔.๒  เพ่ือสิทธิและโอกาสสําหรับผูเรียนกลุมพิเศษ 

                 ๑.๔.๒.๑  เงินปจจัยพ้ืนฐาน 

                 ๑.๔.๒.๒  ใหบริการสุขภาพนักเรียน 

                 ๑.๔.๒.๓  ทุน / ทุนสงเสริมการเรียน 

                 ๑.๔.๒.๔  ทุนวิทย คณิตฯ ม.ปลาย 

                 ๑.๔.๒.๕  อาหารนักเรียน 

๒.  เงินนอกงบประมาณ (รวม) 

    ๒.๑  เงินบํารุงการศึกษาตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

    ๒.๒  เงินบริจาคตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 

 

๓๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๙๓๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

 

 

๑๐,๒๕๖,๑๐๐.๐๐  บาท 

 

๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

รวม ๕๘,๓๘๒,๑๐๐.๐๐  บาท 

 

๓๖ 

 



 

 

 

 

งบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) ท่ีไดรับการจัดสรร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘   

ของโรงเรียนกระสังพิทยาคม (ขอมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

ตารางแสดงจํานวนเงินงบประมาณ (อุดหนุนรายหัว) ในงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๕๗ และภาคเรียน ๑ / ๒๕๕๘ 

 

ท่ี รายการเงินอุดหนุนรายหัว จํานวนเงิน 

๑ 

๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียน ๑,๔๙๕ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน ๑,๓๒๒ คน คนละ ๓,๘๐๐ บาท 

๕,๒๓๒,๕๐๐ 

๕,๐๒๓,๖๐๐ 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน ๑๐,๒๕๖,๑๐๐ 

 

ตารางแสดงจํานวนเงินงบประมาณ (อุดหนุนรายหัว) แยกตามระดับช้ัน   

ในงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๕๗ และภาคเรียน ๑ / ๒๕๕๘ 

 

ท่ี รายการเงินอุดหนุนรายหัว จํานวนเงิน 

๑ 

๒ 

๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ นักเรียน ๔๗๑ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ นักเรียน ๕๒๔ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ นักเรียน ๔๙๙ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท 

๑,๖๔๘,๕๐๐ 

๑,๘๓๔,๐๐๐ 

๑,๗๕๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ๕,๒๓๒,๕๐๐ 

๔ 

๕ 

๖ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  นักเรียน  ๔๐๘  คน  คนละ  ๓,๘๐๐  บาท 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๕  นักเรียน  ๔๘๑  คน  คนละ  ๓,๘๐๐  บาท 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  นักเรียน  ๔๓๓  คน  คนละ  ๓,๘๐๐  บาท 

๑,๕๕๐,๔๐๐ 

๑,๘๒๗,๘๐๐ 

๑,๖๔๕,๔๐๐ 

๓๗ 

 



 

 

รวมงบประมาณของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕,๐๒๓,๖๐๐ 

รวมงบประมาณท้ังหมดของระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ๑๐,๒๕๖,๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

  

๓๘ 

 



 

 

รายละเอียดงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามการจัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๘ 

 

รายการจัดสรร งบประมาณท่ีจัดสรร 

งบประจํา 

คาสาธารณูปโภค 

งบประมาณท่ีนําไปจัดสรร 

๕,๙๘๐,๐๐๐ 

๒,๖๙๗,๗๐๐   

๔,๘๐๐,๐๐๐   

รวมท้ังส้ิน ๑๓,๔๗๗,๗๐๐ 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามประเภทการใชจาย 

งบประมาณของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

 

ท่ี ประเภทการใชจาย งบประมาณ (รอยละจัดสรร) 

๑ 

๒ 

๓ 

งบวิชาการ   (๖๐ – ๗๐ %) 

งบบรหิารท่ัวไป   (๒๐ – ๓๐ %) 

งบสํารองจาย   (๑๐ %) 

๒,๘๘๐,๐๐๐ 

๑,๔๔๐,๐๐๐ 

๔๘๐,๐๐๐ 

๖๐ 

๓๐ 

๑๐ 

รวมท้ังส้ิน ๔,๘๐๐,๐๐๐   ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๙ 

 



 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจํานวนเงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ แยกตามระดับช้ัน 

ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๕๗ และภาคเรียน ๑ / ๒๕๕๘ 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน (คน) งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

ม. ๑ ๔๗๑ ๔๗๑ ×  ๘๘๐  =  ๔๑๔,๔๘๐ 

ม. ๒ ๕๒๔ ๕๒๔ ×  ๘๘๐  =  ๔๖๑,๑๒๐ 

ม. ๓ ๕๐๐ ๕๐๐ ×  ๘๘๐  =  ๔๔๐,๐๐๐ 

ม. ๔ ๔๐๘ ๔๐๘ ×  ๙๕๐  =  ๓๘๗,๖๐๐ 

ม. ๕ ๔๘๑ ๔๘๑ ×  ๙๕๐  =  ๔๕๖,๙๕๐ 

ม. ๖ ๔๓๓ ๔๓๓ ×  ๙๕๐  =  ๔๑๑,๓๕๐ 

รวม ๒,๘๑๗ ๒,๕๗๑,๖๔๐ 

 

เงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จํานวน  ๒,๖๐๖,๖๑๐  บาท  แบงสัดสวนดังนี้ 

 

