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บทที่ บทที่ 11    
ข้อมูลข้อมูลสารสนเทศสารสนเทศพื้นฐานพื้นฐานของสถานศึกษา ของสถานศึกษา   

  
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 
 1.1 สถานภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดคูยาง เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร  เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อท่ี  11  ไร่   
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดคูยาง  ถนนราชด าเนิน 1  ซอย 4  ต าบลในเมือง  อ าเภอ เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  
รหัสไปรษณีย์ 62000 โทร 055711085 โทรสาร  055716236 e-mail watkuyang2011@gmail.com  
website  www.watkuyang.com   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห่างจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ประมาณ 13  กิโลเมตร   
 
 1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนวัดคูยางตั้งข้ึน เมื่อ พ.ศ.  2444  โดย  พระธรรมาธิมุตมุนี  (กลึง)  เจ้าคณะจังหวัดก าแพงเพชร
ในขณะนั้น ได้ชักชวนชาวบ้านจัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “วัชรราษฎร์”  ด ารงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี  มีภิกษุเป็นผู้สอน 
โดยขึ้นกับการศึกษามณฑลนครสวรรค์ 

พ.ศ. 2454  ได้ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2473  โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และได้ย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ ส่วนโรงเรียน

ประถมศึกษาได้ยุบรวมไปรวมกับโรงเรียนวัดบาง (เทศบาล 1)  
พ.ศ. 2487  โรงเรียนวัดคูยางได้จัดตั้งขึ้นใหม่ อีกครั้งเมื่อวันที่ 17  เมษายน โดยนายอ าเภอเป็นผู้ตั้ง  

ด ารงอยู่ได้ด้วยเงินประถมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแบ่งเบาที่นักเรียนอยู่กันอย่างแออัดยัดเยียดของโรงเรียน  
วัดบาง (เทศบาล 1)จึงเปิดท าการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 โดยใช้ชื่อว่า“โรงเรียนวัดคูยาง” (เทศบาล2) 
 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดคูยางเป็นสถานที่เรียน 

พ.ศ. 2504  โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดโรงเรียนมัธยมในโรงเรียนวัดคูยาง และวันที่   

22  มิถุนายน  2521 ประกาศยุบโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนวัดคูยาง  โอนให้โรงเรียนวัชรวิทยา 
 
          1.3 ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดคูยาง 
คนที ่1  นายวิทยา  อินทรเกษม   (พ.ศ. 2487 - 2490)   
คนที ่2  นายดิลก  ศรีธนราช   (พ.ศ. 2490 – 2492)   
คนที ่3  นายทองชุบ  ดาวเรือง   (พ.ศ. 2492 - 2497)  
คนที ่4  นายจริน  จารุวัฒน์   (พ.ศ. 2497 - 2501)   
คนที ่5  นายสุดเขตต์  สิทธิทูล    (พ.ศ. 2501 - 2507)   
คนที ่6  นายสมรวม  พูลเขียว    (พ.ศ. 2507 - 2522)   
คนที ่7  นายเสนอ  เงินทอง   (พ.ศ. 2522 - 2539)   
คนที ่8  นายวีรัตน์  ตันเจริญ   (พ.ศ. 2539 - 2545)   
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คนที ่9  นายวิโรจน์  แสงเงิน   (พ.ศ. 2546 - 2552)   
คนที ่10  นายสมปราถ  แว่นแก้ว  (พ.ศ. 2552 - 2557)   
คนที ่11  นายขจรยศ  บุรุษศรี  (พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน) 

(มกราคม พ.ศ. 2557 – ปัจจบุัน) ผู้อ านวยการจากโรงเรียนบ้านบางลาด ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง  มาสานต่องานการศึกษาพัฒนายกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ด้วยด้วยใจที่
มุ่งม่ันแห่งนักพัฒนา น าพาโรงเรียนก้าวสู่การเป็นคนของประชาคมอาเซียน โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ 
ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัด
การศึกษา  เพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มี
ความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย และมี
ความสามารถก้าวไกลในระดับสากล 
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1.4 แผนที่โรงเรียน 

 
 

 

