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แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ฉบับนี้
ได้มีการปรับ ปรุงวิสั ยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และปรัช ญาโรงเรียนครั้งล่าสุ ด ในปีการศึกษา 2562
โดยได้วิเคราะห์สภาพโรงเรี ยนทั้งปัจจัยภายนอกและภายในในการบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ
ของโรงเรียนแล้ว ดังนั้นแผนงาน กิจกรรม / โครงการของโรงเรียนจึงได้ดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนใช้ในการบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งแผนปฏิบัติการประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนา สภาพการบริหารทั่วไป ส่ว นที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ส่วนที่ 3 รายละเอียดของโครงการพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและพร้อมงบประมาณ ที่จัดสรรประจาปีการศึกษา
ขอขอบคุณคณะการสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานจั ดสรรงบประมาณประจาปี 2563
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักพัฒนา ทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการจะบังเกิดต่อผู้เรียนตามแผนกลยุทธ์ที่โรงเรียนกาหนดทุกประการ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่
1 / 2563 เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครู บุคลาการทาง
การศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียน
และโรงเรียนเป็นอย่างมาก
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง ขอบคุ ณ คณะท างานที่ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
การศึกษา 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี
การศึกษา 2563 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงลงมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
1.1 ประวัติความเป็นมา
ในปีพุทธศักราช 2518 รัฐบาลมีนโยบายขยายการศึกษาไปสู่ชนบท ประชาชนในท้องที่ ตาบล
บ้านกาด อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่และตาบลใกล้เคียง มีความสนใจในการศึกษาจึงได้ทาเรื่องขอต่อ
ทางราชการให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในตาบลบ้านกาดโดยใช้บริเวณที่ดินสาธารณะซึ่งมีสภาพป่าใน
โครงการสหกรณ์ตามพระราชดาริห้วยมะนาว และในปีพุทธศักราช 2518 คุณหญิง บุญเลื่อน เครือตราชู
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ได้เดินทางมาดูสถานที่ดังกล่าว ต่อมาในปีพุทธศักราช 2520 กรม
สามัญศึกษาจึงอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตาบล ในเขตอาเภอสันป่าตอง ตั้งอยู่บนถนนบ้าน
กาด – วังน้าค้าง หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านกาด อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ
31 กิโลเมตร มีเนื้อที่เมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียนประมาณ 40 ไร่
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้เริ่มเปิดทาการสอน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 ตรงกับวัน
พฤหัสบดี แรม 1 ค่า เดือน 7 ปีมะเส็ง เปิดทาการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ.
2503 มีนักเรียนจานวน 85 คน ครู – อาจารย์ 4 คน ครูใหญ่คนแรกคือ อาจารย์เขียน แสงหนุ่ม
อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว ก่อสร้างโดยราษฎรในเขตตาบลบ้านกาดและใกล้เคียง ขนาด 4 ห้องเรียน
ในปีการศึกษา 2524 ได้มีการปรับตาแหน่งผู้บริหารจากครูใหญ่มาเป็นอาจารย์ใหญ่ ปลายปี 2525
ราษฎรได้ร้องขอให้ทางโรงเรียน ได้ดาเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์
ใหญ่ขณะนั้น คืออาจารย์สงบ กองมงคล ได้ดาเนินการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งแรกในปี
การศึกษา 2526 โดยเปิดทาการสอน 3 แผนการเรียนคือ อังกฤษ – คณิตฯ พลานามัย และช่างเชื่อม
โลหะแผ่น มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรกจานวน 52 คน และในปีการศึกษานี้ อาจารย์สงบ
กองมงคล ได้รับคาสั่งย้ายให้ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และ
อาจารย์มงคล ชัยมงคล ได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นับเป็น
อาจารย์ใหญ่ คนที่ 3 ของโรงเรียนและในปี 2530 ได้มีการตรวจสอบที่ดินของโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่ราช
พัสดุ และได้กาหนดแนวโรงเรียนที่ชัดเจน ทาให้โรงเรียนมีเนื้อที่จริงในการสารวจ ครั้งนี้ จานวน 137 ไร่
ซึ่งถือว่าเป็นที่ดินที่ทางโรงเรียนรับผิดชอบจนถึงปัจจุบันนี้
ต่อมาอาจารย์มงคล ชัยมงคลได้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม อาเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์เสรี สุวรรณเพชร ได้ย้ายมาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2532 ตลอดระยะเวลา 4 – 5 ปี ที่ผ่านมาโรงเรียน บ้านกาดวิทยาคม ได้
พัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ
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- ได้พัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนจากสภาพแห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว
- สร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าของโรงเรียน ระยะทาง 400 เมตรโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ จากทาง
ราชการ
- ติดต่อประสานงานของบประมาณจาก ร.พ.ช.และกรมชลประทานดาเนินการขุดสระน้าขนาดใหญ่
1 แห่ง ขนาดกลาง 3 แห่ง
- ได้รับงบประมาณจัดสรรงบประมาณกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล. ขนาด 16
ห้องเรียน เป็นต้น
ต่อมาอาจารย์เสรี สุวรรณเพชร ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่และอาจารย์พงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ ได้ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2540 นับเป็นผู้บริหารคนที่ 5 ของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2541 – 2543 ภายใต้การบริหารงานของอาจารย์พงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ โรงเรียนบ้าน
กาดวิทยาคมได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน
โดยเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง ครูเป็นผู้อานวยความสะดวก ส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมในโรงเรียน ครู
เป็นที่ปรึกษา มีการประเมินผลตามสภาพจริง และในปีการศึกษา 2542 ผู้อานวยการพงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์
ได้เลื่อนระดับเป็นผู้อานวยการระดับ 9
ปีการศึกษา 2544 อาจารย์พงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนฮอด
พิทยาคม อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่และอาจารย์ยงยุทธ์ สรรพอุดม ได้ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 นับเป็นผู้บริหารคนที่ 6 ของโรงเรียน ในปี
การศึกษา 2545 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้รับเลือกจากคณะกรรมการชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ 1 อาเภอ
1 โรงเรียนในฝัน
ปีการศึกษา 2545 อาจารย์ยงยุทธ์ สรรพอุดม ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนดอย
สะเก็ดวิทยาคม อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ อาจารย์ชาญชัย ชัยชนะ ได้ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ในปีการศึกษา 2546 นี้เอง
และต่อมาอาจารย์ชาญชัย ชัยชนะ ได้ลาออกจากการเป็นผู้อานวยการโรงเรียนตามโครงการลาออก
ก่อนกาหนดของรัฐบาล เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ทาให้โรงเรียนว่างเว้นผู้อานวยการในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2547 โดยมีผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนนายสมัคร มูลประการ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ในเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2547 อาจารย์ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นับเป็นผู้อานวยการคนที่ 8 ของโรงเรียน
