
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  2564  ของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  ฉบับ
นี้จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปี  2560 – 2579  ทั้งนี้ฝ่ายด าเนินการได้ศึกษาพันธกิจ
และเป้าประสงค์หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มาเป็นแผนแม่แบบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ฉบับนี้ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564  ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความร่วมมือของคณะครู 
- บุคลากร นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ 
ณ ที่นี้ 
           
 
                  งานแผนงาน 

 
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการบริหาร
สถานศึกษา และใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนา    การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องสัมพันธ์กับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ และมาตรฐานการศึกษา
ของ สมศ. โดยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียนแล้ว
ก าหนดออกเป็นนโยบาย  วัตถุประสงค์  และเป้าหมาย  กลยุทธ์ ตลอดจนมาตรฐานในการแก้ปัญหาเพ่ือใช้พัฒนา
โรงเรียนให้สอดคล้องมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งหากมีการน าไปปฏิบัติอย่างงจริงจังแล้วจะท าให้
โรงเรียนมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีการพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันจัดท าเอกสารเล่มนี้
จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานต่าง ๆ จะใช้
แผนปฏิบัติการเล่มนี้เป็นคู่มือในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 

                  ( นายวินัย  ยุพจันทร์ ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธธิรรมสุวัฒน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรให้ควำมเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้ด าเนินการจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  โดยยึดแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษาเป็นหลัก  และเปิดโอกาสให้ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายการจัดการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการกระจายอ านาจใน
องค์กรได้มีบทบาทสูงสุด  ซึ่งท าให้เกิดแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบ  มีประโยชน์ต่อสถานศึกษา    ใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า ครอบคลุมทุกส่วนงาน  สามารถน าไปด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  ใช้เป็น
กรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและท าให้แผนปฏิบัติการของโรงเรียน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
 
          

( นายเกษม  นวมครุฑ )   
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                 โรงเรียนโพธิธรรมสุวฒัน์ 
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การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  
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       ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

 



 
บทที่ 1 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์   

ตั้งอยู่เลขที่    674    หมู่     8     ต าบล     โพทะเล อ าเภอ โพทะเล    จังหวัด     พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ 66130 
โทรศัพท์      056 – 681164 , 056 – 681431 , 056 – 681163     โทรสาร 056 – 681431 

 1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ      มัธยมศึกษำตอนต้น    ถึงระดับ   ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 1.3  มีเขตพ้ืนทีบ่ริการ 9       หมู่บ้าน  และ   1   เทศบาลต าบล     ได้แก่ 

หมู่ที่   1   บ้านตาล           
  หมู่ที่   2   บ้านโพทะเล      
  หมู่ที่   3   บ้านคลองตางาว   
  หมู่ที่   4   บ้านวังตายศ       
  หมู่ที่   5   บ้านคลองโคบุตร  
  หมู่ที่   6   บ้านตาล           
  หมู่ที่   7   บ้านน้ าชุ           
  หมู่ที่   8   บ้านถ้วยแก้ว       
  หมู่ที่   9   บ้านคลองปากรัง   
  *ท้องถิ่นในต าบล เทศบาลต าบล 1  แห่ง คือ เทศบาลต าบลโพทะเล 

2.  ข้อมูลด้ำนบริหำร 
 2.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ชื่อ – สกุล    นายวินัย ยุพจันทร์      
       วุฒิการศึกษาสูงสุด    กำรศึกษำมหำบัณฑิต  สาขา  กำรบริหำรกำรศึกษำ   
       ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  12  ธันวำคม   พ.ศ. 2562  จนถึงปัจจุบัน  

  
2.2  รองผู้อ านวยการโรงเรียน (ท่ีได้รับการแต่งตั้ง)  จ านวน   2   คน 

  2.2.1  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารบุคคล 
   ชื่อ – สกุล  นายบดินทร์ สินตั้ง 
   
  2.2.2  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายบริหารงบประมาณ 
   ชื่อ – สกุล  นางปริญญา ใจลา 
     
 

  
 