แผนที่ต้ังโดแผนที่ต้ังโดยสังเขปโรงเรียนวัดคูยางยสังเขปโรงเรียนวัดคูยาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 1.5 ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายขจรยศ  บุรุษศรี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท           สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  มกราคม 2557   จนถึงปัจจุบัน  
โทรศัพท ์094-6477366 
   2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  4   คน 
   2.1 ชื่อ-สกุล นายชัยวัฒน์  สุมังคละ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท     สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 087-5275799 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารบุคคล 
   2.2  ชื่อ-สกลุ นางกาบแก้ว  สวยสม 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท     สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 081-7073690 
รับผิดชอบฝ่ายงบประมาณและแผน 
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   2.3 ชื่อ-สกุล นางสาวสุกฤตยา  ปงกันทา   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท   สาขา  การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 086-4484395 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารวิชาการ   
   2.4 ชื่อ-สกุล นายวิมลชัย  สิลารักษ์   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท   สาขา  การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ 091-8417353 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป   
 
 1.6  ข้อมูลจ าเพาะ 
  

สีประจ าโรงเรียน :  ส้ม – เขียว 
 

 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน :   ต้นคอร์เดีย 
 
 อักษรย่อ :    ว.ย.   
 

ปรัชญาโรงเรียน :   สุวิชาโน  ภว โหติ  ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ 
 
คติพจน์ :    ชีวิตแห่งการเรียนรู้  น าสู่ภูมิปัญญา  
 

         ค าขวัญของโรงเรียน :   ประพฤติดี  มีวินัย  ตั้งใจศึกษา  พัฒนาทุกด้าน  บริการสังคม  
 
 
 ตราประจ าโรงเรียน :   
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 1.7 อาคารสถานที่  
ปัจจุบันโรงเรียนวัดคูยาง  มีอาคารเรียน 5 หลัง  อาคารหอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ดังนี้ 

 
 1.8 ข้อมูลงบประมาณ 
  
งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ  งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  
รวมรายรับ  รวมรายจ่าย  
  

 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ       ของรายรับ 
 1.9  สภาพชุมชนโดยรวม 

 โรงเรียนวัดคูยางตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเมือง  สภาพแวดล้อมทั่วไป  เป็นบ้านพักอาศัย  ร้านค้า  วัด  
อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน  คือ  ค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการ  มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น  ประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  นิยมไปท าบุญที่วัดในวันพระ  และเทศกาลต่างๆ  ประเพณีในท้องถิ่นโดยทั่วไป  คือ  ตรุษ
สงกรานต์  การก่อทรายเข้าวัด  ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา  การถวายเทียนจ าน าพรรษา  ส่วนงานประเพณี

ที ่ รายการ แบบ  งบประมาณ ปีที่สร้าง เลขที่ทะเบียนราชพัสดุ 
1 อาคารเรียน 1 สปช. 105/26 8 ห้อง 1,174,000 พ.ศ.2535 กพ. 1724 
2 อาคารเรียน 2 สปช. 2/28 18 ห้อง 6,499,900 พ.ศ.2538 กพ. 
3 อาคารเรียน 3 แบบ 015 14 ห้อง 520,000 พ.ศ.2512 กพ. 632 
4 อาคารเรียน 4 แบบ 508 12 ห้อง 2,700,000 พ.ศ.2520 กพ. 634 
5 อาคารเรียน 5 แบบ 105/29 4 ห้อง 1,778,000 พ.ศ.2543 กพ. 
6 อาคารอเนกประสงค์ สปช.206/26 - 1,388,000 พ.ศ.2527 กพ.635 
7 ส้วม หลังที่ 1 แบบ ส.8 8 ที่นั่ง 40,000 พ.ศ.2520 กพ. 
8 ส้วม หลังที่ 2 สปช. 601/26 4 ที่นั่ง 38,000 พ.ศ.2526 กพ. 772 
9 ส้วม หลังที่ 3 สปช. 601/26 4 ที่นั่ง 40,000 พ.ศ.2527 กพ. 771 
10 ส้วม หลังที่ 4 สปช. 601/26 4 ที่นั่ง 40,000 พ.ศ.2528 กพ. 773 
11 ส้วม หลังที่ 5 สปช. 601/26 4 ที่นั่ง 40,000 พ.ศ.2529 กพ. 775 
12 ส้วม หลังที่ 6 สปช. 601/26 4 ที่นั่ง 40,000 พ.ศ.2530 กพ.  
13 ส้วม หลังที่ 7 สปช. 602/29 10 ที่นั่ง 125,000 พ.ศ.2531 กพ. 774 
14 ส้วม หลังที่ 8 สปช. 601/26 8 ที่นั่ง 80,000 พ.ศ.2541 กพ.  
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ระดับจังหวัดที่ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม  คือ  ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพง  ประเพณีนบพระเล่นเพลง  
ประเพณีกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองก าแพง  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 