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ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน 1
อาเภอ 1 โรงเรียนในฝันภายใต้การนาของผู้อานวยการปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์
โรงเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2552 ผู้อานวยการปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ได้ลาออกตามโครงการเกษียณก่อนกาหนด
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552
ปีการศึกษา 2552 ในเดือนมกราคม 2552 ผู้อานวยการวิไลวรรณ พิริยะกฤต ได้รับคาสั่งให้มา
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นับเป็นผู้อานวยการคนที่ 9 ของโรงเรียน ปีการศึกษา
2553
ได้เปิดสอนภาษาจีนและโปรแกรมกีฬาในระดับช่วงชั้นที่ 3 เพิ่มหอพักเพื่อให้บริการแก่นักเรียนที่มี
ภูมิลาเนาห่างไกลมีโอกาสเรียนมากขึ้นประสานงานของบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ สาหรับการสร้างหอพัก
ได้แก่ 1) รัฐบาลญี่ปุ่น 1 หลังงบประมาณ สามล้านบาท 2) โครงการทอดผ้าป่าจากชาวอาเภอแม่วาง (หอพัก
รวมใจแม่วาง) 1 หลัง งบประมาณ 550,000 บาท พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูอย่างสม่าเสมอ เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าเป็นไฟฟ้า 3 เฟส งบประมาณ
633,000 บาท
ปีการศึกษา 2554 ผู้อานวยการวิไลวรรณ พิริยะกฤต ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนแม่ริม
วิทยาคม อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในเดือนกรกฎาคม 2554 ผู้อานวยการสาเร็จ ไกรพันธ์ ได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นับเป็นผู้อานวยการคนที่ 10 ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนสู่ระบบสากลมากขึ้นโดยส่งเสริมระบบ School online ให้นักเรียนได้สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
และขยายผลสู่โรงเรียนระดับประถมศึกษาในอาเภอแม่วางพัฒนาอาคารสถานที่ให้ร่มรื่น มีที่นั่งพักผ่อนและ
พื้นที่นันทนาการที่ใช้ได้เหมาะสมตลอดปี
ปรับปรุงในส่วนที่ชารุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพดี
ปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกาหนดแนวปฏิบัติงานของครูให้ได้มาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น จัดหารถโรงเรียนเพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในปีการศึกษา 2555 ได้เปิดสอนกลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อรองรับนักเรียน
ในอาเภอแม่วางให้มีโอกาสศึกษาด้านอาชีพ
ในเดือนมกราคม 2559 ผู้อานวยการมงคล กาเหว่า ได้รับคาสั่งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นับเป็นผู้อานวยการคนที่ 11 ได้สืบสานการพัฒนางานจากผู้อานวยการท่านก่อน ๆ
โดยได้มุ่งเน้น ด้านความรู้ คู่คุณธรรม พัฒนางานอาคาร สถานที่ แก้ปัญหาด้านแหล่งน้า น้าดื่ม น้าใช้ ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ มีการจัดค่ายสามภาษา จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ เป็นประจา เพื่อเพิ่มทักษะการ
สื่อสารสาหรับนักเรียน มีการส่งเสริมด้านกีฬา โดยการจัดตั้ง BWC ACADEMY เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
กีฬา สาหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส ได้ พัฒนาด้านกีฬา ควบคู่กับด้านการศึกษา
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ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นาโดยท่านผู้อานวยการสมชาย สันกลกิจ ได้มี
แนวนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ สร้างโอกาสทาง
การศึกษา พัฒนาคุณธรรม นาสู่สากล บนวิถีพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาใน 3 ด้าน ตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากาหนด
มาตรฐานด้านผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการทุกตัวบ่งชี้โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้
พื้นฐาน ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานสาหรับการเรียนรู้ของ
นักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการคิด เช่น การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดย
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งการ
ดาเนินการจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ตลอดจนนักเรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ จะทาให้นักเรียนมีแนวทางการประกอบอาชีพ และเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุตจริต
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ มุงพัฒนาให้มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม ระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน ส่งเสริมการ
ดาเนินงานเพื่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันนักเรียน
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมมีกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ระดับความรู้
ความสามารถพื้นฐาน นอกจากนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความ
คาดหวังและแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่แตกต่างจากเดิม พัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้และสามารถพัฒนานักเรียนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
และการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารอย่าง
ต่อเนื่องและมีความทันสมัยเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู มุ่งพัฒนาให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัด
และความสามารถของนักเรียนเช่นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม ด้านภาษาด้านคหกรรม ด้าน
อุตสาหกรรม ตลอดจน ด้านศิลปะ ดนตรี ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานฝึกประกอบอาชีพให้มากขึ้น เช่น โรงพยาบาล ร้านอาหาร สถาน
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ประกอบการตามแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สนับสนุนให้ครูทุกคนมีสื่อ และใช้เทคโนโลยี ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ตามบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่
และมีการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน และ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน อย่างต่อเนื่อง พัฒนาความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้แก่ครู
ตลอดจนมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน มีความทันสมัย ก้าวสู่ยุค
AI เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ตั้งของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ 461 หมู่ที่ 4 ตาบลดอนเปา ถนนบ้านกาด-วังน้าค้าง อาเภอ
แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ การคมนาคมจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่าน
อาเภอหางดง และเส้นทางหลวงหมายเลข 1013 ที่หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาสันป่าตอง (สันป่าตอง– แม่
วิน) ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงอาเภอแม่วางประมาณ 32 กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถใช้เส้นทาง คันคลอง
ชลประทาน จากแยกสะเมิง ผ่านทางเลี่ยงเมือง หางดง สันป่าตอง ได้อีกเส้นทางหนึ่ง
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ส่วนที่ ๒ ทิศทางการจัดการศึกษา
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
-----------------------------------------------------------------------------------1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียน บ้านกาดวิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้านได้แก่ด้าน กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มอานวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A , SBM
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ผู้อานวยการบ้านกาดวิทยาคม
นายสมชาย สันกลกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านกาดวิทยาคม

