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คำนำ 
 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน
ตามแผน ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565) ฉบับนี้ เพ่ือรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามที่โรงเรียนคอนสวรรค์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้กำหนดกรอบทิศทางการ
ดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
นโยบาย ที่เก่ียวข้อง โรงเรียนคอนสวรรค์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ขอขอบคุณผู้บริหาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการ และกำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 
เดือน ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เพ่ือผลักดันแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไป  
1.1  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนคอนสวรรค์ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  173   หมู่   12  บ้านจอก   

ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36140  โทรศัพท์   044-848022   โทรสาร 
044-848022    e-mail  - website http://www.kwsc.ac.th   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30  

1.2   เปิดสอน   ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
 1.3   เขตพ้ืนที่บริการ   
ตารางที่  1  เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนคอนสวรรค์  

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ หมายเหตุ 
1 บ้านจอก 1,2,12,13 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  
2 บ้านหนองชาติ 3 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  
3 บ้านหนองทอน 4 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  
4 บ้านนาเสียว 5 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  
5 บ้านโนนโพธิ์ 6 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  
6 บ้านโนนขุนทิพย์ 7 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  
7 บ้านคอนสวรรค์ 8,9,11,15 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  
8 บ้านหนองโก 10 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  
9 บ้านโนนโพธิ์ 14 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์  
10 บ้านโสก 1,2,3,10,11,12 บ้านโสก คอนสวรรค์  
11 บ้านหนองบัวเพวัง 4,5 บ้านโสก คอนสวรรค์  
12 บ้านหนองโดก 6 บ้านโสก คอนสวรรค์  
13 บ้านโปร่งคลอง 7 บ้านโสก คอนสวรรค์  
14 บ้านโปร่งโก 8 บ้านโสก คอนสวรรค์  
15 บ้านดอนหัน 9 บ้านโสก คอนสวรรค์  
16 บ้านโนนสำราญ 13 บ้านโสก คอนสวรรค์  
17 บ้านโคกมน 14 บ้านโสก คอนสวรรค์  
18 บ้านหนองแดงน้อย 1,13 โคกมั่งงอย คอนสวรรค์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ตารางที่  1  (ต่อ)  
ที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ หมายเหตุ 
19 บ้านโคกมั่งงอย 2,3,10 โคกมั่งงอย คอนสวรรค์  
20 บ้านหนองโน 4,12 โคกมั่งงอย คอนสวรรค์  
21 บ้านโสกกกแดง 5 โคกมั่งงอย คอนสวรรค์  
22 บ้านหนองเหมือดแอ่ 6,9,11 โคกมั่งงอย คอนสวรรค์  
23 บ้านหนองโนน้อย 7 โคกมั่งงอย คอนสวรรค์  
24 บ้านสระแก้ว 8 โคกมั่งงอย คอนสวรรค์  
25 บ้านยางหวาย 1,2,3,4,9 ยางหวาย คอนสวรรค์  
26 บ้านโนนเขวา 5,8 ยางหวาย คอนสวรรค์  
27 บ้านหนองมะกุด 6 ยางหวาย คอนสวรรค์  
28 บ้านสงแดง 7 ยางหวาย คอนสวรรค์  
29 บ้านหนองตาไก้ 11 หนองขาม คอนสวรรค์  

 
        เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนคอนสวรรค์ ทั้งหมด 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน 52 หมู่ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ มีทั้งหมด  12 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)   โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์   
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์   โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  โรงเรียนชุมชนบ้านโสก โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง โรงเรียน
บ้านโปร่งคลอง โรงเรียนบ้านโปร่งโก โรงเรียนบ้านดอนหัน  โรงเรียนบ้านยางหวาย     
โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) และโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์    

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  

            2.3   ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
  โรงเรียนคอนสวรรค์ เป็นโรงเรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและได้รับ

การประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันในวันที่ 8  ธันวาคม พ.ศ. 2548  ได้เปิดทำการเป็นโรงเรียนอันดับ
หนึ่งของอำเภอคอนสวรรค์และก่อตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา อันดับที่ 4 ของจังหวัดชัยภูมิ  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่    
173   หมู่  12  บ้านจอก  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36140 บนเนื้อที่ 
71 ไร่ 10 ตารางวา  เปิดทำการสอนนักเรียนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 จนถึงปัจจุบันรวม  47 ปี โดยมี
จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาตามแนวทางของแผนการจัดการศึกษาชาติ   มีเจตนารมณ์ที่จะอบรมสั่งสอน ให้
เยาวชนในอำเภอคอนสวรรค์มีความรู้ความสามารถและใช้หลักธรรมทางศาสนา ในการอบรมนักเรียนในการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี รู้จักรับใช้ผู้อ่ืน เสียสละและยึดคติพจน์ว่า  “ ซื่อสัตย์ สามัคคี   ความรู้ดี มีวินัย”  
นำพาไปสู่เป้าหมายและมีสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่มีความหมายว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงาม  ภายใต้
วิสัยทัศน์  ภายใต้วิสัยทัศน์  พัฒนาผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล ชุมชนร่วมสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ 
อยู่ในวิถีพอเพียง ภายในปี  2565 
         โรงเรียนคอนสวรรค์เคยได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน   เคยร่วมรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อครั้งเสด็จศึกษาพระใหญ่ใบเสมาเม่ือ พ.ศ. 2536 นอกจากนี้ ยังได้
ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมต่าง ๆ จนได้รับรางวัล หรือได้รับยกย่องตลอดระยะเวลา กว่า 47 ปี โรงเรียนคอนสวรรค์ 
มีผลการดำเนินงานพอสังเขป  ดังนี้ 
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พ.ศ 2560  นางเรณู  ไพศาลพงศ์ ได้รับรางวัล คุรุสดุดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2560 นายอภิเดช  ทิพย์สุนา ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี (ครูขวัญศิษย์) ครั้งที่2   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30และสพฐ. 

พ.ศ. 2560 สมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ได้รับรางวัลครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น เนื่องในวันครู
แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 17 คน 

พ.ศ 2560 นางเรณู  ไพศาลพงศ์ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที1่5 ได้รับรางวัล คุรุสดุดี จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2561 นางสมพิศ  ทิพย์สุนา ได้รับรางวัล คุรุสดุดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 
    พ.ศ. 2561 นายถวิล มนตรี นางเรณู ไพศาลพงศ์ นางกมลณัท คลังเงิน ได้รับรางวัลพระ
พฤหัสบดี ระดับจังหวัด จากสำนักงาน สกสค. 

พ.ศ. 2562 นางสมพิศ  ทิพย์สุนา ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2562 นางกมลณัท  คลังเงิน ได้รับรางวัล คุรุสดุดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2562 นางสาวรุ่งระพิน  วงษ์อินตา ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัด  สกสค. 
พ.ศ. 2562 นางสาวรุ่งระพิน  วงศ์อินตา ได้รับการยกย่องในฐานะครูผู้สร้างความสำเร็จและส่งเสริมลูก

ศิษย์ตามอัตลักษณ์ด้านความเก่ง ดี มีภาวะผู้นำ 
พ.ศ. 2563 นางกมลณัท  คลังเงิน   ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท ผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการ( รับเมื่อ 16 กันยายน 
2563  ) 

พ.ศ. 2563 นางสมพิศ  ทิพย์สุนา  ได้รับรางวัลรางวัล ครูดีในดวงใจ  ระดับ สพฐ.ประจำปี 2563 จาก สก
ศค. 

พ.ศ. 2563 นางกมลณัท  คลังเงิน ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ ครุสดุดี ” คุรุสภา 
พ.ศ. 2563 นางสายสมร  มาฆะเซนต์ ได้รับรางวัลรางวัลครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น สพม.30 
พ.ศ. 2563 นายเสรี  สมบูรณ์น้อย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเพลงคุณธรรม 

ม.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ จ.ศีรษะเกษ 
พ.ศ. 2563 นายสุชาติ  ตุงชีพ  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนต์สั้น ม.

4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติจ.ศีรษะเกษ 
พ.ศ. 2563 นางชนานันท์  ทองแสง  นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ

ทอง การแข่งขันจักรสานไม้ไผ่ ม.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2563 ระดับชาติจ.
ศีรษะเกษ 

พ.ศ. 2563 นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจักรสานไม้
ไผ่ ม.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติจ.ศีรษะเกษ 

พ.ศ. 2563 นางวิไลลักษณ์  สารีสาย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬาแฮนด์บอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 36 จังหวัดนครพนม และได้รับสิทธิ์แข่งรอบ play off คัดเลือกเข้า
แข่งขันระดับประเทศ 
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พ.ศ. 2563 นางนิตยา ลาเหลา  นางสาวปนิดา  ทวีเปล่ง  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ จ.ศีรษะเกษ 

พ.ศ. 2563 นางเรณู ไพศาลพงค์  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ  

พ.ศ. 2563 นางสาวธัญลักษณ์  รองแก้ว  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ จ.ศีรษะ
เกษ 

พ.ศ. 2563 นางวิไลลักษณ์  สารีสาย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล  
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดสระบุรี เข้าแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดตราด 

พ.ศ. 2563 นางวิไลลักษณ์  สารีสาย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 1 การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอล  กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 จังหวัดชัยภูม ิ

พ.ศ. 2563 นางนงเยาว์  บานฤทัย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.
1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ จ.ศีรษะเกษ 
พ.ศ. 2564 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตาได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ ครุสดุดี ” คุรุสภา  พ.ศ. 2564 นาง
กมลณัท  คลังเงิน   ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ.ประจำปี 2564  
 พ.ศ. 2564 นายอภิเดช  ทิพยูสุนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ด้านบริหารจัดการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
 พ.ศ. 2564 นายอภิเดช  ทิพยูสุนา ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี ระดับ จังหวัด จาก สกศค. 
 พ.ศ. 2564 นางญาณภัทร  ครองถิ่น ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี ระดับ จังหวัด จาก สกศค. 
 พ.ศ. 2564 นายปฐมพงษ์  บานฤทัย ได้รับรางวัล ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น จาก สพม.ชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2564 นางเสาวลักษณ์  ทวีเงิน ได้รับรางวัล ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น จาก สพม.ชัยภูมิ 
   3. ข้อมูลผู้บริหาร  
            3.1   ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร นายสุชาติ  รักษาชนม์   อายุ  52  ปี  - เดือน อายุราชการ 27 ปี 3 เดือน  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. การบริหารการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน สถานศึกษา โรงเรียนคอน-
สวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ   สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ส่วนราชการ  สำนักงาน-คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
             3.2   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   
                    การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา  
โรงเรียนคอนสวรรค์  ได้จัดโครงสร้างการบริหารงาน เป็น  4  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
                    1.กลุ่มบริหารวิชาการ ผู้รับผิดชอบ นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จำรัส  
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน   
    2.กลุ่มบริหารงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประภาวรินทร์  อาจชมภู    
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

       3.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้รับผิดชอบ นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จำรัส    
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

     4. กลุ่มบริหารทั่วไปนักเรียน ผู้รับผิดชอบ นางสาวประภาวรินทร์  อาจชมภู                        
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
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                2.3  ระบบโครงสร้างการบริหาร 
มีผู้บริหารในตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน  และ  แบ่งการบริหารงาน  4 กลุ่มงาน คือ 

กลุ่มบริหารวิชาการ          ผูร้ับผิดชอบ คือ  นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จำรัส       รองผู้อำนวยการโรงเรียน       
กลุ่มบริหารงบประมาณ     ผู้รับผิดชอบ คือ  นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมพู  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   
กลุ่มบริหารงานบุคคล       ผูร้ับผิดชอบ คือ  นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จำรัส        รองผู้อำนวยการโรงเรียน   
กลุ่มบริหารทั่วไป      ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  การแบ่ง
การบริหารในกลุ่มงานต่างๆแต่ละกลุ่มงานมี ทั้งหมด 4 กลุ่มงาน ปีการศึกษา 2565 มีดังนี้ 
ตาราง 1   โครงการ/งาน ในกลุ่มงานของโรงเรียนคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2565(งบอุดหนุน) 

กลุ่มบรหิารวิชาการ กลุ่มบรหิารงบประมาณ กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มบรหิารทั่วไป 
1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1. .โครงการพัฒนาระบบ
พัสดุและสินทรัพย์    

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

1.โครงการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมสู่การ
พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 

2.โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ  

2. โครงการสาธารณูปโภค 2.โครงการพัฒนา
สำนักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

2.โครงการพัฒนาสำนักงาน
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

3. โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3.โครงการพัฒนางาน
ยานพาหนะและซ่อมบำรุง 

3.โครงการพัฒนางาน
ธุรการและสารบรรณ 

3.โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

4. โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

4.โครงการพัฒนา
สำนักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

4.โครงการส่งเสริมยกย่อง
เชิดชูเกียรตคิรูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4.โครงการพัฒนางานอาหาร
และโภชนาการ 

5. โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงามอาชีพ 

5.โครงการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานการเงินและ
บัญช ี

 5.โครงการพัฒนางาน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/
งานโสตทัศน์ศึกษา 

6. โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

6.โครงการพัฒนางาน
สารสนเทศ 

 6.โครงการพัฒนางาน
ประชาสมัพันธ์ 

7.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาพลศึกษา 

7.โครงการพัฒนางาน
นโยบายและแผนงาน 

 7.โครงการพัฒนางาน
อนามัยโรงเรียน 

8..โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

  8.โครงการพัฒนางานลูกจา้ง
และนักการภารโรง 

9.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 

  9.โครงการพัฒนางานรักษา
ความปลอดภัย 

กลุ่มบรหิารวิชาการ กลุ่มบรหิารงบประมาณ กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มบรหิารทั่วไป 
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10.โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

  10.โครงการวันสำคัญ (ป้าย 
วันสำคัญหน้าโรงเรียน ) 

11.โครงการพัฒนาศูนย์
คณิตศาสตร ์

  11.โครงการพัฒนางาน
ชุมชนสัมพันธ์ 

12.โครงการส่งเสรมิงานทะเบียน   12.โครงการจัดกิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง 

13.โครงการพัฒนางานแนะแนว   13.โครงการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน(งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน) 

14.โครงการพัฒนางานวัดผลและ
ประเมินผล 

  14.โครงการป้องกันแก้ไขยา
เสพติดและโรคเอดส ์

15.โครงการห้องสมดุมีชีวิต   15.โครงการพัฒนางาน
จราจร 

16.โครงการส่งเสรมิรักการอ่าน   16.โครงการกิจกรรมวัน
เยาวชน 

17.โครงการพัฒนางานหลักสูตร   17.โครงการคนดีศรีคอน
สวรรค ์

18.โครงการพัฒนางานสื่อและ
นวัตกรรม 

  18.โครงการพัฒนางาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย 

19. โครงการสถานศึกษาพอเพียง    
20.โครงการโรงเรียนสุจรติ    
21.โครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

   

22.โครงการนิเทศ     
23.โครงการรับนักเรียนใหม ่    
24.โครงการ PLC    
25.โครงการส่งเสรมิสื่อและ
เทคโนโลย ี

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมีผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา  ดังนี้ 
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 3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
             มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และมีการบริหารหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ประชุมและจัดอบรม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มีกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สนับสนุนส่งเสริมครูเข้าอบรมโครงการพัฒนาครู
ทั้งระบบจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบ 100 เปอร์เซ็นต์  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้มีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและการ
วิจัย  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาค
เรียนละ 2 ครั้ง  มีการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียน ครู และโรงเรียน ได้รับรางวัลในปี
การศึกษา 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  ดังนี้   
                         1. ผลงานระดับประเทศ  จำนวน  14 รางวัล 
                         2. ผลงานระดับภาค       จำนวน  - รางวัล 
                         3. ผลงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  4  รางวัล   