-   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 75  ปริญญาตรี ร้อยละ 20  
    สูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 5  
-   ประกอบอาชีพ (คิดเป็นร้อยละ)  ค้าขาย  20 %  รับจ้าง  50%     

               รับราชการ 20%   เกษตรกร  10% 
-   นับถือศาสนา (คิดเป็นร้อยละ) พุทธ  คิดเป็นร้อยละ 98 อ่ืน ๆ 2 % 
-   ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี  45,000  บาท 

           -   จ านวนคนเฉลี่ยตอ่ครอบครัว  5  คน 
 

โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
      โอกาส 
 1.  ชุมชนให้ความสนใจในด้านการศึกษามากและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 2.  โรงเรียนอยู่ในบริเวณวัดได้รบัการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวดัเป็นอย่างดียิ่ง 
 3.  ภายในชุมชนมีแหล่งเรียนรู ้ เช่น  วัด  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 4.  มีแหล่งทุน/ทรัพยากรที่จะน ามาพัฒนาโรงเรียน  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.  มีพาหนะในการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกได้สะดวก 
 6.  การคมนาคมไปมาสะดวก  เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 

ข้อจ ากัด 
 1.  อยู่ในบริเวณวัด 
 2.  ประชาชนสว่นใหญ่มีฐานะยากจน 
 3.  บุคลากรมีไม่ตรงตามความต้องการรายวิชาเอก 
 4.  พ้ืนที่แคบติดกับชุมชนสนามกีฬาไม่เพียงพอ 
 5.  ห้องพิเศษในการจัดกิจกรรมการเรียนมีไม่เพียงพอกับจัดเป็นแหล่งเรียนรู ้
 

     1.10  สภาพภูมิศาสตร์ 
สภาพทั่วไปชุมชนวัดคูยางเป็นชุมชนขนาดใหญ่  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร   

ประชาชนมีอาชีพค้าขาย  รับราชการ  และส่วนหนึ่งท าการเกษตร  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ชุมชนวัดคูยาง ถนนราชด าเนิน ซอย 3 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  ถนนราชด าเนิน ซอย 4 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ถนนวิจิตร 2 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ราชด าเนิน ซอย 

    1.11  สภาพเศรษฐกิจ 
    ประชาชนส่วนใหญ่ท าอาชีพค้าขาย  มีรายได้และมีงานท าอยู่ในระดับปานกลาง 

     1.12  สภาพวัฒนธรรมประเพณี 
     ประชากรในชุมชนมีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามในเรื่อง 

ศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนาตลอดจนการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี  ซึ่งการอนุรักษ์อาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่น  เช่น  
การท าขนม  การประดิษฐ์ดอกไม้  ประดิษฐ์ของช าร่วย  ซึ่งเป็นการเสริมความรู้พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและ
การหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 
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      1.13  สภาพปัญหาสังคม 
     โครงสร้างพืน้ฐานมีที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะชุมชนเมือง  มีสิ่งสาธารณูปโภคและอุปโภค 

เพียงพอ  แต่การบริการด้านสาธารณสุขยังขาดการบริการทั่วถึงในบางส่วน  โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้าง   
ผู้ตกงาน  ยังขาดการเฝ้าระวังรักษาสุขภาพด้วยตนเอง  ก าลังเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลยังขาดแคลน 

      1.14  สภาพปัญหาของโรงเรียน 
     โรงเรียนวัดคูยางยังมีจุดควรพัฒนาในเรื่องการจัดระบบองค์กร/โครงสร้างการบริหารงาน 

อย่างเป็นระบบ ครบวงจร  ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มีนักเรียนจ านวนมากจึงท าให้การบริการมีความยุ่งยากอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องการมีสัมมาคารวะขาดบุคลากรตาม
วิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการ  ขาดเครื่องมือและผลจาการนิเทศก ากับ  ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็น
สารสนเทศอย่างมีระบบ  ผู้ปกครองบางส่วนไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด  บุตรต้องอาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้องและ
ผู้ปกครองมีการแข่งขันเรื่องการประกอบอาชีพสูงจึงขาดเรื่องสัมพันธ์ชุมชน 