รองผู้อานวยการ
กลุ่มอานวยการ
นางสาวเตือนใจ ทิพย์จันทร์

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายประยูร แก้วมูล

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายกิจการ กิติกา

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายรังสรรค์ ทาเงิน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และอัตลักษณ์
ของ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
วิสัยทัศน์
สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณธรรม นาสู่สากล บนวิถพี อเพียง
เอกลักษณ์
สืบสานภูมปิ ัญญา รักษาวัฒนธรรม
อัตลักษณ์
ประพฤติดีมีนาใจ
้
ปรัชญา
ผู้ประพฤติดีย่อมเป็นผู้เจริญ
คติพจน์
เป็นคนดี มีวนิ ัย ใฝ่เรียนรู้
ปณิธาน
ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือตนเอง ให้ความร่วมมือ
พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
2. จัดหาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อตอบสนองการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่ ง่ เสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
4. พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ
5. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีนาใจ
้ ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือตนเอง ให้ความร่วมมือและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ เพิ่มขึ้น
3. ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสวยงามและมีสื่อ เทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้
4. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในชีวิตประจาวันได้และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
5. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. มาตรฐานเชิงคุณภาพผู้เรียน
พัฒนา มาตรฐานที่ 5 ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยเฉพาะ
การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 4 และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ตนเองของผู้เรียน
1. มาตรฐานด้านการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ควรมีกิจกรรมที่มีการ
กากับ ติดตาม นิเทศ ประเมิน และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
จัดกิจกรรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา การวาง
แผนพัฒนาในด้านอาคารสถานที่ เช่น ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู วางแผนการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน และควรมีกิจกรรมพัฒนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นาทางวิชาการ
3. มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ควรมี
กิจกรรมที่นาภูมิปัญญาและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรระดับสถานศึกษา และมีกิจกรรม
พัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้ และบริการชุมชนและเป็นสถานที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และควรจัดกิจกรรมที่พัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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ส่วนที่ 3 การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติพัฒนาคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
85
136,500 กลุ่มสาระสังคมฯ

โครงการ

กิจกรรม

1. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

- สอนเสริมนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
- แข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
- เตรียมความพร้อมนักเรียน ม.3 และ ม.6
- ดาวรุ่งมุ่งตามฝัน
- เสริมความรู้วิชากฎหมาย

2. ส่งเสริมทักษะ
วิชาการ
3. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนเพื่อการ
แข่งขันทักษะวิชาการ
4. เวทีคนเก่ง
เวทีคนกล้า
5. การจัดกิจกรรมค่าย
องค์รวมหลักสูตร
ท้องถิ่นลุ่มน้าวาง
6. ส่งเสริมการจัด
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”
7. พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนเพื่อการพัฒนา
งานวิชาการ
8. สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โรงเรียนบ้าน
กาดวิทยาคม

- ดาวรุ่งมุ่งตามฝัน

85

30,000

งานส่งเสริมและพัฒนา
ความเป็นเลิศ

- ส่งเสริมความสามารถผู้เรียน

85

30,000

งานส่งเสริมและ
พัฒนาความเป็นเลิศ

- เวทีคนเก่ง เวทีคนกล้าประจาปีการศึกษา
2563
- กิจกรรมค่ายองค์รวมหลักสูตรท้องถิ่น
ลุ่มน้าวาง

100

40,000

85

55,000

งานการจัดการเรียน
การสอน
งานการจัดการเรียน
การสอน

- กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

80

10,000

หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

- ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน
- ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา

85

25,000

งานส่งเสริมและ
พัฒนาความเป็นเลิศ

- การอบรมและการศึกษางาน
- การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้
- การจัดการเรียนรู้บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

90

3,000

งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน โรงเรียน
บ้านกาดวิทยาคม
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กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ

กิจกรรม
- แสดงนิทรรศการ
- พัฒนาห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- กิจกรรมค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(น.ร.และครูทั้งหมด)
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
- เปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
- ค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

9. ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
10. พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์
11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ - พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ภาษาไทย
กาหนด
- กิจกรรมราลึกวันสุนทรภู่
- วันภาษาไทยแห่งชาติ
- พัฒนาห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
12. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ - ติว O – net ให้กับนักเรียน ชั้นม. 3
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
13. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

- ภูมิศาสตร์สู่ชุมชน
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคม
- เสริมความรู้วิชากฎหมาย
- จัดซื้อ จัดจ้างสื่อวัสดุเพื่ออานวยความ
สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2563
เป้าหมาย งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

40

60,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

100

15,000

กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์

90

15,000

กลุ่มสาระภาษาไทย

80

2,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

-

20,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ

14. ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดี

15. พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ วิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา
16. ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพและการออก
กาลังกาย
17. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านกีฬา
18. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ศิลปะ

กิจกรรม
- กิจกรรมตอบปัญหาเพื่อพัฒนาความรู้ ด้าน
สังคมศึกษา
- ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
- พัฒนาบุคลิกภาพตามแบบมารยาทไทย
- ลูกฟ้าดาน้าใจงาม
- กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
- กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานภูมปิ ญ
ั ญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- พัฒนาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา

2563
เป้าหมาย งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

85

15,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

90

15,000

กลุ่มสาระ สุขศึกษา
และพลศึกษา

- กีฬาและกรีฑาสี

80

70,000

กลุ่มสาระ สุขศึกษา
และพลศึกษา

- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา

-

40,000

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
นาฏศิลป์
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดนตรี
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ทัศนศิลป์
- เปิดบ้านวิชาการกลุ่มสาระ

-

15,000

กลุ่มสาระ สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
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กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ
19. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านดนตรี

กิจกรรม
- พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีวงโยธวาทิต
- อบรมประสานเสียง
- พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีวงสตริง
- บารุงรักษาเครื่องดนตรี
- พัฒนาทักษะทางด้านวงดนตรีลูกทุ่ง

2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
20,000 กลุ่มสาระศิลปะ

20. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ทางการเรียนกลุ่มสาระ เกษตรกรรม
การงานอาชีพ
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาค
หกรรม
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
งานประดิษฐ์และงานบ้าน
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
อุตสาหกรรม
- การเปิดบ้านวิชาการกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ
- การส่งเสริมอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน
- การศึกษาดูงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
เชียงใหม่

80

45,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

21. พัฒนากิจกรรมการ - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
เรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่
22. การพัฒนาการ
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม
จัดการเรียนรู้กิจกรรม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ชุมนุมโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม

100

5,000

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

100

10,570

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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โครงการ
23. ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ตามนโยบายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
24. เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่
25. พัฒนางานแนะ
แนวเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของนักเรียนคณะที่ใช่
มหาวิทยาลัย
ที่ชอบ

กิจกรรม
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตาม
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
100
136,500 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่

100

55,000

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

- คณะที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบ
- เปิดโลกการศึกษาสู่ประตูมหาวิทยาลัย
- เปิดโลกการศึกษาสู่ประตูสายอาชีพ
- แนะแนวศึกษาต่อชั้น ม.1,ม.4
- พัฒนางานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- นักเรียนอุปถัมภ์ของผู้มีอุปการะคุณ
- เครือข่ายสัมพันธ์หอพักนอก
- รับฟังความคิดเห็นมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น
- อารมณ์แจ่มใสจิตใจดี
- พัฒนาข้อมูลสารสนเทศงานแนะแนว
26. สร้างขวัญกาลังใจ - พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น
และแสดงความยินดีกับ - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ผู้เรียน
27. พัฒนาคุณภาพ
-พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
การจัดการเรียนรวม
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
โรงเรียนบ้านกาด
ปีการศึกษา 2563
วิทยาคม ปีการศึกษา
2563

85

20,000

งานแนะแนว

85

18,000

งานแนะแนว

85

5,000

งานเรียนรวม
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โครงการ

กิจกรรม

28. ส่งเสริมผู้เรียนให้มี - จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
นิสัยรักการอ่าน
เพือ่ ให้บริการภายในห้องสมุด
- บันทึกการอ่าน
- จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- จัดป้ายนิเทศหน้าห้องสมุดตลอดปี
การศึกษา
- บริการยืม-คืนหนังสือ
- บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
ภายในห้องสมุด
29. ส่งเสริมการอ่าน
ตามรอยพระจริยวัตร
สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพฯสยามบรม
ราชกุมารี

30. จ้างบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา

- จัดหาหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เพื่อให้บริการภายในห้องสมุด
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี
- จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนหนังสือพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
- จ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
- ค่าตอบแทนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา
- จ้างบุคลากรทางการศึกษา

2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
90
40,000 งานห้องสมุด

90

-

4,258

งานห้องสมุด

1,448,200 อานวยการ
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31. โรงเรียนธนาคาร
32. พัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม
33. สถานศึกษาสีขาว
ปลอดสารเสพติดและ
อบายมุข

34. 1 ตารวจ 1
โรงเรียน
35. พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านนาฏศิลป์ไทย
และนาฏศิลป์ท้องถิ่น
36. กิจกรรมพัฒนา
ระเบียบวินัยนักเรียน
37. พัฒนางานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรม
- โรงเรียนธนาคาร
- พัฒนาอาคารสถานที่

2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
80
5,101 อานวยการ
95
104,709 บริหารทั่วไป

- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
- ค่ายต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
- ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
- กิจกรรมประกวดห้องเรียนสีขาวดีเด่น
- กิจกรรมวัยใสห่างไกลยาเสพติด
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน
เครือข่าย
- อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนา
- ครูแดร์ D.A.R.E.