 
3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ  

                       บริหารจัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยหน่วยตรวจสอบภายในมา
ตรวจสอบ   มีแผนพัฒนาสถานศึกษา และ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล   
                      ผลงานของครูในระดับ ภาคและระดับประเทศ การบริหารงานโดยมีการวางแผนอัตรากำลัง 
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำมาตรฐานและภาระงานตามคำสั่งโรงเรียนคอนสวรรค์ เรื่องมอบหมาย
งานที่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา 2565 ตลอดจนประเมินผล
การปฏิบัติงานและจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
    -ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ ในการนิเทศงาน ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเป็น
ประจำ 
   -จัดหาเอกสาร คู่มือ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนใหม่ ให้ครูได้ศึกษาเพ่ือปรับปรุงการสอนอยู่
เสมอ 
   - ส่งเสริมการศึกษาอบรม เช่น การประชุม อบรมสัมมนาทางวิชาการ  
   - นำคณะครูไปศึกษาดูงาน เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
   - ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ เช่น การมอบหมายงาน ให้ทำงานเป็นหมู่คณะ ทุกคน 
มีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ การปฏิบัติร่วมกัน   
   - การเพ่ิมพูนทักษะในการทำงานมีการนิเทศภายใน โดยให้คณะครูได้มีโอกาสฝึกฝนหรือปฏิบัติ
จริงในสิ่งใหม่ๆ  โดยการปฐมนิเทศครูชาวต่างชาติ ทุกภาคเรียน 
                    - สร้างขวัญกำลังใจโดยการมอบดอกไม้ในวันเกิด และเม่ือบุคลากรเจ็บป่วยหรือบุพการีเจ็บป่วย
มอบของขวัญเป็นกำลังใจเสมอ 
       3.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  เป็นงานที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นงานที่เก่ียวข้องกับนักเรียน
และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง การควบคุมและดำเนินงานสารบรรณ ตลอดจน 
การดำเนินงานทั่วไปของโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนผู้บริหารมีหน้าที่คอยสอดส่องดูแล  
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ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย และมปีระสิทธิภาพได้ดำเนินการดังนี้ 
   1) ดำเนินการจัดทำผังบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ ให้เป็นปัจจุบัน จนวางแผนการ
ใช้อาคารประกอบให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
   2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจนและจัดทำ
โครงการ Big  Cieaning  Day  เมื่อเปิดภาคเรียน 
   3) ให้คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อาคารสถานที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จัดทำข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบไว้เป็นแนวทางการพัฒนา 
   4) ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม  
   5) การประดับตกแต่ง ตัดแต่งต้นไม้ และซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้คงสภาพเดิมหรือเพ่ิมเติม
อาคารสถานที่ เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าท่ีสุด นอกจากนั้นต้องดูแลรักษา ความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม
น่าอยู่ น่าดู  
   6) ตรวจสอบและสำรวจสภาพของอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง
แข็งแรงอยู่เสมอ 
   7) ให้นักการภารโรง ได้ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมทุกปี 
   8) จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนการจัดสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียนให้
ดี จะมีผลต่อการพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ กาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
   9) จัดตกแต่งบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้เป็นสัดส่วน ปลูกไม้ดอก  
ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ให้ร่มเงาสำหรับพักผ่อนสำหรับครูนักเรียน และผู้มาเยี่ยมชม 
   10) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และบริเวณโรงเรียนจัดตั้งเวร
รักษาการณ์สถานที่ราชการ การบันทึกเวรการตรวจเวรประจำวัน 
   การบริหารทั่วไปได้ดำเนินงานปรับปรุงโรงรถจักรยานยนต์ของนักเรียน  ปรับปรุงเสาธง  
และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
  งานกิจการนักเรียนเป็นงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตาม
ควรแก่วัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทักษะในการดำรงชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรมจริยธรรม 
พัฒนาตนเองสู่โลกแห่งอาชีพ รวมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข งานกิจการนักเรียน 
จงึเป็นงานสำคัญของสถานศึกษา ที่ต้องจัดขึ้นเป็นการเสริมงานวิชาการ ที่มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ เป็นคน
ดี คนเก่ง และ อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ขอบข่ายของงานกิจการนักเรียน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 เรื่อง 
   1) กิจกรรมนักเรียน 
   2) การส่งเสริมการดูแลนักเรียน 
   3) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาบุคลิกภาพ  
โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   1.ประชุมผู้ปกครอง ม.1-6 ทุกปีการศึกษา  
   2. จัดอบรมอาสาจราจร 
                     3. โครงการ 1 ตำรวจ 1  โรงเรียน 
                     4. กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
   5. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
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      6. กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
      7. กิจกรรมอบรมคุณธรรม  
 
3. ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที ่31 พ.ค 64 จำนวนนักเรียน 903 คน)  

1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 903  คน  
2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ทั้งสิ้น 903  คน  

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
ตาราง 3 จำนวนนักเรียน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 6 108 108 216 34.40 
ม.2 5 71 70 141 28.60 
ม.3 5 85 85 170 34.60 

รวม ม.ต้น 16 264 263 527 32.53 
ม.4 5 74 79 153 26.00 
ม.5 4 46 74 120 35.75 
ม.6 4 36 67 103 29.25 

รวม ม.ปลาย 13 156 220 376 30.33 
รวมทั้งสิ้น 29 420 483 903 31.55 
 
3) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    903   คน  คิดเป็นร้อยละ     100 
4) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก  ส่วนสูง   ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 903   คน   คิดเป็น 
ร้อยละ  98.60 
5) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……-……...คน คิดเป็นร้อยละ……-…..…...  
6) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   -      คน      คดิเป็นร้อยละ    - 
7) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ       -         คน คิดเป็นร้อยละ    - 
8) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-…คน คิดเป็นร้อยละ…-.....  
9) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)     -     คน คิดเป็นร้อยละ    - 
10) สถิติการขาดเรียน       -     คน คิดเป็นร้อยละ   - 
11) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น .........-......... คน คิดเป็นร้อยละ…-…..  
12) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรปีการศึกษา2563  
ม.3 จำนวน   136  คน คิดเป็นร้อยละ  94.24 
ม.6 จำนวน   140  คน  คิดเป็นร้อยละ   95.80 
13) อัตราส่วนครู : นักเรียน =     1 : 16.08 (ไม่รวมฝ่ายบริหาร)  
14) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  
      903  คน คิดเป็นร้อยละ  100 
15) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  903 คน  
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คิดเป็นร้อยละ  97.92 
16) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  903 คน  

คิดเป็นร้อยละ  97.92 
17) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 931   คน คิดเป็นร้อยละ   100 
18) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี  

สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ   903 คน คิดเป็นร้อยละ  96.99 
19) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนด  

ในหลักสูตรสถานศึกษา 903 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
20) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 

ตามท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  903  คน คิดเปน็ร้อยละ  100 
 
4. ข้อมูลครูและบุคลากร  
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด   57 คน  
ฝ่ายบริหาร  3  คน    ปฏิบัตกิารสอน  48  คน   ครูธุรการ  1  คน จำแนกได้ดังนี้ 

 
จำแนกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนคอนสวรรค์ 

 
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย หญิง รวม 

ฝ่ายบริหาร 1 2 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 3 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 8 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 9 13 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 3 2 5  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 3 1 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 2 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 4 5 
ครูธุรการ 0 1 1 
                                 รวมทั้งสิ้น 18 33 51 

 
หมายเหตุ  ไม่รวมครูอัตราจ้างจำนวน 6 คน 

  
 
 
 
 

จำแนกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนคอนสวรรค์ 
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จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประเภทบุคลากร ปริญญา

เอก 
ปริญญา

โท 
ปริญญาตรี 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

รวม รวม 
ทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
ฝ่ายบริหาร - - 1 2 - - - - 1 2 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - - 1 2 - 1 - - 1 3 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

- 1 - 7 2 - - - 2 8 10 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

- - 1 6 3 3 - - 4 9 13 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 

- - 3 1 - 1 - - 3 2 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

- - 2 - - 1 - - 2 1 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา - - 1 - 2 1 - - 3 1 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

- - 1 2 - - - - 1 2 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- - - 2 1 2 - - 1 4 5 

ครูธุรการ - - - - - 1 - - - 1 1 
รวม - 1 10 22 8 10 - - 18 33 51 

หมายเหตุ  ไม่รวมครูอัตราจ้าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำแนกข้าราชการครูโรงเรียนคอนสวรรค์ 
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จำแนกตามวิทยฐานะ  

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชำนาญการ

พิเศษ 
ชำนาญการ คศ.1 ครูผู้ช่วย 

 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ฝ่ายบริหาร 1 2 - - - - - - 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 3 - - - - - - 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 8 1 - - - - - 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 7 - - - - - - 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 2 1 - - - - 1 1 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2 1 - - - - - - 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 3 - - - - - - - 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

1 2 - - - - - - 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- 2 - - 1 1 - 1 5 

รวม 14 26 1 - 1 1 1 2  
46 รวม 40 1 2 3 

รวมทั้งสิ้น 46 
 

หมายเหตุ  ไม่รวมพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
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อาคารเรียน จำนวน  5 หลัง อาคารประกอบ จำนวน  8 หลัง ส้วม  4  หลัง  
สระว่ายน้ำ.....-.........สระ สนามเด็กเล่น......-.........สนาม    สนามฟุตบอล……….1……..สนาม  
สนามบาสเก็ตบอล ………2………..สนาม สนามเทนนิส.........-....... สนาม อ่ืนๆ (ระบ)ุ ...................  
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง  8  ข้อมูลอาคารเรียน 

ที ่ แบบ 
ลักษณะ
อาคาร 

ปีที่สร้าง 
พ้ืนที่ 

สภาพ 
จำนวน
ห้อง 

งบก่อสร้าง 
งปม.(บาท) กว้าง ยาว 

1 216 
ครึ่งตึกครึ่ง

ไม้ 
ซ่อมแซม 

2514 
2541 

10.40 
10.40 

74 
74 

ดี 
ดี 

16 
16 

1,890,000 
1,000,000 

2 216ค 
ตึก 

ซ่อมแซม 
2521 
2543 

10.40 
10.40 

72 
72 

ดี 
ดี 

16 
16 

2,250,000 
900,000 

3 216ค 
ตึก 

ต่อเติม 
ซ่อมแซม 

2527 
2545 
2547 

10.40 
10.40 
10.40 

72 
72 
72 

ดี 
ดี 
ดี 

16 
16 
16 

4,650,000 
290,000(บริจาค) 

 
4 216ล ตึก 2548 10.40 72 ดี 16 9,210,000 
5 216ล ตึก 2551 10.40 62 ดี 4 6,300,000 

 
โรงเรียนมี อาคารประกอบดังนี้ 
   หอประชุมมีจำนวน 2  หลัง   ใช้เป็นโรงอาหารจำนวน  1 หลัง  และใช้เป็นหอประชุม
จำนวน  1  หลัง 
   โรงฝึกงาน จำนวน  3  หลัง  ควรซ่อม  2 หลัง 
   บ้านพักครูจำนวน   10  หลัง  ควรซ่อมท้ัง  5  หลัง    
   ห้องน้ำห้องส้วม  จำนวน  4  หลัง  4  ที่   20  ห้อง    
อัตราส่วนจำนวนห้องต่อนักเรียน  เท่ากับ  1  ต่อ  30.80  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง  9  ข้อมูลอาคารประกอบหอประชุม 
 

ที ่ แบบ 
ลักษณะ
อาคาร 

ปีที่สร้าง 
พ้ืนที่ 

สภาพ 
จำนวนห้อง งบก่อสร้าง 

งปม.(บาท) กว้าง ยาว 
1 002/27 ตึก 2521 24 40 ควรซ่อม 1 135,000 
2 100/27 ตึก 2537 24 60 ดี 2 2,630,357 

 
 
 
 
ตาราง  10  ข้อมูลอาคารประกอบโรงฝึกงาน 
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ที ่ แบบ 
ลักษณะ
อาคาร 

ปีที่
สร้าง 

พ้ืนที่ 
สภาพ 

จำนวนห้อง งบก่อสร้าง 
งปม.(บาท) กว้าง ยาว 

1 ฝ ตึก 2520 12 32 ควรซ่อม 2 227,600 
2 ฝ ตึก 2520 12 32 ควรซ่อม 2 252,000 

3 
204/2

7 
ตึก 2537 16 60 ดี 4 4,099,000 

 
ตาราง  11  ข้อมูลอาคารประกอบบ้านพักครู 

ที่ แบบ 
ลักษณ
ะ
อาคาร 

ปีที่
สร้าง 

พ้ืนที่ 
สภาพ 

จำนวน
ห้อง 

งบก่อสร้าง 
งปม.(บาท) กว้าง ยาว 

1 
2  ชั้น 

2 ห้องนอน 
ครึ่งตึก 
ครึ่งไม้ 

2514 4.16 8.18 ควรซ่อม 2 50,000 

2 
2  ชั้น 

2 ห้องนอน 
ครึ่งตึก 
ครึ่งไม้ 

2514 4.16 8.18 ควรซ่อม 2 50,000 

3 
2  ชั้น 

2 ห้องนอน 
ครึ่งตึก 
ครึ่งไม้ 

2517 4.16 8.18 ควรซ่อม 2 50,000 

4 
2  ชั้น 

2 ห้องนอน 
ครึ่งตึก 
ครึ่งไม้ 

2517 4.16 8.18 ควรซ่อม 2 50,000 

5 
2  ชั้น 

2ห้องนอน 
ครึ่งตึก 
ครึ่งไม้ 

2517 4.16 8.18 ควรซ่อม 2 80,000 

6 
2  ชั้น 

2 ห้องนอน 
ครึ่งตึก 
ครึ่งไม้ 

2518 4.16 8.18 ควรซ่อม 2 80,000 

7 2  ชั้น2 ห้องนอน 
ครึ่งตึก 
ครึ่งไม้ 

2519 4.16 8.18 ควรซ่อม 2 100,000 

8 202ก ตึก 2522 4.18 7.15 ควรซ่อม 2 100,000 
9 202ก ตึก 2523 4.18 7.15 ควรซ่อม 2 140,000 
10 202ก ตึก 2525 4.18 7.15 ควรซ่อม 2 208,000 

             ตาราง  14  ข้อมูลอาคารประกอบห้องน้ำห้องส้วม 

ที ่ แบบ จำนวนที่ ปีที่สร้าง 
พ้ืนที่ 

สภาพ 
จำนวน
ห้อง 

งบก่อสร้าง 
งปม.(บาท) กว้าง ยาว 

1 6/2527 2 ที่ 2519 7.37 3.20 ควรซ่อม 6 170,000 
2 6/2527 2 ที่ 2522 7.37 3.20 ดี 6 180,000 
3 6/2527 2 ที่ 2532 7.37 3.20 ดี 6 180,000 
4 6/2527 2 ที่ 2539 7.37 3.20 ดี 6 180,000 

  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  28  ห้องเรียน  แบ่งเป็นชั้น ม.1 – ม.6   =  5 : 5 : 5 : 4 : 4 : 5 
6. ข้อมูลงบประมาณ  
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ตาราง 15  งบประมาณ (รับ-จ่าย)    (1 ตุลาคม  2563  - 1 กันยายน  2564) 
รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินอุดหนุน (รายหัว) 3,052,100.00 งบดำเนินการ 
งบพัฒนาคุณภาพวชิาการ 
    (งบลงทุน) 

2,445,135.00 
606,965.00 

เงินโครงการในการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
นโยบายเรียนฟรี 

777,205.00 -กิจกรรมทัศนศึกษา 
-กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/ 
  เนตรนารี/ยุวกาชาด 
-กิจกรรมวิชาการ 
-การบริการสารสนเทศ/ICT 

194,301.25  
194,301.25  

 
194,301.25  
194,301.25  

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินรายได้สถานศึกษา 1,310,000.00 -งบดำเนินการ 

-งบลงทุน 
1,100,300.00 

209,700.00 
รวม  รวม 5,139,305.00 

    
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

7.1   สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน   เป็นชุมชนเกษตรกร    เมื่อหมดฤดูทำนา  ประชาชนจะ
ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นครั้งคราว   ทำงานโรงงานใกล้บ้าน รับจ้างรายวัน    และไปประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร   นักเรียนจำนวนไม่น้อยอาศัยอยู่กับญาติ ลักษณะของชุมชนอำเภอคอน
สวรรค์ มีประชากรประมาณ 172,284 คน ประชาชน ร้อยละ 98  นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีอาชีพ  เกษตรกร  
ค้าขาย  ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และจัดกิจกรรมร่วมกันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จำนวน 4 ตำบล 29  หมู่บ้าน 52 หมู่     จำนวน
ประชากรในพ้ืนที่บริการ 29,192 คน  ประเภทศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ   การทอผ้ามัดหมี่  (หมี่
ด้าย)  การสานหวด การออกแบบลายหมี่  ทำทอหูก การย้อมไหม การย้อมหมี่   การทำบุญตามประเพณี เช่นบุญ
เดือนสาม บุญเดือนสี่ บุญเดือนหก เทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลสงกรานต์บุญผเวท (บุญเทศมหาชาติ )   
       แนวโน้มความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน   ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนตั้งใจเรียน มุ่งหวังให้
นักเรียนเป็นคนดี  ศึกษาต่อได้ในสาขาที่นักเรียนต้องการตามระดับความสามารถของตนเอง ขอให้นักเรียนมี
ความสุขเกี่ยวกับการเรียน  ต้องการให้นักเรียนเรียนในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  รองลงมาคือ   สายภาษา   
ต้องการให้นักเรียนสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้  ต้องการให้นักเรียนเรียนเก่งทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ   ต้องการให้นักเรียนเป็นคนขยัน  อ่านหนังสือ  ค้นคว้าและได้รับรางวัลและถ้านักเรียนมี
ความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ ผู้ปกครองจะยิ่งมีความภาคภูมิใจมาก    
       การสืบสานประเพณี   ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นโรงเรียนคอนสวรรค์   โดยการจัด
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา  กิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีของชุมชน งานวัน
รับขวัญนกเป็ดน้ำ  การเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน  เช่น  การออกแบบลายมัดหมี่  การทอผ้า  การสานหวด  
การมัดหมี่      

7.2   ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 



16 
 

           ประกอบอาชีพ เกษตรกร   คิดเป็นร้อยละ  81.0946 
           ประกอบอาชีพ รับราชการ   คิดเป็นร้อยละ  4.68  
           ประกอบอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  1.31  
           ประกอบอาชีพ นักธุรกิจ  คิดเป็นร้อยละ  4.68  
           ประกอบอาชีพ รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  8.17  
           ประกอบอาชีพ ไม่ประกอบอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  0.0164  
           ประกอบอาชีพ อ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ  0.049  
          นับถือศาสนา  พุทธ  คิดเป็นร้อยละ  99.98 
          ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อ   ปี  90,018  บาท 
          จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   4     คน 
 