      1.15  สภาพปัญหาปัจจุบันของนักเรียน 
             ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  และเกษตรกร  จงึมีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน 

 

2. ความต้องการของสถานศึกษา 
 

 2.1 แนวทางการจัดการศึกษา 
 วิสัยทัศน์   ( Vision ) 

ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดคูยางมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน มีทักษะชีวิตและ
เป็นต้นแบบเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

 
พันธกิจ ( Mission ) 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ด ารงความเป็นไทยมีสุขนิสัยที่ด ี

ขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีความสามารถในการใช้ภาษา

สื่อสาร สร้างสรรค์และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาองค์กร 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์  ด ารงความเป็นไทย มีศักดิ์ศรี รู้เท่าทัน แข่งขันได้ มี

สุขนิสัยที่ดี ขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก 
 2. ผู้เรียนมีความรู้สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

สร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเต็มศักยภาพ 
 3. ครูมีความสามารถในจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีบรรยากาศ เอ้ือต่อการเรียนรู้และ 

เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสากล 
 5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
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  2.2 คณะกรรมการสถานศึกษา 
พระราชวชิรเมธี         ผู้แทนศาสนา      ประธานกรรมการ 
พระกฤษดา  สุทธิโก       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ  
นายมานิตย์  ตันกร๊วด    ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
นายชยุต  ฐิตินนทกร    ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
นายเฉลิมศักดิ์  เพชรเฉิดฉิน     ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น  กรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  ใจบุญลือ         ผู้แทนศิษย์เก่า      กรรมการ  

    นายสมนึก  ถมอินทร์             ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
  นายชิโนรส  วิทยากาญจน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  

นายสมควร  มากศรี    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
  นางรัตนา  แสงผ่อง               ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ                                              

นายเหมย  บุญมี                    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
นางกันยารัตย์  เพชรมีศรี         ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ                                            
ดาบต ารวจประวัช  หุ่นเที่ยง        ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
นางกาบแก้ว  สวยสม                ผู้แทนครู   กรรมการ    
นายขจรยศ  บุรุษศรี             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง       กรรมการและเลขานุการ 
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วางแผนด้านวิชาการ 
จัดการเรียนการสอน 
พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู ้
วัดและประเมินผล 
วิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ 
พัฒนาส่งเสริมเหล่งเรียนรู้ 
นิเทศการศึกษา 
แนะแนว 
ประกันคุณภาพภายนอก/ภายใน 
ส่งเสริมด้านวิชาการแก่ชุมชน 
ประสานความร่วมมอืกับองค์กรอื่น 
สนับสนุนด้านวิชาการแกห่น่วยงาน
อื่น 
จัดท าระเบียบแนวปฏิบัติด้าน
วิชาการ 
คัดเลือกหนังสือ/แบบเรียน 
พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีฯ 
 

จัดท าแผน/ตั้งงบประมาณ 
จัดท าแผนปฏบิัติการใช้จา่ยเงิน 
อนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ 
ขอโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
การรายงานผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ 
การตรวจสอบ/รายงานการใช้
งบประมาณ 
การติดตามการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
กองทุนการศึกษา 
บริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา 
การวางแผนพัสดุ 
ก าหนดรูปแบบรายการครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
จัดหาพัสด ุ
การจัดหาพัสด ุ
ควบคุมดูแลรักษาจ าหน่ายพัสด ุ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
การเก็บรักษาจ่ายเงิน 
การจัดท ารายงานการเงิน 
การจัดท าจัดหาแบบบัญชี  
ทะเบียนฯ 

วางแผนอัตราก าลัง 
การจัดสรรอัตราก าลัง 
การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น/การ
ย้าย 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การลา 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วินัยและการลงโทษ 
การส่ังพักราชการ 
การรายงานการด าเนินการทาง
วินัย 
การอุทธรณ์ ร้องทุกข ์
การออกจากราชการ 
ทะเบียนประวัต ิ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประเมินวิทยฐานะ 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
มาตรฐานวิชาชีพ/จรรยาบรรณ 
การขอรับใบอนุญาต 
การพัฒนาครู/บุคลากร 