90

28,500

บริหารทั่วไป

-

9,500

บริหารทั่วไป

- ส่งเสริมศักยภาพด้านนาฏศิลป์

-

-

งานนาฏศิลป์

- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
- ติดตามแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

85

19,000

บริหารทั่วไป

90

23,800

ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

- กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองในชั้นเรียน
38. ส่งเสริมคุณธรรม - เข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ - ลานธรรม ลานไทร เพื่อใจเป็นสุข
พึงประสงค์
- สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก

80

14,200 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
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โครงการ
39. พิธีกรรมสาคัญ
และกิจกรรมนักเรียน

กิจกรรม

- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมวันพร
- กิจกรรมผูกพันด้วยใจ สายใยฟ้า – ดา
40. กิจกรรมวันสาคัญ -วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
ของชาติ และเทิดทูน - วันเฉลิมพระชนมพรรษา (ร.10 )
สถาบันพระมหากษัตริย์ - วันแม่แห่งชาติ
ไทย
- วันปิยมหาราช
- น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (รัชกาลที่ 9)
- วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ (รัชกาลที่ 9)
41. สืบสานประเพณี - สระเกล้าดาหัว ล้านนาฟ้าดา
และวัฒนธรรม
- ถวายเทียนพรรษา
- ปอยออกหว่า
- ประเพณียี่เป็ง
42. ส่งเสริมสุขภาพ
- ยาและเวชภัณฑ์
อนามัยในโรงเรียน
- กิจกรรมชั่งน้าหนัก – วัดส่วนสูง
- กิจกรรมออกกาลังกาย
- เพศและเอดส์
- ตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
- กิจกรรมสู่นักบริโภคที่ชาญฉลาด อย.น้อย
- วันงดสูบบุหรี่โลก
- To Be Number One
- เพื่อนใจ YC
- โรคติดต่อ
- เหงือกและฟันแข็งแรง
- ปรับภูมิทัศน์ห้องพยาบาล

2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
90
36,600 บริหารทั่วไป

90

30,000

บริหารทั่วไป

90

19,000

สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม

85

38,000

อนามัยโรงเรียน
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กิจกรรม

2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
2,800 งานประกันอุบัติเหตุ

43. ประกันอุบัติเหตุ

- งานประกันอุบัติเหตุ

44. ประกวดร้อง
เพลงประสานเสียง
ระดับประเทศ

- เข้าร่วมการแข่งขัน

-

35,000

45. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้าน
การอ่านคล่องเขียน
คล่อง
46. การให้ความรู้ การ
ป้องกันโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้า
47. อ่านเพิ่มเติม
นอกเวลา

- การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง

85

5,137

- สร้างความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

85

-

- จัดหาหนังสืออ่านหนังสือเพื่อให้บริการ
ภายในห้องสมุด
- บันทึกการอ่านหนังสือนอกเวลา
ภาคเรียนที่ 1 (ระดับชั้นละ2 เล่ม)

90

73,940

สาระการเรียนรู้
ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

อนามัยโรงเรียน

วิชาการ
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กิจกรรม

1. เวทีคนเก่ง
เวทีคนกล้า
2. พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
3. การจัดกิจกรรมค่าย
องค์รวมหลักสูตร
ท้องถิ่นลุ่มน้าวาง
4. ส่งเสริมการจัด
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”
5. พัฒนาครูสู่การ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ
สะเต็มศึกษา
6. ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

- เวทีคนเก่ง เวทีคนกล้าประจาปีการศึกษา
2563
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
- นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาการสอน
- กิจกรรมค่ายองค์รวมหลักสูตรท้องถิ่น
ลุ่มน้าวาง

7. สร้างพัฒนาและใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในสู่
ASEAN ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
100
40,000 งานการจัดการเรียน
การสอน
100
5,000 หลักสูตรและ
การเรียนการสอน
85

55,000

งานการจัดการเรียน
การสอน

- กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

80

10,000

หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

- โครงการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้
รูปแบบสะเต็มศึกษา

-

1,590

บริหารวิชาการ

- ค่าย 3 ภาษา
- สอบวัดระดับความรู้ทางภาษา
- วันคริสต์มาส
- ภาษาและวัฒนธรรมจีน
- เทศกาลขอพรแห่งดวงดาว
- เรียนรู้นอกห้องเรียน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ
- กิจกรรมท่องโลกกับภาษา

80

53,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

90

5,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
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โครงการ
8. พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรวม
โรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม ปีการศึกษา
2563
9. พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
10. ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณทางเข้าอนุสรณ์
สถานทหารญี่ปุ่น
11. สภานักเรียน

