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 ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดใหส้ถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงด าเนินการจัดท า สารสนเทศของสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล สารสนเทศที่จ าเป็นมีความส าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาและมีความส าคัญต่อการบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การสนับสนุนและการส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็งต่อไป 
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน  
การจัดท าเอกสารเล่มนี้ หวังว่าสารสนเทศสถานศึกษาที่จัดท าขึ้นนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาให้เข้มแข็งต่อไป 
 
 
 
        โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
         มิถุนายน 2564 
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 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์ เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 
2539 ให้ เป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษประเภทประจ า สั งกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือช่วยเหลือเด็กพิการให้ได้มี
โอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโดยเปิดรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง        
การได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา แต่เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในระยะการก่อสร้างอาคารและ
การปรับพ้ืนที่ จึงได้ส่ง นักเรียนไปฝากเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดตากและโรงเรียนศึกษาพิเศษ
พิษณุโลก 
 พ.ศ. 2541 การก่อสร้างอาคารสถานที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์ได้เปิด                
ท าการเรียนการสอนนักเรียน โดยรับนักเรียน ชาย-หญิง ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทาง
สติปัญญา อายุระหว่าง 7-14 ปี ในพื้นที่เขตการศึกษา 7 และจังหวัดใกล้เคียง 
 พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งอนุมัติให้ นายชัยชาญ อินทรกุญชร ต าแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียน
ศึกษาพิเศษ-เพชรบูรณ์ ลาออกจากราชการ ณ วันที่ 4 มกราคม 2542 และใน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542  
กรมสามัญศึกษา ได้มีค าสั่งให้ นายชวินทร์ อารีชินรักษ์ ต าแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนศึกษาพิเศษร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ดมารักษาการ ในต าแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมากรมสามัญสั่ง
ให้ นายชวินทร์ อารีชินรักษ์ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2542 และ
ปลดเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2544 กรมสามัญ มีค าสั่งให้นายศักดา เรืองเดช ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์  ในวันที่       
11 ธันวาคม 2544 จนถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
มีค าสั่งให้ นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 
 พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ มีอนุมัติและให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนศึกษาพิเศษ
เพชรบูรณ์เป็นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (Phetchabun School for the Deaf, Phetchabun) 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ก าหนดให้รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแลละนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าเรียน โดยรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่ คือ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์  
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดกลาง ในปี 
2547 และ ปี 2555/รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง/รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ โครงการประกวด

ส่วนที่ 1 ประวัติและข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

ประวัติของสถานศึกษา 
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หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ประจ าปี 2558 ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ/รางวัลชนะเลิศ 
สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น สาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัล MOE AWARDS ประจ าปี 2558 ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ/โล่เชิญชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น สาขาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2559 และรางวัลชนะเลิศ การจัดท าสื่อวีดีทัศน์ส าหรับส่งเสริม        
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือครูการศึกษาพิเศษ โครงการผลิตฐานข้อมูลและการฝึกอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ให้กับครูการศึกษาพิเศษ (ระยะท่ี 1) ประจ าปี 2559  
 พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งให้ นางสาวอรนลิน จินะฝั้น 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก เป็นผู้อ านวยการโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์    
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน  
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ ดังนี้ 
 1. ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  ตาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) ปีการศึกษา 2559 
 2. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจ าปี 2556 
 3. ได้รับรางวัลททรงคุณค่า สพฐ.(OBEC  AWARDS) เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี  2556 
 4. ได้รับรางวัลททรงคุณค่า สพฐ.(OBEC  AWARDS) เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี  2557 
 5.ได้รับรางวัล MOE AWARDS  ปีการศึกษา 2557  ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา  สาขา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 6.ได้รับรางวัลททรงคุณค่า สพฐ.(OBEC  AWARDS) เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ ประจ าปี  2558 
 7.ได้รับรางวัลททรงคุณค่า สพฐ.(OBEC  AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม 
ประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการบกพร่องทางการได้ยิน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
การเรียนการสอน ประจ าปี  2555 
 8.ได้รับรางวัลพระราชทาน  โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดเกลาง  ประจ าปีการศึกษา 2555   
 9.ได้รับรางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่น  สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ
คุณภาพดีมาก จากการประเมินคุณภาพภายนอกสามรอบ  
 10. ได้รับรางวัลสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ 
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจ าปี 2560 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ม.9 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 670000             
โทร. 0-5602-9839  โทรสาร. 0-5602-9839 โทรศัพท์มือถือ 08-5052-7677 / 09-4739-6528  
E-mail : sotphetchabun@hotmail.com website : http://www.sotphetchabun.com  เปิดสอน
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 32 ห้องเรียน 
แผนการจัดชั้นเรียน    - อนุบาล อ.2/อ.3 รวม 3 ห้องเรียน 
   - ประถมศึกษา ป.1/ป.2/ป.3/ป.4/ป.5/ป.6 รวม 13 ห้องเรียน  
   - มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1/ม.2/ม.3 รวม 9 ห้องเรียน 
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4/ม.5/ม.6 รวม 7 ห้องเรียน 

เนื้อท่ี 202 ไร่ 2 งาน 03.8 ตารางวา 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ   ได้แก่  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40 
 
  

mailto:sotphetchabun@hotmail.com
http://www.sotphetchabun.com/
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 1.1 ตรำสัญญำลักษณ์/ควำมหมำย 

 

ค ำขวัญของโรงเรียน   :   “มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่อาชีพ” 
ปรัชญำ   : “ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคน” 
ปณิธำน   : “พัฒนาผู้พิการ สืบสานงานอาชีพ” 
วิสัยทัศน์   : “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นเลิศ” 
อักษรย่อ : สศ.พช 
ต้นไม้ประจ ำสถำนศึกษำ   :   ประดู่ 
อัตลักษณ์ : มารยาทดี  มีทักษะอาชีพ 
เอกลักษณ์  : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนส่งเสริมงานอาชีพคนพิการ 
สีประจ ำโรงเรียน   :   สีชมพู –  เหลือง 
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 1.2 แผนที่ตั้งโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   ตั้งอยู่ที่ 352 หมู่ 9  ถนนเพชรบูรณ์-บ้านนายม ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
 จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  
 ละติจูด (Latitude), ลองติจูด (Longitude) : 16.320886, 101.119487 
 

 
 
 1.3 แผนที่แบบดำวเทียม/3มิติ  
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 แผนที่แบบ 2 มิติ 

 
 
2. ข้อมูลผู้บริหำร 
 2.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ–สกุล นางสาวอรนลิน  จินะฝั้น โทรศัพท์ 08 8272 8174 
E-mail : ornnalin5651@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน  
 2.2  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน 4 คน 
  2.2.1 นางวนิดา  จิตรอาษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริการการศึกษา  
โทรศัพท์ 08 1440 4106 E-mail: krudaw.2008@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 
  2.2.2 นางสุธิตา  ราชพรม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริการการศึกษา 
โทรศัพท์ 08 3165 1902  E-mail: sutita.6928@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  2.2.3 นางสาวราตรี  สุทธหลวง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริการการศึกษา 
โทรศัพท์ 09 1843 9905 E-mail: soothluang2518@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2.2.4 นายมงคล  จิตรอาษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริการการศึกษา  
โทรศัพท์ 08 9702 2090  E-mail: jitarsa75@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
  

mailto:ornnalin5651@gmail.com
mailto:sutita.6928@gmail.com
mailto:soothluang2518@gmail.com
mailto:jitarsa75@gmail.com


ห น ้ า  | 7 
 

0

10

20

อ.2 อ.3 ป.
1

ป.
2

ป.
3

ป.
4

ป.
5

ป.
6

ม.
1

ม.
2

ม.
3

ม.
4

ม.
5

ม.
6

ชาย

หญิง

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)       
 1) จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 222 คน แยกเป็น เพศชาย 127 คน หญิง  95 คน 
 2) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล 2 1 1 1 2 1:2 
อนุบาล 3 2 6 4 10 1:5 

รวม 3 7 5 12  

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 7 5 12 1:5 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 7 4 11 1:5 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 6 5 11 1:5 
ประถมศึกษาปีที ่4 2 12 3 15 1:7 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 6 8 14 1:5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 15 8 23 1:7 

รวม 13 53 33 86  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 19 10 29 1:9 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 13 14 27 1:9 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 15 15 30 1:10 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 10 6 16 1:8 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 5 3 8 1:4 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 5 9 14 1:3 

รวม 16 67 57 124  

รวมทั้งหมด 32 127 95 222  
 
 

      กรำฟแสดงข้อมูลโดยรวม 
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3) ข้อมูลการรับนักเรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 

 
 

กรำฟแสดงข้อมูลโดยรวม 
 

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ปีกำรศึกษำ ชั้น 
จ ำนวนนักเรียนที่มำสมัคร จ ำนวน

นักเรียน
ตำมแผน 

จ ำนวนนักเรียนที่รับ 

ในเขต นอกเขต รวม ในเขต นอกเขต รวม 

2563 

อ.2 5 - 5 30 5 - 5 
ป.1 11 - 11 30 11 - 11 
ม.1 27 - 27 30 27 - 27 
ม.4 8 - 8 30 8 - 8 

2562 

อ.2 6 - 6 30 6 - 6 
ป.1 4 - 4 30 4 - 4 
ม.1 29 - 29 30 29 - 29 
ม.4 14 - 14 30 14 - 14 

2561 

อ.2 7 - 7 30 7 - 7 
ป.1 2 - 2 30 2 - 2 
ม.1 25 - 25 30 25 - 25 
ม.4 9 - 9 30 9 - 9 
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2563

2562

4) ข้อมูลการรับส่งนักเรียนระหว่างปี (ไม่มีรอบไม่มีรุ่น) ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา 

ปี
กำรศึกษำ 

ระดับชั้น รวม 
อนุบำล ประถม ม.ต้น ม.ปลำย 

2563 - - - - - 
2562 - - - - - 

 
กรำฟแสดงข้อมูลโดยรวม 

 
 
   5) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมาและย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา 

ปีการ 
ศึกษา 

ระดับชั้น  
รวม อนุบาล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2563 16 100 25 100 22 100 12 100 75 100 
2562 10 100 32 100 19 100 19 100 80 100 