 7.3  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
            โอกาส    ชุมชนท้องถิ่นห่างจากโรงเรียนโดยประมาณไม่เกิน  10  กิโลเมตร  มีการสื่อสาร
สะดวก   แหล่งเรียนรู้ภายนอก  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความพร้อมในการสนับสนุนทางวิชาการแก่ทางโรงเรียน   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้วัดประจำหมู่บ้าน   ถือเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ที่พระคุณเจ้าให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมทางศาสนาเป็นพระวิทยากร   
เกื้อกูลในการยืมสื่ออุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา   ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา   
โดยเข้าร่วมประชุม   ร่วมบริจาคเพ่ือจ้างครูเพ่ิมเติมที่ไม่เพียงพอ เช่น  จ้างครูชาวต่างชาติ   จ้างครูพลศึกษา   จ้าง
ครูคณิตศาสตร์   นอกจากนี้ยังร่วมสั่งสอนอบรมบุตรหลาน   มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคอน
สวรรค์    
           ข้อจำกัดของโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะส่วนใหญ่ปานกลางถึงยากจน สภาพครอบครัว
จำนวนมากอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์  
           จุดแข็ง    นักเรียนมีความรู้สึกเป็นพ่ีน้องกันมาก  นักเรียนรู้จักกันดี   ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล   ครูมีความสัมพันธ์กันฉันท์พ่ีน้อง  เนื่องจากมีความเป็นญาติกันตามสายเลือด   มีบุคลากรที่เป็น
ครูดีเด่น   ครูต้นแบบ  ทุกระดับ  มีการประชุมนิเทศครูอย่างต่อเนื่อง   บุคลากรมีความหลากหลายด้านความคิด   
แต่มีความเป็นเอกภาพ   มีการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างสม่ำเสมอและมี
ความก้าวหน้าโดยลำดับ    นักเรียนและครูมีความตื่นตัวด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี   การปรับปรุงสำนักงาน  
ห้องทำงานครู  ห้องเรียนให้ทันสมัยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ทุกสำนักงานจะมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
บริหารจัดการ   ผู้บริหารใส่ใจในการพัฒนาและให้ขวัญกำลังใจ   ติดตามเอาใจใส่ในการดำเนินงาน    บุคลากร
ส่วนใหญ่ในโรงเรียนคอนสวรรค์เป็นคนท้องถิ่นที่ ต้องการพัฒนาเยาวชน คนคอนสวรรค์ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ  เจริญก้าวหน้าในการเรียนการทำงาน  ผู้บริหารมีประสบการณ์  มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียน
ให้สวยงาม  สะอาด   สดใส   และมีระเบียบเรียบร้อย   นักเรียนโรงเรียนคอนสวรรค์มีความร่าเริง   เปิดเผย   สด
ชื่นแจ่มใส    ไม่ดื้อรั้น  มีความสุภาพ   มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย   โดยพิจารณาจาก   แผนการ
จัดการเรียนรู้   วิเคราะห์หลักสูตร  วิจัยทางการศึกษา  สื่อ-นวัตกรรม  รายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง  
วิสัยทัศน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    การใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน   ครูมีการใช้คอมพิวเตอร์   ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์    มีอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง   ให้นักเรียนได้
สืบค้นข้อมูล   มีห้องปฏิบัติการที่มีคอมพิวเตอร์และโปรเจกเตอร์ใช้จำนวน  37  ห้อง  ได้แก่   ห้องปฏิบัติการ
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คณิตศาสตร์จำนวน  5  ห้อง  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  จำนวน 1  ห้อง  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  จำนวน  1  ห้อง  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ   จำนวน 1 ห้อง   ห้องปฏิบัติการเคมี    จำนวน 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  จำนวน  3  ห้อง  ห้องประชุมนครกาหลง จำนวน  1 ห้อง ห้องทัศนียานุสรณ์จำนวน 1 ห้อง 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จำนวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 7 ห้อง ห้องปฏิบัติการ
ภาษาไทย 4 ห้องห้องเกียรติยศจำนวน 1 ห้อง ห้องประชุมสวัสดิ์ศรีจำนวน 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 2 
ห้อง ห้องอาเซียนศึกษา จำนวน 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน 1 ห้อง นอกจากนี้ยังมีห้อง
ประชุมครูสำหรับกลุ่มย่อย เช่น ห้องประชุมสวัสดิ์ศรี  ห้องม่วง-ชมพู   ส่งเสริมพัฒนาครูให้ทำงานเป็นทีม   
จุดเด่นอีกด้านหนึ่งของโรงเรียนคอนสวรรค์  คือ  มีห้องประจำ   สามารถจัดสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน
ประจำ   นักเรียนเดินเรียน  ถือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้นักเรียนมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีปัญหาการ
หลับในชั้นเรียน   ซึ่งเป็นการจัดที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  ครูมี
โอกาสได้เตรียมการในการจัดกิจกรรมไว้รอนักเรียน   สถานที่ของโรงเรียนกว้างขวาง  มีสนามออกกำลังกาย  มี
โรงอาหารเพื่อสุขภาพให้นักเรียนเรียนรู้ในด้านการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนสังคม ได้แก่  การเรียนเรื่อง   สุข
บัญญัติ   การรักษาสมบัติส่วนรวมร่วมกัน   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในสังคม   การช่วยเหลือดูแล
สถาบัน   นอกจากนี้กิจกรรมที่นักเรียนรับผิดชอบดำเนินการ     กิจกรรมคณะสี    กิจกรรมกีฬาภายใน    
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา   กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา  นักเรียนจะ
รับผิดชอบดำเนินการเอง  ควบคุมดูแลกันเอง  สร้างสรรค์กิจกรรมเอง   ครูเป็นเพียงผู้ให้โอกาส  หรือให้เวลา  
คอยให้กำลังใจ ในปีการศึกษา  2564  นักเรียนมีที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ  98.50 
         จุดควรพัฒนา    โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศให้นักเรียนมีจำนวนมาก
ขึ้น   การจัดห้องเรียนต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียน   การพัฒนาห้องผลงานนักเรียน  การจัดห้องพัฒนา
สื่อและนวัตกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
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         โรงเรียนคอนสวรรค์   จัดสอนตามหลักสูตรโรงเรียนคอนสวรรค์   ซึ่งจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   โดยรับผิดชอบจัดการ
จัด  2 ระดับ คือ  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดัง
แสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
ตาราง 17  โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

 
กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ 

เวลาเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
ภาษาไทย 120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
240 

( 6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
240 

( 6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
120 

( 3 นก.) 
240 

( 6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 
 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

160 
( 4 นก.) 

40 
( 1 นก.) 

 
 
 

120 
( 3 นก.) 

160 
( 4 นก.) 

40 
( 1 นก.) 

 
 
 

120 
( 3 นก.) 

160 
( 4 นก.) 

40 
( 1 นก.) 

 
 
 

120 
( 3 นก.) 

320 
( 8 นก.) 

80 
( 2 นก.) 

 
 
 

240 
( 6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
( 2 นก.) 

80 
( 2 นก.) 

80 
( 2 นก.) 

 

120 
( 3 นก.) 

ศิลปะ 80 
( 2 นก.) 

80 
( 2 นก.) 

80 
( 2 นก.) 

120 
( 3 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
( 2 นก.) 

80 
( 2 นก.) 

80 
( 2 นก.) 

120 
( 3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120 
( 3 นก.) 

120 
( 3 นก.) 

120 
( 3 นก.) 

240 
( 6 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 360 

หน้าที่พลเมือง(เพ่ิมเติม) 40 40 40 80 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี รวม3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม. 
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ตาราง 18   ตารางโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคอนสวรรค์  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1–ม.3) 
 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมและชั่วโมง 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคอนสวรรค์   ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1-ม.3) 

สาระการเรียนรู้ 
ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวนชั่วโมงต่อปี จำนวนชั่วโมงต่อปี จำนวนชั่วโมงต่อปี 
พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม 

ภาษาไทย 120 80 120 80 120 80 
คณิตคณิตศาสตร์ 120 80 120 80 120 80 
วิทยาศาสตร์ 120 80 120 80 120 80 
สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

160 80 160 80 160 80 

ศิลปะ 40 80 40 80 40 80 
สุขศึกษา และพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 120 80 120 80 120 80 
ภาษาต่างประเทศ 120 80 120 80 120 80 
รวม  8  สาระ 880 640 880 640 880 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  120  120  
รวมวิชาพ้ืนฐานและกิจกรรม 1000  1000  1000  
รวมทั้งหมด 1,640 1,640 1,640 

 
จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ   1,640   ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 19 ตารางโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคอนสวรรค์  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4–ม.6)กลุ่มคณิต-ภาษา 
 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น  ภาคเรียน กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมและหน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียน คอนสวรรค์   ช่วงชั้นที่ 4( ม.4- ม.6)  โครงสร้างทั่วไป  
(หน่วยการเรียน) 

 

สาระการเรียนรู้ 

ม.4 ม.4 ม.5 ม.5 ม.6 ม.6 
ภาคเรียนที่  

1 
ภาคเรียนที่  

2 
ภาคเรียนที่  

1 
ภาคเรียนที่  

2 
ภาคเรียนที่  

1 
ภาคเรียนที่  

2 
พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 
คณิตศาสตร์ 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 
วิทยาศาสตร์ 1.5 1.0 1.5 1.0 - 1.5  -1.5 - 1.0 - 1.0 
สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 

ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 - 0.5 - 
สุขศึกษา และพลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

ภาษาต่างประเทศ 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 
รวม  8  สาระ 9.0 7.0 9.0 7.0 9.0 7.5 9.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 
รวมวิชาพ้ืนฐานและ
เพ่ิมเติม 

16 16 15.5 15.5 14.5    

รวมทั้งหมด 16 16 15.5 15.5 14.5 14.5 
 หมายเหตุ    สาระเพ่ิมเติมพระพุทธศาสนา จำนวน 60 ชั่วโมง  และเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ อีก 20 ชั่วโมง  
กิจกรรมจัดในเวลา 60 ชั่วโมงจัดนอกเวลา 20 ชั่วโมง 
นักเรียนต้องเลือกเพ่ิมเติมภาษาไทย   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา 
นักเรียนอาจจะเลือกจำนวน 2 วิชาใน กลุ่มวิชาการงานและเทคโนโลยี ดนตรีและศิลปะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 20  ตารางโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคอนสวรรค์  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4–ม.6)กลุ่มคณิต-วิทย์ 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้     ระดับชั้น  ภาคเรียน   กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน   กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมและชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียน คอนสวรรค์   ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4- ม.6)   
โครงสร้างคณิต-ภาษา(ชั่วโมง) 

สาระการเรียนรู้ 

ม.4 ม.4 ม.5 ม.5 ม.6 ม.6 
ภาคเรียนที่  

 1 
ภาคเรียนที่   

2 
ภาคเรียนที่   

1 
ภาคเรียนที่   

2 
ภาคเรียนที่   

1 
ภาคเรียนที่   

2 
พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

ภาษาไทย 40 40 40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 
คณิตศาสตร์ 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 
วิทยาศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 

ศิลปะ 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 
สุขศึกษา และพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 40 80 

ภาษาต่างประเทศ 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 
รวม  8  สาระ 320 300 320 300 320 300 320 300 320 300 320 300 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80  80  80  80  80  80  
รวมวิชาพ้ืนฐานและ
กิจกรรม 

400  400  400  400  400  400  

รวมทั้งหมด 700 700 700 700 700 700 
หมายเหตุ    สาระเพ่ิมเติมพระพุทธศาสนา จำนวน 40 ชั่วโมง  และเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ อีก 40 ชั่วโมง กิจกรรมจัด
ในเวลา 60 ชั่วโมงจัดนอกเวลา 40 ชั่วโมง 
นักเรียนต้องเลือกเพ่ิมเติมภาษาไทย   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา 
นักเรียนอาจจะเลือกจำนวน 2 วิชาในกลุ่มวิชา การงานและเทคโนโลยี ดนตรีและศิลปะ  
จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ   1,200   ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ตาราง 21 ตารางโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคอนสวรรค์  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4–ม.6)กลุ่มคณิต-ภาษา 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้     ระดับชั้น  ภาคเรียน   กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมและชั่วโมง 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียน คอนสวรรค์  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ช่วงชั้นที่ 4  
( ม.4– ม.6)  โครงสร้างคณิต-วิทย์ (ชั่วโมง) 
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สาระการเรียนรู้ ม.4 ม.4 ม.5 ม.5 ม.6 ม.6 
ภาคเรียนที่  

1 
ภาคเรียนที่  

2 
ภาคเรียนที่  

1 
ภาคเรียนที่  

2 
ภาคเรียนที่  

1 
ภาคเรียนที่  

2 
พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

ภาษาไทย 40 40 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 
คณิตศาสตร์ 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 
วิทยาศาสตร์ 200 40 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

ศิลปะ 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 
สุขศึกษา และพลศึกษา 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 

ภาษาต่างประเทศ 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 
รวม  8  สาระ 480 140 280 340 280 340 280 340 280 340 280 340 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80  80  80  80  80  80  
รวมวิชาพ้ืนฐานและ
กิจกรรม 

560  560  560  560  560  560  

รวมทั้งหมด 700 700 700 700 700 700 
หมายเหตุ    สาระเพ่ิมเติมพระพุทธศาสนา จำนวน 40 ชั่วโมง  และเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ อีก 40 ชั่วโมง กิจกรรมจัด
ในเวลา 60 ชั่วโมงจัดนอกเวลา 40 ชั่วโมง 
นักเรียนต้องเลือกเพ่ิมเติมภาษาไทย   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา 
นักเรียนอาจจะเลือก จำนวน 2 วิชาในกลุ่มวิชา การงานและเทคโนโลยี ดนตรีและศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 22  ตารางโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคอนสวรรค์  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4–ม.6)กลุ่มวิทย์-คณิต 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับชั้น  ภาคเรียน  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน   กลุ่มวิชาเพ่ิมเติม และหน่วยกิต 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียน คอนสวรรค์  ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4- ม.6) 
โครงสร้าง  (หน่วยการเรียน) 

สาระการเรียนรู้ 

ม.4 ม.4 ม.5 ม.5 ม.6 ม.6 
ภาคเรียนที่ 

1 
ภาคเรียนที่  

2 
ภาคเรียนที่  

1 
ภาคเรียนที่  

2 
ภาคเรียนที่  

1 
ภาคเรียนที่  2 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

พ้ืน 
ฐาน 

เพ่ิม 
เติม 

ภาษาไทย 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 2.0 
คณิตศาสตร์ 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
วิทยาศาสตร์ 6.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 

ศิลปะ 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 
สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

ภาษาต่างประเทศ 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 
รวม  8  สาระ 13.0 3.0 7.0 9.0 7.0 9.0 7.0 9.0 7.0 7.5 7.0 7.5 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  
รวมวิชาพ้ืนฐานและ
เพ่ิมเติม 

16.0  16.0  16.0  16.0  14.5  14.5  

รวมทั้งหมด 18.0 18.0 18.0 18.0 16.5 16.5 
     หมายเหตุ    สาระเพ่ิมเติมพระพุทธศาสนา จำนวน 40 ชั่วโมง  และเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ อีก 40 ชั่วโมง กิจกรรม
จัดในเวลา 60 ชั่วโมงจัดนอกเวลา 40 ชั่วโมง 
นักเรียนต้องเลือกเพ่ิมเติมภาษาไทย   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา 
นักเรียนอาจจะเลือก การงานและเทคโนโลยี ดนตรีและศิลปะ 
 
จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ   1,200   ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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9.1)   ห้องสมุดโรงเรียนคอนสวรรค์   มีขนาด 5.89  เท่าของห้องเรียน  มีพื้นท่ี   288.40   ตารางเมตร   
จำนวนหนังสือ   26,177  เล่ม   วารสารปีละ  12  ชื่อ หนังสือพิมพ์ ปีละ 3  ชื่อเรื่อง  จุลสาร  68  ชื่อเรื่อง  กฤต
ภาค  300   ชื่อเรื่อง  วารสารเย็บเล่ม  200 เล่ม  และโสตทัศนูอุปกรณ์ได้แก่  วีดิทัศน์  แผ่นภาพ  แผนที่  และ
ซีดีรอม  e – Book รวม  250 รายการ   ห้องสมุดเปิดบริการเวลา  07.30 – 17.00  น.  เปิดบริการตลอดวัน  
บริการที่จัดให้มีดังนี้  บริการยืม – คืน นักเรียนยืมหนังสือได้ในครอบครองคนละ 3  เล่ม  นาน  7  วัน   บริการ
ค้นอินเตอร์เน็ต    บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  บริการหนังสือจอง   บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์   
บริการแนะนำการอ่าน  บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด   บริการพจนานุกรม  หนังสือใหม่บริการปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุด  บริการห้องสมุดหมวดวิชา  บริการสนับสนุน  การเรียนและส่งเสริมการอ่าน   บริการห้องสมุดเคลื่อนที่  
บริการเกมส่งเสริมการอ่านบริการแนะนำแหล่งสารสนเทศ  บริการโสตทัศนวัสดุ  ได้แก่บริการห้องสมุดเสียง  
บริการวีดีทัศน์  ทุกวัน จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้คิดเป็น  543   คน/วัน   นักเรียนที่ใช้
ห้องสมุดในปีการศึกษานี้คิดเป็น  198,195 คน/ปี 
  