 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

งบประมาณ 

ท่ีเสนอโครงการ 

คงเหลือ 

งบประมาณ 

กิจกรรมวิชาการ ๖๔๒,๘๗๕   ๖๔๒,๘๘๐ -๕ 

กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๖๔๒,๘๗๕   ๑๒๐,๐๐๐ ๕๒๒,๘๗๕ 

ทัศนศึกษา ๖๔๒,๘๗๕   ๖๓๖,๙๓๔.๘๐ ๕,๙๔๐ 

การบริการสารสนเทศ/ICT ๖๔๒,๘๗๕   ๗๒๕,๐๐๐  -๘๒,๑๒๕ 

 

๔๐ 

 



 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๔ 

๔๑ 

 



 

 

รายละเอียดโครงการ 
 

 

  

๔๒ 

 



 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 

๑. เรงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสากลโดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย 

 

ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๑. พัฒนาระบบงานวิชาการ ๒๓๙,๐๐๐ ครูชนัญู ทะนวนรัมย 

๒. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๙๔,๓๖๐ ครูสุภิญญา ถาพรผาด 

๓. สงเสริมสุขภาพอนามัย ๔๔,๐๙๐ ครูศิราภรณ   กาญจนทรัพยสิน 

๔. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๙๑๑,๐๓๔   ครูพจนี เสนคราม 

๕. สงเสริมความเปนเลิศผูเรียนสูสากล ๑,๓๖๗,๘๘๐ ครูชนัญู ทะนวนรัมย 

๖. นอกสาระ พัฒนาชีวิต   ๗๕๖,๙๓๔.๘๐ ครูพัฒนา  เปลี่ยนไธสง 

 

 

 

 

 

 

 

  

๔๓ 

 



 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 

๒. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตามจุดเนนของการจัดการศึกษา 

 

ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๑. พัฒนาระบบงานวิชาการ ๒๓๙,๐๐๐ ครูชนัญู ทะนวนรัมย 

๒. สงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน ๖,๖๔๕,๒๕๐ ครูชนัญู ทะนวนรัมย 

๓. 
พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพแบบ

ยั่งยืน 
๑,๐๓๒,๙๙๕ ครูสุดาพร ชะเอม 

๔. สงเสริมความเปนเลิศผูเรียนสูสากล ๑,๓๖๗,๘๘๐ ครูชนัญู ทะนวนรัมย 

๕. นอกสาระ พัฒนาชีวิต   ๗๕๖,๙๓๔.๘๐ ครูพัฒนา  เปลี่ยนไธสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๔๔ 

 



 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 

๓. เรงรัดพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน

เกิดความพึงพอใจจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 

 

ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๑. พัฒนาระบบงานวิชาการ ๒๓๙,๐๐๐ ครูชนัญู ทะนวนรัมย 

๒. 
พัฒนางานอาคารสถานท่ีและสภาพ

สิ่งแวดลอม 
๑,๖๖๖,๓๑๗    ครูวัฒนา  นารีรัมย 

๓. บริการชุมชนและประชาสัมพันธ ๒๘,๖๐๐ ครูพัทธธีรา เชาวชัยพัฒน 

๔. 
พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพแบบ

ยั่งยืน 
๑,๐๓๒,๙๙๕ ครูสุดาพร ชะเอม 

๕. 
พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณแบบ

สมดุล 
๙๗,๓๐๐ ครูพิมลพรรณ เพชรเลิศ 

๖. พัฒนาแผนงานและระบบสารสนเทศ   ๔๕,๐๐๐    ครูอนุช อาจสาลี 

๗. พัฒนาหองประกันคุณภาพการศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ ครูเดือนเพ็ญ บุตรรัตน 

๔๕ 

 



 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 

๔.  สงเสริมใหบุคลากร และนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถส่ือสารดวย 

ภาษาตางประเทศท่ีสองอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ท่ี ช่ือโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๑. พัฒนาระบบงานวิชาการ ๒๓๙,๐๐๐ ครูชนัญู ทะนวนรัมย 

๒. สงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน ๖,๖๔๕,๒๕๐ ครูชนัญู ทะนวนรัมย 

๓. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ๓๒,๙๐๐ ครูเนาวรัตน  กะการดี 

๔. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๙๔,๓๖๐ ครูสุภิญญา ถาพรผาด 

๕. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๙๑๑,๐๓๔   ครูพจนี เสนคราม 

๖. สงเสริมความเปนเลิศผูเรียนสูสากล ๑,๓๖๗,๘๘๐ ครูชนัญู ทะนวนรัมย 

๗. นอกสาระ พัฒนาชีวิต   ๗๕๖,๙๓๔.๘๐ ครูพัฒนา  เปลี่ยนไธสง 

 

 

 

สวนที่ ๕ 
๔๖ 

 



 

 

การบริหารแผน

โครงการ และ

งบประมาณ 
 

 

๔๗ 

 



 

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ฝายวิชาการ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม ส้ินสุด 

๑.  โครงการพัฒนาระบบงาน

วิชาการ 

๑. เพ่ือใหไดหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับทองถ่ิน 

๒. เพ่ือใหเกิดการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให

ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ

สนใจ 

๓. เพ่ือใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและ

ตอบสนองความตองการ ความสามารถความถนัด และ

ความสนใจของผูเรียน 

๔. ครูไดรับการสนับสนนุใหจัดกระบวนการเรยีนรูท่ีให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