 
กรำฟแสดงข้อมูลโดยรวม 

  

0
0.2
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0.6
0.8

1

2563 2562
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  6) การติดตามข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา 2 ปีย้อนหลัง 

ปีกำร 
ศึกษำ ระดับ 

ชั้น 

จ ำนวน 
นักเรียน 

ที่จบ (คน) 

ศึกษำต่อ(คน) 
ประกอบ

อำชีพ (คน) โรงเรียน 
เดิม 

สถานศึกษาอ่ืน 
สาย

สามัญ 
สาย

อาชีพ 
สายอ่ืนๆ 

 
2563 

อ. 3 16 16 16 - 16 16 
ป. 6 26 26 26 - 26 26 
ม. 3 22 22 22 - 22 22 
ม. 6 12 12 11 - 1 12 

 
2562 

อ. 3 10 10 10 - 10 10 
ป. 6 32 32 32 - 32 32 
ม. 3 18 18 18 - 18 18 
ม. 6 19 19 19 - 19 19 

 
 

รำยงำนจ ำนวนนักเรียนส ำเรจ็กำรศึกษำ สถำนศึกษำ :  โสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ :  2563 

ที ่ ระดับชั้น จ ำนวน(คน) 
1 ประถมศึกษาปีที่ 6 26 
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 22 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 

รวม 60 
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4. ข้อมูลครูและบุคลำกร  
  1) ข้อมูลผู้บริหำร (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 
  2) ข้อมูลข้ำรำชกำรครู (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

อายุ
ราช
การ 
(ปี) 

บรรจุ ต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา วิชาเอก 

1 นางวรรณรัตน ์ ลังกาวงศ์ 59 33 2 พ.ย.2530 ครชู านาญการ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
2 นายพรสวสัดิ ์ นนท์อามาตย ์ 50 16 1 พ.ย.2548 ครชู านาญการ ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา 
3 นางสาวทว ี แสนนนท์ 55 12 1 เม.ย.2552 ครชู านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
4 นางวิภาพร ชาลีชาต ิ 42 10 20 ก.ค.2554 ครชู านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
5 นางยุพิน นนท์อามาตย ์ 46 8 4 ก.พ.2556 ครู คศ.1 ค.บ. การประถมศึกษา 
6 นายวณิสิทธ์ิ เกษศรีไพร 46 8 4 ก.พ.2556 ครู คศ.1 ค.บ. เกษตรกรรม 
7 นางชรัญญา หาญค า 55 6 12 มี.ค.2558 ครู คศ.1 ค.บ. การประถมศึกษา 
8 น.ส.ธนะรตัน ์ ศรีเสมอ 41 5 28 พ.ค.2559 ครู คศ.1 ค.บ. คหกรรม 
9 นางสาวปรินโญ ยิ้มแย้ม 44 5 6 ธ.ค. 2559 ครู คศ.1 ป.บันฑิต  เกษตรกรรม 
10 นายประยงค ์ ราชพรม 53 4 31 มี.ค.2560 ครู คศ.1 ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
11 นางธนัตถ์กัญจน ์ เนตรทิพย ์ 46 4 31 มี.ค.2560 ครู คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

12 ว่าท่ีร.ต.ราเมศร์   สุขเป็งทวี 42 11 20 เม.ย.2553 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
13 นางสาวภรภัส   วังภูสิทธ์ิ 44 6 12 มี.ค.2558 ครู คศ.1 ศษ.บ การจัดการทั่วไป 
14 น.ส.จันทร์จริา พุทธเจริญ 27 2 1 ต.ค.2561 ครู คศ.1 ค.บ. อนุบาลศึกษา 
15 นางนารีรัตน ์ หรัญรตัน ์ 28 3 1 ต.ค.2561 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
16 น.ส.วิลาวรรณ มูลธ ิ 30 3 1 ต.ค.2561 ครู คศ.1 ค.บ. หูหนวกศึกษา 
17 น.ส.อุมาพร ประกอบนันท ์ 36 3 1 ต.ค.2561 ครู คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร ์
18 นายศีลวัต โคตรพรม 28 3 1 ต.ค.2561 ครู คศ.1 ศษ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
19 นายประเสริฐศักดิ ์  แสงอยู่ 32 2 30 ส.ค.2562 ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
20 นางภรธิดา อินนาวัง 37 2 30 ส.ค.2562 ครูผู้ช่วย บธ.บ การจัดการทั่วไป 
21 นางสาวพรหมภัสร ์  ดีเจ้ยวาระ 35 1 13 ส.ค.2563 ครูผู้ช่วย ศศ.บ หูหนวกศึกษา 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 
บรรจ ุ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1 นางสาวอรนลิน  จินะฝั้น 42 16 1 พ.ย.2548 ผู้อ านวยการ ป.โท (ศศ.ม) การบริหาร
การศึกษา 

2 นางวนิดา  จิตรอาษา 46 22 16 ม.ค.2542 รองผู้อ านวยการ ป.โท (ศษ.ม.) การบริหาร
การศึกษา 

3 นางสุธิตา  ราชพรม 43 17 16 พ.ย.2547 รองผู้อ านวยการ/ 
ช านาญการพิเศษ 

ป.โท (ศษ.ม.) การบริหาร
การศึกษา 

4 นางสาวราตรี  สุทธหลวง 46 11 20 เม.ย.2553 รองผู้อ านวยการ ป.โท (ศษ.ม.) การบริหาร
การศึกษา 

5 นายมงคล  จิตรอาษา 46 10 20 ก.ค.2554 รองผู้อ านวยการ ป.โท (ศษ.ม.) การบริหาร
การศึกษา 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

อายุ
ราช
การ 
(ปี) 

บรรจุ ต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา วิชาเอก 

22 นายวีระพงษ ์ นครศร ี 42 2 30 ส.ค.2562 ครูผู้ช่วย ศษ.บ หูหนวกศึกษา 
23 นางสิริภัทณ ์ สมนาแซง 42 2 30 ส.ค.2562 ครูผู้ช่วย วท.บ เกษตรศึกษา 
24 นายวีระพงค ์ พิมพกันต์ 48 1 13 ส.ค.2563 ครูผู้ช่วย ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์
25 นางสุรีรตัน ์ เบ้าทองค า 43 1 13 ส.ค.2563 ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาพิเศษ 

   
3) ข้อมูลพนักงำนรำชกำร (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)  

ที ่ ชื่อ - สกุล อาย ุ
(ปี) 

อายุ
งาน 
(ปี) 

เริ่มท างาน ต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา วิชาเอก 

1 นายชุมพร         โสดา 59 11 1 ก.ย.2553 พนักงานราชการ ค.บ. เกษตรกรรม 
2 นางสาวณัฐธีรา   เชื้อปุย 32 4 10 พ.ย.2560 พนักงานราชการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
3 นายธนวัฒน์       ลีลา 26 3 9 พ.ย.2561 พนักงานราชการ ค.บ. พลศึกษา 
4 นางสาวธิดารตัน์  เต็มใจ 28 1 12 พ.ย.2563 พนักงานราชการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
5 นางสาวนัชญา     มั่นบัว 29 3 9 พ.ย.2561 พนักงานราชการ ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
6 นางสาวนิราวรรณ  โยธชัย 28 3 1 ก.พ.2561 พนักงานราชการ ค.บ. ภาษาไทย 
7 นางผกาวรรณ      ระดีรมย์ 47 3 9 พ.ย.2561 พนักงานราชการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
8 นางสาวพัสนันท์    สารมโน 29 1 12 พ.ย.2563 พนักงานราชการ วท.บ. คณิตศาสตร ์
9 นางสาวพิมพ์รพี     แก้วสุข 29 2 10 มิ.ย.2562 พนักงานราชการ ค.บ. สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
10 นางสาวพีรพรรณ   โพธ์ิเงิน 29 2 11 พ.ย.2562 พนักงานราชการ ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
11 นางสาวรภสัสา      มณโีชต ิ 44 8 1 ต.ค.2556 พนักงานราชการ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 

12 นางวรนัน           ผาดี 35 3 9 พ.ย.2561 พนักงานราชการ ค.บ. การศึกษาพิเศษ 

13 นางสาวสุนารี      นุ่นโต 35 5 11 พ.ย.2559 พนักงานราชการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
14 นางอัญญารตัน์    สายเพชร ์ 44 16 3 เม.ย.2549 พนักงานราชการ ค.บ. บรรณารักษ์

ศาสตร ์
15 นางสาวอุดมลักษณ์  สุขม่วง 30 3 9 พ.ย.2561 พนักงานราชการ ค.บ. การศึกษาพิเศษ 
16 นางสาวเพ็ญนภา  วันศร ี 33 2 1 พ.ย.2562 พนักงานราชการ ศศ.บ. พัฒนาสังคม 
17 นายณรงค์ศักดิ์   จันทร์ด ี 44 12 20 พ.ย.2552 พนักงานบริการ 

ระดับ 1 
ม.6 - 

18 นายสันต์   เครื่องทิพย์ 43 11 1 ม.ค.2553 พนักงานบริการ 
ระดับ 1 

ม.6 - 



ห น ้ า  | 13 
 

  4) ข้อมูลลูกจ้ำงประจ ำ (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

   
  5) ข้อมูลบุคลำกรจ้ำงเหมำบริกำร (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 
6) ข้อมูลบุคลำกรอ่ืน (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 
บรรจุ ต าแหน่ง 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

1 นายสมศักดิ์   ทองแดง 53 26 19 มิ.ย.2538 ช่างไฟฟ้า (3) ม.3 - 

2 นางนฤมล   ทองแดง 50 26 19 มิ.ย.2538 พนักงานธุรการ (3) ม.3 - 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
งาน 
(ปี) 

เริ่มท างาน ต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา วิชาเอก 

1 นายสมศักดิ์  บุญชูยะ 60 7 15 ม.ค. 2556 คนงาน ม.6 - 
2 นายดิเรก มีนามัย 54 6 1 เม.ย. 2557 ยาม ม.3 - 
3 นายวิชาญ   ปิ่นปัก 43 7 1 ธ.ค. 2556 พนักงานขับรถ ม.3 - 
4 นายสมคิด  ฤทธิ์เดช 34 7 15 ต.ค. 2556 ภารโรง ม.3 - 
5 นายจ าเนียร  น าพวก 46 2 1 ธ.ค. 2561 ยาม ป.6 - 
6 นายพรภิรมณ์  พาสี 45 10 1 ธ.ค. 2552 ภารโรง ป.6 - 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
งาน 
(ปี) 

ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1 นางสาวเบญจพร  พรมด่วน 28 - เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
2 นายณัฐพงษ์  อุปลี 36 - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ม.3 - 
3 นายธีระศักดิ์  ภิรมศรี 31 7 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ม.6 - 
4 นายนัฏศรา  ปุริทาสังข์ 29 7 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ม.6 - 
5 นางสาวมณีรัตน์  พรหมรัตน์ 43 6 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ม.3 - 
6 นางสาววันเพ็ญ  อินท์ชัย 43 2 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ป. - 
7 นางสนั่น  พาสี 48 10 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ม.6 - 
8 นายส ารวย  สีแสงมุก 51 2 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ม.6 - 
9 นางสีไพร  อินทร์ชื่น 46 10 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ม.3 - 
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 7) สรุปจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดของโรงเรียน  (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ล ำดับที่ ต ำแหน่งบุคลำกร ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา - 1 1 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 3 4 
3 คร ู 5 13 18 
4 ครูผู้ช่วย 3 4 7 
5 ครูผู้สอน 2 14 16 
6 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 5 11 16 
7 คนงาน 1 0 1 
9 ยาม 2 0 2 

10 ภารโรง 2 0 2 
11 พนักงานบริการ ระดับ 1 2 0 2 
12 พนักงานขับรถ 1 0 1 
13 พนักงานธุรการ 0 1 1 
14 ช่างไฟฟ้า ระดับ 3 1 0 1 
16 พนักงานธุรการ ระดับ 3 0 0 1 

รวม 24 47 73 
 

 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี) 

อายุ
งาน 
(ป ี

ต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

10 นางสาวอนงค์นาฏ  นามวงศ์ 40 7 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ม.6 - 
11 นางสาวเถาวัลย์  ครุฑจันทร์ 39 3 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ป.6 - 
12 นางสาวเสาวภา  บัวงาม 40 6 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ม.3 - 
13 นางสาวทิพพาวดี  กุลาชัย 25 - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปริญญาตรี พลศึกษา 

14 นายธนกฤษ อินทรชื่น 27 - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง 

15 นางสาวปิยะนันท์  เมืองกลาง 34 - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปริญญาตรี การตลาด 
16 นางสาวอารยา  นนทะโคตร 25 - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
17 นางสาวโยธการ์  แสนโคก 26 - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปริญญาตรี พลศึกษา 
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5. ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
  ข้อมูลด้านอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

ล ำ
ดับ ประเภทอำคำร ชื่อแบบอำคำร ปีที่ได้รับ

จัดสรร สภำพ 

1 คอกสัตว์ โรงเลี้ยงไก่ไข่ 2557 ดี 
2 คอกสัตว์ โรงเลี้ยงไก่เนื้อ 2557 ดี 
3 ถังเก็บน้ า ถังเก็บน้ าใต้ดิน ค.ส.ล. ขนาดความจุ 120 ลบ.ม. (ตัวถังโผล่

เหนือระดับดิน 0.50 เมตร) 
2561 ดี 

4 ถังเก็บน้ า ถังเก็บน้ าใต้ดิน ค.ส.ล. ขนาดความจุ 120 ลบ.ม. (ตัวถังโผล่
เหนือระดับดิน 0.50 เมตร) 

2559 ดี 

5 ถังเก็บน้ า ถังเก็บน้ าใต้ดิน จุ 120 ลบ.ม. 2552 ดี 
6 ถังเก็บน้ า หอถังน้ า 18/12 2552 ดี 
7 ถังเก็บน้ า ถังเก็บน้ า 2540 ดี 
8 ถังเก็บน้ า ถังน้ าแบบ ฝ.33 2540 ดี 
9 ถังเก็บน้ า ถังน้ าแบบ ฝ.33 2540 ดี 

10 ถังเก็บน้ า ถังน้ าแบบ ฝ.33 2540 ดี 
11 ถังเก็บน้ า ถังน้ าแบบ ฝ.33 2540 ดี 
12 ถังเก็บน้ า ถังน้ าแบบ ฝ.33 2540 ดี 
13 ถังเก็บน้ า ถังกรองน้ า 2540 ดี 
14 ถังเก็บน้ า ถังน้ าแบบ ฝ.33 2539 ดี 
15 ถังเก็บน้ า ถังน้ าแบบ ฝ.33 2539 ดี 
16 ถังเก็บน้ า ถังน้ าแบบ ฝ.33 2539 ดี 
17 ถังเก็บน้ า ถังน้ าแบบ ฝ.33 2539 ดี 
18 บ้านพักครู บ้านพักครู แบบ 203/27 2564 ดี 
19 บ้านพักครู บ้านพักครู แบบ 203/27 2555 ดี 
20 บ้านพักครู บ้านพักครู แบบ 203/27 2555 ดี 
21 บ้านพักครู บ้านพักครู แบบ 203/27 2555 ดี 
22 บ้านพักครู บ้านพักครู แบบแฟลต 8 หน่วย 2551 ดี 
23 บ้านพักครู บ้านพักครู แบบแฟลต 8 หน่วย 2542 ดี 
24 บ้านพักครู บ้านพักครู แบบ 203/27 2539 ดี 
25 บ้านพักครู บ้านพักครู แบบ 203/27 2539 ดี 
26 บ้านพักครู บ้านพักครู แบบ 203/27 2539 ดี 
27 บ้านพักนักเรียน หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ์ 2551 ดี 
28 บ้านพักนักเรียน หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ์ 2551 ดี 
29 บ้านพักนักเรียน หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ์ 2549 ดี 
30 บ้านพักนักเรียน หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ์ 2549 ดี 
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ล ำ
ดับ ประเภทอำคำร ชื่อแบบอำคำร ปีที่ได้รับ

จัดสรร สภำพ 

31 บ้านพักนักเรียน หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ์ 2546 ดี 
32 บ้านพักนักเรียน หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ์ 2546 ดี 
33 บ้านพักนักเรียน หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ์ 2539 ดี 
34 บ้านพักนักเรียน หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ์ 2539 ดี 
35 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง / 32 2559 ดี 
36 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง แบบแฟลต 12 หน่วย 2550 ดี 
37 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง /32 2539 ช ารุด 
38 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง /32 2539 ช ารุด 
39 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง /32 2539 ช ารุด 
40 เรือนเพาะช า อาคารเรือนเพาะช า 2556 ดี 
41 โรงอาบน้ านักเรียน โรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง 2552 ดี 
42 โรงอาบน้ านักเรียน โรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง 2552 ดี 
43 โรงอาบน้ านักเรียน โรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง 2552 ดี 
44 โรงอาบน้ านักเรียน โรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง 2552 ดี 
45 โรงอาบน้ านักเรียน โรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง 2539 ดี 
46 โรงอาบน้ านักเรียน โรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง 2539 ดี 
47 โรงอาบน้ านักเรียน โรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง 2539 ดี 
48 โรงอาบน้ านักเรียน โรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง 2539 ดี 
49 สนามกีฬา สนามฟุตบอล 2545 ดี 
50 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA 2543 ดี 
51 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2562 ดี 
52 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2561 ดี 
53 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2560 ดี 
54 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2560 ดี 
55 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 2552 ดี 
56 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 2551 ดี 
57 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 2550 ดี 
58 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 2548 ดี 
59 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 2547 ดี 
60 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 2546 ดี 
61 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 2544 ดี 
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ล ำ
ดับ ประเภทอำคำร ชื่อแบบอำคำร ปีที่ได้รับ

จัดสรร สภำพ 

62 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 2542 ดี 
63 ห้องน้ า - ห้องส้วม ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 2539 ดี 
64 อาคารปฏิบัติการ อาคารฝึกงานแบบ 102/27 (ตอกเข็ม) 2548 ดี 
65 อาคารปฏิบัติการ อาคารฝึกงานแบบ 102/27 (ตอกเข็ม) 2539 ดี 
66 อาคารพยาบาล อาคารพยาบาล 2548 ดี 
67 อาคารพยาบาล อาคารพยาบาล 2539 ดี 
68 อาคารเรียน อาคารเรียนแบบ 216 พ. ปรับปรุงพร้อมทางลาด 2550 ดี 
69 อาคารเรียน อาคารเรียนแบบ 216 พ. ปรับปรุงพร้อมทางลาด 2546 ดี 
70 อาคารเรียน อาคารเรียนแบบ 216 พ. ปรับปรุงพร้อมทางลาด 2539 ดี 
71 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม แบบ 100/27 2556 ดี 
72 อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม แบบ 100/27 2540 ดี 
73 บ้านพักผู้บริหาร บ้านพักครู แบบ 207 2560 ดี 
74 บ้านพักผู้บริหาร บ้านพักครู แบบ 207 2539 ดี 
75 โรงหุงต้ม โรงหุงต้มและประกอบอาหาร 2539 ดี 
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6. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
      1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล อยู่ที่
หมู่ 9 ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 11 กิโลเมตร  มีประชากร 
ประมาณ 15,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ลักษณะภูมิประเทศ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตหมู่บ้านทุ่งแคและเขตต าบลบ้านโตก 
   ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนอีโดกวังจาน 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนเพชรบูรณ์ - นายม 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่บ้านสะแกงาม 
  2) อาชีพหลักของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ทุ่งนาและสวน
มะขามหวาน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีที่รู้จักคือ อุ้มพระด าน้ า แข่งเรือยาว วันออกพรรษา ฟัง
เทศมหาชาติที่วัดมหาธาตุ   และประเพณีปิดทองพระประจ าปี ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ จบการ ศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลักของผู้ปกครอง คือ อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.67 รายได้ โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 30 ,000 บาทต่อปี จ านวน คนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 3 คน 
  3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   โอกาสของโรงเรียน 
  1. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ ท าให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามความพิการของนักเรียน 
  2. ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษาให้กับคน 
พิการ โดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านงบประมาณและสิ่งของ ใน
การจัดกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นที่ยอมรับ 
  3. ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ได้ให้โอกาสโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการงานอาชีพ 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องในศักยภาพ ของนักเรียนพิการ 
  4. ชุมชนและ หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนท า
ให้โรงเรียนได้รับการพัฒนานอกเหนือจากรัฐจัดสรรงบประมาณมาให้ 
  ข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  1. ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีความรู้ในการฟ้ืนฟูบ าบัดเด็กพิการ ท าให้นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเมื่อนักเรียนกลับไปเยี่ยมบ้าน 
  2. ผู้ปกครองส่วนมากมีอาชีพรับจ้างและเป็นเกษตรกร มีรายได้น้อย ท าให้นักเรียนไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษาจากผู้ปกครองเท่าท่ีควร เพราะต้องใช้แรงงานของนักเรียนในการท างาน 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานในหน้าที่หลายด้านท าให้มีเวลาน้อยในการ
จัดเตรียมงานด้านการเรียนการสอน 
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 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)  
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 พันธกิจหลักของโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการ 
 2. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้งานอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการ ครอบครัว หรือท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
  5. พัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 7. เพ่ิมเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน ในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย ครอบคลุมพ้ืนที่บริการและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงอย่างท่ัวถึง 
 