9.2)  ห้องปฏิบัติการ   ที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  97   ห้อง รายละเอียดดังนี้ 
         ตาราง 22 ห้องปฏิบัติการ 
   

ที ่ รายการ จำนวน 
1 ห้องพักครู/ห้องสำนักงาน 28 
2 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 5 
3 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
4 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 
5 ห้องปฏิบัติการเคมี 1 
6 ห้องปฏิบัติการชีวิทยา 1 
7 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ม.1 1 
8 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ม.2 1 
9 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ม.3 1 
10 ห้องทัศนียานุสรณ์ 1 
11 ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 4 
12 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 1 
13 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 1 
14 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3 1 
15 โรงอาหารเพื่อสุขภาพ 1 
16 ห้องแนะแนว 1 
17 ห้องสมุด 1 
18 ห้องม่วงชมพู 1 
19 ห้องประชุมสวัสดิ์ศรี 

 
1 
 

ที ่ รายการ จำนวน 
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20 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 
21 ห้องสวัสดิการโรงเรียน 1 
22 ห้องกิจกรรมนักเรียน 1 
23 ห้องพยาบาล 1 
24 ห้องดนตรี 1 
25 ห้องนาฏศิลป์ 1 
26 ห้องศิลปะ 1 
27 หอวัฒนธรรม 1 
28 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 1 
29 ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 
30 ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 4 
31 ห้องศูนย์อาเซียน 1 
32 หอประชุม 1 
33 ห้องเรียน 30 

  
          9.3)  คอมพิวเตอร์    มีจำนวนทั้งหมด              100   เครื่อง 
              ใช้เพื่อการเรียนการสอน   60   เครื่อง 
              ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้  40   เครื่อง 
              ใช้ในงานบริหารงาน    2   เครื่อง 

จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2565 จำนวน  903  คน 
 

            9.4)  ปริมาณสื่อ    
        สื่อประเภทเอกสาร  มีจำนวน   3,524    ฉบับ 
        สื่อประเภท อุปกรณ์       342   ชิ้น 
        สื่ออิเล็กทรอนิกส์       357   ชิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.5) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
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ตาราง 24 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1)   สวนผักและมะนาวการงานอาชีพ 300 
2)   สวนคณิตศาสตร์ 200 
3)   ลานหมากรุก 200 
4)   สวนหย่อมหน้าอาคาร 1 210 
5)   สวนหย่อมทิศตะวันออก  และทิศตะวันตก  อาคาร 2 220 
6)   ลานใต้ซุ้มต้นกาละเวก หน้าอาคาร 2 260 
7)   โดมเอนกประงสงค์หลังอาคาร 2 350 
8)   ลานปฏิบัติธรรม 200 
9)   สวนหลังข้างอาคาร 2 220 
10)   ลานหน้าเสาธง 218 
11)   สวนหย่อมหน้าโรงอาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ 300 
12)   ศาลาICT 350 
13)   สวนหย่อมหน้าห้องวิชาการ (ลานต้นพิกุล) 320 
14)   สวนหย่อมหน้าห้องวิชาการ 190 
15)   น้ำตกหน้าห้องผู้อำนวยการ 220 
16)    สวนวรรณคดีหน้าอาคาร 3 320 
17)   ลานเอนกประสงค์ทิศตะวันออกอาคาร 3 220 
18)   ลานหลังห้องสมุด(สวนหนังสือ) 450 
19)   ลานพักผ่อนหลังอาคาร 3 220 
20)   ลานดนตรี 400 
21)  สนามฟุตบอล 220 
22)   สนามตะกร้อ  2  แห่ง 450 
23)   สนามวอลเลย์บอล 320 
24)   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 210 
25)   เรือนเพาะชำเกษตร 420 
26)   สวนป่าทิศตะวันออกโรงเรียน 190 
27)   สระน้ำหน้าโรงเรียน 450 
28)   สระน้ำทิศตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียน      จำนวน 4  ที่ 250 
29)    ที่แปลงฟันที่ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพ 500 

  
      
 
  9.6) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
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            ตาราง 25  แหล่งเรยีนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้ง ประกอบกิจการ สถิติการใช้
จำนวน 

( ครั้ง/ป ี) 
1 แฝงสวรรค์ปิโตรเลียม 39 ม.12 ต.บ้านโสก ขายน้ำมัน 2 
2 ศรีสมบูรณ์ 58 ม.5 ต.ช่องสามหมอ ขายน้ำมัน 2 
3 MP นานากิจ 393 ม.2 บ้านจอก  

ต.คอนสวรรค์ 
จำหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง 

2 

4 แสงสุรีย์ 197 ม.1 ต.โคกมั่งงอย รับเหมาก่อสร้าง 2 
5 ปั๊มน้ำมันมิ่งไม้ 424 ม.2 ต.คอนสวรรค์ ขายน้ำมัน 2 
6 ไทยธงเนตติ้ง 126 ม.6 ต.ช่องสามหมอ ทอผ้า 5 
7 ห.จ.ก.สุริยนต์  ค้าวัสด ุ 240 ม.2 ต.คอนสวรรค์ จำหน่ายวัสดุ

ก่อสร้าง 
2 

8 บ้านนา บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ จำหน่ายอาหาร 1 
9 สหกรณ์ 

อ.คอนสวรรค์ 
สหกรณ์ อ.คอนสวรรค์ จำหน่ายสินค้า

เบ็ดเตล็ด 
5 

10 โรงอิฐ บ้านหนองตาไก้ ต.หนองขาม ผลิตและจำหน่าย
อิฐก่อสร้าง 

2 

11 ฟาร์มไก่หนองขาม บ้านหนองขาม ต.หนองขาม ผลิตและจำหน่าย
ไก่พันธุ์ 

2 

12 เทพพิทักษ์ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ เดินรถโดยสาร 4 
13 ห.จ.ก. ธุรกิจชุมชน  101 ม.13 บ้านซับผักกูด  

ต.ห้วยไร ่
ผลิตน้ำดื่มแลนคา 5 

14 โรงสีนิวัฒน์ฟาร์ม บ้านโสก ต.บ้านโสก  รับซื้อและสีข้าว 1 
 
                    ที่มา : สำนักงานสรรพากร อ.คอนสวรรค์ 
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 9.7) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่คร ูนักเรียน ในปีการศึกษา 2556  
      ตาราง  26   ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ที ่

 
ชื่อภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 

 
ที่อยู่ 

 
ความรู้/ชิ้นงานที่

เผยแพร่ 

สถิติการให้
ความรู้ใน
โรงเรียน 
( ครั้ง/ป ี) 

1 นางนวลจันทร์  โมฆะรัตน์ บ้านหนองชาติ  หมู่ที่ 3  
ต. คอนสวรรค์  
อ. คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 

การสานหวด 3 

2 นางวัฒนา  ประภาเงิน บ้านหนองชาติ  หมู่ที่ 3  
ต. คอนสวรรค์  
อ. คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 

การสานหวด 3 

3 นางดาหวัน  เริงชัยภูมิ บ้านหนองชาติ  หมู่ที่ 3  
ต. คอนสวรรค์ 
 อ. คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 

การสานหวด 1 

4 นายวิเชียร  จันทร์นวล บ้านหนองชาติ  หมู่ที่ 3  
ต. คอนสวรรค์  
อ. คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 

การสานหวด 1 

5 นายถัด  รองชัยภูมิ บ้านหนองชาติ  หมู่ที่ 3  
ต. คอนสวรรค์  
อ. คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 

การสานหวด 1 

6 นายสงคราม  ต่อติด บ้านหนองชาติ  หมู่ที่ 3  
ต. คอนสวรรค์  
อ. คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 

การสานหวด , ข้อง
และไซ 

3 

7 นายสุด  เนตรพล บ้านฝาย ต. หนองขาม 
อ. คอนสวรรค์  
จ.ชัยภูม ิ

การจักสาน  แห  สวิง 
สะดุ้ง  ยอ 

3 

8 นายชื่น   อาวะรุณ บ้านฝาย ต. หนองขาม 
 อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูม ิ

การจักสาน  กระติบ 
ไซ ตะกร้า ข้อง  

1 
 

9 นายปุ่น  หิรัญอร บ้านเลขท่ี 78 บ้านโสก  
ต. บ้านโสก   อ. คอนสวรรค์  
จ. ชัยภูม ิ

การจักสานตะแกรง 1 

10 นางสีดา  จันทร์โสม   บ้านหนองบัวเพวัง หมู่ที่ 4 
ต. บ้านโสก อ. คอนสวรรค์  
จ. ชัยภูม ิ

ทอผ้า 1 
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ที ่

 
ชื่อภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 

 
ที่อยู่ 

 
ความรู้/ชิ้นงานที่

เผยแพร่ 

สถิติการให้
ความรู้ใน
โรงเรียน 
( ครั้ง/ป ี) 

 
11 นางคำพัน  บุญศรี บ้านหนองบัวเพวัง หมู่ที่ 4 

ต. บ้านโสก อ. คอนสวรรค์  
จ. ชัยภูม ิ

การมัดหมี่ 1 

12 นางทองเหลือง   
อาจโยธา 

บ้านโสก  หมู่ที่ 3  
ต. บ้านโสก 
อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ 

การมัดหมี่ 1 

13 นางสีดา  หูชัยภูมิ บ้านหนองบัวเพวัง  หมู่ที่ 4 
ต. บ้านโสก อ. คอนสวรรค์  
จ. ชัยภูม ิ

การย้อมสี,ทอผ้ามัดหมี่
,เลี้ยงหม่อน 

1 

14 นางประภัสสร สุวรรณทอง บ้านหนองบัวเพวัง  หมู่ที่ 4 
ต. บ้านโสก อ. คอนสวรรค์  
จ. ชัยภูม ิ

การทอผ้า 1 

15 นางเทพ  สุขดี บ้านโสก  หมู่ที่ 2  ต. บ้านโสก 
อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ 

หมอแผนโบราณ 
-  ขี้ผึ้งทาปาก 

1 

16 นายวิรัตน์  กุลจันทร์ บ้านโสก  หมู่ที่ 12  ต.  บ้าน
โสก อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูม ิ 

งานประเพณี 1 

17 นางสวย  ทิพย์ชาติ บ้านโสกกกแดง  หมู่ที่ 6 
ต. โคกมั่งงอย อ. คอนสวรรค์ 
จ. ชัยภูม ิ

หมอแผนโบราณ 
-  ยาสมุนไพร 
-  การจับเส้น 

1 

18 นายคำลอง  จอกนาค บ้านหนองโน  หมู่ที่ 4 ต. โคก
มั่งงอย  อ. คอนสวรรค์  จ. 
ชัยภูมิ 

การแสดงพ้ืนบ้าน(ดีด
พิณ  เป่าแคน  
หมอลำ ) 

1 

19 นายสุมิตร  ทวีทรัพย์ บ้านหนองโน  หมู่ที่ 4 ต. โคก
มั่งงอย  อ. คอนสวรรค์  จ. 
ชัยภูมิ 

งานแกะสลัก  การอัด
กรอบพระ 

1 

20 นายเงิน  แก้วประกาย บ้านหนองบัวเพวัง  หมู่ที่ 4   
ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์จ.
ชัยภูมิ 

การประกอบอาชีพ 
( เลี้ยงไก่ ) 

1 

21 นายอารมณ์  ประสานศักดิ์ บ้านโสก  หมู่ที่ 12   
ต.  บ้านโสก 
อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ 
 
 

การประกอบอาชีพ 
(  เลี้ยงปลา ) 

1 
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ที ่

 
ชื่อภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 

 
ที่อยู่ 

 
ความรู้/ชิ้นงานที่

เผยแพร่ 

สถิติการให้
ความรู้ใน
โรงเรียน 
( ครั้ง/ป ี) 

22 นายอุดิษฐ์  ทิพชาติ บ้านหนองเม็ก 189 หมู่ที่ 9  
ต.โคกมั่งงอย อ. คอนสวรรค์ 
 จ. ชัยภูมิ 

การประกอบอาชีพ 
(  เลี้ยงปลา  ) 

1 

23 เมธิฟาร์มปลา 
 

เลขที่ 29 หมู่ที่  9  
บ้านหนองเม็ก 
ต.โคกมั่งงอย อ. คอนสวรรค์ 
 จ. ชัยภูมิ 

การประกอบอาชีพ 
(  เลี้ยงปลา  ) 
 

1 
 

 

24 นายบุญชู   แสงสว่าง 
แสงสว่างฟาร์ม 

เลขที่ 52 หมู่ที่  6  
บ้านหนองเหมือดแอ่ 
ต.โคกมั่งงอย อ. คอนสวรรค์ 
 จ. ชัยภูมิ (เกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติปี 2553,2555  
เบอร์โทร 088-1037635 

การประกอบอาชีพ 
(  เลี้ยงปลา  ) 

3 

25 ร้านมิตเตอร์ป็อป บ้านหนองเหมือดแอ่ 
ต.โคกมั่งงอย อ. คอนสวรรค์ 
 จ. ชัยภูมิ  
เบอร์โทร 086-7894492 

ผลิตเครื่องเสียง 2 

26 นางนิธินารถ มงคลดิษฐ์ นิธินารถ รีสอร์ท 
บ้านหนองบัวเพวัง 
ต.บ้านโสก   อ. คอนสวรรค์ 
 จ. ชัยภูมิ  

ธุรกิจรีสอร์ท 1 

27 ร้านอ้อยเฟอร์นิเจอร์ เลขที่ 29 หมู่ที่  2  
บ้านจอก  ต.คอนสวรรค์   
 อ. คอนสวรรค์  จ. ชัยภูมิ 
เบอร์โทร 044-867033 

ธุรกิจจำหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 

1 

28 นายคำตา  ร่างเจริญ บ้านจอก  หมู่ที่ 2   
ต. คอนสวรรค์ 
อ. คอนสวรรค์  จ. ชัยภูม ิ

หมอแผนโบราณไฟ
ลามทุ่ง  เริม  คางทูม  
งูกัด 

 
1 

29 นางสำเนียง  บังวิเศษ 200 ม.2 ค.โคกมั่งงอย  
โทร.848224 

หมอนขิด 1 

30 นายชิน  ตอพล บ้านสระแก้ว  หมู่ที่ 8  
ต.โคกมั่งงอย  
อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ 

   -  ประเพณีความ
เชื่อ 
   - หมอขวัญ 
 

1 
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ที ่ ชื่อภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

 
ที่อยู่ 

ความรู้/ชิ้นงานที่
เผยแพร่ 

สถิติการให้
ความรู้ใน
โรงเรียน 
( ครั้ง/ป ี) 

31 นางคำภา  อาฤทธิ์ 129 ม.2 ต.ศรีสำราญ  
โทร (044)881038 

เครื่องจักสานไม้ไผ่
กระติบข้าว , 
ของชำร่วย 

1 

32 นางละมุด  นาคคำ 294 ม.11 ต.บ้านโสก  
โทร.044-848548 

ผ้าไหม  
ผ้ามัดหมี่ 

1 

33 นางบัวรอง  หาชัยภูมิ 237 ม.10 ต.บ้านโสก  
โทร.044-848307 

ผ้าไหม  
ผ้ามัดหมี่ 

1 

34 นางสีดา  จันทรแสน 30 ม.4 ต.บ้านโสก  ผ้ามัดหมี่ 1 
35 นายทวีศักดิ์  เลี้ยงพรหม ม.5 ต.บ้านโสก ไร่นาสวนผสม 1 
36 นายทองใบ   หิรัญคำ ม.10 ต.โคกมั่งงอย ไร่นาสวนผสม 1 
37 โรงสีนิวัฒน์ฟาร์ม 335 หมู่ 12 บ้านโสก  

ต.บ้านโสก อ. คอนสวรรค์  
จ. ชัยภูม ิ

รับซื้อ/จำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

1 

38 ศรีเมืองการเกษตร 446 หมู่ 12 บ้านโสก  
ต.บ้านโสก อ. คอนสวรรค์  
จ. ชัยภูม ิ

รับซื้อ/จำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

1 

  
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  

10.1 ผลงานดีเด่น ของโรงเรียน 
ตาราง 27  ผลงานดีเด่น ของโรงเรียน 

          1.ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน 
 
                        รางวัลและความภาคภูมิใจที่ได้รับ ปีการศึกษา 2564 
 
ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

โรงเรียนคอนสวรรค์ เป็นองค์กรคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กร
อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2557-
2564 ) ให้ไว้ ณ 22 มกราคม 2564 โดย นายกอบชัย บุญ
อรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ 

โรงเรียนคอนสวรรค์ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท ผลงานดีเด่น ระดับเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี
การศึกษา 2560 ( รับเมื่อ 16 กันยายน 2563  ) 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนคอนสวรรค์ โรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ Activeing 

Learning  5 ส.ค.63 
สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนคอนสวรรค์ โรงเรียนคอนสวรรค์ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุน
ภารกิจในการศึกษาดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับ” การตรวจ ติดตามมาตรการ การเตรียมความ
พร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID 19  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนคอนสวรรค์ เป็นโรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการเพ่ิมข้ึน ๓ ปี
ติดต่อกัน ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนคอนสวรรค์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล ประเภท การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ( 
๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ) โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนคอนสวรรค์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล ประเภท การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ( ๑ 
โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ) โครงการ ๕ พร้อมฯ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนคอนสวรรค์ ได้ลำดับที่ 1  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ( ITA Online )  
ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนคอนสวรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
  2. รางวัลที่เกิดกับผู้บริหาร 
                        รางวัลและความภาคภูมิใจที่ได้รับ ปีการศึกษา 2564 

  10.2 ผลงานดีเด่นผู้บริหาร 
ตาราง 28  ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร 

ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายสุชาติ รักษาชนม์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาด
กลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม    ด้านบริหารจัดการ 
ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 10.3 ผลงานดีเด่น ของครู 
ตาราง 29  ผลงานดีเด่น ของครู 

3.รางวัล และผลงานดีเด่นของครูปีการศึกษา 2563-2564 
ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ ครุสดุดี ” คุรุสภา 
นางกมลณัท  คลังเงิน    รางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ. สพฐ. 
นายอภิเดช  ทิพยูสุนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  ด้านบริหารจัดการ  ประจำปีการศึกษา 
2564 

สพฐ. 