กิจกรรม
-พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ปีการศึกษา 2563

2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
85
5,000 งานเรียนรวม

- พัฒนาอาคารสถานที่

95

104,709

บริหารทั่วไป

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าอนุสรณ์สถาน
ทหารญี่ปุ่น

80

5,550

บริหารทั่วไป

- พัฒนางานสภานักเรียน
- หน้าเสาธง
- เลือกตั้งสภานักเรียน
- สานสัมพันธ์ พี่น้อง ฟ้า –ดา
- คนดีศรีฟ้า-ดา
- แบ่งปันรอยยิ้ม
-ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา
12. งานประชาสัมพันธ์ - วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
- เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- PR ฟ้า – ดา
- บ้านกาด Radio
13. โครงการพัฒนา
- การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน
ศักยภาพผู้เรียนด้าน
คล่องเขียนคล่อง
การอ่านคล่องเขียน
คล่อง

80

18,500

บริหารทั่วไป

80

48,100

บริหารทั่วไป

85

5,137

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
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พัฒนาหลักสูตรสู่สากล
2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
100
5,000 หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

โครงการ

กิจกรรม

1. พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ศิลปะ

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
- นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาการสอน
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
นาฏศิลป์
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดนตรี
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ทัศนศิลป์
- เปิดบ้านวิชาการกลุ่มสาระ

-

15,000

กลุ่มสาระศิลปะ

3. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านดนตรี

- พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีวงโยธวาทิต
- อบรมประสานเสียง
- พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีวงสตริง
- บารุงรักษาเครื่องดนตรี
- พัฒนาทักษะทางด้านวงดนตรีลูกทุ่ง
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

-

20,000

กลุ่มสาระศิลปะ

100

5,000

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

100

55,000

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

4. พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่
5. เข้าค่ายพักแรม
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
ลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่
สามัญรุ่นใหญ่
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โครงการ

กิจกรรม

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย

- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
- กิจกรรมราลึกวันสุนทรภู่
- วันภาษาไทยแห่งชาติ
- พัฒนาห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
- การพัฒนาเครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนให้หลากหลายตามสภาพ
จริง
- ส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร
- พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้วย
ระบบ SGS
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ
O – NET , ข้อสอบมาตรฐาน
- การให้ข้อมูลสะท้อนกลับและรายงานผล
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
- พัฒนางานวัสดุบริการการทาเอกสาร

2. พัฒนาระบบงาน
วัดผลและประเมินผล

3. พัฒนางานวัสดุ
บริการการทาเอกสาร
4. ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์โสตฯและไอซีที
5. พัฒนาระบบการ
สื่อสารและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้
6. พัฒนาระบบการ
บริการอินเตอร์เน็ต

2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
90
15,000 กลุ่มสาระภาษาไทย

80

185,000

งานวัดผลและ
ประเมินผล

90

170,000

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที

90

85,000

- พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้

90

75,000

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- พัฒนาระบบการบริการอินเตอร์เน็ต

90

12,000

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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โครงการ
7. บริการอินเตอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน
8. พัฒนางานการเงิน
9. พัฒนางานบัญชี
10. พัฒนางานพัสดุ
11. พัฒนางานแผนงาน
12. ส่งเสริมสวัสดิการ

13. การบริหาร
งานบุคลากร
14. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
15. พัฒนากลุ่มบริหาร
ทั่วไป
16. สถานศึกษาสีขาว
ปลอดสารเสพติดและ
อบายมุข

กิจกรรม
- บริการอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
- พัฒนางานการเงิน
- พัฒนางานบัญชี
- พัฒนางานพัสดุ
- พัฒนางานแผนงาน
- จัดซื้อ จัดหา ของที่ระลึก เนื่องในโอกาส
ต่างๆ
- วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- ให้บริการคณะครูและบุคลากร

2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
90
50,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
100
9,140 งานการเงิน
90
10,000 งานบัญชี
10,000 งานพัสดุ
95
9,860 งานแผนงาน
90
42,000 สวัสดิการ

100

3,569.80

อานวยการ

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ส่งเสริมบุคลากรให้มีตาแหน่งที่สูงขึ้น

90

68,000

บุคลากร

- จัดซื้อวัสดุสานักงาน

-

21,000

บริหารทั่วไป

- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
- ค่ายต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
- ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
- กิจกรรมประกวดห้องเรียนสีขาวดีเด่น
- กิจกรรมวัยใสห่างไกลยาเสพติด
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน
เครือข่าย

90

28,500

บริหารทั่วไป
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โครงการ

กิจกรรม

17. กิจกรรมวันสาคัญ
ของชาติ และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
ไทย

-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา (ร.10 )
- วันแม่แห่งชาติ
- วันปิยมหาราช
- น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (รัชกาลที่ 9)
- วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ (รัชกาลที่ 9)
- จัดทาห้องควบคุมเสียง