 เป้ำประสงค์ของโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ (Objective) 
 1. คนพิการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึงด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
 2. คนพิการได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการศึกษา ด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพมีทักษะเฉพาะทาง มีคุณภาพและ
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 
 4. ระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ มีคุณภาพและสอดคล้องเหมาะสมกับความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 
 5. ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
 

 นโยบำย 
 1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. สร้างโอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 
 3. ปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
 4. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน หรือชุมชนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 5. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
 6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ 
 7. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  
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งานทะเบียนรับนักเรียน 

 

นางธนัตกัญจน์ เนตรทิตย ์

งานนิเทศการศึกษา 

นางวนิดา  จิตรอาษา 
นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ ์

 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และงาน IEP 

นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ์ 

 
 

งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ ์

 

งานพัฒนางานอาชีพ 

 

นางวนิดา  จิตรอาษา 
 

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
นางสาวนิราวรรณ  โยธชัย 
นางสาวรพีพรรณ  โพธ์เงิน 
นางสาวเพ็ญนภา  วันศร ี

งานทะเบียน-วัดผล 
นางสาวอุมาพร  ปรกอบนันท์ 

นางสาวนัชญา  มั่นบัว 

นางสาวอรนลิน  จนิะฝั้น 

ผู้อ านวยการ 

 

นางวนิดา  จิตรอาษา 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

งานประกันคุณภาพ 

นางวนิดา  จิตรอาษา 
นางสาวจันทร์จิรา  พุธเจริญ 
นางสาวอุดมลักษณ์  สุขม่วง 

งานธุรการกลุ่มวิชาการ 

 

นางสุรีรัตน์  เป้าทองค า 

งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

นางสาวจันทร์จิรา พุทธเจริญ 
นางวรณัณ  ผาดี 

งานเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ  

นางวนิดา  จิตรอาษา 
 

งานกิจกรรมนกัเรียน 

 

นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ ์

 
 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

นางวรรณรัตน ์ ลังกาวงศ์ 

นางสาวรพีพรรณ  โพธิ์เงิน 
 

งานห้องสมุด 

 

นางอัญญารัตน์  สายเพชร์   

งานจัดการเรียนการสอน 
 

นางธนัตกัญจน์ เนตรทิตย ์

 

งานแนะแนวการศึกษาและ
สังคมสงเคราะห ์

นางสุรีรัตน์  เบ้าทองค า 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 
 

สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
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1.โครงกำร/กิจกรรมที่ฝ่ำยวิชำรับผิดชอบ 

 
ข้อสรุปจำกตำรำง 

จากตารางข้อมูล โครงการ/กิจกรรมโครงการโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้รับงบประมาณ
ด าเนินการสูงสุด 47,475 บาท คิดเป็นร้อยละ100 ของฝ่ายที่ได้รับงบประมาณ และ โครงการนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว 
(อนุบาล) ต่ าสุด  1,000 บาท  คิดเป็นค่าร้อยละ 100 ของฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
1 โครงการส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
16,000 นางสาวนิราวรรณ   โยธชัย 

2 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 47,475 นางธนัตถ์กัญจน์  เนตรทิพย์ 
3 โครงการนิเทศการเรียนการสอน 3,000 นางวนิดา  จิตรอาษา 
4 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนครูสู่ผู้เรียน 10,000 นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ์ 
5 โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 10,000 นางวรณัน  ผาดี 
6 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร 6,000 นางสาวอุมาพร  ประกอบนันท ์
7 โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีงานท าตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
งบนอก นางยุพิน  นนท์อามาตย์ 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งบนอก นางสุรีรัตน์  เบ้าทองค า 

9 โครงการ กิน เล่น เต้น วาด (อนุบาล) 1,500 นางสาวสุนารี  นุ่นโต 
10 โครงการนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว (อนุบาล) 1,000 นางสาวจันทร์จิรา พุทธเจริญ 

11 โครงการห้องเรียนสองภาษา (อนุบาล) 2,000 นางผกาวรรณ  ระดีรมย์ 
12 โครงการวาดสวย  ยิ้มใส อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (อนุบาล) 1,500 นางสาวสุนารี  นุ่นโต 
13 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 40,000 นางวนิดา  จิตรอาษา 
14 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ์ 
15 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5,000 นางสุรีรัตน์  เบ้าทองค า 

รวม 148,475.25  
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กราพแสดงจ านวนการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

สถิติการเข้าใช้ 2561 สถิติการเข้าใช้ 2562 สถิติการเข้าใช้ 2563

 2. แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน สถิติกำรใชป้ ี

 2561 
สถิติกำรใชป้ ี

 2562 
สถิติกำรใชป้ ี

 2563 

1 จุดเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว 209 215 228 
2 จุดเรียนรู้สวนแก้วมังกร 187 196 201 
3 จุดเรียนรู้การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 213 224 231 
4 จุดเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และพันธุ์เนื้อ 216 225 238 
5 จุดเรียนรู้การปลูกข้าว (แปลงนาสาธิต) 189 203 2055 
6 จุดเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า 218 226 231 
7 จุดเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช 216 225 235 
8 จุดเรียนรู้การปลูกไม้ผล 212 227 236 
9 จุดเรียนรู้การสีข้าว 195 226 232 
10 จุดเรียนรู้การท าอิฐตัวหนอน 179 184 208 
11 จุดเรียนรู้การท าอาหารพื้นเมือง และขนมพ้ืนเมือง 212 228 236 
12 จุดเรียนรู้การท าดอกไม้ประดิษฐ์ 216 219 228 
13 จุดเรียนรู้การเย็บผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้า 216 229 241 
14 จุดเรียนรู้การท าขนมอบ 216 229 235 
15 จุดเรียนรู้งานสหกรณ์ร้านค้า 227 235 240 
16 จุดเรียนรู้งานตัดผมชาย 179 184 218 
17 จุดเรียนรู้งานเสริมสวยหญิง 186 192 218 
18 จุดเรียนรู้กังหันลม โสตเพชรบูรณ์ ๑ 179 184 205 
19 ห้องเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ๘๐ พรรษามหาราชิน ี 188 196 214 
20 ห้องสมุด 227 235 237 
21 ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE  179 184 201 
22 ห้องส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทักษะการเรียนรู้ 189 194 238 
23 ห้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 192 216 233 
24 สวนพฤกษศาสตร์ 189 202 219 
 ร้อยละ 87.23 89.65 91.34 
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 3. แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน สถิติกำรใช้/ปี 
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ บ้านหนองนารี  2 
2 พุทธอุทยานเพชรบุระ 2 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1 
4 หอวัฒนธรรม นครบาลเพชรบูรณ์ 1 
5 ศาลหลักเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์หอประวัติศาสตร์เพชรบุระ 1 
6 วัดช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 
7 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 
8 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริน 1 
9 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 1 
10 พระราชวังบ้านปืน 1 
11 บึงฉวาก สุพรรณบุรี 1 
12 กลุ่มอาชีพอิฐประสาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 
13 กลุ่มอาชีพตะกร้าจากปอแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 
14 กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 
15 กลุ่มอาชีพดอกไม้กระดาษสา อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 
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ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2561 - 2563

2561 2562 2563
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30.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ องักฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2561-2563

2561 2562 2563

4. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (NT) 
  4.1 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 – 2563 

ความสามารถ 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
ด้านภาษา 45.2 58.07 47.46 
ด้านค านวณ 17.00 59.43 40.47 
ด้านเหตุผล 30.00 - - 
รวมความสามารถทั้ง  
3 ด้าน 

27.4 58.75 43.96 

 
 
 

 

 

 

  

  

5. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (O - NET) 
  5.1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 – 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ภาษาไทย 21.6 20.17 16.00 
คณิตศาสตร์ 20 20 15.00 
วิทยาศาสตร์ 25.7 28.33 22.15 
ภาษาอังกฤษ 18.5 25 24 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ องักฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2561-2563

2561 2562 2563

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2561-2563

2561 2562 2563

 5.2  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2563 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ภำษำไทย 29.67 28.5 23.33 
คณิตศำสตร์ 20 27 24.00 
วิทยำศำสตร์ 23.33 17.13 26.5 
ภำษำอังกฤษ 25.67 18.5 25.67 

 
 
       

 

 
 
 

5.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 – 2563 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ภำษำไทย 19.36 17.28 27.5 
คณิตศำสตร ์ 13.21 14.17 17.47 
วิทยำศำสตร์ 22.74 20.44 23.8 
สังคมศึกษำ 19 18.67 30.33 
ภำษำอังกฤษ 20.54 19.17 18.33 
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นางวนิดา  จิตรอาษา 

รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

นางสาวราตรี  สุทธหลวง 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

งานแผนงาน/โครงการ 

จัดท าแผนปฏิบัตกิารและคู่มือ 

 

นางสาวอรนลนิ  จินะฝ้ัน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

นายมงคล  จติรอาษา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

นางสุธิตา  ราชพรม 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

งานพัสดุและสินทรัพย ์

 

งานการเงนิและบัญช ี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นางสุธิตา   ราชพรม 