๕. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบท

ดานคุณภาพ 

 ๑. หลักสูตรพัฒนาผูเรียนใหมีคุณ 

ลักษณะท่ีพึงประสงคตามมารฐานของ

หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ 

๒.  โรงเรียน มีและใชหลักสูตรพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

เปนพลโลก 

๓.  โรงเรียนใชหลักสูตรสถานศึกษา

พัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีการใช

แหลงเรียนรู และการสรางเครือขาย

รวมมือจากชุมชนสถานศึกษา แหลง

๑  

ตุลาคม  

๕๗ 

๓๐  

กันยายน  

๕๘ 

๒๓๙,๐๐๐ 

 

 

 

ขอท่ี  ๑, ๒, 

๓, ๔, ๖ 

๔๘ 

 



 

 

และภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

๖. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี

ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๗. ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจตอผลการ

บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๘. หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาด

และปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูใน

สภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรู

สําหรับผูเรียน 

๙. หองสมุดสามารถใหบริการสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ

เรียนรูแบบมีสวนรวม 

๑๐. สถานศึกษานําระบบเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการบริหาร

จัดการ 

๑๑. สถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสราง 

วิทยาการ สถานประกอบการและภูมิ

ปญญาทองถ่ินเพ่ือการจัดกระบวนการ

เรียนรู 

๔.  โรงเรียนมีหนังสือ/ตําราเรียนท่ีมี

คุณภาพระดับมาตรฐานสากลอยาง

เพียงพอ 

๕. งานวิชาการมีวัสดุ อุปกรณ 

โปรแกรม ในการใหบริการนกัเรียน ครู 

ผูปกครอง และหนวยงานตางๆ อยาง

เพียงพอ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

๖. ระบบเครือขายและสารสนเทศ

สามารถใชเพ่ือการบริหารงาน การ

จัดการเรียนการสอน และการใหบริการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับ

ความตองการของผูเรียน ครู และ

ชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนการ

๔๙ 

 



 

 

สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ

เรียนรู 

๑๒. ครูมีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเอง

จากหองสมุด แหลงเรียนรู 

๑๓. นักเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวง 

หาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูผาน

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑๔. ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลใชขอมูล

ผูเรียนในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน 

๑๕. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปญญา 

๑๖. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบท

สอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

๗. ครู จํานวน ๑๒๐  คนมีความรูและ

ใชระบบการดําเนินการทางวิชาการ

สําหรับการจัดนิทรรศการทางวิชาการ

และนักเรียน จํานวน ๒,๘๕๖ คนไดรับ

การบริการดานวิชาการอยางท่ัวถึง 

ดานปริมาณ 

๑.  ผูบริหาร และ ครูมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับสูตรเทียบเคียง

มาตรฐานสากลรอยละ ๑๐๐ 

๒.  นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามมารฐานของหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษาชาติ รอยละ ๑๐๐ 

๓.  โรงเรียนมีหนังสือ/ตําราเรียนท่ีมี

๕๐ 

 



 

 

และภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

๗. ครูมีวิจัยและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา

ท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการการปรับการสอน 

๑๘. ครูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ

การเรียนรูระหวางกัน 

๑๙. ครูมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

คุณภาพระดับมาตรฐานสากลอยาง

เพียงพอ รอยละ๘๐ 

๔. งานวิชาการมีวัสดุ อุปกรณ 

โปรแกรม ท่ีใชในการดําเนินงานอยาง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

๕.  มีระบบเครือขายและ WiFi ท่ี

ครอบ 

คลุมอาคารเรียน บริเวณภายใน

โรงเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ

พ้ืนท่ี 

๖. จัดนิทรรศการทางวิชาการ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

๒.  โครงการสงเสริม

ศักยภาพการเรียนรูของ

ผูเรียน 

๑. ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลใชขอมูล

ผูเรียนในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน 

ดานคุณภาพ 

๑. กลุมสาระการเรียนรู มีวัสดุ 

อุปกรณ สื่อนวัตกรรมในการจัดการ

๑  

ตุลาคม  

๕๗ 

๓๐  

กันยายน  

๕๘ 

๖,๖๔๕,๒๕๐ ขอท่ี  ๒, ๔ 

๕๑ 

 



 

 

๒. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปญญา 

๓. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบท

และภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

๔. ครูมีวิจัยและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา

ท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการการปรับการสอน 

๕. ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียนและตั้ง

คําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติมผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

๖. ครูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ

เรียนรูระหวางกัน 

๗. ครูมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๘. ผูเรียนมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ี

เรียนการสอนทีทันสมัยและคุณภาพ

เพ่ิมข้ึน 

๒.  กลุมสาระการเรียนรู มีหองสมุด

สามารถใหบริการแกนักเรียน ครู และ

ผูสนใจไดอยามีประสิทธิภาพ 

ดานปริมาณ 

๑. กลุมสาระการเรียนรู  มีวัสดุ 

อุปกรณ สื่อนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๐ 

๒.  ผูเรียนไดใชสื่อ อุปกรณ นวัตกรรม

ในการเรียนการสอน ไมนอยกวารอย

ละ ๙๐ ของผูเรียน 

๓. หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูมี

หนังสือคูมือ และสื่อการเรียนรูให

นักเรียนและครูไดศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

๕๒ 

 