นายอภิเดช  ทิพยูสุนา รางวัล พระพฤหัสบดี ระดับ จังหวัด จาก สกศค.
ประจำปี 2564 

สกศค. 

นางญาณภัทร  ครองถิน่ รางวัล พระพฤหัสบดี ระดับ จังหวัด จาก สกศค.
ประจำปี 2564 

สกศค. 

นายปฐมพงษ์  บานฤทัย ได้รับรางวัล ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่ 
จาก สพม.ชัยภูมิ ประจำปี 2564 

สพม.ชัยภูมิ 

นางเสาวลักษณ์  ทวีเงิน ได้รับรางวัล ครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่ 
จาก สพม.ชัยภูมิ ประจำปี 2564 

สพม.ชัยภูมิ 

 
10.4 ผลงานดีเด่น ของนักเรียน 

ผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาที่ส่งผลต่อผู้เรียน  ดังนี้ 
   มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และมีการบริหารหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม
พัฒนาหลักสูตร  แหล่งเรียนรู้  นอกจากนี้มีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย  
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 
ครั้ง  มีการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีกิจกรรม  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ประชุมภาคีเครือข่าย อบรมพัฒนาหลักสูตร  แหล่ง
เรียนรู้  นอกจากนี้มีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย  ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง  มีการวัด
และประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียน ครู และโรงเรียน ได้รับรางวัลในปีการศึกษา 2564 ( 1 
ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2564)  ดังนี้   
                         1. ผลงานระดับประเทศ  จำนวน  14 รางวัล 
                         2. ผลงานระดับภาค       จำนวน  - รางวัล 
                         3. ผลงานระดับจังหวัด    จำนวน  4  รางวัล 
                         4. ผลงานระดับศูนย์เครือข่าย/โรงเรียน  จำนวน  -  รางวัล   
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จากผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลและผลงานดีเด่น ระดับภาคและระดับประเทศ
ดังนี้ 
ตาราง 30 ผลงานดีเด่น ของนักเรียนปีการศึกษา 2564 ( ไม่มีการประกวดแข่งขันเนื่องจากภาวะโรคระบาด โควิด 
19) 

10.4 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ (โครงการเด่น) 
ตาราง 30 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ (โครงการเด่น) 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย วิธีดำเนินการ (ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
(จำนวน/ร้อยละ) 

1 

การเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันในสังคม 

การมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

นำนักเรียน  ม.1  ปรับ
พ้ืนฐาน และ ม.4 เข้าค่าย

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่ตนเอง 

นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 

2 ธนาคารน้ำใต้ดิน นักเรียนศึกษาการ
จัดการน้ำเพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา 

นำนักเรียนในโครงการ
ศึกษาการจัดการน้ำเพื่อ
ไม่ให้น้ำขัง 

นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 

3 การติวเข้ม 
โครงการสอนเสริม
เพ่ิม O-Net 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6   

นักเรียนศึกษาหา
ความรู้และติวเข้ม 
โครงการสอนเสริม
เพ่ิมO-Net นักเรยีน
ระดับชั้นม. 3 และ 
ม.6ร้อยละ 100 
 

การติวเข้ม ส่งผลให้คะแนน  
O-Net นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น  

นักเรียนศึกษาหา
ความรู้และติวเข้ม 
โครงการสอนเสริม
เพ่ิม O-Net นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6  
 ร้อยละ 100 

4 กิจกรรม 5 พร้อม
บูรณาการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศ 

เพ่ือให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ที่
หลากหลาย  

พร้อมรับ พร้อมแต่งกาย
พร้อมหน้าเสาธง พร้อมสอน 
พร้อมส่ง 

นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 

5 โรงเรียนธนาคาร
โรงเรียน 
 

เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก 
ประหยัด อดออม 

จัดตั้งธนาคารโรงเรียน
ร่วมกับ ธกส. 

นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 

7 โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำ
ตำบลระดับ
มัธยมศึกษา 

เพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนมีทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต 
สามารถเลี้ยงดู
ตนเองได้ 

จัดหลักสูตรหลากหลายวิชา นักเรียนสามารถนำ
ความรู้และทักษะ
อาชีพไปสร้างรายได้
ระหว่างเรียน ร้อยละ 
50 

            
 



35 
 

    10.5    งานโครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ 
              ตาราง 31  งานโครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ 
 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 
1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 
2.โครงการนิเทศ 100% ติดตามตรวจเยี่ยมการสอนครูเทอมละ1 ครั้ง 

3. โครงการห้องสมุดมีชีวิต จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4.โครงการส่งเสริมรักการอ่าน นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ100   ทุกวัน 
5.โครงการคอนสวรรค์บันดาลสุข” นักเรียนเรียนรู้การประกอบอาชีพเสริมเพ่ือนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันหรือเมื่อจบการศึกษา ร้อยละ 100 
6.โครงการห้องเรียนคุณภาพ เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ 
7. โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและเข้าร่วม

การแข่งขันทางวิชาการผลการแข่งขันระดับดีเยี่ยม 
8.โครงการเศรษฐีเงินออม นักเรียนรู้จักการออม ประหยัด มีเงินฝากหลังจากจบ

ช่วงชั้นการศึกษา ร้อยละ 90 
9.โครงการสานสัมพันธ์ม่วง ชมพู หวนดู ทรัพย์
สิ่งสินตน 

นักเรียนเรียนรู้การประกอบอาชีพเสริมเพ่ือนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันหรือเมื่อจบการศึกษา ร้อยละ 100 

10.โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและ
ระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 

จัดแนะแนวศึกษาปีละ 1 ครั้ง  ประสานงานแนะแนว
ศึกษาต่อกับสถานศึกษาต่าง ๆ 

11.โครงการโรงเรียนสุจริต การประเมินโครงการและการเข้าร่วมโครงการ สพฐ.ใส
สะอาดปลอดคอรัปชั่น 

12.โครงการคนดี ศรีคอนสวรรค์ 
 

ผู้บริหาร ครู สู่นักเรียน เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้สังคม
ร่มเย็น 

13.โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ พัฒนาอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง 
14.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะอาชีพไปสร้าง

รายได้ระหว่างเรียน ร้อยละ 90 
15.โครงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
สู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 

นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา ร้อยละ100 

16.โครงการธรรมดี ชีวีมีสุข เข้าค่ายคุณธรรม 

17.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูได้รับการพัฒนาโดยการนิเทศภายใน  การประชุม 
อบรม  การศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

18.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

การประเมินระบบประกันคุณภาพ 

19.โครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างโอกาส 
สร้างคุณภาพผู้เรียน 

นักเรียนได้รับทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน สมุด 
หนังสือครบทุกคน 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2564) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ของสถานศึกษา * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
* 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

5 5 

มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

4 5 

มาตรฐานที ่3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 5 

มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

5 5 

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามลักสูตร 5 5 
มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

4 5 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  
มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 5 

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 5 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

5 5 

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

5 5 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

5 5 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

5 5 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5 5 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

5 5 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ของสถานศึกษา * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
* 

ด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนว
ทางการปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

4 5 

 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
  ตาราง 34  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี
ดี

มาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

    5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 

    5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น     5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  2    
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

    5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

    5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

   4  

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

    5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    5 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

    5 
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี
ดี

มาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา 
เพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    5 

 
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบสาม (พ.ศ.2558-2561)  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)    เนื่องจากมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  จากเดิม 
7.17 คะแนน เพ่ิมเป็น 8.34  คะแนน   
 
13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด  

ครู  ผู้บริหาร    คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม  สะอาด  น่าอยู่  น่ามอง   จัดเป็นแหล่งเรียนรู้นอก   ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่มีสื่อ  
ICT   พัฒนาผู้บริหาร ครู  ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ   มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาในสภาวะที่จำกัด
ได้   มีผลงานการดำเนินงานจนได้รับรางวัล  เช่นโครงงานวิทยาศาสตร์   โครงงานคณิตศาสตร์  การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบูรณาการ   กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมค่ายวิชาการ    
จัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครูได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ครูผลิตบทเรียนทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์    โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา    ผู้ปกครอง  ชุมชน   เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา   ได้ดี
มาก 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

  14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สภาพปัญหา  
1.   ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการโรงเรียนในฝัน    
2.  ทุนการศึกษาให้นักเรียนยังไม่เพียงพอ 

     จุดเด่น  
  ด้านคุณภาพผู้เรียน          
  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  มี e-mail address ในการติดต่อกับ  ครู
สืบค้นข้อมูลความรู้ผ่านระบบ  Internet ได้  โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งการบ้านผ่านระบบ Internet ได้  มี
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อ ICT   เช่นการจัดทำ  e-book    สร้างแนะนำเสนอผลงานที่แสดงการคิด
วิเคราะห์และ สร้างสรรค์   ผ่านโปรแกรมต่าง  ๆ     มีผลงานด้านกราฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)   
การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสร้างชิ้นงานจากแบบ     มีนักเรียนเป็น Web master ของโรงเรียน
นำเสนอผลงานผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างคล่องแคล่ว   นักเรียนแสดงความสามารถในรูปแบบกรรมการ
นักเรียนซึ่งมีบทบาทและ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในโรงเรียน   มีทักษะในการดำรงชีวิตมั่นใจในตนเอง   
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นักเรียนมีความสามารถเชิงบูรณาการในการนำหลักการ แนวคิด ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม   เชื่อมประสานกับ
การดำรงชีวิตอย่างมั่นใจในตนเอง  โดยมีกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ  โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการบริหารจัดการ ต้นทุน/กำไร/การแก้ปัญหา เช่น บริษัทจำลอง   มีความเป็น
ไทย   นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น   เช่น  การสืบสาน
ประเพณีของท้องถิ่น    มีความถนัดเฉพาะด้าน เช่น ศิลปะ   นาฏศิลป์   ดนตรี    กีฬา เป็นที่ยอมรับจากชุมชน   
มีสัมมาคารวะ หรือมีพฤติกรรมตามคำขวัญ ที่กล่าวว่า ยิ้มไหว้   ทักทายกัน   มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น    กล้า
แสดงออก  และเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่    มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน   เข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   เผยแพร่ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น งานหัตถกรรมท้องถิ่น  การสานหวด  การทอ
ผ้า  การมัดหมี่  การออกแบบ 
ลายมัดหมี่    การเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา    การแสดงพื้นบ้าน   นาฏศิลป์ไทยประยุกต์     
มีผลงานการใช้ภาษาไทย  เพ่ือการสื่อสารมีรางวัลประกาศเกียรติคุณจากการกล่าวสุนทรพจน์     
การทำโครงงาน   การแข่งโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์   นักเรียนสามารถเป็นพิธีกร    และนักเรียน 
สอบเรียนต่อในระบบโควตาร้อยละ  98.50    

 ด้านการเรียนการสอน     
        ครู  ผู้บรหิาร    คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  สะอาด  น่าอยู่  น่ามอง   จัดเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน   
มีการส่งเสริมสุขภาพโดยจัดหาน้ำสะอาดให้นักเรียน  ปรับปรุงระบบในโรงอาหารจนเป็นศูนย์อาหารเพ่ือสุขภาพ   
ปรับห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่มีสื่อ  ICT   พัฒนาผู้บริหาร ครู  ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ   มีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษาในสภาวะที่จำกัดได้   มีผลงานการดำเนินงานจนได้รับรางวัล  เช่นโครงงานวิทยาศาสตร์   
โครงงานคณิตศาสตร์  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการ   กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมค่ายวิชาการ   จัดสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครูได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ครูผลิตบทเรียนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์    ด้วยการ
ใช้  CAI   การจัดทำ e-book   การจัดบทเรียน e-learning  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา    ผู้ปกครอง  
ชุมชน   เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา   มีการปรับปรุงให้โรงเรียนเป็น e-School    มีการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ   ห้องปฏิบัติการเคมี   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา   ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม   มีการจัด
ห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดแบบ  e-library   จัดแหล่งสืบค้นนักเรียนให้สามารถได้ค้นคว้าได้อย่าง
เต็มที่ 
           ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา     
         โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล มีบรรยากาศในการทำงาน มีการนำ
ภูมิปัญญามาใช้   และสืบสานภูมิปัญญา   มีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการเป็นฝ่าย  5  ฝ่าย  มี
คณะอนุกรรมการวิชาการคือครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้    คณะกรรมการวิชาการ   คณะกรรมการปกครอง   มี
การบริหารงานในรูปคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  มีการมอบหมายงานและหารือในการทำงาน   มีการบริหารงาน
ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   บุคลากรมีผลงานด้านการใช้ ICT   ครู  นักเรียน  โรงเรียน  ได้รับ
รางวัลต่าง  ๆ  ทั้งส่วนตัวนักเรียน   ครู   และรางวัลในระดับโรงเรียน   เช่น  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง   สถานที่ทำงานน่าอยู่   โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน     มีกิจกรรมโฮมรูม   มีการจัดกิจกรรมพ่ีช่วยน้องมีการติดตามนักเรียนย้อนหลังเมื่อ
ศึกษาต่อแล้ว มีการจัดค่ายให้นักเรียนทั้งทางด้าน  วิชาการ ดนตรี และกีฬา การบูรณาการการเรียนรู้มีการจัด
บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน   กิจกรรมการแสดง     
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  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้      
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการประสานงานกับชุมชนได้หลายรูปแบบ  เช่น  เป็น 

แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยี   มีผู้ปกครองที่อยู่ในหลายตำบล  ที่ชุมชนสามารถถ่ายทอดสู่บุตร
หลานแล้วนำมาถ่ายทอดให้เพ่ือนหรือครูที่โรงเรียนได้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน          
        สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนให้สามารถสอบระดับชาติได้ระดับดี  ร้อยละ  98.50  นักเรียน
สอบเรียนต่อได้ในคณะที่คนนิยม   สถาบันที่มีชื่อเสียง  และมีหลักประกันที่ดีในการประกอบอาชีพ   นักเรียนเป็น
คนที่มีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม   มีความเป็นประชาธิปไตย  รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน   ส่งเสริมให้นักเรียน
ทักษะในการดำเนินชีวิตที่มีความสุข   
 ด้านการเรียนการสอน     
                   ครูจัดกิจกรรมเน้นการพัฒนาครูในภาพกว้าง  ทั้งด้านสื่อ  กิจกรรมการเรียนการสอน   
ขยายผลไปสู่การเป็นครูดีเด่น   ครูต้นแบบ  หรือครูแห่งชาติต่อไป  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองให้
ประสบความสำเร็จตามมาตรฐานวิชาชีพครูให้สามารถเลื่อนวิทยฐานะ มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ    
 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา     
  จัดการบริหารและการจัดการศึกษา  จัดให้มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยให้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   และขยายมากกว่า 1 ห้องปฏิบัติการมุ่งพัฒนาด้านสวัสดิการและขวัญกำลังใจทั้งครูและนักเรียน   
 ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้      
   จัดห้องชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นต้นแบบอาชีพต่าง ๆ  ในชุมชน  หรือวิญญูชนในท้องถิ่น    โดย
จัดนิทรรศการ   บอกข้ันตอนการปฏิบัติ   มีมุมสาธิต  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ 
เงื่อนไขท่ีทำให้ประสบผลสำเร็จ 

 ผู้บริหารต้องมีความสามารถ   สร้างความเข้าใจแก่ครู    รวมพลังครูให้สามารถจัดกิจกรรมตาม
เป้าหมายที่ต้องการได้    ผู้บริหารต้องเข้าใจ  เข้าถึงความสามารถของบุคลากร    ใช้จุดแข็งของบุคลากรได้ทุกคน   
ขจัดจุดอ่อนของบุคลากรให้หมดไป  ไม่ปล่อยให้จุดอ่อนของบุคลากรคนหนึ่งเป็นจุดทำลายความตั้งใจที่จะทำงาน
ของบุคลากรอีกคนหนึ่ง   สร้างบุคลากรที่สามารถชี้นำ  แนะนำนักเรียน 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

    โรงเรียนคอนสวรรค์ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ กิจกรรม งบประมาณ วิธีการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ จำแนกตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1.ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2565 

 
ประเภทรายรับ 

รายรับ 
ปีงบประมาณ2564 

 

ประมาณรายรับปีงบประมาณ 2565 
 

1 ต.ค64-  
31มี.ค65 

1 เม.ย.65-  
30 ก.ย.65 

รวม 

1. เงินงบประมาณ     
1.1 บุคลากร     
1.1.1 เงินเดือน 27,248,720.00 13,860,069.00 13,581,640.00 26,767,709.00 
1.1.2 ค่าจ้างประจำ 299,450 148,750 150,700 299,450 
1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราว  - -  
1.1.4 เงินเพิ่มจ่ายควบ