นางสาวพิมพร์พี  แกว้สุข 

นางสาวธิดารัตน ์เต็มใจ 

นางนารีรัตน ์ หรัญรัตน ์

นางยุพนิ  นนทอ์ามาตย ์

นางสาวพิมพร์พี แกว้สุข 

นางสาวภรภทัร  วังภสูทิธ์ิ 

นางภรธิดา  อินาวัง 

นางสาวธิดารัตน ์ เต็มใจ 

แผนภูมิปฏบัิตงิานกลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ 
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แนวคิด 
 การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการมีความคล่องตัว  โปร่งใสตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหาร
งบประมาณ  แบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายได้
จากการบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 
 
พันธกิจกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 1. จัดท าแผนขอตั้งงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ล่วงหน้า  
 2. จัดท าแผนปฏิบัติงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา 
 3. จัดหาพัสดุ ท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
 4. จัดท าเอกสาร ให้บริการ การบริหารการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา 
 5. จัดระดมทุน ทรัพยากรทางการศึกษา 
  
โครงกำร/กิจกรรมที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ โครงการ 
1 โครงการพัฒนาการบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ 
2 โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
3 โครงการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 1 
ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณา 
1 . 1  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง
วิชาการของผู้เรียน 
 

1. โครงการส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษามือในการสื่อสาร 

83.00 
 

91.44 
 

2. โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมี
งานท าตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

83.00 87.60 

3. โครงการเปิดโอกาสทางการศึกษา
นักเรียนพิการ 

83.00 90.60 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต 

83.00 90.05 

5. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

83.00 91.80 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

6. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

ดี 
 

ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญา 

86.00 100 

8. โครงการตามแนวพระราชด าริ 
 

86.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

9. โครงการกิจกรรมส่งเสริม   
การเรียนการสอนนักเรียนพิการซ้อน 
 

86.00 90.00 

ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรในปีกำรศึกษำ 2564 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

10. โครงการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

83.00 90.02 

11. โครงการส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่าง
สร้างสรรค ์

83.00 96.00 

12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

83.00 87.91 

13. โครงการการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร 

83.00 100 

14. โครงการกิน เล่น เต้น วาด 83.00 84.00 
15. โครงการห้องเรียนสองภาษา 
 

83.00 83.50 

16. โครงการนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว 83.00 95.00 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

17. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

83.00 85.95 

18. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

83.00 91.22 

19. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

83.00 85.76 

20. โครงการส่งเสริมความสามารถ
ด้านกีฬา 

83.00 87 

21. โครงการไหว้สวย ยิ้มใส อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

83.00 97.50 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

22. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

83.00 100 

23. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

83.00 92.00 

24. โครงการส่งเสริมความรู้สู่
อาเซียน 

83.00 84.87 

25. โครงการนิเทศการศึกษา 83.00 96.55 
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กลยุทธ์ที่ 3 
ปรับโครงสร้ำงและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
รองรับกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

26. โครงการพัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ 

ดี 
 

ดีเลิศ 

27. โครงการพัฒนางานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

ดี 
 

ดีเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริม สนับสนุน กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้เพื่อ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

28. โครงการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

83.00 
 

87.49 
 

29. โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนครูสู่ผู้เรียน 
 

86.00 
 

100 

กลยุทธ์ที่ 5 เร่งผลิต พัฒนำและจัดระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

30. โครงการพัฒนาครู บุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

90.00 ๙๘ 

31. โครงการส่งเสริมขวัญก าลังใจครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

98 100 

กลยุทธ์ที่ 6 
พัฒนำระบบกำรจัดสรรงบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำส ำหรับ 
คนพิกำร 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

32. โครงการพัฒนางานยานพาหนะ ดี 
 

ดีเลิศ 

33. โครงการพัฒนาการบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์ 

ดี 
 

ดีเลิศ 

34. โครงการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 

ดี 
 

ดีเลิศ 

35. โครงการระดมทุนและทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

ดี 
 

ดีเลิศ 

 36. โครงการพัฒนางาน
สาธารณูปโภค 
 
 

ดี 
 

ดีเลิศ 
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สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร  
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 มีทั้งหมด 43 โครงการ   

1. ผลการด าเนินโครงการสูงกว่าเป้าหมาย  42  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.67 
2. ผลการด าเนินโครงการเท่ากับกว่าเป้าหมาย - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0 
3. ผลการด าเนินโครงการต่ ากว่าเป้าหมาย  ไม่มีโครงการต่ ากว่าเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ0 
4. ไม่ได้ด าเนินโครงการ  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  2.32 

 
 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 7 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรโดยกำรมีส่วนร่วม 
ของทุกภำคส่วน 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

37.โครงการสานพลังประชารัฐ 83.00 86.60 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

38. โครงการพัฒนางานธุรการ 
 

ดี 
 

ดีเลิศ 

39. โครงการพัฒนางานชุมชน
สัมพันธ์ 

ดี 
 

ดีเลิศ 

40. โครงการนิเทศ ก ากับติดตาม
และประเมินผลกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ดี 
 

ดีเลิศ 
 

41. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 
 

ดี 
 

ดีเลิศ 

42. โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ 

86.00 100 

43. โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 

86.00 
 

97.15 
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งบประมำณโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
กลยุทธก์ำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร งบประมำณ 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 6,000 
 

2. โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีงานท าตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งบนอก 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ใส่ใจสุขภาพจิต พิชิตโรค 

32,586 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 23,000 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

15,900 

6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 5,000 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร งบประมำณ 
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการ
ของผู้เรียน 

7. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

16,000 

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

153,510 

9.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร 6,000 
10. โครงการกินเล่น เต้น วาด 1,500 
11. โครงการห้องเรียนสองภาษา 2,000 
12. โครงการนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว 1,000 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

13. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

15,500 

14.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

3,000 

15.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2,000 
16.โครงการไหว้สวย ยิ้มใส อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

1,500 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร งบประมำณ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน (ต่อ) 

17. โครงการหอนอนน่าอยู่ 11,000 

18. โครงการปลอดภัยวัยใส อาสาป้องกัน
อุบัติเหตุ 

16,070 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

19. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 

20. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 47,475 

21.โครงการนิเทศการศึกษา 3,000 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรรองรับกำรจัด
กำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร งบประมำณ 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

22. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

3,000 

23. โครงการพัฒนางานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

1,500 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้
เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร งบประมำณ 
มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

24. โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

10,000 

25. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนครูสู่ผู้เรียน 

10,000 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร งบประมำณ 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

26. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 86.00 
 

27. โครงการส่งเสริมขวัญก าลังใจครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

86.00 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร งบประมำณ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน (ต่อ) 

17. โครงการหอนอนน่าอยู่ 11,000 

18. โครงการปลอดภัยวัยใส อาสาป้องกัน
อุบัติเหตุ 

16,070 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

19. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 

20. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 47,475 

21.โครงการนิเทศการศึกษา 3,000 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรรองรับกำรจัด
กำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร งบประมำณ 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

22. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

3,000 

23. โครงการพัฒนางานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

1,500 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้
เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร งบประมำณ 
มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

24. โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

10,000 

25. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนครูสู่ผู้เรียน 

10,000 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร งบประมำณ 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

26. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 86.00 
 

27. โครงการส่งเสริมขวัญก าลังใจครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

86.00 
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กลยุทธ์ที่ 6 
พัฒนำระบบกำรจัดสรรงบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
ส ำหรับคนพิกำร 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร งบประมำณ 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

28. โครงการพัฒนางานยานพาหนะ 4,000 
29. โครงการพัฒนาการบริหารพัสดุและ 
สินทรัพย์ 

2,000 

30. โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน 2,000 
31. โครงการระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

7,178 
 

32. โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค 5,000 

กลยุทธ์ที่ 7 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรโดยมีส่วนร่วมของ 
ทุกภำคส่วน 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด โครงกำร งบประมำณ 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

33. โครงการพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ 1,000 
 

34. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

6,125 

35. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 34,000 
 

36. โครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติภายในสถานศึกษา 

12,600 
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งบประมำณที่ได้รับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  

 

 

 

แหล่งงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับ งบประมำณที่ใช้
ไป 

หมำยเหตุ 
บำท สตำงค์ 

งบเงินอุดหนุน     
1. รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.1 ค่ำใช้จ่ำยพ้ืนฐำนทำงตรง(base 
line) 
    -  ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
    -  ค่ำสำธำรณูปโภค 
1.2 ค่ำใช้จ่ำยสมทบ (top-up) 
    -  ค่ำสำธำรณูปโภค 
    -  ค่ำอำหำร 

4,307,890 - 4,307,890  

2. รำยกำรค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 55,050 - 55,050  
3. รำยกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 90,075 - 90,075  

4. รำยกำรค่ำหนังสือเรียน 116,652 - 116,652  

5. รำยกำรค่ำเครื่องแบบนักเรียน 110,280 - 110,280  

เงินมูลนิธิอนุเครำะห์คนหูหนวกในพระ
บรมรำชินูปถัมภ์ 

20,000 - 20,000  

เงินสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนโตก 

5,000 - 5,000  

    โครงกำรว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต 20,000 - 20,000  
งบบุคลำกร 5,340,220 - 5,340,220  

งบด ำเนินงำน 6,620,104 16 6,436,162.92  
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งบประมำณที่ได้รับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

 

 

 
แหล่งงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับ งบประมำณที่ใช้

ไป 
หมำยเหตุ 

บำท สตำงค์ 
งบเงินอุดหนุน     

1. รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.1 ค่ำใช้จ่ำยพ้ืนฐำนทำงตรง(base 
line) 
    -  ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
    -  ค่ำสำธำรณูปโภค 
1.2 ค่ำใช้จ่ำยสมทบ (top-up) 
    -  ค่ำสำธำรณูปโภค 
    -  ค่ำอำหำร 

2,764,550 - 2,764,550  

2. รำยกำรค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 34,615 - 34,615  
3. รำยกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 57,370 - 57,370  
4. รำยกำรค่ำหนังสือเรียน 140,545 - 140,545  
5. รำยกำรค่ำเครื่องแบบนักเรียน 70,190 - 70,190  
เงินมูลนิธิอนุเครำะห์คนหูหนวกในพระ