18. จัดทาห้อง
บันทึกเสียงและ
ห้องควบคุมเสียง

2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
90
30,000 บริหารทั่วไป

-

35,000

วิชาการ
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2563
โครงการ
กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ
1. พัฒนาระบบงาน
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
80
185,000
วัดผลและประเมินผล - การพัฒนาเครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนให้หลากหลายตามสภาพ
จริง
- ส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร
- พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้วย
ระบบ SGS
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ
O – NET , ข้อสอบมาตรฐาน
- การให้ข้อมูลสะท้อนกลับและรายงานผล
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
2. การจัดการระบบงาน - สารวจนักเรียนในเขตบริการ
80
10,000
ทะเบียนและสามะโน - และทาสามะโนประชากรวัยเรียน
ผู้เรียน
- จัดระบบงานทะเบียน และสามะโนผู้เรียน
- จัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับนักเรียน
3. พัฒนาระบบประกัน - กิจกรรมทบทวนมาตรฐานการศึกษา
85
5,000
คุณภาพภายในของ
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมและประกาศ
โรงเรียนบ้านกาด
ค่าเป้าหมาย
วิทยาคม
- กิจกรรมวิเคราะห์ความสอดคล้อง
- การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
บ้านกาดวิทยาคม
- การขับเคลื่อนตามนโยบายจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- วิพากษ์โครงการ
- การจัดทาและเผยแพร่รายงานประเมิน
คุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
งานวัดผลและ
ประเมินผล

งานทะเบียนและ
สามะโนผู้เรียน

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
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2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
4. เศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรมปลูกพืชผักและไม้ผล
90
10,000 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
5. พัฒนางานการเงิน - พัฒนางานการเงิน
100
9,140 งานการเงิน
6. พัฒนางานบัญชี
- พัฒนางานบัญชี
90
10,000 งานบัญชี
7. พัฒนางานพัสดุ
- พัฒนางานพัสดุ
10,000 งานพัสดุ
8. พัฒนางานแผนงาน - พัฒนางานแผนงาน
95
9,860 งานแผนงาน
9. การจัดการ
- ควบคุมกากับดูแลการใช้งานสาธารณูปโภค
652,590 งานพัสดุและ
สาธารณูปโภค
โทรศัพท์
สินทรัพย์
- ควบคุมกากับดูแลการใช้งานสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า
- ควบคุมกากับดูแลการใช้งานสาธารณูปโภค
น้าประปา
10. การบริการ
- ประชุม วางแผนการปฏิบัติงาน
174,024 งานพัสดุและ
ด้านยานพาหนะ
- เสนอแผนปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์
ดาเนินงานตามแผน
- ตรวจเช็คสภาพ ซ่อม บารุงยานพาหนะให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- เติมน้ามันเชื้อเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- พัฒนาอบรมพนักงานขับรถ
- สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน
11. การบริหารข้อมูล - บริหารจัดการระบบงาน
100
5,000 อานวยการ
สารสนเทศสถานศึกษา สารบรรณ
ให้มีประสิทธิภาพ
12. ส่งเสริมขวัญและ - ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะครูและบุคลากร
100
7,000 งานบุคลากร
กาลังใจบุคลากร
ทางการศึกษา
- แสดงความยินดี อวยพร และขอบคุณ แก่
บุคลากรในโอกาสต่างๆ
โครงการ

กิจกรรม
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โครงการ
13. ส่งเสริมสวัสดิการ

14. จ้างบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา
15. การบริหาร
งานบุคลากร
16. ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
17. ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของกรรมการเครือข่าย
สถานศึกษา

18. พัฒนาสานักงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา
19. รักษาความ
ปลอดภัยและวินัย
จราจรในสถานศึกษา

กิจกรรม
- จัดซื้อ จัดหา ของที่ระลึก เนื่องในโอกาส
ต่างๆ
- วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- จ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
- ค่าตอบแทนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา
- จ้างบุคลากรทางการศึกษา
- ให้บริการคณะครูและบุคลากร

2563
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
90
42,000 สวัสดิการ

-

1,448,200 อานวยการ

100

3,569.80

อานวยการ

- ศึกษาดูงานนอกสถานที่

-

60,000

งานบุคลากร

- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
- การกากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาสถานศึกษา
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัด
การศึกษา
- พัฒนาสานักงานผู้บริหารสถานศึกษา

80

9,755

เครือข่ายกรรมการ
สถานศึกษา

- พัฒนาระบบจราจรในสถานศึกษา
- พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา

95

80

39,155.40 สวัสดิการ
16,100

บริหารทั่วไป

ภาคผนวก

คาสั่งโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ที่ ๐๒๙ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
***************************************
ด้วยโรงเรีย นบ้านกาดวิทยาคม จะดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และวิพากษ์โครงการ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
เพื่อให้งานดังกล่าวเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย รวดเร็ว และบรรลุเป้าหมาย อาศัยอานาจตามความในมาตรา
๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
๑.๑ นายสมชาย
สันกลกิจ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวเตือนใจ
ทิพย์จันทร์
กรรมการ
๑.๓ นายกิจการ
กิติกา
กรรมการ
๑.๔ นายรังสรรค์
ทาเงิน
กรรมการ
๑.๕ นายประยูร
แก้วมูล
กรรมการและเลขานุการ
๑.๖ นางวราภรณ์
ขัติยะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ วางแผน เป็นที่ปรึกษา อานวยความสะดวกในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ ฝ่ายจัดสถานที่
๒.๑.๑ นางสาวภัทรียา
จิตตาคา
ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ นายนิติการณ์
ยมรัตน์
กรรมการ
๒.๑.๓ นายณัฐพงศ์
ไชยเหล็ก
กรรมการ
๒.๑.๔ นายสรรเสริญ
ธรรมคุณ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ควบคุมดูแลในการจัด ตกแต่งสถานที่ จัดโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับการประชุม

๒.๒ ฝ่ายเตรียมและจัดทาเอกสาร
๒.๒.๑ นายประยูร
แก้วมูล
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นางสาวรัตติกาล
จันตาดี
กรรมการ
๒.๒.๓ นางสุรีย์
พันธ์ศรี
กรรมการ
๒.๒.๔ นางวราภรณ์
ขัติยะ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทาสารสนเทศ จัดพิมพ์ข้อมูล เอกสาร เกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒.๓ คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๓.๑ คณะกรรมการดาเนินงาน ตามกลุ่มงาน ประกอบด้วย
กลุ่มงาน
ชื่อ-สกุล
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายกิจการ
นางสาวประภาภรณ์
นางสาวเจนใจ
นางพิมพ์ผกา
นางสาวพวงรัตน์
นางสุพร
นางสาวรัตติกาล
นางคัทลียา
นางอาไพ
นางรุ่งทิตย์
นายพงษ์ศักดิ์
นางขจีรัตน์
นางสาวชมพูนทุ
นายบุญช่วย
นายประยูร
นางผ่องศรี
นางสุรีย์
นางกนกวรรณ
นายวุฒิชัย
นางวราภรณ์
นางสาวพนิดา

กิติกา
บุญตัน
สุธีพรวิโรจน์
วงศ์ธิเวท
สุรินต๊ะ
แพทอง
จันตาดี
คาจินะ
เสวิกา
พรหมมาเย็น
ปูหนุก
สุวรรณสิงห์ราช
จันต๊ะวงศ์
ชัยรังษี
แก้วมูล
ทะจันทร์
พันธ์ศรี
งามสม
อภิสวัสดิ์มงคล
ขัติยะ
บุญนา

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวเตือนใจ
นางสาวธิดาพร
นางสาววริศราภรณ์
นางสาวธนวันต์
นางสาววรางคณา
นางสาวสนธยา
นางสาวรุจรินทร์
นายรังสรรค์
นายสรรเสริญ
นางสาวปวีณ์ธิดา
นางวราภรณ์
นางสาวภัทรียา
นางกฤษติยา
นายศักดินาถ
นางสาวปรียามาศ
นายบุญศร
นายอดิศร
นายธนารัตน์
นายนิติการณ์
นายณัฐพงศ์
นางสาวชนิสรา
นางสาวกันยารัตน์

๒.๓.๒ คณะกรรมการดาเนินงาน ตามกลุ่มสาระ ประกอบด้วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ-สกุล
กลุ่มสาระภาษาไทย
นางคัทลียา
นางอาไพ
นางกนกวรรณ
นางวราภรณ์

ทิพย์จันทร์
ตุ่นตุ้ย
สัจจะพัฒนกุล
วัฒนศิริเสรีกุล
เป็นมูล
พินทรศรี
ตุ้ยมูล
ทาเงิน
ธรรมคุณ
สุวรรณเลิศ
อินต๊ะทา
จิตตาคา
มูลอินต๊ะ
ทะแก้ว
คาปันหล้า
ประถมวงศ์
เนตรทิพย์
เชื้อเมืองพาน
ยมรัตน์
ไชยเหล็ก
ทาเหลือง
ปุกแก้ว

คาจินะ
เสวิกา
งามสม
ขัติยะ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายกิจกการ
นางผ่องศรี
นางสาวธนวันต์
นางสาวพวงรัตน์
นางสาววรางคณา
นายประยูร
นางสาวประภาภรณ์
นางสาวเจนใจ
นางสุรีย์
นางพิมพ์ผกา
นางสุพร
นางสาวรัตติกาล
นางสาวชมพูนุท
นายอดิศร
นางรุ่งทิตย์
นางสาวปวีณ์ธิดา
นายสรรเสริญ
นายนิติการณ์
นายธนารัตน์
นางสาวเตือนใจ
นายรังสรรค์
นางวราภรณ์
นายพงษ์ศักดิ์
นางสาวธิดาพร
นางสาวภัทรียา
นายณัฐพงศ์
นางกฤษติยา
นายศักดินาถ
นายบุญสอน
นางสาววริศราภรณ์

กิติกา
ทะจันทร์
วัฒนศิริเสรีกุล
สุรินต๊ะ
เป็นมูล
แก้วมูล
บุญตัน
สุธีพรวิโรจน์
พันธ์ศรี
วงศ์ธิเวท
แพทอง
จันตาดี
จันต๊ะวงศ์
เนตรทิพย์
พรหมมาเย็น
สุวรรณเลิศ
ธรรมคุณ
ยมรัตน์
เชื้อเมืองพาน
ทิพย์จันทร์
ทาเงิน
อินต๊ะทา
ปูหนุก
ตุ่นตุ้ย
จิตตาคา
ไชยเหล็ก
มูลอินต๊ะ
ทะแก้ว
ประถมวงศ์
สัจจะพัฒนกุล

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายวุฒิชัย
นางสาวปรียามาศ
นางสาวสนธยา
นางสาวชนิสรา
นางสาวกันยารัตน์

อภิสวัสดิ์มงคล
คาปันหล้า
พินทรศรี
ทาเหลือง
ปุกแก้ว

หน้าที่ ช่วยกันวางแผนจัดทาโครงการตามงานที่รับผิดชอบ
๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล
๓.๒.๑ นายประยูร
แก้วมูล
๓.๒.๒ นางสาวรัตติกาล
จันตาดี
๓.๒.๓ นางสุรีย์
พันธุ์ศรี
๓.๒.๔ นางวราภรณ์
ขัติยะ
หน้าที่ ประเมินและสรุปผลการดาเนินงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและสัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงชื่อ
(นายสมชาย สันกลกิจ)
ผู้อานวยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

2