เงินเดือน 
5,896,800 2,685,600 2,685,600 5,371,200 

1.2 งบดำเนินงาน     
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 650,000 422,450     422,450 844,900 
1.2.2 ค่าตอบแทน 618,080 315,600 300,440 616,040 
1.2.3 ค่าใช้สอย     
1.2.4 ค่าวัสดุ     
1.3 งบเงินอุดหนุน     
1.3.1 อุดหนุนทั่วไปงบ

ค่าจัดการเรียนการสอน 
6,954,880.00 3,801,378.00 4,628,760 8,430,138.00 

1.3.2 อุดหนุนทั่วไป
ปัจจัยพื้นฐาน 

769,820.00 352,138.00 318,000.00 670,138.00 

2. เงินนอกงบประมาณ     
2.1 เงินรายได้

สถานศึกษา 
4,655,455.61 - 2,377,805.29 2,377,805.29 

2.2 เงินบริจาค 228,367.31 - 29,060.67 29,060.67 
2.3 เงินสนับสนุนจาก 

อปท. 
 -   

รวม 47,322,172.92 21,585,985.00 24,494,455.96 46,080,440.96 
 

 
รวมงบประมาณที่ใช้ในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 46,080,440.96 บาท 
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2. ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 
2.1 งบประจำตามโครงสร้าง 

 
ฝ่าย 

งบ
บุคลากร 

งบดำเนินงาน งบลงทุน  
รวม 

ค่าจ้าง 
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ สาธารณูป
โภค 

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อ 
สร้าง 

ฝ่ายบริหารทั่วไป   400,000 145,500  344,339.82 459,784 1,349,623.85 
ฝ่ายบริหาร

วิชาการ 
 260,600 550,040 730,500.18  646,918  2,188,058.18 

ฝายบริหารงาน
บุคคล 

640,200  190,000 300,649.25  491,330  5,302,721 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

113,400 173,200 480,000 1,170,000 1,150,305 134,500  3,268,205 

รวม 753,600 433,800 1,620,040 2,346,649.43 1,150,305 1,617,087.
82 

459,784 8,381,266.25 

2.2 งบพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
จำนว
น
โครง 
การ 

งบดำเนินงาน งบลงทุน  
รวม ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณูป

โภค 
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อ 

สร้าง 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน 

23 260,600 550,040 730,500.18  646,918 644,500 2,188,058.18 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

17  40,000 41,500  200,000 4,000 285,500 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

12 640,200 190,000 300,649.25  491,330  5,302,721 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม  

2 173,200 480,000 1,170,000 1,150,305 134,500  3,268,205 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1  5,500 20,000  200,000 50,000 274,500 

รวม  1,074,000 1,265,540 2,975,759.33 844,900 1,134,830 698,500 8,381,266.25 
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การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 
1. 1.งบประมาณเงินอุดหนุนจำนวนนักเรียน 903 คน ณ  วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

     นักเรียน จำนวนนักเรียน 

เทอม2/64 

จำนวนนักเรียน 

 เทอม1/65 

รวมงบประมาณ 

ปี 2565 

นักเรียน ม.ต้น 

 (รายหัว 35,00บาท/คน) 

526×1,750 = 920,500 530×1750 =927,500 1,848,000 

นักเรียน ม.ปลายต้น 

 (รายหัว 38,00บาท/คน) 

377×1,900 =716,300 380×1900 =722,000 1,438,300 

รวม 1,636,800 1,649,500 3,286,300 

 

2.งบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

     นักเรียน จำนวนนักเรียน 

เทอม2/64 

จำนวนนักเรียน 

 เทอม1/65 

รวมงบประมาณ 

ปี 2565 

นักเรียน ม.ต้น 

 (รายหัว 880 บาท/คน) 

526×440 = 231,440 530×440 =233,200 464,640 

นักเรียน ม.ปลายต้น 

 (รายหัว 950 บาท/คน) 

377×475 = 179,075 380×475 =180,500 359,575 

รวม 410,515 413,700 824,215 
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3. หักงบกลางปีงบประมาณ 2565  
ที ่ รายการ จำนวนเงิน 
1 ค่าสาธารณุปโภค 844,900 
2 ค่าน้ำมัน 120,000 
3 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 120,000 
4 ค่าใช้สอยไปราชการ 150,000 
5 วัสดุกลาง 400,000 
6 ศึกษาดูงาน 100,000 
7 สำรองจ่าย 10 % 328,630 
8 งบพัฒนาอาคารสถานที่ 200,000 
9 งบพัฒนาห้องเรียนพิเศษกีฬา 100,000 

รวม 2,363,530 
 

เงินที่ใช้ในการจัดสรรเพื่อใช้ดำเนินการพัฒนาตามโครงการ 
                          เงินอุดหนุนที่จะจัดสรร ปี 2565 จำนวน 922,555 บาท  

 
   

ลำดับ กลุ่มงาน งบประมาณ เงินอุดหนุน       หมายเหตุ  
1 กลุ่มบริหารวิชาการ 65 % 599,660.75   
2 กลุ่มบริหารทั่วไป 26 % 239,865   
3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 4 % 36,902   
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 % 46,127   
      รวม 100 % 922,555   
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งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จำนวน  824,215  บาท 
 

ที ่ กลุ่มงาน จำนวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

หมายเหตุ 

1 วิชาการ 
-กิจกรรมกลุ่มสาระ/กลุ่มสาระละ20,000 บาท 
- กิจกรรมกีฬาโซน 
-การแข่งขันทางวิชาการ /ดนตรี /นาฏศิลป์  

343,615 บาท 
160,000  บาท 
100,000 บาท 
83,615 บาท 

 

2 พัฒนาผู้เรียน 
-รด./ยุว./ลูกเสือ/ เนตรนารี /วันสำคัญต่างๆ 
- ค่ายคุณธรรม 

200,000 บาท 
100,000 บาท 
100,000  บาท 

 

3 ICT 
-การบริการทางอินเตอร์เนต 

 
100,000 บาท 

 

4 ทัศนศึกษา 
-โครงการทัศนศึกษานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 
รายหัว หัวละ 200 บาท 

 
180,600 บาท 

 

 รวม 824,215 บาท  
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การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ (งบอุดหนุน) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    1.1 แข่งขันทักษะทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ 
    ๑.๒ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
    ๑.๓ วันภาษาและเอกลักษณ์ไทย 

 
นางสมหวัง  บำรุงพันธุ์   

 
นางกนิษฐ์  จอมศรีกระยอม 

 
นางนงเยาว์  บานฤทัย 

30,000 
6240 

 
12000 

 
11,760 

 

๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    ๒.๑ การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 
นางกมลณัท  คลังเงิน 

 
40,000 

 

๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
     ๓.๑ การจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์และ
สารเคมี  
     ๓.๒ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
     ๓.๓ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
     ๓.๔ การส่งเสริมสื่อและเทคโนโลยี 

 
 

นางสัมฤทธิ์  ผดุงชีพ 
 

นางอังคณา  ต่อติด 
นางสุพรรษา  ดอนวิชา 

นางสาววิไลวรรณ นันตเวช 

 
 

10,000 
 

5,000 
5,000 

100,000 

 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
     ๔.๑ สัปดาห์อาเซียน 
     4.2 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศ  
     ๔.๓ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

นายเสรี  สมบูรณ์น้อย 
นางรำไพ  ชนะจอก 

 
นางรำไพ  ชนะจอก 

 

 
 

5,000 
15,000 

 
20,000 

 

๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
๗.๑ การแข่งขันกีฬาภายใน  
๗.๒ การพัฒนาความเป็นเลิศ 
ด้านกีฬา 

 
 

นางวิไลลักษณ์  สารีสาย 
นางวิไลลักษณ์  สารีสาย 

 

 
 

40,000 
100,000 

 

๖ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์ 40,000  
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การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ (งบอุดหนุน) (ต่อ) 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     ๗.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

 
นางชนานนันท์  ทองแสง 

 
40,000 

 

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเมตตา ทาท่าหว้า 40,000  
๙ งานศูนย์คณิตศาสตร์ 

    ๕.๑ การพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
นางกมลณัท  คลังเงิน 

 
15,000 

 

10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสัมฤทธิ์  ผดุงชีพ 20,000  
11 พัฒนาสำนักงานวิชาการ นางสมพิศ ทิพย์สุนา 35,000  
12 ส่งเสริมงานทะเบียน นางอังคณา ต่อติด 30,000  
13 งานแนะแนว    

    13.1 แนะแนวโรงเรียนในเขตบริการ นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์ 5,000  
    13.2 พัฒนาสำนักงานแนะแนว นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์ 5,000  
    ๑๓.๓ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ 

ม.6 ปีการศึกษา 2564 
นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์ 10,000  

14 พัฒนางานวัดผลประเมินผล นางสาวรุ่งระพิณ  วงศ์อินตา 20,000  
15 ห้องสมุดมีชีวิต นางจิราวรรณ  แสงทอง 10,000  
16 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นางจิราวรรณ  แสงทอง 5,000  
17 งานพัฒนาหลักสูตร นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย 5,000  
18 สถานศึกษาพอเพียง นางชนานันท์ ทองแสง 5,000  
19 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย 5,000  
20 งานโรงเรียนสุจริต นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 5,000  
21 พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา นางกมลณัท  คลังเงิน 10,000  
22 งานนิเทศ    

-นิเทศภายใน นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 3,000  
-รับการนิเทศจาก สพม.ชย. นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 10,000  

23 งานรับนักเรียน นางสาวสุพิชชา ภูริธร 5,000  
24 งาน PLC นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 4,660  
๒๕ พัฒนาโรงเรียนคอนสวรรค์  สู่

มาตรฐานสากล  โดยใช้นวัตกรรม KSW 
Model 

นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 100,000 เงินสำรอง
๑๐% 

รวมทั้งหมด (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 599,660  
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การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รด ยุวกาชาด 
ลูกเสือ เนตรนารี วันสำคัญต่างๆ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รด ยุวกาชาด 
ลูกเสือ เนตรนารี 
- วันสำคัญต่างๆ 

นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์  
 

80,000 
 

20,000 

 

2 การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดชัยภูมิ 

นางวิไลลักษณ์  สารีสาย 100,000  

3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ/ดนตรี/
นาฏศิลป์ 

นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 83,615  

4 ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ 

นางกมลณัท  คลังเงิน 20,000  

5 ค่ายกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
๕.๑ ค่ายห้องเรียนคุณธรรม 
๕.๒ ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 
 

นางสาวไพรินทร์  สุขปาน 
นางรำไพ  ชนะจอก 

 
 

10,000 
10,000 

 

6 ค่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นางเรณู  ไพศาลพงศ์ 20,000  
7 ค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะ

ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
นายดำรงศักดิ์  ศรีวิชัย 20,000  

8 ค่ายการงานอาชีพ นางชนานันท์  ทองแสง 20,000  
9 ค่ายกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นางเมตตา  ทาท่าหว้า 20,000  

10 ค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ 
พละศึกษา 

นางวิไลลักษณ์  สารีสาย 20,000  

11 ค่ายส่งเสริมวงโยธวาทิต นายชูสกุล  ทราบพรมราช 20,000  
รวมทั้งหมด (สี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 443,615  
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การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ (งบเงินรายได้) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เงินรายได้ 

1 พัฒนางานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ม.1 , ม.4 

นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 347,000 / 

รวมทั้งหมด (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 347,000 / 
 

การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารทั่วไป (งบอุดหนุน) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เงินรายได้ 

1 โครงการพัฒนาห้องสำนักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

นางญาณภัทร  ครองถิ่น 40,000  

2 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

นายอภิเดช  ทิพย์สุนา 373,865  

3 โครงการพัฒนางานอาหารและ
โภชนาการ 

นางณัฐฐากร  ปัตถา 7,000  

4 โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา/งานโสตทัศน์ศึกษา 

นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์ 35,000  

5 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ นางสาวรุ่งระพิน วงษ์อินตา 5,000  
6 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน นางกนิษฐ์ จอมศรีกระยอม 15,000  
7 โครงการพัฒนางานลูกจ้างและนักการ

ภารโรง 
นายอภิเดช ทิพย์สุนา 5,000  

8 โครงการพัฒนางานรักษาความปลอดภัย นายวุฒิไกร  ไพศาลพงษ์ 3,000  
9 โครงการวันสำคัญ (ป้าย วันสำคัญหน้า

โรงเรียน ) 
นางญาณภัทร คลองถิ่น 5,000  

10 โครงการพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ นางอภิเดช  ทิพย์สุนา 5,000  
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ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เงินรายได้ 

11 โครงการจัดกิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครอง 

นางสุพรรษา ดอนวิชา 18,000  

12 โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน(งาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

นางสาวอาภาภรณ์ ชัยจำรัส  

3,000 

 

13 โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติดและโรค
เอดส์ 

นายสุชาติ  ตุงชีพ 3,000  

14 โครงการพัฒนางานจราจร นางณัฐภรณ์ ดำรงชาติ 5,000  

15 โครงการกิจกรรมวันเยาวชน นางสาวไพรินทร์ สุขปาน 3,000  

16 โครงการคนดีศรีคอนสวรรค์ นายชัยวิทย์ ต่อติด 9,000  

17 โครงการพัฒนางานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

นายดำรงศักดิ์  ศรีวิชัย 5,000  

 
การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา  2565 ของกลุ่มบริหารทั่วไป (15 ปีเรียนฟรี) 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เงินรายได้ 

1 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูจักรพันธ์ ญาณนันท์ 43,200  
2 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูชัยวิทย์ ต่อติด 28,200  
3 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูวุฒิไกร  ไพศาลพงษ์ 34,000  
4 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูสุชาติ  ตุงชีพ 30,600  
5 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูกำธร  พลโลหะ 24,000  
6 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูวิไลวรรณ  นันตะเวช 20,600  
7 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ม.1,ม.4 
ครูสุชาติ ตุงชีพ 40,000  

8 โครงการค่ายส่งเสริมศักยภาผู้นำสภา
นักเรียน 

ครูดำรงศักดิ์  ศรีวิชัย 40,000  

9 โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและ
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ครูจักรพันธ์ ญาณนันท์ 20,000  

10 โครงการบริการอินเตอร์เนต ครูศิรศิทธิ์  ป้อมสุวรรณ์ 100,000  
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การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล (งบอุดหนุน) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เงินรายได้ 

1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล นางเมตตา  ทาท่าหว้า 32,127  

2 พัฒนางานธุรการและสารบรรณ นางอำนวยพร  เพ่ิมเติม 1๒,000  

3 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางวิไลวรรณ  นันตะเวช 2,000  

 
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบกลาง) 

โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เงินรายได้ 

1 ค่าใช้สอยไปราชการ นางวิไลวรรณ  นันตะเวช 150,000  

2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(ศึกษาดูงาน) 

นางชนานันท์  ทองแสง 100,000  

 
การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มบริหารงบประมาณ (งบอุดหนุน) 

โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เงินรายได้ 

1 โครงการพัฒนาห้องสำนักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

ครูสมหวัง  บำรุงพันธุ์ 158,550  

2 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน
การเงินและบัญชี 

ครูศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ 3,000  

3 โครงการพัฒนางานสารสนเทศ ครูกำธร  พลโลหะ 2,000  

4 โครงการพัฒนางานแผนงาน ครูเรณู  ไพศาลพงศ์ 2,000  
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การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มบริหารงบประมาณ (งบอุดหนุน-งบกลาง) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เงินรายได้ 

1 งานพัสดุและสินทรัพย์ ครูวันฉัตร  ทับทิมแท้ 400,000  

2 โครงการสาธารณูปโภค ครูสมหวัง บำรุงพันธุ์ 844,900  

3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ครูปิยวัฒน์ ปัตถา 120,000  

4 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ครูปิยวัฒน์ ปัตถา 120,000  
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ส่วนที่ 3 

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามความจำเป็น เร่งด่วน สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 
– มีนาคม 2565 จำนวน 76 โครงการ ดังนี้ 

สรุปการใช้เงินงบประมาณตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 
เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน 922,555 บาท ณ.วันที่ 29 มิ.ย 64 จำนวนนักเรียน 903คน 

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินที่ใช้ 

 
คงเหลือ 

1 2 
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสัมฤทธิ์  ผดุงชีพ 20,000 20,077 - 20,077 -77 
2 พัฒนาสำนักงานวิชาการ นางสมพิศ ทิพย์สุนา 35,000 3,050 - 3,050 31,950 
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางนงเยาว์  บานฤทัย 30,000 15,600 - 15,600 14,400 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางกมลณัท  คลังเงิน 40,000 2,700 - 2,700 37,300 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางชนานนันท์  ทองแสง 40,000 4,350 - 4,350 15,650 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเมตตา ทาท่าหว้า 40,000 12,107 - - 27,893 
7 แข่งขันกีฬาภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพละศึกษา 
-การพัฒนาความเป็นเลิศ(ห้องกีฬา) 

นางวิไลลักษณ์  สารีสาย 40,000 
 

100,000 

150,000 
 

10๕,๓๑๑ 

- - 
 

10๕,๓๑๑ 

-110,000 
 

-๕,๓๑๑ 
8 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์ 40,000 - - - 40,000 
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ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินที่ใช้ 
 