 

 

หลากหลาย 

๙. ผูเรียนใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูและนําเสนองาน

ผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑๐. ผูเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง ดู 

และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

ผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑๑. ผูเรียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย

ภาษาหรือวิธีการของตนเองผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

๑๒. ผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมายคาดการณตัดสินใจ

แกปญหา โดยมีเหตุผลประกอบผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

๑๓. ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวย

ความภาคภูมิใจผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑๔. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ

 

๕๓ 

 



 

 

กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

                - กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 - กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 - กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

 - กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 - กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

 - กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

 - กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๕. ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนสําคัญตาม

หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

๑๖. ผูเรียนมีผลการประเมินอาน คิด วิเคราะหและเขียน

๕๔ 

 



 

 

เปนไปตามเกณฑ 

แนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 

 ๑. ผูเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 ๒. ผูเรียนมีความสามารถใชขอมูลจากการสืบคน

ประกอบในการคิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมี

เหตุผล 

 

ดานคุณภาพ 

 ๑.   นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

รูจักและเขาใจตนเอง  

 ๒.   นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

สามารถวางแผนการศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพไดตรงตามความถนัด

และความสนใจของตน    

ดานปริมาณ 

 ๑.  นักเรียนทุกคนไดบริการแนะแนว 

๑  

ตุลาคม  

๕๗ 

๓๐  

กันยายน  

๕๘ 

๓๒,๙๐๐ ขอท่ี ๔ 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

๑. ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มึความม่ันใจ กลา

แสดงออกอยางเหมาะสมผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

๒. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ใหเกียรติผูอ่ืนและมองโลก

ดานคุณภาพ 

 ๑. ผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมี

จิตสํานึกในการดําเนินการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

๑  

ตุลาคม  

๕๗ 

๓๐  

กันยายน  

๕๘ 

๙๔,๓๖๐ ขอท่ี ๑, 

๔, ๗ 

๕๕ 

 



 

 

ในแงดีผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๓. ผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดาน

ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป กีฬา นันทนาการตาม

จินตนาการการผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๔. ผูเรียนท่ีเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกันผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

๕. ผูเรียนมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

๖. ผูเรีนเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน และกตัญูกตเวทีตอผูมี

พระคุณผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๗. ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีตางกันผาน

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๘. ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนรุักษและพัฒนา

 ดานปริมาณ 

  ๑. ผูเรียนและบุคลากรรอยละ ๘๐ 

ในโรงเรียนมีจิตสํานึกในการดําเนินการ

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและ

สามารถใชสวนพฤกษศาสตรเปนแหลง

เรียนรูได 

 

๕๖ 

 



 

 

สิ่งแวดลอมผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๙. ผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ

ผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑๐. ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน 

และภูมิใจในผลงานของตนเองผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

๑๑. ผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด     

 

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ฝายบริหารท่ัวไป 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม ส้ินสุด 

๕๗ 

 



 

 

พัฒนางานอาคารสถานท่ี

และสภาพสิ่งแวดลอม 

๑. สถานศึกษามีคุณภาพการจัดโครงการ กิจกรรมท่ี

สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

 

 

ดานคุณภาพ   

 ๑. พัฒนางานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอมได ๑๐๐ % 

ดานปริมาณ  

 ๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

คน 

ไดรับการบริการสถานท่ีและสภาพ

แวด 

ลอมได ๑๐๐ %  

 

  ๑,๖๖๖,๓

๑๗    

ขอท่ี ๓ 

สงเสริมสุขภาพอนามัย 

 

๑. ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลัง

กายสมํ่าเสมอผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  

     ๒. ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑมาตรฐานกรมอนามัย 

๓. เปาหมาย  

 ๓.๑  ดานคุณภาพ 

            ๑. โรงเรียนมี

เวชภัณฑ  วัสดุครุภัณฑ  ใชในเรือน

  ๔๔,๐๙๐ ขอท่ี ๑ 

๕๘ 

 



 

 

 ๓. ผูเรียนสามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด

ใหโทษ อุบัติเหตุและปญหาทางเพศผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 ๔. ครูใหคําแนะนําคําปรึกษาและแกปญหา

ใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียน และคุณภาพชีวิตดวยความ

เสมอภาค 

 

 

พยาบาลเพียงพอสําหรับผูใชบริการ

  ๓.๒  ดานปริมาณ 

   ๑.  นักเรียนทุกคน

ไดรับการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ําหนัก วัด

สวนสูง ตรวจวัดสายตา ๑๐๐ %   

   ๒.  นักเรียนทุกคนมี

ความรูดานสุขภาพพลานามัยท่ี

สมบูรณแข็งแรงเพ่ิมข้ึน ๑๐๐ % 

    ๔.  ครู และนักเรียน

ทุกคนภายในโรงเรียนไดรับความรู

ขาวสารในการจัดปายนิเทศ         

 

 

บริการชุมชนและ ๑. เพ่ือใหผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและ

ใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ัง

 ๒. เชิงคุณภาพ   ผูเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรมไดรับการฝกซอมและ

  ๒๘,๖๐๐

  

ขอท่ี ๓ 

๕๙ 

 