บรมรำชินูปถัมภ์ 
20,000 - 20,000  

เงินสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนโตก 

5,000 - 5,000  

    โครงกำรสุนทรียภำพในด้ำนศิลปะ 
ดนตรี กีฬำ 

40,000 - 40,000  

    โครงกำรว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต 20,000 - 20,000  
งบบุคลำกร 5,699,312 - 5,374,367.87  

งบด ำเนินงำน 5,394,919 32 5,377,786.78  
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งบประมำณที่ได้รับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

 
 

 
 

แหล่งงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับ งบประมำณที่ใช้
ไป 

หมำยเหตุ 
บำท สตำงค์ 

งบเงินอุดหนุน     
1. รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.1 ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำนทำงตรง(base 
line) 
    -  ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
    -  ค่ำสำธำรณูปโภค 
1.2 ค่ำใช้จ่ำยสมทบ (top-up) 
    -  ค่ำสำธำรณูปโภค 
    -  ค่ำอำหำร 

3,035,360 - 3,035,360  

2. รำยกำรค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 38,720 - 38,720  
3. รำยกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 67,440 - 67,440  

4. รำยกำรค่ำหนังสือเรียน 161,541 - 161,541  

5. รำยกำรค่ำเครื่องแบบนักเรียน 79,100 - 79,100  

งบลงทุน(ค่ำปรับปรุงพัฒนำ ) 2,700,800 - 1,743,171 
หจก.ย่งเส็ง
โฮมมำร์ท 

เงินเหลือจ่ำย 
957,629 

 
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์) 302,820 - 302,820  

งบบุคลำกร 5,855,480 - 4,842,857.63  
งบ ำเนินงำน 4,848,232 - 4,848,232  
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สำรสนเทศกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 
 

โครงสร้ำงกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำงสำวอรนลิน  จินะฝั้น
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์

นำงสำวรำตรี   สุทธหลวง
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นำงสำววิภำพร   ชำลีชำติ

ครูช ำนำญกำร

หน้ำที่

- .งานวินัยและรักษาวินัย

- .งานวิทยฐานะ

- งานเลื่อนเงินเดือน

- งานนิเทศ/ประเมินผล
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ

- งานแผนงาน/วางแผน
อัตราก าลัง

- งานพัสดุฝ่าย

นำยประเสริฐศักด์ิ  แสงอยู่

ครูผุ้ช่วย

หน้ำที่

- งานสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง

- งานนิเทศประเมินปลลูกจ้าง
ประจ าและลูกจ้างข่ัวคราว

- งานมุฑิตาจิต/เกษียณอายุ
ราชการ

- งานบริการและงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

- งานแฟ้มประวัติข้าราชการ

- งานตรวจการจ้างลูกจ้าง

- งานโครงการฝ่าย

นำงปรินโญ  ยิ้มแย้ม

ครู คศ.1

หน้ำที่

- งานใบประกอบวิชาชีพ

- งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ-์

- งานบริการฝ่ายและงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย

- งานคัดสรรบุคลากรเพื่อรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ

- งานคณะกรรมการสถานศกึษา

งานสารบรรณฝ่าย

- งานบัตรประจ าตัวข้าราชการ
และบุคลากร

- สรุปงานฝ่าย

นำงสำวณัฐธีรำ   เชื้อปุย

พนักงำนรำชกำร

หน้ำที่

- งานธุรการฝ่าย

- งานประชาสัมพันธ์และวัน
เกิด

- งานบริการและอื่น ๆ  ที่
ได้รับมอบหมาย

- งานลงเวลาปฏิบติัราชการ

- งานสุรปวันลา

นำงสำวสุนำรี  นุ่นโต

พนักงำนรำชกำร

หน้ำที่

- งานพัฒนาบุคลากร

- งานสร้างขวัญก าลังใจ

- งานหนังสือรับรอง

งานแผนปฏิบัติการฝ่าย

- งานบริการและอืน่ที่
ได้รับมอบหมาย



ห น ้ า  | 40 
 

แนวคิด 
 การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการวางนโยบาย การวางแผน วางระเบียบและ
ข้อบังคับเก่ียวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งนี้ก็เพ่ือให้ได้ประโยชน์และการรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรด้านมนุษย์ ( Human Resources) ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ กระบวนการที่ว่านี้ จึงรวมหน้าที่ต่างๆ ทั้งหมด ตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานจนกระทั่ง
ออกจากงาน 
 
พันธกิจ  

1. ด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบ
ความต้องการของโรงเรียน 

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ ให้
เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ  มีความม่ันคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารจัดการองค์การตามรูปแบบการกระจายอ านาจสู่
สถานศึกษา โดยโรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารงานกิจกรรมนักเรียน โดยมีผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้บริหารโรงเรียน ภายใต้การบริหารงานของโรงเรียนทั้ง 5 
ฝ่าย 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่ งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนามีความรู้  ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ปรัชญำกำรบริหำรงำนบุคคล 
“พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างขวัญก าลังใจ” 

วิสัยทัศน์กำรบริหำรงำนบุคคล 
 “มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความมั่นคง  ก้าวหน้าในวิชาชีพมีขวัญก าลังใจ
และมุ่งมั่นสู่ครูมืออาชีพ” 
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วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองตอบความต้องการของโรงเรียน 
 2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ  
ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 4.   เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ขอบข่ำยภำรกิจ 
 1.  งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  2.1  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
   2.1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
   2.1.2 การบริหารอัตราก าลัง 
   2.1.3  การเกลี่ยอัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
  2.2 งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 3.  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  3.1 งานสรรหาและบรรจุ 
   3.1.1  การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
   3.1.2 การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
  3.2  งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2.1 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2.3 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
   3.2.5 การรักษาราชการแทน 
  3.3 งานออกจากราชการ 
   3.3.1 การเกษียณอายุราชการ 
   3.3.2 การลาออกจากราชการ 
   3.3.3 การให้ออกจากราชการกรณีอ่ืน ๆ  (ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ)
   3.3.4  การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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 4.  กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  4.1  งานบ าเหน็จความชอบ 
  4.2 งานทะเบียนประวัติ 
  4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  4.4 งานบริการบุคลากร 
   4.4.1  การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
   4.4.2 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   4.4.3 การขอหนังสือรับรอง 
   4.4.4 การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ 
   4.4.5 การขออนุญาตลาอุปสมบท 
   4.4.6 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
   4.4.7 การขอพระราชทานเพลิงศพ 
 5.  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
  5.1  งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
    5.1.1 การฝึกอบรม 
    5.1.2 การศึกษาต่อ 
  5.2 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  5.3 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
    5.3.1 การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
    5.3.2 การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
  5.4  งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
 6.  กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
  6.1 งานวินัย 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบ
คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มีความรู้ความสามารถ มีขวัญ
ก าลังใจ ท าให้นักเรียนพิการได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

โครงกำร/กิจกรรมที่รับผิดชอบ 
ที ่ โครงการ 
1 โครงการพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
2 โครงการสร้างขวัญก าลังใจ 
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สำรสนเทศกลุ่มบรหิำรทั่วไป 
 

โครงสร้ำงกลุ่มบริหำรทั่วไป 

นำงสำวอรนลิน จินะฝั้น 
ผู้อ านวยการ 

นำยมงคล  จิตรอำษำ 
รองผู้อ านวยการ 

นำยศีลวัต  โคตรพรม 
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

ว่ำที่ ร.ต.รำเมศร์ สุขเป็งทวี 
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

นำยประยงค์  รำชพรม 
งานยานพาหนะ 

นำงสิรำภัทณ์  สมนำแซง  
งานชุมชนสัมพันธ์ 

นำยศีลวัต  โคตรพรม 
งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

นำยประยงค์  รำชพรม 
งานรักษาความปลอดภัยภายในอาคารเรียน 

นำยพรสวัสดิ์  นนท์อำมำตย์ 
งานสาธารณูปโภค ประปา-ไฟฟ้า 

นำงสำวเบญจพร พรมด่วน 
งานธุรการโรงเรียน 
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พัฒนาระบบงาน บริการประทับใจ เทคโนโลยี-สารสนเทศทันสมัย พัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สภาพแวดล้อม เพียบพร้อมงานอาชีพนักเรียน 
 

 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพ่ือตอบสนองการด าเนินงานภายในโรงเรียน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย

ส าหรับนักเรียน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่ต่อชุมชนให้มีความเข้าใจ

และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. ส่งเสริมสนับสนุนงานโภชนาการส าหรับนักเรียนประจ าให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับนักเรียน 
6. พัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนงานอาชีพของนักเรียนให้หลากหลายและน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
 

 
1. เพ่ือให้มีการบริการจัดการอย่างเป็นระบบเพ่ือตอบสนองการด าเนินงานภายในโรงเรียน 
2. เพ่ือให้มีการใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยในการจัดการเรียน การสอนและการ

บริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้มีการจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยส าหรับนักเรียน 
4. เพ่ือให้มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร เผยแพร่ต่อชุมชนให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ

จัดการศกึษา 
5. เพ่ือให้งานโภชนาการส าหรับนักเรียนประจ ามีคุณภาพและเหมาะสมกับนักเรียน 
6. เพ่ือให้งานบริการมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
7. เพ่ือให้นักเรียนมีงานอาชีพที่หลากหลายและน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
 

  

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้ำประสงค ์
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งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
 1. นายศีลวัต โคตรพรม ต าแหน่ง ครูคศ.1   หัวหน้างาน 
 2. นางสาวโยธการ์  แสนโคก ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. ส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
2. วางแผน ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาใช้ใน 

การบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้งานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
4. สนับสนุนให้บุคลากรน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนา

การศึกษา 
5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
7. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ

กระบวนการเรียนรู้และเหมาะสมกับงาน 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งำนธุรกำรโรงเรียน 
 นางสาวเบญจพร  พรมด่วน ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ  
 มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมายแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาจน าเอา