การพัฒนาระบบเครือข่ายขอ้มูล 
ประสานงานพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
การวางแผนบรหิารการศึกษา
พัฒนา 
งานวิจัยเพือ่พัฒนานโยบายและ
แผน 
การจัดระบบบรหิารพัฒนาองค์กร 
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
การด าเนินงานธุรการ 
งานอาคารสถานที ่
การจัดท าส ามะโนนักเรียน 
การยุบรวมเลิกสถานศึกษา 
การทัศนศึกษา 
งานกิจการนกัเรียน 
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
ประสานหน่วยหนว่ยงานนอก
โรงเรียน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
จัดระบบควบคุมภายในหนว่ยงาน 
การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการลงโทษนักเรียน 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายขจรยศ  บุรุษศรี 

 

 

 

แผนภูมิการบริหารงาน  โรงเรียนเรียนวัดคูยาง 
 

2.3 ผังโครงสร้างการบริหารงาน 
 

    

 



10 
 

              งานข้อมูลสารสนเทศ   โรงเรียนวดัคยูาง   จงัหวดัก าแพงเพชร                
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดคูยาง    

 
 
 
 
 
 
 

                                                          นายขจรยศ  บุรุษศรี 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

 
 

                                                                                
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
          
 
 
 
 
   

                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.งานพัฒนาหลักสูตร 
2.งานพัฒนากระบวน 
  การเรยีนรู ้
3.งานวัดผล/ประเมินผล 
4.งานวิจัยเพื่อพัฒนา   
  คุณภาพการศึกษา 
5.งานพัฒนานวัตกรรมการ 
   และเทคโนโลย ี
6.งานพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
7.งานนิเทศการศึกษา 
8.งานระบบดูแลช่วยเหลือ   
  นักเรียนและงานแนะแนว 
9.งานพัฒนาระบบประกัน  
   คุณภาพ ภายใน/ภายนอก 
10.งานส่งเสริมเครือข่ายงาน 
     พัฒนา วชิาการ 
11.งานห้องเรียนคุณภาพ 
 
 
 

1.งานจัดท าแผนเสนอขอ   
   งบประมาณ                    
2.งานจัดสรรงบประมาณ                      
3.งานตรวจสอบติดตาม   
   ประเมินผล รายงานการใช ้
    เงินและรายงานผลการ 
    ด าเนินการ 
4.งานระดมทรัพยากรและการ    
   ลงทุนเพื่อการศึกษา     
5.งานบริหารการเงิน 
6.งานบริหารบญัช ี
7.งานพัสดุ  ครภุัณฑ์     
8.งานที่ดิน    
9.งานที่ดินและสิง่ก่อสร้าง         
 

 
 

1.การงานวางแผนอัตราก าลัง    
   และก าหนดต าแหน่ง                              
2.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง         
3.งานเสริมสรา้งประสทิธิภาพ 
   ในการปฏบิัติราชการ                  
4.งานวินัยและการรักษาวินัย 
   ข้าราชการ 
5.งานออกจากราชการ 
 
 

1.งานเลขานุการ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน 
2.งานประสานและพัฒนา   
   เครือขา่ยการศึกษา 
3.งานจัดระบบการบริหาร 
   และพัฒนาองค์กร 
4.งานส่งเสริมสนบัสนุนด้าน 
   วชิาการ  งบประมาณ 
    บุคคลและบริหารทั่วไป 
5.งานจัดท าส ามะโนนักเรียน 
6.งานรับนักเรียน 
7.งานระดมทรัพยากรเพื่อ   
  การศึกษา 
8.งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
9.งานประชาสัมพันธ์งาน    
  การศึกษา 
10.งานด้านอาคารสถานที ่
 
 
 

นางสาวสุกฤตยา   ปงกันทา 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน/ 

หัวหน้างานวิชาการ 

นายชัยวัฒน์  สุมังคละ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน/ 

หัวหน้างานบุคคล 

นางกาบแก้ว  สวยสม 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน/ 
หัวหน้างานงบประมาณ 

นายวิมลชยั  สิลารักษ ์
รองผู้อ านวยการโรงเรียน/ 
หัวหน้างานบรหิารทั่วไป 

 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 นางสาวสุกฤตยา   ปงกันทา 

แผนภูมิบริหารงาน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดคูยาง 

งานหลักสูตร/การสอน 
ส าราญ  แสงนวกิจ 

 

ส ำรำญ  แสงนวกิจ 
 

งานนิเทศการศึกษา 
นุชนาถ  หอมยก 

 