 

 

ประชาสัมพันธ ดานวิชาการและการจัดการ 

 ๒. เพ่ือใหผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง

วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๓. เปาหมาย 

     ๓.๑ เชิงคุณภาพ   

 ๑. นําเสนอขอมูลขาวสารท่ีดีมีสาระเพ่ือใชใน

การเผยแพร 

 

เกิดประสิทธิภาพ รอยละ ๙๐ 

๓.๒  เชิงปริมาณ                                                                                                                              

 ๑. จัดทําวารสาร  แผนพับ

เดือนละ  ๒  ครั้ง                                                                                  

 ๒. จัดรายการเสียงตามสาย

กับฝายบริการวันละ  ๑ นาที                                                               

 ๓. จัดทําบอรดประชาสัมพันธ

เพ่ืออวยพรวันเกิด ๒  บอรด 

 ๔. แจงขอมูลขาวสารและ

ความรูผานสถานีวิทยุ  สัปดาหละ 

๑  ครั้ง 

 ๕. นักเรียนวงชุมนุมดนตรี

ไทย ชุมนุมดนตรีพ้ืนเมือง และชุมนุม

ดนตรีสากลเกิดทักษะท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพในการบริการสังคม 

 

๖๐ 

 



 

 

 

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ฝายกิจการนักเรียน 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม ส้ินสุด 

ศาสน ราษฎร รัฐพิธี 

สงเสริมคานิยมท่ีดีของไทย  

 

๑. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรผาน

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๒. ผูเรียนเอ้ืออาทรผูอ่ืน และกตัญูกตเวทิตา

ตอผูมีพระคุณผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๓. ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี

ตางกันผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๔. ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

ดานคุณภาพ 

  ๑. นักเรียนนําหลักธรรมทางศาสนา

ไปใชในชีวิตประจําวัน ปฏิบัติตนได

ถูกตองเหมาะสม 

  ๒. นักเรียนทุกคนสามารถนํา

หลักธรรมและแนวทางท่ีอบรมมา

บูรณาการผานโครงงานตางๆและ

สามารถชวยแกปญหาสภาพอันไมพึง

ประสงคในโรงเรียนได 

  ๓๗,๐๐๐ ขอท่ี ๗ 

๖๑ 

 



 

 

 ๕. ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนา

งาน และภูมิใจในผลงานของตนเองผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 

        ๓. นักเรียนรวมกันแกปญหา

เรื่องการกิน การอยู การดู การฟงเปน

ตามหลักไตรสิกขา  

        ๔. นักเรียนแกนนําวิถีพุทธ

สามารถนําหลักการ วิธีการ และ

หลักธรรม มาขยายผลและสานตอ 

ตลอดจนสรางเครือขายจิตอาสา เพ่ือ

รวมกันพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตอไป 

        ๕. นักเรียนรูคุณคาและ

ตระหนักถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    ๖. นักเรียนไดแสดงออกถึง

ความสามารถและศักยภาพดานตาง ๆ 

พรอมท้ังไดเรียนรูการทํางานเปนกลุม

และใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข

๖๒ 

 



 

 

และเขาใจบทบาท หนาท่ี ในการ

ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย

และสามารถเผยแพรไปสูสังคม

ภายนอกได 

    ๗. ครู นักเรียนโรงเรียนกระสัง

พิทยาคมตระหนักถึงความจงรักภักดี 

ไดแสดงความรักจงรักกตัญูกตเวทีตอ

ผูมีพระคุณ ตอตนเองและประเทศชาติ 

    ๘. นักเรียนไดแสดงความเคารพ 

ความรักตอครูผูมีพระคุณ 

๓.๒  ดานปริมาณ 

        ๑. นักเรียน ๒,๘๑๗ คน

สามารถปฏิบัติตนไดตามหลักและ

หนาท่ีของชาวพุทธ 

        ๒. นักเรียนมีสวนรวมใน

๖๓ 

 



 

 

กิจกรรมตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

และนักเรียนโรงเรยีนกระสังพิทยาคม

ไดพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถ

พิเศษไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

        ๓. คณะครู นักเรียนและ

บุคลากร จํานวน ๒,๘๑๗ คน ได

กิจกรรมถวายพระพรและรวมทําบุญ

ตักบาตรขาวสาร อาหารแหง และปลูก

ตนไมรวมกัน 

        ๔. นักเรียนทุกคนเขารวม

กิจกรรมวันไหวครู 

        ๕. นักเรียน และผูปกครอง

นักเรียน เขารวมประชุม ๙๕% 

        ๖. นักเรียนโรงเรียนกระสัง

พิทยาคม  รอยละ ๑๐๐ ไดรับการดูแล

ชวยเหลือ 

๖๔ 

 



 

 

        ๗. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

๑ - ๖ จํานวน ๒,๘๑๗ คน ไดเขารวม

กิจกรรม 

 

ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

๑. ผูเรียนสามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 

และหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรงโรคภัย 

อุบัติเหตุและปญหาทางเพศผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

 ๒. ผูปกครองและชุมชนท่ีเขามามีสวนรวมใน

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๓. ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนมีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

 ๔. ผูเรียนท่ีเรียนรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกันผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 

๓.  เปาหมาย 

     ๓.๑ ดานปริมาณ 

๑.  ผูเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมทักษะชีวิตและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนผานตามเกณฑรอยละ 

๑๐๐  

         ๒.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด  ๘ ประการ รอยละ ๑๐๐ 

  ๙๑๑,๐๓๔    ขอท่ี ๑, 

๔, ๗ 

๖๕ 

 



 

 

 ๓.  ผูเรียนมีวิถีชีวิตแบบ

พอเพียงตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  รอยละ ๑๐๐  

๔. นักเรียน และผูปกครอง

นักเรียน เขารวมประชุม ๙๕%  

๕. ครูท่ีปรึกษารูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล 

๖. ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบาน

นักเรียนไดรับทราบสภาพท่ีแทจริง 

  ๗. นักเรียนไดรับการ

ชวยเหลือ, สงเสริม,ปองกัน และแกไข 

๘. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

๑ - ๖ จํานวน ๒,๘๑๗ คน ไดเขารวม

กิจกรรม 

๙. หองเรียนทุกหองของ

โรงเรียนกระสังพิทยาคมเขารวม

โครงการและรับการประเมินผล

๖๖ 

 



 

 

ประจําป เพ่ือประกาศเปนหองเรียนสี

ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๑๐. ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน 

ผูนําศาสนา ในชุมชนใหการสนับสนุน

สงเสริมการดําเนินการโครงการ

โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

     ๓.๒ ดานคุณภาพ 

๑.  ผูเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม  ทักษะชีวิตและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนผานตามเกณฑ 

๒.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด  ๘  ประการ 

๓.  ผูเรียนมีวิถีชีวิตแบบ

พอเพียงตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง    

๖๗ 

 



 

 

๔.  นักเรียนมีความรูและ

ประสบการณ เกิดความภาคภูมิใจใน

ความเปนไทย รูจักแสวงหาความรู 

๕.  ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

ผูปกครอง และนักเรียนมีจิตสํานึก

รวมกันในการดูแล กลุมเสี่ยง กลุมเสพ 

กลุมติด และกลุมคา เฝาระวังไมใหมี

การแพรระบาดของยาเสพติดและ

อบายมุข 

๖.  ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน 

ผูนําศาสนา มีจิตสํานึกรวมกันในการ

ดูแลลูกหลาน ไมใหของเก่ียวยาเสพติด

และอบายมุข  

 

 

๖๘ 

 



 

 

 

 

  

๖๙ 

 



 

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ฝายบุคคล 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม ส้ินสุด 

พัฒนาบุคลากรสูความเปน

มืออาชีพแบบย่ังยืน 

๑. ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและเปน

สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 ๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิด

ริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

 ๓. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

 

ดานคุณภาพ 

 ๑. บุคลากรโรงเรียนกระสังพิทยาคม

เปนผูมีความรูความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

สูความเปนเลิศ 

 ๓.๒ ดานปริมาณ 

 ๑. บุคลากรไดรับการพัฒนาสู

ความเปนมืออาชีพครบทุกคน 

 

  ๑,๐๓๒,๙

๙๕ 

ขอท่ี  ๒, 

๓ 

พัฒนาระบบบริหารงาน ๑. ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและเปน ดานปริมาณ   ๙๗,๓๐๐ ขอท่ี   ๓ 

๗๐ 

 



 

 

งบประมาณแบบสมดุล 

 

สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 ๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิด

ริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

 ๓. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

 

 

 ๑. นักเรียน ครู ผูบริหาร และชุมชน 

จํานวน ๒,๘๑๗ คน 

 ๓.๒ ดานคุณภาพ 

๑. ผูบริหารสถานศึกษามี

ภาวะผูนําและมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการศึกษา 

 ๒. สถานศึกษามีการจัด

องคกร โครงสราง ระบบการ

บริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปน

ระบบครบวงจร 

๓. สถานศึกษามีการบริหาร

และจัดการศึกษาโดยใช

สถานศึกษาเปนฐาน 

๔. สถานศึกษามีการระดม

ทรัพยากร เพ่ือพัฒนาความเปนเลิศใน

การจัดการศึกษาโดยสามารถบริหาร

จัดการไดอยางคลองตัวตามสภาพ

๗๑ 

 



 

 

ความตองการและจําเปน                    

๕. สถานศึกษามีการบริหาร

จัดการตามข้ันตอนของ TQA และ

ผูบริหารผานเกณฑประเมินท่ีเก่ียวของ 

 

 

• ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ฝายแผนงานและงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม ส้ินสุด 

พัฒนาแผนงานและระบบ

สารสนเทศ   
 ๑.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ  ๒๕๕๘และมีขอมูลสารสนเทศท่ีเปน

ปจจุบัน 

 ๒. สถานศึกษามีฐานขอมูลดานแผนงานและ

สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารและผูบริหารใช

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ ดานคุณภาพ 

 ๑. สถานศึกษามีการบริหาร

จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ

  ๔๕,๐๐๐    ขอท่ี ๓ 

๗๒ 

 



 

 

ประกอบการบริหารและตัดสินใจ 

 

 

มีระบบสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน  

 ๓.๒  ดานปริมาณ 

 ๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และมี

ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน  

 

พัฒนาหองประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

 ๑. มีตูหรือชั้นวางเอกสารเพียงพอ  

๒.สามารถจัดแยกเอกสารเปนฝายและหมวดหมู 

 ๓. มีความสะดวกในการคนเอกสารตางๆ 

 