เทคโนโลยีมาใช้การด าเนินงานให้เหมาะสม 
3. รับ – ส่ง เอกสารผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-OFFICE) ให้ทันเวลาและรวดเร็ว 
4. รับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ 
5. ด าเนินงานธุรการตามก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
 1. ว่าที่ ร.ต.ราเมศร์  สุขเป็งทวี ต าแหน่ง  ครู คศ.2  หัวหน้างาน 
  2. นายวีระพงค์   พิมพกันต์ ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3. นายชุมพร โสดา  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
1. ดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษา อาคารสถานที่ให้ใช้ได้เสมอ 
2. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
3. จัดท าโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
4. ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้สวยงามร่วมกับครู บุคลากรและนักเรียน 
5. ดูแล ซ่อมแซม รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียน 
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6. ดูแลอาคารสถานที่บริเวณหอนอน บ้านพักครู นักการภารโรง โรงอาบน้ าห้องน้ าและห้องส้วม 
7. ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับให้เกิดความร่มรื่นสวยงามภายในบริเวณโรงเรียน 
8. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ และกลุ่มวิชาที่เก่ียวข้องกับการใช้สถานที่ 
9. ด าเนินการปรับปรุงตามโครงการต่างๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถานที่ 
10. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในเรื่องการใช้อาคารเรียนหรือห้องเรียน 
11. จัดท าและดูแลแหล่งระบายน้ าภายในโรงเรียน 
12. สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งำนยำนพำหนะ 
       1. นายประยงค์   ราชพรม ต าแหน่ง  ครู คศ.1    หัวหน้างาน 
 2. นายธนวัฒน์   ลีลา    ต าแหน่ง  พนักงานราชการ     ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
1. ตรวจสภาพยานพาหนะให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
2. รับรายงานความช ารุดจากพนักงานขับรถ แล้วน าเสนอหัวหน้ากลุ่ม และผู้บริหาร 
3. ท าการรักษาและซ่อมบ ารุงเบื้องต้นให้ยานพาหนะมีสภาพพร้อมใช้ 
4. อ านวยความสะดวกด้านบริการ การดูแลรักษารถยนต์ 
5. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถตามค าสั่งของโรงเรียน 
6. ก่อนใช้ยานพาหนะให้บันทึกขอใช้รถยนต์เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งำนชุมชนสัมพันธ์ 

1. นางสิราภัทณ์   สมนาแซง   ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย      หัวหน้างาน 
2. นางสาวรภัสสา    มณีโชติ ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

  3. นางสาวปิยะนันท์  เมืองกลาง  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 

 ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

 มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา 
 2. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษากับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 3. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. ประสานงานกับครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานในการจัดการศึกษา 
 5. ส ารวจความพึงใจของครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานในการจัดการศึกษา 
     6. ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของ
สถานศึกษา 
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 7. ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และ 
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความจ าเป็นของสถานศึกษา 
 8. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้าง
ภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 9. ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 10. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ  อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
 11. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                                                

 
งำนสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ 
 1. นายศีลวัต  โคตรพรม           ต าแหน่ง  ครคูศ.1  หัวหน้างาน 
 2. นางสาวรภัสสา  มณีโชติ ต าแหน่ง  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3. นายธนวัฒน์  ลลีา   ต าแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. จัดงานประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 
2. รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ 
3. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 
4. จัดระบบงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง 
5. จัดด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 
6. ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมภายในโรงเรียน ให้บุคลากรภายในโรงเรียน

และชุมชนได้รับทราบ 
7. ท าหน้าที่ปฏิคมให้การต้อนรับและให้ความสะดวกกับผู้ที่มาเยือน 
8. สรุปรายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมา 
 

งำนรักษำควำมปลอดภัยภำยในอำคำรเรียน 
 1. นายประยงค์  ราชพรม ต าแหน่ง  ครู คศ.1  หัวหน้างาน 
 2. นายวีระพงค์  พิมพกันต์   ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 

1. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร 
2. แต่งตั้งบุคลากรดูแลและรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ 
3. จัดท าป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย 
4. จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
5. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในส่วนต่าง ๆ ของ

อาคารอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ 
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 5.1 โครงสร้าง ส่วนประกอบของอาคารเรียนและอาคาประกอบ เช่น คาน ฝ้า เพดาน พ้ืน 
หลังคา เสา ราวบันได ประตู หน้าต่าง กันสาด รางน้ า และท่อน้ าฝน 

 5.2 ครุภัณฑ์ อาทิ ถังน้ ายาดับเพลิง โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ กระดานด า ไวท์บอร์ด 
 5.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ สายไฟ ปลั๊กไฟ พัดลม 
 5.4 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องสมุด โรงฝึกงาน 
 5.5 ห้องน้ า ห้อมส้วม 
6. ในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของอาคาร ให้รายงานผู้บังคับบัญชา และรายงานให้

ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบ และด าเนินการแก้ไข 
7. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ด าเนินการตามแผนฉุกเฉินส าหรับสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งำนสำธำรณูปโภคประปำ-ไฟฟ้ำ 
 1. นายพรสวัสดิ์  นนท์อามาตย์ ต าแหน่ง ครู คศ.2  หัวหน้างาน 
 2. ว่าที่ ร.ต.ราเมศร์  สุขเป็งทวี ต าแหน่ง ครู คศ.2   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 3. นายธนวัฒน์  ลีลา  ต าแหน่ง พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
 มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำยต่อไปนี้ 
 1. จัดเตรียมน้ าอุปโภค-บริโภค ให้กับนักเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ 
 2. แก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ใช้ในงานสาธารณูปโภค และเครื่องสูบน้ า 
 3. ควบคุมการปิด-เปิด น้ า ตลอดทั้งเครื่องสูบน้ าให้เป็นเวลา 
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการน้ าอุปโภค-บริโภค 
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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โครงสร้ำงกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนประจ ำ 

สำรสนเทศฝ่ำยบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนประจ ำ 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียนประจ า 

นางสาวทวี  แสนนนท ์

งานระบบดูแลนักเรียน 
นางสาวทวี  แสนนนท ์

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
นางชรัญญา ทีแสงแดง 

งานนักเรียนประจ า 
นายวณสิิทธิ์  เกษศรีไพร 

งานอาหารและโภชนาการ 
นางสาวธนะรัตน์  ศรีเสมอ 

งานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ 
นางสาวทวี  แสนนนท ์

งานกีฬาและนันทนาการ 
นายธนวัฒน์   ลลีา 

งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 
   นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ 

งานส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน 
   นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ 

งานสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 นางสาววลิาวรรณ    มูลทิ 

  งานนิเทศภายใน และตรวจสอบติดตามและประเมินผล 

       นางสาวทวี    แสนนนท์ 
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วิสัยทัศน์กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนประจ ำ 
 นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  มีระเบียบวินัย  มีน้ าใจ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

พันธกิจกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนประจ ำ 
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเยาวชนคนดีของสังคม 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 
 5. สนับสนุนจัดระบบหอนอน เครื่องอุปโภค ให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
 6.สนับสนุนให้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ และอารมณ์  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

7.ส่งเสริมให้มีการประสานงานและความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาโรงเรียน 

 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้โรงเรียน  ผู้ปกครอง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือชุมชน  มีการท างานร่วมกันโดยผ่า น
กระบวนการท างานที่ชัดเจน 

 

เป้ำหมำยกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนประจ ำ 
นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ข้อบังคับของโรงเรียน มี

สุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมที่ดี  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการนี้มีบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำงำนกิจกำรนักเรียนประจ ำ 
    นางสาวอรนลิน จินะฝั้น  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
    นายมงคล จิตรอาษา ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
    นางสาวชรัญญา ทีแสงแดง ต าแหน่ง ครูคศ.2  กรรมการ 
   นางสาวทวี แสนนนท์ ต าแหน่ง ครูคศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
ขอบข่ำยภำรกิจ 

1) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
2) ก ากับ นิเทศให้งานด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

1. คณะกรรมกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.  นางสาวทว ี  แสนนนท์ ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2             ประธานกรรมการ 
2.  นายวณิสิทธิ ์  เกษศรีไพร ต าแหน่ง ครูค.ศ.1     กรรมการ 
3.  นางชรัญญา  ทีแสงแดง ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1     กรรมการ 
4. นางสาวพรหมภัสสร์   ดีเจ้ยวาระ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
5. นางสาวทว ี  แสนนนท์ ต าแหน่ง ครูค.ศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
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ขอบข่ำยภำรกิจ 
 1.1 ชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครูผู้ปกครองและ
นักเรียนได้เข้าใจ 
 1.2 จัดท าเอกสาร เครื่องมือ ที่ใช้ในการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.3 ประสานงานกับบุคลากร องค์กร หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1.4 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนทุกกลุ่ม 
 1.5 ประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน ร่วมแก้ ร่วมคิด  ร่วมท าด้วยกัน เช่น ให้ตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติดโรคเอดส์ และสื่อลามก ฯลฯ 
 1.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับนักเรียนที่
อยู่ประจ า 
 1.7 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

2. คณะกรรมกำรงำนอนำมัยและส่งเสริมสุขภำพ 
1 .นางสาวทวี  แสนนนท์ ต าแหน่งครูค.ศ. 2   ประธานกรรมการ 

 2  .นางสาวธนะรัตน์      ศรีเสมอ  ต าแหน่งครูค.ศ. 1           กรรมการและเลขานุการ 

ขอบข่ำยภำรกิจ 
 2.1 ประชุม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอนามัย 
 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม ดูแลป้องกันรักษาสุขภาพ พลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์ 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 2.3 จัดหาเวชภัณฑ์ ที่จ าเป็นให้บริการเพียงพอกับปริมาณนักเรียน 
 2.4 รวบรวมสถิติการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และน าเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
 2.5 ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข ในเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน 
 2.6 ติดตามภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนทุกคนและแก้ไขนักเรียนที่เติบโตไม่เป็นตามเกณฑ์ 
 2.7 ตรวจและเก็บข้อมูลสุขภาพ นักเรียน ครู บุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.8 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลในโรงเรียน ในเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง                   
ถูกวิธีและการป้องกันมลพิษ การก าจัดยุง  เป็นต้น 
 2.9 จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียน ครู บุคลากรในเรื่องการต่อต้าน ป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดทุกชนิด การต่อต้านโรคเอดส์ ฯลฯ  
 2.10 วิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนเพ่ือแก้ไข ป้องกัน 
  