งานสอนซ่อมเสริม 
กฤตพร  เดชา 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
ชุติมา  จันทร์ออ่น 

 

แบบเรียน/คู่มือครู 
เรณู  ฉิมพานิชย ์

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม 
     ทับทิม  ตรีเจรญิ 

 

งานโครงการฝ่าย 
อุษา  เอี่ยมโพธิ ์

 

งานบริการวิชาการชุมชน 
พัสสน์ภิชาภา  ทนนัชัยด ารงกุล 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่าย 
ศันสนีย์  ชูสุวรรณ ์

 

การรายงาน/ประชาสัมพันธ์
ฝ่าย 

นเรศ  สดุไทย 

 

งานทะเบียน/สถิติฝ่าย 
อินทรตัน์  ช่วงบญัญคั ิ

 

งานประกัน / ค ารับรอง
คุณภาพ 

ณิชาภัช  ยืนยาว 

 

กิจกรรมนักเรียน 
ปรพินธ ์ กรรณิกา 

 

ประชุม/อบรมทางวิชาการ 
เช่นชนก  สิ้วอนิทร ์

 

งานเลขานุการฝ่ายฯ 
ทัศนีย ์ บดีรัฐ 

 

งานแนะแนว 
ทับทิม  ตรีเจรญิ 

 

งานวิจัยในช้ันเรียน 
ดารณุี  หิรญัพันธุ ์

 

กิจกรรมทางวิชาการ 
ปางทพิย์  วงษ์ถาวร 

 

แหล่งเรียนรู้/ห้องพิเศษ 
นางกนกพร   ทันจันทร ์

 

งานศูนย์เทคโนโลยี ฯ สื่อฯ 
นเรศ   สดุไทย 

 

งานห้องสมุด 
ประเนียน  แก้วมาลากุล 

 

หัวหน้าสายช้ัน 
ชุติมา  จันทร์ออ่น 

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
    นางชุติมา  จันทร์อ่อน 

กลุ่มงานส านักงานฝ่าย 
นางทัศนีย์  บดีรัฐ 

ห้องเรียน MEP 
ทัศนีย ์ หมู่ค า 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ(คณิต) 
กฤตพร  เดชา 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายขจรยศ  บุรุษศรี 

 

กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ 
นางชุติมา  จันทร์อ่อน 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพวิชาการ 
นางดารุณี  หิรัญพันธ์ 

ฝ่ายวิชาการ 
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แผนภูมิบริหารงาน ฝ่ายบริหารบุคคล โรงเรียนวัดคูยาง 

งานทะเบียนประวัตแิละ
บ าเหน็จความชอบนาย
เช่นชนก  สิ้วอินทร ์

งานวินัย 
และการรักษาวินยั 

นายชัยวัฒน์  สุมังคละ 
 

. งานทะเบียนประวัต ิ

. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

. เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

. วางแผนอัตราก าลัง 

. การจัดสรรอัตราก าลัง 

. การเปลี่ยนต าแหน่งให้   
  สูงขึ้น 

. การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 

. การลา 

. การออกจากราชการ 

. วินัย และการลงโทษ 

. การพักราชการ 

. การอุทธรณ์ร้องทุกข์ 

. มาตรฐานวิชาชพี/
จรรยาบรรณ 
. การขอรับใบอนุญาต 

. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
. การประเมินวิทยฐานะ 
. การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
. การพัฒนาคร/ูบุคลากร 
. สวัสดิการ / ขวัญ
ก าลังใจ 

ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล 
      นายเช่นชนก  สิ้วอินทร์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
      นายชัยวัฒน์  สุมังคะละ 

งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
ย้าย ลาและออกจาก

ราชการ 
เช่นชนก  สิ้วอินทร ์

งานวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 
เช่นชนก  สิ้วอินทร ์

งานพัฒนาบุคลากรและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 
นายคมธัช นิลาพันธ์ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
        นายขจรยศ  บุรุษศรี 

ฝ่ายแผนงานและบุคคล 
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แผนภูมิบริหารงาน ฝ่ายแผนและงบประมาณ โรงเรียนวัดคูยาง 

งานการเงิน 
วรรณา   เสาระวะ 

งานบัญชี 
ดลยา/พรสวรรค์ 

 

งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
ชะอ้อน  บดีรัฐ 

งานยานพาหนะ 
ชาญณรงค์   สถิตอยู ่

 