๓. เปาหมาย 

     ๓.๑ ดานคุณภาพ 

      ๑. มีตูหรือชั้นวาง

เอกสารเพียงพอ 

๓.๒  ดานปริมาณ 

  ๑. มีหองประกัน

คุณภาพสถานศึกษา เพ่ือรองรับการ

ประเมินตางๆท้ังจากภายในและ

  ๓๐๐,๐๐

๐ 

ขอท่ี ๓ 

๗๓ 

 



 

 

ภายนอกโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ   

 

 

 

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมของโรงเรยีนกระสังพิทยาคม เรียนฟรี 

โครงการ / กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม ส้ินสุด 

สงเสริมความเปนเลิศผูเรียน

สูสากล 

 

๑. สนับสนุนผูเรียนเขาประกวดแขงขันทักษะทาง

วิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 

 ๒. สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมและกลา

แสดงออกอยางสรางสรรค 

 ๓. มีสื่อวัสดุ อุปกรณในสภาพพรอมใชงาน 

ดานคุณภาพ 

  ๑. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจใน

กิจกรรมทักษะทางวิชาการ ดนตรี 

และกีฬา และนําทักษะท่ีเปนประโยชน

มาประยุกตใชในชีวิต  ซ่ึงเกิดจากการ

แลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณรวมกัน

  ๑,๓๖๗,๘

๘๐ 

ขอท่ี  ๑, 

๒, ๔, ๕, 

๖, ๗ 

 

๗๔ 

 



 

 

 รอยละ ๘๐  

  ๒. ผูเรียนท่ีเขารวมแขงขันทักษะ

ความสามารถทางดานวิชาการมี

ผลงานเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕ 

เชิงคุณภาพ 

  ๑. ผูเรียนมีโอกาสเขารวมกิจกรรม

ตาง ๆ ท้ังกิจกรรมทางวิชาการและ

กิจกรรมสรางสรรค 

 ๒ ผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติงานรวมกัน

ทําใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานสงเสริม

ศักยภาพของผูเรียนและประสบการณ

การเรียนรูอยางกวางขวาง 

กบนอกกะลา   

 

๑. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความอดทนความมี

ระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน 

   ๓.๑ ดานปริมาณ 

       ๑.จัดกิจกรรมนําลูกเสือ-เนตร

นารีและผูบําเพ็ญประโยชน เขาคาย

  ๗๕๖,๙๓

๔.๘๐ 

ขอท่ี  ๑, 

๒, ๔, ๕, 

๖, ๗ 

๗๕ 

 



 

 

       ๒. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีเปนพลเมืองดี  รูจัก

ชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 

๓.  เพ่ือใหลูกเสือเนตรนารีไดพัฒนาตนเองเต็ม

ศักยภาพจากประสบการณตรงและเรียนรูพ่ิมเติม 

๔. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง 

๕.เพ่ือใหผูเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

       ๖. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษานอก

สถานท่ี 

 

 

พักแรมแบบพัก คางแรม 

    ๒.ครูและนักเรียนโรงเรียนกระสัง

พิทยาคม จํานวน ๒,๘๑๗  คน   ได

ศึกษาแหลงเรียนรู  

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

       ๑. ลูกเสือ-เนตรนารีและผู

บําเพ็ญประโยชน ไดฝกความอดทน

ความมีระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง 

รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอ่ืน 

       ๒. ลูกเสือ-เนตรนารีและผู

บําเพ็ญประโยชน ไดบําเพ็ญประโยชน

ชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ 

       ๓.นักเรียนไดศึกษา 

๗๖ 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

๑. โครงสรางการบริหารโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

๒. คําส่ังโรงเรียน ท่ี  ๕๐๕/ ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ             การจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๓. คณะผูจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป

 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาผูเรียน 

- งานวางแผนวิชาการ 

- งานบริหารวิชาการ 

- งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- งานพัฒนาและสงเสริมดานวิชาการ 

- งานวัดผลประเมินผลการเรียน 

- งานทะเบียนนักเรียน 

- งานรับสมัครนักเรียน 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

- งานพัฒนาแหลงเรียนรู 

- งานพัฒนาส่ือ 

- งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- งานทดสอบการศึกษาแหงชาติ 

- งานหองสมุด 

 งานแนะแนวการศึกษา 

  

- งานวางแผนงานฝายพัฒนาผูเรียน 

- งานบริหารกิจกรรมนักเรียน 

- งานขอมูลนักเรียน สารสนเทศ และบัตร

ประจําตัวนักเรียน 

- งานระดับชั้น 

- งานสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม 

- งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ 

โรคเอดส 

- งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 

- งานเวรประจําวัน 

- งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สมาคมศิษยเกากระสังพิทยาคม สมาคมผูปกครองและครูกระสังพิทยาคม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนาผูเรียน รองผูอํานวยการฝายบริการ 

ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานบริหารงานทะเบียน สถิติขาราชการครูลูกจาง 

- งานจัดองคกร 

- งานบริหารงานธุรการ 

- งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

- งานบริหารการเงินบัญชี พัสดุ และสินทรัพย 

- งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 

- งานบริหารโครงการและแผนงาน 

- งานคํานวณตนทุนผลผลิต 

- งานควบคุมภายใน 

- งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

- งานประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน ฯ 

 งานประเมินผลการปฏิบัติงานของฝาย 

- งานวางแผนงานบริการ 

- งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

- งานโสตทัศนศึกษา 

- งานสื่อสารและประชาสัมพันธ 

- งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

- งานสวัสดิการโรงเรียน 

- งานสหกรณโรงเรียน 

- งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 

- งานนักการภารโรงและลูกจาง 

- งาน สอร. 