3. คณะกรรมกำรงำนนักเรียนประจ ำ 
 1. นายวณิสิทธิ ์  เกษศรีไพร ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1  ประธานกรรมการ  
 2. นายวีรพงษ์  นครศรี  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 3. นายประเสริฐศักดิ์ แสงอยู่  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 4. นางสาวนิราวรรณ โยธชัย  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 

5.นางสาวจันทร์จิรา พุทธเจริญ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 6. นายศีลวัต  โคตรพรม    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 7.นางสาวพิมพ์รพี แก้วสุข  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
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 8. นางสิราภัทณ์  สมนาแซง ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 9. นางสาวระพีพรรณ  โพธิ์เงิน  ต าแหน่ง พนักงานราชการ  กรรมการ 
 10. นายธนวัฒน์  ลีลา  ต าแหน่ง พนักงานราชการ       กรรมการ
 11.นางสาวพรหมภัสสร ์ ดีเจ้ยวาระ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย        กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ขอบข่ำยภำรกิจ 
 3.1 วางแผนงานปกครองนักเรียนประจ าให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของโรงเรียนและ
สอดคล้องกับนโยบาย 
 3.2 แต่งตั้งครูประจ าหอนอน และคณะกรรมการประจ าหอนอนเพ่ือช่วยกันดูแลความเป็นอยู่ของ
นักเรียนทุกหอนอน 
 3.3 ก าหนดกฎระเบียบของหอนอนเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเรียบร้อยภายในหอนอน 
 3.4 ก าหนดระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของครูหอนอน เช่น บันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ครูหอนอน 

3.5 อบรม สั่งสอน ดูแล ตรวจตราความเป็นอยู่ของนักเรียนร่วมกับครูประจ าหอนอน 
 3.6 จัดบริหารที่พักอาศัยส าหรับนักเรียนประจ าเช่นหอนอนมีการตกแต่งภายในและบริเวณภายนอก
ของหอนอนให้สวยงามร่มรื่นน่าอยู่อาศัย 

3.7 รายงานพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์หรือนักเรียนที่มีปัญหาในทุกๆด้านให้หัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียนทราบทุกครั้ง 
 3.8 ดูแลรักษาทรัพย์สินของหอนอนให้ใช้งานได้นานและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
 3.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3.10 จัดท าแบบส ารวจอุปกรณ์ท่ีช ารุดและอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้เพ่ิมเติมหลังจากสิ้นสุดการศึกษาของ
แต่ละหอนอนส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 3.11 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 
          1. น.ส.พรหมภัสสร์     ดีเจ้ยวาระ       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย       ประธานกรรมการ 
 2. นางชรัญญา  หาญค า  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1          กรรมการ 
 

ขอบข่ำยภำรกิจ 
4.1 ประชุม วางแผน ด าเนินงานให้มีการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการนักเรียนในทุกระดับ  

เช่น ระดับโรงเรียน  หอนอน ห้องเรียน กลุ่มเวรประจ าวันที่โรงอาหารและ การดูแลรักษาความสะอาดภายใน
บริเวณโรงเรียนตามจุดต่างๆ ที่ก าหนด 

4.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่และให้ความรู้เรื่องการด าเนินการแบบประชาธิปไตย 
 4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 4.4 ประเมินผลการด าเนินงาน 
 4.5 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
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5. คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
 1. นางชรัญญา   ทีแสงแดง ต าแหน่ง ครูค.ศ.1          ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวพรหมภัสสร์    ดีเจ้ยวาระ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย        กรรมการและเลขานุการ 
 
ขอบข่ำยภำรกิจ 

5.1  วางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
และระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ตลอดจนยกย่องผู้กระท าความดี 

5.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านต่างๆ
เช่น ความรับผิดชอบ การประหยัดและออม ความซื่อสัตย์  ความกตัญญู ความสามัคคี เป็นต้น  

5.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เช่น การปฏิบัติตาม
กฎหมายบ้านเมือง การบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ การบ าเพ็ญประโยชน์  

5.4  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นไทย เช่น มารยาทงามอย่างไทยการแต่งกาย 
อนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่น   
 5.5  สรุป  ประเมินผลการด าเนินงาน 
 5.6  น าผลการด าเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 

5.7  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. คณะกรรมกำรงำนธุรกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 นางสาววิลาวรรณ  มูลท ิ  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
  บทบำทหน้ำที่ 

1. จัดเก็บเอกสารเข้าและออกท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
2. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆของกลุ่มกิจการนักเรียน 

          3. ลงทะเบียนรับ  ส่งหนังสือราชการ 
 4. โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบงานธุรการ 
 5. ดูแลความเรียบร้อยของส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 
 7. จัดท าระเบียบวาระการประชุมประจ าเดือนและจดบันทึกท ารายงานการประชุม  
 8. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น                

9. ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการที่เก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการนักเรียน 
10.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7. งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 นางสาววิลาวรรณ มูลท ิ  ต าแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
บทบำทหน้ำที่ 

1. จัดระบบ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน 
2. เก็บสถิติข้อมูลนักเรียน แต่ละหอนอน  ข้อมูลนักเรียนที่อยู่ แต่ละอ าเภอ จังหวัด   
3. จัดป้ายนิเทศ เสนอข้อมูล 

 4. จัดท าสารสนเทศงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. งำนนิเทศภำยใน และตรวจสอบติดตำมและประเมินผล 
 นางสาวทวี  แสนนนท์  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2 
บทบำทหน้ำที่ 

1. นิเทศและส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรในฝ่ายเพ่ือพัฒนาตน พัฒนางานจัดด าเนินงานฝ่าย 
2. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมของฝ่าย 
3. ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน 
4. ตรวจสอบและประเมินผล รายงายผลการปฏิบัติงานของฝ่ายเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา     

 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ข้อมูลสำรสนเทศงำนบริหำรกิจกำรนักเรียนประจ ำ 
  งำนหอนอนแบ่งผู้รับผิดชอบหอนอนทั้งหมด  8  หอ 
 

หอนอน ชื่อหอนอน ครูประจ ำหอนอน 
ชำย1 ศิวาลัย 1. นายวณิสิทธิ์         เกษศรีไพร 

ชาย2 จิตรลดา 
1. นายประเสริฐศักดิ์     แสงอยู่ 
2. นายธนวัฒน์            ลีลา 

ชาย3 จักรี 
1. นายศีลวัต              โคตรพรม 
2. นายวีระพงษ์           นครศรี 

ชาย 4 สุทไธสววรย ์
1. นายประยงค์            ราชพรม 
2. นายพรสวัสดิ์            นนท์อามาตย์ 

หญิง1 ดุสิตา 
1. นางสาวระพีพรรณ     โพธิ์เงิน 
2. นางสาวพรหมภัสสร์   ดีเจ้ยวาระ 

หญิง2 อัมรินทร์ 
1. นางสาวนิราวรรณ     โยธชัย 
2. นางสาวจันจิรา        พุทธเจริญ 

หญิง3 พิมาน 
1. นางศิราภัทณ์          สมนาแซง 
2. นางสาวพิมพ์รพี       แก้วสุข 

หญิง  4 ราชฤดี 1. นางวิภาพร           ชาลชีาติ 
2. นางสาวอุมาพร      ประกอบพร 
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หู

ปัญญา

ข้อมูลนักเรียนแต่ละหอนอน 

หอนอน จ ำนวนนักเรียน รวม ร้อยละ 
หู ปัญญำ 

1. หอนอนศิวาลัย 6 26 32 14.41 
2. หอนอนจิตรลดา 5 27 32 14.41 
3. หอนอนจักรี 6 26 32 14.41 
4. หอนอนสุทไธสรรยย์ 5 26 31 13.96 
5. หอนอนดุสิตา 5 17 22 9.90 
6. หอนอนอมรินทร์ 5 18 23 10.36 
7. หอนอนพิมาน 5 18 23 10.36 
8. หอนอนราชฤดี 5 17 22 9.90 

รวม 47 175 222 100 
 

 

กรำฟแสดงข้อมูลนักเรียนแต่ละหอนอน 
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ข้อมูลนักเรียนแต่ละอ ำเภอ 

 

กรำฟแสดงข้อมูลนักเรียนของแต่ละอ ำเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
รวม ร้อยละ 

ระยะทำง 
กิโลเมตร หู ปัญญำ 

1. อ าเภอเขาค้อ 3 18 21 9.45 53.6 

2. อ าเภอเมือง 19 43 62 27.92 13 

3. หล่มสัก 4 31 35 15.76 60.8 

4. ชนแดน 2 8 10 4.50 67.5 

5. หนองไผ่ 3 22 25 11.26 50.4 

6. วิเชียรบุร ี 4 14 18 8.11 91.5 

7. ศรีเทพ 1 9 10 4.50 126.7 

8. หล่มเก่า 1 9 10 4.50 104.4 

9. วังโป่ง 2 7 9 4.05 70 

10.บึงสามพัน 2 2 4 1.80 71.1 

11.น้ าหนาว 0 5 5 2.25 146 

12.ต่างจังหวัด 6 7 13 5.86 170 

รวม 47 175 222 100  
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ส่วนท่ี 3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

    ผลกำรประเมินภำยในสถำนศึกษำ ปี 254 
   ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยูใ่นระดับ 3 ระดับคุณภำพ ดี  
ระดับการศึกษาประถมวัย 

มำตรฐำน 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ดี ดีเลิศ 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดี ยอดเยี่ยม 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดี ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ดี ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทขออง
ท้องถิ่น 

ดี ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดี ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดี ยอดเยี่ยม 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดี ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดี ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี ยอดเยี่ยม 
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    ผลกำรประเมินภำยในสถำนศึกษำ ปี 2564 
   ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ 3 ระดับคุณภำพ ดี   
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มำตรฐำน 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน   ด ี ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณ ดี ดี 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี ดี 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี ดี 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดีเลิศ 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจคติที่ดีต่องานอาชีพ  ดี ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี ดีเลิศ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดี ดีเลิศ 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี  
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดี  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ด ี ดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดี ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดี ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ดี ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ดี ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ด ี ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี ดีเลิศ 
3.3 มีการบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา ดี ดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

  