งานจัดซื้อจัดจาง 
สิรปภา  ธรรมสอน 

 

ทุนการศกึษา/สวัสดิการ 
อรวรรณ  บดีรัฐ 

 

งานระดมทรัพยากร 
ปริพนธ์   กรรณิกา 

สวัสดิการร้านค้า 
เรณู  ฉิมพานิชย ์

งานเอกสาร/รายงาน 
ณิชาภัช  ยืนยาว 

 

หาผลประโยชน/์ทรัพย์สิน 
ลัคนา  กระตา่ยทอง 

 

งานควบคุมภายใน 
กนกพร  ทันจันทร ์

งานส านักงานเลขาฝ่าย 
ชะอ้อน  บดีรัฐ 

 

งานจัดท าแผนงานฯ 
วัญเพ็ญ  มว่งจันทร ์

งานโครงการฝ่าย 
ดลยา  ยอดเพชร 

 

เว็ปไซด์โรงเรียน 
นเรศ   สุดไทย 

ข้อมูล / สารสน เทศ 
เช่นชนก  สิ้วอินทร์ 

 

ติดตามประเมินโครงการ 
วัญเพ็ญ  มว่งจันทร ์

 

งบประมาณและพัสด ุ
นางวรรณา  เสาระวะ 

 

กลุ่มงานส านักงานฝ่ายฯ 
นายชะอ้อน  บดีรัฐ 

 

กลุ่มนโยบายและแผนฯ 
นางวัญเพ็ญ  มว่งจันทร ์

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายขจรยศ  บรุุษศรี 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
นางกาบแก้ว  สวยสม 

 

กลุ่มงานส านักงานฝ่ายฯ 
นางวรรณา  เสาวะระ 

 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
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           ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำก ำแพงเพชร เขต 1 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  กระทรวงศกึษำธกิำร 
 

แผนภูมิบริหารงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดคูยาง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายวิมลชัย  สลิารักษ ์

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
นายขจรยศ  บุรุษศรี 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
คมธัช นิลาพันธ ์

 

กีฬา-ยาเสพติด 
สมทรง กงสุวรรณ 

 

อาหารกลางวัน 
ชนะจิตต์  บุญเกิด 

ส ามะโนนักเรียน 
อินทรัตน์  ช่วงบัญญัต ิ

 

งานเครือข่ายการศึกษา 
ปริพนธ์  กรรณิกา 

 

งานเอกสาร/ ธุรการ 
ลัคนา   กระต่ายทอง 

 

คณะกรรมการ
สถานศกึษา 

ลัคนา   กระต่ายทอง 
 
 

งานโครงการฝ่าย 
วิมลชัย สิลารกัษ ์

 

งานประชาสัมพันธ ์
ด ารง/นเรศ 

 

งานประชุม 
อินทรัตน์  ช่วงบัญญัติ  

หาผลประโยชน/์ทรัพย์สิน 
ลัคนา   กระต่ายทอง 

 

พนักงานบริการ 
สมควร  อ่อนฉาย 

 

งานจัดสร้าง 
สมควร   ออ่นฉาย 

 

ระบบดูแล/บ ารุง 
ปริพนธ์/นวรัตน์/ชะอ้อน 

 

งานควบคุมภายใน 
กนกพร   ทันจันทร ์

 

งานอนามัย นร. 
พณิตา  เงินทอง 

 

คุณธรรมจริยธรรม/เศรษฐกิจ
พอเพียง 

วัญเพ็ญ  มว่งจันทร ์
 

ธ. ความดี/ออมทรัพย ์
กนกพร/พรสวรรค์ 

 

งานความสมัพันธช์ุมชน 
ปริพนธ์  กรรณกิา 

 

งานทัศนศึกษา 
คมธัช/ชาญณรงค์ 

 
 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ทัศนีย์  สุพรรณแสง 

 

การให้บริการชุมชน 
สมควร  อ่อนฉาย 

 

งานยานพาหนะ 
ชาญณรงค์/คมธ้ช 

 

 

ประชาธิปไตยและวินยั
นักเรียน 

ปริพนธ์/ชานนท ์
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางลัคนา   กระต่ายทอง 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
นายคมธัช  นิลาพันธ ์

กลุ่มงานส านักงาน 
นางลัคนา   กระต่ายทอง 

กลุ่มงานอาคารสถานท่ี  
นายสมควร   อ่อนฉาย 