- งานอาหารและโภชนาการ 

- งานยานพาหนะ 

- งานพัฒนาระบบ ๕ ส. 

- งานดนตรีและดริุยางค 

  

แผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๗      หนา ๘๓  
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โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ท่ี   ๕๐๕ / ๒๕๕๖ 

  เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

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

   ดวยโรงเรียนกระสังพิทยาคมไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗   

ใหสอดคลองกับกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ  

กลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้  

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

    ๑.๑  นายสรวิศณ  นพพงศสิริเดช ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 ๑.๒  นายจินดา  กรองทอง รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓  นายพล  บุญโชติ                  รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 ๑.๔  นายวัลลภ  เฉลิมแสน รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

    ๑.๔  นายเพชรไพฑูรย  กาญจนทรัพยสิน     ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 

    ๑.๕  นางกุหลาบ  บุญโชติ                  ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป กรรมการ 

 ๑.๖  นางอําพรรณ  พ่ึงพิมาย ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ กรรมการ 

     ๑.๗  นายโชติอนันต   ขจรเกียรติวัฒนา ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาผูเรียน กรรมการ               

    ๑.๘  นายสนั่น  พ่ึงพิมา ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ กรรมการ                      

    ๑.๙  นางธัญพร  แซเทียน หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ    

    มีหนาท่ี   อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษาในการจัดทํา สนับสนนุการปฏบิัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ 

    ๒.๑  นายจินดา  กรองทอง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 ๒.๒  นายพล  บุญโชติ                         รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 ๒.๓  นายวัลลภ  เฉลิมแสน                       รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 ๒.๔  นายเพชรไพฑูรย  กาญจนทรัพยสิน      ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

๗๙ 

 

ไม่สามารถแสดงรูปนี้ได้ในขณะนี้



 

 

 ๒.๕  นางกุหลาบ  บุญโชต ิ ครู  คศ.๓  กรรมการ 

 ๒.๖  นางอําพรรณ  พ่ึงพิมาย ครู  คศ.๒  กรรมการ 

 ๒.๗  นายโชติอนันต   ขจรเกียรติวัฒนา คร ู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๒.๘  นายสนั่น  พ่ึงพิมาย คร ู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๒.๙  นายวัฒนา   นารีรัมย คร ู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๒.๑๐  นางศิริพร  เทพราชา คร ู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๒.๑๑  นายบวร  รอดเข็ม คร ู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๒.๑๒  นายสิทธิยัง  พรหมมา คร ู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๒.๑๓ นายธีรภัทร  สัตตารัมย คร ู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๒.๑๔ นายชนัญู  ทะนวนรัมย               คร ู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๒.๑๕ นายลิขิต  แกนอินทร คร ู คศ. ๓  กรรมการ  

 ๒.๑๖  นางรื่นพิมล  จันทกุล คร ู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๒.๑๗  นายสุริยัน  แกวชนะ ครู  คศ. ๒  กรรมการ 

 ๒.๑๘  นางสาวลฎาภา  พะนงรัมย           คร ู คศ. ๒  กรรมการ 

 ๒.๑๙  นางธัญพร  แซเทียน           คร ู คศ. ๓  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๒๐  นางอนุช   อาจสาลี                      คร ู คศ. ๓  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒.๒๑  นางกมลวรรณ  เครือวัลย คร ู คศ. ๒  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    มีหนาท่ี  วางแผนการดําเนินการจัดประชุมชี้แนะในการจัดทําแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ เพ่ือเปนแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนตอไป 

๓.  คณะกรรมการจัดทําเอกสาร 

    ๓.๑   นางธัญพร   แซเทียน คร ู คศ. ๓ ประธานกรรมการ 

 ๓.๒   นางอนุช  อาจสาลี คร ู คศ. ๓ กรรมการ  

    ๓.๓   นางสาวผองศรี  พะเวทรัมย คร ู คศ. ๒ กรรมการ 

    ๓.๔   นางกมลวรรณ  เครือวัลย คร ู คศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 

   มีหนาท่ี   รวบรวมขอมูล จัดพิมพ ตรวจสอบ เขาเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

ขอใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหบรรลุ 

วัตถุประสงคของโรงเรียนและทางราชการตอไป 

๘๐ 

 



 

 

สั่ง   ณ   วันท่ี   ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูจัดทาํแผนปฏิบัตกิาร  

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

 
นางธัญพร  แซเทียน 

ครู  คศ.๓ 

ประธานคณะกรรมการ 

 
นางอนุช  อาจสาลี 

ครู  คศ.๓ 

รองประธานคณะกรรมการ 

 
 

นางกมลวรรณ  เครือวัลย 

ครู  คศ.๒ 

 
 

นางสาวผองศรี พะเวทรัมย 

ครู  คศ.๒ 

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๗      หนา ๘๖  

๘๑ 
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