คงเหลือ 
1 2 

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
     ๓.๑ การจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์และ
สารเคมี  
     ๓.๒ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
     ๓.๓ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
     ๓.๔ การส่งเสริมสื่อและเทคโนโลยี 

 
 

นางสัมฤทธิ์  ผดุงชีพ 
 

นางอังคณา  ต่อติด 
นางสุพรรษา  ดอนวิชา 

นางสาววิไลวรรณ นันตเวช 

 
 

10,000 
 

5,000 
5,000 

100,000 

 
 
- 
 
- 

4,3๘๐ 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 

4,3๘๐ 
- 

 
 

10,000 
 

5,000 
๖๒๐ 

100,000 
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
     ๔.๑ สัปดาห์อาเซียน 
     4.2 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศ  
     ๔.๓ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

นายเสรี  สมบูรณ์น้อย 
นางรำไพ  ชนะจอก 

 
นางรำไพ  ชนะจอก 

 

 
 

5,000 
15,000 

 
20,000 

 
 
- 

๔,๘๒๐ 
 

๗,๒๘๗ 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 

๔,๘๒๐ 
 

๗,๒๘๗ 

 
 

5,000 
๑๐,๑๘๐ 

 
๑๒,๗๑๓ 

11 งานศูนย์คณิตศาสตร์ นางกมลณัท  คลังเงิน 15,000 ๗,๓๐๐ - ๗,๓๐๐ ๗,๗๐๐ 

12 ส่งเสริมงานทะเบียน นางอังคณา ต่อติด 30,000 3๖,000 - 3๖,000 -๖,000 

13 
 
 

แนะแนว       
-แนะแนวโรงเรียนในเขตบริการ นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์ 5,000 5,000 - 5,000 - 
-พัฒนาสำนักงานแนะแนว นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์ 5,000 5,000 - 5,000 - 
-ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปี
การศึกษา 2564 

นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์ 10,000 ๗,000 - ๗,000 ๓,000 

14 พัฒนางานวัดผลประเมินผล นางสาวรุ่งระพิณ  วงศ์อินตา 20,000 ๑๘๐ - ๑๘๐ ๑๙,๘๒๐ 



55 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินที่ใช้ 
 

คงเหลือ 
1 2 

15 ห้องสมุดมีชีวิต นางจิราวรรณ  แสงทอง 10,000 - - - 10,000 
16 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นางจิราวรรณ  แสงทอง 5,000 - - - 5,000 
17 งานพัฒนาหลักสูตร นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย 5,000 - - - 5,000 
18 สถานศึกษาพอเพียง นางชนานันท์ ทองแสง 5,000 - - - 5,000 
19 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย 5,000 - - - 5,000 
20 งานโรงเรียนสุจริต นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 5,000 - - - 5,000 
21 งานประกันคุณภาพการศึกษา นางกมลณัท  คลังเงิน 10,000 ๑๙,๗๙๐  ๑๙,๗๙๐ -๙,๗๙๐ 
22 งานนิเทศ       

 -นิเทศภายใน นางวิไลวรรณ  นันตะเวช 3,000 - - - 3,000 
 -รับการนิเทศจาก สพม.ชย. นางวิไลวรรณ  นันตะเวช, 

นางเมตตา ทาท่าหว้า 
10,000 - - - 10,000 

23 งานรับนักเรียน นางสาวสุพิชชา ภูริธร 5,000 ๓,๕๐๓ - ๓,๕๐๓ ๑,๔๙๗ 
24 งาน PLC นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 4,660 - - - 4,660 
25 พัฒนาโรงเรียนคอนสวรรค์  สู่

มาตรฐานสากล  โดยใช้นวัตกรรม KSW 
Model 

นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 100,000 
(สำรอง
10%) 

๑๒๐,๑๘๒  ๑๒๐,๑๘๒ -๒๐,๑๘๒ 
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การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ (งบเงินรายได้) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินที่ใช้ 

 
คงเหลือ 

1 2 
1 พัฒนางานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

ม.1 , ม.4 
นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 347,000 ๑๙๒,๑๐๐  ๑๙๒,๑๐๐ ๑๕๔,๙๐๐ 

 
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินที่ใช้ 

 
คงเหลือ 

1 2 
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รด ยุวกาชาด 

ลูกเสือ เนตรนารี วันสำคัญต่างๆ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รด ยุวกาชาด 
ลูกเสือ เนตรนารี 
- วันสำคัญต่างๆ 

นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค์  
 

80,000 
 

20,000 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 

 
 
- 
 
- 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

20,000 
2 กิจกรรมกีฬาโซนหุบเขา นางวิไลลักษณ์  สารีสาย 100,000 ๓๖,๙๖๐ - ๓๖,๙๖๐ ๓๖,๐๔๐ 
3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ/ดนตรี/

นาฏศิลป์ 
นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 83,615 ๒๑,๙๕๐ - ๒๑,๙๕๐ ๖๑,๖๖๕ 

4 ค่ายกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นางกมลณัท  คลังเงิน 20,000 - - - 20,000 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินที่ใช้ 
 

คงเหลือ 
1 2 

5 ค่ายกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-ค่ายห้องเรียนคุณธรรม 
-ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 

 
 

นางสาวไพรินทร์  สุขปาน 
นางรำไพ  ชนะจอก 

 
 

๒๐,000 
- 

 
 

๑๓,๕๐๐ 
 

 
 
- 

 
 

๑๓,๕๐๐ 
 

 
 

๖,๕๐๐ 

6 ค่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
-ค่ายวิทยาศาสตร์ 

 
นางเรณู  ไพศาลพงศ์ 

 
๒0,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๒0,000 

7 ค่ายกลุ่มสาระภาษาไทย นางนงเยาว์ บานฤทัย 20,000 - - - 20,000 
๘ ค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

นางวิไลลักษณ์  สารีสาย 20,000 ๙,๒๒๑ - ๙,๒๒๑ ๑๐,๗๗๑ 

๙ ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(ค่ายวงโยธวาทิต) 

นายจักรพันธ์  ญาณะนันท์ 20,000 - - - 20,000 

 

การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล (งบอุดหนุน) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินที่ใช้ 
 

คงเหลือ 
1 2 

1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล นางเมตตา  ทาท่าหว้า 32,127 ๕๙,๒๒๔ - ๕๙,๒๒๔ ๒๗,๐๙๗ 
2 พัฒนางานธุรการและสารบรรณ นางอำนวยพร  เพ่ิมเติม 1๒,000 10,000 - 1๒,000 ๒,๐๐๐ 
๓ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
นางวิไลวรรณ  นันตะเวช 2,000 2,๗00 - 2,๗00 -๗00 
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การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบกลาง) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินที่ใช้ 
 

คงเหลือ 
1 2 

1 ค่าใช้สอยไปราชการ นางวิไลวรรณ  นันตะเวช 150,000 ๙๗,๖๖๘ - ๙๗,๖๖๘ ๘๒,๖๖๘ 
2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา(ศึกษาดูงาน) 
นางชนานันท์  ทองแสง 100,000 ๔๒,๐๒๐ - ๔๒,๐๒๐ ๕๗,๙๘๐ 

การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มบริหารงบประมาณ (งบอุดหนุน) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินที่ใช้ 
 

คงเหลือ 
1 2 

1. โครงการพัฒนาห้องสำนักงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

ครูสมหวัง  บำรุงพันธุ์ 158,550 ๔๗,๘๑๑ - ๔๗,๘๑๑ ๑๑๘,๗๓๙ 

2. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน
การเงินและบัญชี 

ครูศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ 3,000 ๑,๕๐๐ - ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

3. โครงการพัฒนางานสารสนเทศ ครูกำธร  พลโลหะ 2,000 - - - 2,000 
4. โครงการพัฒนางานแผนงาน ครูเรณู  ไพศาลพงศ์ 2,000 2,๒00 - 2,๒00 -๒๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 



59 
 

การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มบริหารงบประมาณ (งบอุดหนุน-งบกลาง) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินที่ใช้ 
 

คงเหลือ 
1 2 

1 งานพัสดุและสินทรัพย์ ครูวันฉัตร  ทับทิมแท้ 400,000 ๒๒๐,๒๖๐ - ๒๒๐,๒๖๐ ๑๗๙,๗๔๐ 
2 โครงการสาธารณูปโภค ครูสมหวัง บำรุงพันธุ์ 844,900 ๖๗๖,๑๔๑.๕๕ - ๖๗๖,๑๔๑.๕๕ ๑๖๘,๗๕๘.๔๕ 
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ครูปิยวัฒน์ ปัตถา 120,000 ๗๙,๗๘๔ - ๗๙,๗๘๔ ๔๐,๒๑๖ 
4 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ครูปิยวัฒน์ ปัตถา 120,000 ๕๒,๓๖๐ - ๕๒,๓๖๐ ๖๗,๖๔๐ 

 

 
การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา  2565 ของกลุ่มบริหารทั่วไป (งบอุดหนุน) 

โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินที่ใช้ 

 
คงเหลือ 

1 2 
1. โครงการพัฒนาห้องสำนักงานกลุ่ม

บริหารทั่วไป 
นางญาณภัทร  ครองถิ่น 40,000 ๒๔,๕๖๐ - ๒๔,๕๖๐ ๑๕,๔๔๐ 

2. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

นายอภิเดช  ทิพย์สุนา 373,865 ๕๒๕,๗๔๑ - ๕๒๕,๗๔๑ ๑๕๑,๘๗๖ 

3. โครงการพัฒนางานอาหารและ
โภชนาการ 

นางณัฐฐากร  ปัตถา 7,000 - - - 7,000 

4. โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา/งานโสตทัศน์ศึกษา 

นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์ 35,000 - - - 35,000 

5. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ นางสาวรุ่งระพิน วงษ์อินตา 5,000 - - - 5,000 
6. โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน นางกนิษฐ์ จอมศรีกระยอม 15,000 - - - 15,000 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตาม
โครงการ/

ครั้ง 

จำนวนเงินที่
ใช้ 

 

คงเหลือ  

1 2 
7. โครงการพัฒนางานลูกจ้างและนักการ

ภารโรง 
นายอภิเดช ทิพย์สุนา 5,000 - - - 5,000 

8. โครงการพัฒนางานรักษาความปลอดภัย นายวุฒิไกร  ไพศาลพงษ์ 3,000 3,๒00 - 3,๒00 -๒๐๐ 
9. โครงการวันสำคัญ (ป้าย วันสำคัญหน้า

โรงเรียน ) 
นางญาณภัทร คลองถิ่น 5,000 ๔,๔๙๗ - ๔,๔๙๗ ๕๐๓ 

10. โครงการพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ นางอภิเดช  ทิพย์สุนา 5,000 - - - 5,000 
11. โครงการจัดกิจกรรมการประชุม

ผู้ปกครอง 
นางสุพรรษา ดอนวิชา 18,000 ๑๐,๒๒๗ - ๑๐,๒๒๗ ๗,๗๗๓ 

12. โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน(งาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

นางสาวอาภาภรณ์ ชัยจำรัส  
3,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,000 

13. โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติดและโรค
เอดส์ 

นายสุชาติ  ตุงชีพ 3,000 - - - 3,000 

14. โครงการพัฒนางานจราจร นางณัฐภรณ์ ดำรงชาติ 5,000 - - - 5,000 
15 โครงการกิจกรรมวันเยาวชน นางสาวไพรินทร์ สุขปาน 3,000 - - - 3,000 
16 โครงการคนดีศรีคอนสวรรค์ นายชัยวิทย์ ต่อติด 9,000 ๙,๔๕๐ - ๙,๔๕๐ -๔๕๐ 
17 โครงการพัฒนางานส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
นายดำรงศักดิ์  ศรีวิชัย 5,000 - - - 5,000 
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การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา  2565 ของกลุ่มบริหารทั่วไป (15 ปีเรียนฟรี) 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินที่ใช้ 

 
คงเหลือ 

1 2 
1 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูจักรพันธ์ ญาณนันท์ 43,200 43,200 - 43,200 - 
2 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูชัยวิทย์ ต่อติด 28,200 28,200 - 28,200 - 
3 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูวุฒิไกร  ไพศาลพงษ์ 34,000 34,000 - 34,000 - 
4 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูสุชาติ  ตุงชีพ 30,600 30,600 - 30,600 - 
5 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูกำธร  พลโลหะ 24,000 24,000 - 24,000 - 
6 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูวิไลวรรณ  นันตะเวช 20,600 20,600 - 20,600 - 
7 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ม.1,ม.4 
ครูสุชาติ ตุงชีพ 40,000 40,000 - 40,000 - 

8 โครงการค่ายส่งเสริมศักยภาผู้นำสภา
นักเรียน 

ครูดำรงศักดิ์  ศรีวิชัย 40,000 - - - 40,000 

9 โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและ
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ครูจักรพันธ์ ญาณนันท์ 20,000 - - - 20,000 

10 โครงการบริการอินเตอร์เนต ครูศิรศิทธิ์  ป้อมสุวรรณ์ 100,000 100,000 - 100,000 - 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนคอนสวรรค์ 
ที่ 90  /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ---------------------------------------------------------  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  )ฉบับที่ ๒ ) พ  .ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ . ศ  .๒๕๕๓  เน้นให้มีการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึด
สภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมองในการ
วิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่ตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศึกษา  

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ .ศ  2553 และ   มาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ 2547และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ 2553 
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1.คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
 1.1  นายสุชาติ  รักษาชนม์  ผู้อำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมพู        รองผู้อำนวยการโรงเรียน            รองประธานกรรมการ 

1.3 นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ 
 1.4  นางสมพิศ ทิพย์สุนา        ผูช้่วยผู้อำนวยการโรงเรยีน           กรรมการ 
 1.5  นางชนานันท์  ทองแสง  คร ู    กรรมการ 

1.6  นายอภิเดช  ทิพย์สุนา  คร ู    กรรมการ 
1.7  นางสมหวัง  บำรุงพันธุ์  คร ู               กรรมการ 
1.8  นางเรณู  ไพศาลพงศ์   คร ู                   กรรมการและเลขานุการ 

 1.9  นางสาวไพรินทร์  สุขปาน               คร ู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่เตรียมการวางแผน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา เสนอแนะแก่กรรมการฝ่ายต่างๆ 
พิจารณาโครงการที่กลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานต่าง ๆ ขออนุมัติและดำเนินการ เสนอความ
เห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนคอนสวรรค์  ปีงบประมาณ 2565 เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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2.คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
        2.1 นายสุชาติ  รักษาชนม์    ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
        2.2 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมพู    รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
        2.3 นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
        2.3 นางสมพิศ ทิพย์สุนา    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรยีน                  กรรมการ 
        2.4 นางนางชนานันท์  ทองแสง   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรยีน  กรรมการ 
        2.5 นางสมหวัง  บำรุงพันธุ์    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
        2.6 นายอภิเดช  ทิพย์สุนา    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
        2.7 นางกมลณัท  คลังเงิน   คร ู    กรรมการ 
        2. 8 นายสาววิไลวรรณ นันตะเวช            คร ู    กรรมการ  
        2. 9 นายจักรพันธ์  ญาณนันท์  คร ู    กรรมการ 
        2.10 นางเมตา  ทาท่าหว้า   คร ู    กรรมการ   
        2.11 นางรำไพ  ชนะจอก   คร ู    กรรมการ 
        2.12 นางนงเยาว์  บานฤทัย   คร ู    กรรมการ 
        2.13 นางวิไลลักษณ์  สารีสาย  คร ู    กรรมการ 
        2.14 นางสาวรุ่งระพิน วงษ์อินตา  คร ู    กรรมการ 
        2.15 นางสัมฤทธิ์  ผดุงชีพ   คร ู    กรรมการ 
        2.16 นางญาณภัทร  ครองถิ่น  คร ู    กรรมการ 
        2.17 นางสุพรรษา ดอนวิชา    คร ู                                กรรมการ 
        2.18 นางอำนวยพร เพ่ิมเติม  คร ู             กรรมการ 
        2.19 นายชัยวิทย์  ต่อติด   คร ู             กรรมการ 
        2.20 นางเรณู  ไพศาลพงศ์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
        2.21 นางสาวไพรินทร์  สุขปาน           คร ู                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาโครงการในกลุ่มงาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือจัด ทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566  ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา 
3. คณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 
 3.1 นายสุชาติ  รักษาชนม์   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

3.2 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมพู   รองผู้อำนวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ 
3.3 นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จำรัส   รองผู้อำนวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
3.4 นางสมพิศ ทิพย์สุนา             ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน         กรรมการ   

 3.5 นางนางชนานันท์  ทองแสง   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรยีน  กรรมการ 
          3.6 นางสมหวัง  บำรงุพันธุ์   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
          3.7 นายอภิเดช  ทิพย์สุนา    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
          3.8 นางกมลณัท  คลังเงิน   คร ู    กรรมการ 
          3. 9 นายสาววิไลวรรณ นันตะเวช            คร ู    กรรมการ  
          3. 10 นายจักรพันธ์  ญาณนันท์  คร ู    กรรมการ 
          3.11 นางเมตา  ทาท่าหว้า   คร ู    กรรมการ   
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          3.12 นางรำไพ  ชนะจอก   คร ู    กรรมการ 
          3.13 นางนงเยาว์  บานฤทัย  คร ู    กรรมการ 
          3.14 นางวิไลลักษณ์  สารีสาย  คร ู    กรรมการ      
          2.15 นายชัยวิทย์  ตอ่ติด   คร ู             กรรมการ 

          3.16 นางเรณู  ไพศาลพงศ์  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
          3.17 นางสาวไพรินทร์  สุขปาน      พนักงานราชการ   กรรมการและช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ให้มีความเหมาะสม
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
4.คณะกรรมการตรวจทาน/จัดพิมพ์รูปแบบ ประกอบด้วย 

4 .1 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมพู    รองผู้อำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
4.2 นางสมหวัง  บำรุงพันธุ์    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

 4.3 นายวันฉัตร  ทับทิมแท้        คร ู                       กรรมการ 
 4.4 นางสาวน้ำหาน  ศิลมั่น  คร ู    กรรมการ 
 4.5 นายสิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ  คร ู    กรรมการ 
          4.6 นายณัฐพงษ์  โนภาศ   คร ู    กรรมการ 

4.7 นางเรณู  ไพศาลพงศ์   คร ู             กรรมการและเลขานุการ 
 4.8 นางสาวไพรินทร์  สุขปาน            ครู                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.9 นางสาวพรวิภา  ชนะพาล   ครูอัตราจ้าง                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 มีหน้าที ่ รวบรวมเอกสารจากฝ่ายดำเนินงานจัดพิมพ์รูปเล่ม สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในครั้งนี้ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเอาใจใส่ ใช้ความรู้ความสามารถและ
ความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กันยายน พ .ศ 2564 เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 

 

(นายสุชาติ  รักษาชนม์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ 
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แบบติดตามการใช้เงินงบประมาณตามกลุ่มงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน(1 ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน 922,555 บาท  
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน (กลุ่มบริหารวิชาการ) 

ลำดับ
ที ่

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวน
เงิน 
ที่ใช้ 

 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนินการ 
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นางสัมฤทธ์ิ  ผดุงชีพ 20,000 √ - - 20,077 -77   
2 พัฒนาสำนักงานวิชาการ นางสมพิศ ทิพย์สุนา 35,000 - √ - 3,050 31,950   
3 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย นางนงเยาว์  บานฤทัย 30,000 - √ - 15,600 14,400   
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ นางกมลณัท  คลังเงิน 40,000 - √ - 2,700 37,300   
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางชนานนันท์  ทองแสง 40,000 - √ - 4,350 15,650   
6 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ นางเมตตา ทาท่าหว้า 40,000 - √ - - 27,893   
7 แข่งขันกีฬาภายใน กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ข

ศึกษาและพละศึกษา 
-การพัฒนาความเป็นเลิศ(ห้องกีฬา) 

นางวิไลลักษณ์  สารีสาย 40,000 
 
100,000 

√ 
 
√ 

- - 
 
- 

- 
 
10
๕,๓๑๑ 

-110,000 
 
-๕,๓๑๑ 

  

 

8  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์ 40,000 √ - - 40,000 0   
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละ 

เทคโนโลย ี
๓.๑ การจัดซื้อ วสัดุ ครภุัณฑ์สารเคมี  
 ๓.๒ สปัดาห์วันวิทยาศาสตร ์
     ๓.๓ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
     ๓.๔ การส่งเสรมิสื่อและเทคโนโลย ี

 
 
นางสัมฤทธ์ิ  ผดุงชีพ 
นางอังคณา  ต่อติด 
นางสุพรรษา  ดอนวิชา 
นางวิไลวรรณ นันตเวช 
 

 
 
10,000 
5,000 
5,000 
100,000 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
√ 
√ 
√ 

 
 
√ 
 

 
 
- 
- 
4,3๘๐ 
- 

 
 
10,000 
5,000 
๖๒๐ 
100,000 
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ลำดับ
ที ่

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวน
เงินท่ีใช้ 

 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนินการ 
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๔.๑ สัปดาห์อาเซียน 
     4.2 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศ  
     ๔.๓ พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
นายเสรี  สมบูรณ์น้อย 
นางรำไพ  ชนะจอก 
 
นางรำไพ  ชนะจอก 
 

 
 
5,000 
15,000 
 
20,000 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 

 
 
- 
๔,๘๒๐ 
 
๗,๒๘๗ 

 
 
5,000 
๑๐,๑๘๐ 
 
๑๒,๗๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 งานศูนย์คณิตศาสตร์ นางกมลณัท  คลังเงิน 15,000 - - - ๗,๓๐๐ ๗,๗๐๐   

12 ส่งเสริมงานทะเบียน นางอังคณา ต่อติด 30,000 - - - 3๖,000 -๖,000   

13 
 
 

แนะแนว          

-แนะแนวโรงเรียนในเขตบริการ นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์ 5,000 √ - - 5,000 ๐   

-พัฒนาสำนักงานแนะแนว นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์ 5,000 √ - - 5,000 ๐   

-ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6  นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์ 10,000 - √ - ๗,000 ๓,000   

14 พัฒนางานวัดผลประเมินผล น.สรุ่งระพิณ วงศ์อินตา 20,000 - √ - ๑๘๐ ๑๙,๘๒๐   

15 ห้องสมุดมีชีวิต นางจิราวรรณ  แสงทอง 10,000 - - √ - 10,000   

16 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นางจิราวรรณ  แสงทอง 5,000 - - √ - 5,000   

17 งานพัฒนาหลักสูตร นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย 5,000 - - √ - 5,000   

18 สถานศึกษาพอเพียง นางชนานันท์ ทองแสง 5,000 - - √ - 5,000   

19 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย 5,000 - √ - - 5,000   

20 งานโรงเรียนสุจริต นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 5,000 - √ - - 5,000  
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ลำดับ
ที ่

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวน
เงินท่ีใช้ 

 

งบประมา
ณคงเหลือ 

ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนินการ 
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

ยังไม่ดำเนิน 
การ 

21 งานประกันคุณภาพการศึกษา นางกมลณัท  คลังเงิน 10,000 √ - - ๑๙,๗๙๐ -๙,๗๙๐   
22 งานนิเทศ          

 -นิเทศภายใน นางวิไลวรรณ  นันตะเวช 3,000 - - √ - 3,000   
 -รับการนิเทศจาก สพม.ชย. นางวิไลวรรณ  นันตะเวช, 

นางเมตตา ทาท่าหว้า 
10,000 - - √ - 10,000   

23 งานรับนักเรียน นางสาวสุพิชชา ภูริธร 5,000 ๓,๕๐๓ √- - ๓,๕๐๓ ๑,๔๙๗   
24 งาน PLC นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 4,660 - - √ - 4,660   
25 พัฒนาโรงเรียนคอนสวรรค์  สู่

มาตรฐานสากล  โดยใช้นวัตกรรม KSW 
Model 

นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 100,000 
(สำรอง10%) 

√ - - ๑๒๐,๑๘
๒ 

-๒๐,๑๘๒   

 
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบรหิารวิชาการ (งบเงินรายได้) 

โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูม ิ
ลำดับ

ที ่
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับจดัสรร 
เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงิน

ที่ใช้ 
 

คงเหลือ ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนินการ 
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

ยังไม่
ดำเนิน 
การ 

1 พัฒนางานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 
ม.1 , ม.4 

นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 347,000 ๑๙๒,๑๐๐ √ - ๑๙๒,๑๐๐ ๑๕๔,๙๐๐   
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การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบรหิารวิชาการ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูม ิ
ลำดับ

ที ่
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงิน

ที่ใช้ 
 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนินการ 
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
 

ยังไม่ดำเนิน 
การ 

1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รด ยุวกาชาด 
ลูกเสือ เนตรนารี วันสำคญัต่างๆ 
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน รด ยุวกาชาด 
ลูกเสือ เนตรนาร ี
- วันสำคัญต่างๆ 

นายยุทธศักดิ์  ลุมไธสงค ์  
 

80,000 
 

20,000 

  
 
√ 
 

 
 
- 
 
- 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

20,000 

  

2 กิจกรรมกีฬาโซนหุบเขา นางวิไลลักษณ์  สารีสาย 100,000  √ - 1๒0,000 -๒0,000   
3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ/ดนตรี/

นาฏศิลป ์
นางสมพิศ  ทิพย์สุนา 83,615  √ - ๒๑,๙๕๐ ๖๑,๖๖๕   

4 ค่ายกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ นางกมลณัท  คลังเงิน 20,000 - - √ - 20,000   
5 ค่ายกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
-ค่ายห้องเรียนคณุธรรม 
-ศึกษาดูงานแหล่งเรยีนรู ้

 
 

นางสาวไพรินทร์  สุขปาน 
นางรำไพ  ชนะจอก 

 
 

๒๐,000 
- 

 
 

๑๓,๕๐๐ 
 

 
 
√ 

 
 
- 

 
 

๑๓,๕๐๐ 
 

 
 

๖,๕๐๐ 

  

6 ค่ายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
-ค่ายวิทยาศาสตร ์

 
นางเรณู  ไพศาลพงศ ์

 
๒0,000 

 
- 

 
√ 

 
       - 

 
- 

 
๒0,000 

  

7 ค่ายกลุ่มสาระภาษาไทย นางนงเยาว์ บานฤทัย 20,000 - - √ - 20,000   

8 ค่ายกลุ่มสาระการงานอาชีพ นางชนานันท์  ทองแสง 20,000 - - √ - 20,000   

9 ค่ายกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นางเมตตา  ทาท่าหว้า 20,000 - - - 20,000 ๐   
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ลำดับ
ที ่

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงิน
ที่ใช้ 

 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนินการ 
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
 

ยังไม่ดำเนิน 
การ 

10 ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

นางวิไลลักษณ์  สารีสาย 20,000 - √ - ๙,๒๒๑ ๑๐,๗๗๑   

11 ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(ค่ายวงโยธวาทิต) 

นายจักรพันธ์  ญาณะนันท์ 20,000 - √ - - 20,000   

การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบรหิารงานบุคคล (งบอุดหนุน) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูม ิ

ลำดับ
ที ่

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอนโครงการ 
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินท่ี
ใช้ 

 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนินการ
แล้ว 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 
 

1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล นางเมตตา  ทาท่าหว้า 32,127  √ - ๕๙,๒๒๔ ๒๗,๐๙๗   
2 พัฒนางานธุรการและสารบรรณ นางอำนวยพร  เพิ่มเติม 1๒,000  √ - 1๒,000 ๒,๐๐๐   
๓ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คร ู นางวิไลวรรณ  นันตะเวช 2,000 √ - - 2,๗00 -๗00   

การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบกลาง) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูม ิ

ลำดับ
ที ่

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงิน
ที่ใช้ 

 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 ค่าใช้สอยไปราชการ นางวิไลวรรณ  นันตะเวช 150,000 - √ - ๙๗,๖๖๘ ๘๒,๖๖๘   
2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร นางชนานันท์  ทองแสง 100,000 - √ - ๔๒,๐๒๐ ๕๗,๙๘๐   
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การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มบริหารงบประมาณ (งบอุดหนุน) 
โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูม ิ

 
ลำดับ

ที ่
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับจดัสรร 
เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงิน

ที่ใช้ 
 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนิน 
การ 

1. โครงการพัฒนาห้องสำนักงานกลุม่บริหาร
งบประมาณ 

ครูสมหวัง  บำรุงพันธุ ์ 158,550 - √ - ๔๗,๘๑๑ ๑๑๘,๗๓๙   

2. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานการเงิน
และบัญช ี

ครูศิรสิทธ์ิ  ป้อมสุวรรณ 3,000 - √ - ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐   

3. โครงการพัฒนางานสารสนเทศ ครูกำธร  พลโลหะ 2,000 - - √ - 2,000   
4. โครงการพัฒนางานแผนงาน ครูเรณู  ไพศาลพงศ์ 2,000 √ - - 2,๒00 -๒๐๐   

 
การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มบริหารงบประมาณ (งบอุดหนุน-งบกลาง) 

โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูม ิ
ลำดับ

ที ่
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับจดัสรร 
เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินท่ีใช้ 

 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนินการแล้ว อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 งานพัสดุและสินทรัพย ์ ครูวันฉัตร  ทับทิมแท้ 400,000 - √ - ๒๒๐,๒๖๐ ๑๗๙,๗๔๐   
2 โครงการสาธารณูปโภค ครูสมหวัง บำรุงพันธุ ์ 844,900 - √ - ๖๗๖,๑๔๑.๕๕ ๑๖๘,๗๕๘.๔๕   
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ครูปิยวัฒน์ ปัตถา 120,000 - √ - ๗๙,๗๘๔ ๔๐,๒๑๖   

4 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ครูปิยวัฒน์ ปัตถา 120,000 - √ - ๕๒,๓๖๐ ๖๗,๖๔๐   
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การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา  2565 ของกลุ่มบริหารทั่วไป (งบอุดหนุน) 

โรงเรียนคอนสวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 
ลำดับ

ที ่
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินท่ี
ใช้ 

 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1. โครงการพัฒนาห้องสำนักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

นางญาณภัทร  ครองถิ่น 40,000 -       √ - ๒๔,๕๖๐ ๑๕,๔๔๐   

2. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

นายอภิเดช  ทิพย์สุนา 373,865 - √ - ๕๒๕,๗๔๑ ๑๕๑,๘๗๖   

3. โครงการพัฒนางานอาหารและ
โภชนาการ 

นางณัฐฐากร  ปัตถา 7,000 - - √ - 7,000   

4. โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา/งานโสตทัศน์ศึกษา 

นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค์ 35,000 - √  - 35,000   

5. โครงการพัฒนางานประชาสัมพนัธ์ น.สรุ่งระพิน วงษ์อินตา 5,000 - - √ - 5,000   
6. โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน นางกนิษฐ์ จอมศรีกระ

ยอม 
15,000 - √  - 15,000   

7. โครงการพัฒนางานลูกจา้งและ
นักการภารโรง 

นายอภิเดช ทิพย์สุนา 5,000 - - √ - 5,000   

8. โครงการพัฒนางานรักษาความ
ปลอดภัย 

นายวุฒิไกร  ไพศาลพงษ์ 3,000 √ - - 3,๒00 -๒๐๐   

9. โครงการวันสำคัญ(ปา้ย วนัสำคัญ
หน้าโรงเรียน ) 

นางญาณภัทร คลองถิ่น 5,000 - √ - ๔,๔๙๗ ๕๐๓   

10. โครงการพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ 
 
 

นางอภิเดช  ทิพย์สุนา 
 

5,000 - - √ - 5,000  
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ลำดับ
ที ่

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินท่ี
ใช้ 

 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินกา

ร 
11. โครงการจดักิจกรรมการประชุม

ผู้ปกครอง 
นางสุพรรษา ดอนวิชา 18,000 - √ - ๑๐,๒๒๗ -๗,๗๗๓   

12. โครงการออกเยีย่มบ้านนักเรียน(งาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน) 

นางสาวอาภาภรณ์ ชัยจำรัส  
3,000 

 
- 

 
√ 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 

 

 

 
13. โครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติดและโรค

เอดส ์
นายสุชาติ  ตุงชีพ 3,000 - √ - - 3,000   

14. โครงการพัฒนางานจราจร นางณัฐภรณ์ ดำรงชาต ิ 5,000 - √ - - 5,000   

15 โครงการกิจกรรมวันเยาวชน นางสาวไพรินทร์ สุขปาน 3,000 - - √ - 3,000   

16 โครงการคนดีศรีคอนสวรรค ์ นายชัยวิทย์ ต่อติด 9,000 ๙,๔๕๐  - ๙,๔๕๐ -๔๕๐   
17 โครงการพัฒนางานส่งเสรมิ

ประชาธิปไตย 
นายดำรงศักดิ์  ศรีวิชัย 5,000 - - √ - 5,000   
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การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา  2565 ของกลุ่มบริหารทั่วไป (15 ปีเรียนฟรี) 
 

ลำดับ
ที ่

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอนโครงการ งบประมาณ เบิกใช้ตามโครงการ/ครั้ง จำนวนเงินท่ี
ใช้ 

 

งบประมา
ณคงเหลือ 

ปัญหา
อุปสรรค 

แนว 
ทาง 
แก้ไข 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครูจักรพันธ์ ญาณนันท์ 43,200 √ - - 43,200 ๐   

2 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครูชัยวิทย์ ต่อติด 28,200 √ - - 28,200 ๐   
3 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครูวุฒิไกร  ไพศาลพงษ ์ 34,000 √ - - 34,000 ๐   
4 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ครูสุชาติ  ตุงชีพ 30,600 √ - - 30,600 ๐   
5 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ครูกำธร  พลโลหะ 24,000 √ - - 24,000 ๐   
6 โครงการทัศนศึกษา ชันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ครูวิไลวรรณ  นันตะเวช 20,600 √ - - 20,600 ๐   
7 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน ม.1,

ม.4 
ครูสุชาติ ตุงชีพ 40,000 √ - - 40,000 ๐   

8 โครงการค่ายส่งเสรมิศักยภาผู้นำสภานักเรยีน ครูดำรงศักดิ์  ศรีวิชัย 40,000 - - √ - 40,000   
9 โครงการส่งเสริมวินัยคณุธรรมและจริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค ์
ครูจักรพันธ์ ญาณนันท์ 20,000 - - √ - 20,000   

10 โครงการบริการอินเตอร์เนต ครูศิรศิทธิ์  ป้อมสุวรรณ ์ 100,000 √ - - 100,000 ๐   
 