2.3  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
 

  เนื่องด้วยพระครูโพธิธรรมสุวัฒน์ ( หลวงพ่ออู๋ )  เจ้าอาวาสวัดโพทะเล  ได้เห็นความส าคัญของการศึกษา
เป็นอย่างมาก  ประกอบกับโพทะเลเป็นอ าเภอแต่ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมประจ าอ าเภอ ชาวโพทะเลต้องล าบาก
ในการส่งบุตรหลานเดินทางไปศึกษาต่อระดับมัธยมยังอ าเภอบางมูลนาก  ซึ่งเป็นอ าเภอที่อยู่ติดกัน   บาง
ครอบครัวต้องส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนประจ าจังหวัด  ซึ่งมีความห่างไกลเพราะการคมนาคมไม่สะดวก
เหมือนปัจจุบัน 
 หลวงพ่ออู๋ได้มีด าริ ให้สร้างโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอขึ้น โดยให้ใช้บริเวณวัดเป็นที่ตั้ง  แต่สภาพไม่
เหมาะสมเนื่องจากสถานที่วัดคับแคบ พระครูเขียนและนางละออง แพงศรี  ซึ่งมีที่ดินอยู่มากเห็นความส าคัญของ
การศึกษาเช่นเดียวกัน  จึงได้บริจาคท่ีดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนและมีเหตุการณ์ที่ส าคัญดังนี้ 
 พ.ศ. 2510  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เปิดท าการสอนครั้งแรกโดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียน      
บ้านโพทะเล “รัฐบ ารุง”ท าการสอนไปก่อน  เนื่องจากอาคารเรียนของโรงเรียนยังสร้างไม่เสร็จ มีครูมาท าการสอน 
2  ท่านคือ นำยสมบูรณ์  จันทร์วังพรหม เป็นครูใหญ่  และว่าที่ ร.ต. ประเจตน์  สิงห์สถิตย์ เป็นครูผู้สอน 
 พ.ศ. 2514  ได้ย้ายสถานที่มาอยู่ ณ ที่ท าการปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2519  ได้โอนโรงเรียนประถมปลายโพทะเล  ซึ่งมีนายเพิ่มยศ เผื่อนประเสริฐ เป็นครูใหญ่  มารวม
เป็นโรงเรียนเดียวกันและได้เข้าร่วมโครงการ คมช. รุ่น 13 โดยกรมสามัญศึกษาได้ช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์  
คหกรรม เกษตรกรรม และอ่ืน ๆ รวมพ้ืนที่ของโรงเรียนทั้งหมด 42  ไร่ 1 งาน  41  ตารางวา 
 พ.ศ. 2522  นายประเสริฐ  พฤกษะวัน ได้มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ แทน 
นายสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม  ซึ่งย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนสระกระเทียม  จ.นครปฐม    
 พ.ศ. 2528   นายทองสุข วรรณโชดก  ได้มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ แทน 
นายประเสริฐ พฤกษะวัน  ซึ่งย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  อ าเภอบางมูลนาก  จ.พิจิตร    
 พ.ศ. 2531   ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องทางการศึกษา (ร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร)            ทั้ง
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ. 2535   เปลี่ยนต าแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 พ.ศ. 2535   นายธวัช  จินาพันธ์ ได้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ แทน 
นายทองสุข วรรณโชดก  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา  อ าเภอเมือง จ.พิจิตร  
 พ.ศ. 2540   นายประยุทธ  ศรีประสิทธิ์ ได้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์แทน
นายธวัช  จินาพันธ์ ซ่ึงย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน  อ าเภอตะพานหิน จ.พิจิตร   
 พ.ศ. 2543  นายเกษม  นวมครุฑ  ได้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์แทน  
นายประยุทธ  ศรีประสิทธิ์  ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อ าเภอทับคล้อ  
จ.พิจิตร    
 พ.ศ. 2551  นายสะอาด  สกุลดิษฐ์  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  
เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2551 จนถึงวันที่ 31 ต.ค. พ.ศ. 2554 



 พ.ศ. 2554  นายทิว มนูญธรรม ย้ายมาจากโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ แทนนายสะอาด สกุลดิษฐ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ 
 พ.ศ. 2562 นายวินัย ยุพจันทร์ ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแทน นายทิว มนูญธรรม      
ซึ่งย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จนถึงปัจจุบัน  
  
 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ มีบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษาดังนี้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 คน 
  
 ปัจจุบัน มีข้าราชการครู  54 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน  ช่างไฟฟ้า 2 คน  และลูกจ้างชั่วคราว 19 คน 
(นักการภารโรง) และจ้างโดยใช้เงินระดมทรัพยากร  มีดังนี้  ครูอัตราจ้าง  7 คน ครูชาวต่างชาติ 1 คน พนักงาน
การเงิน 1 คนแม่บ้านจ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 คนและนักการภารโรง 8 คน 
 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อยู่ติดถนน โพทะเล – บางมูลนาก ที่ตั้งเลขที่ 674 หมู่ที่ 8 ต าบลโพทะเล 
อ าเภอโพทะเล  จ.พิจิตร 66130 โรงเรียนเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น ม.1  ถึง ม.6 รวม 33 ห้องเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ 
  1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  2. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม 
  4. โครงการ To be number one 
  5. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  6. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  7. โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียน 
  8. โครงการโรงเรียนสุจริต 
 
 ปรัชญำ  คติพจน์  สัญลักษณ์โรงเรียน 

  ปรัชญำของโรงเรียน   ปัญญา   นราน   รตฺน  “ปัญญาเป็นแก้วของคนดี” 

  อัตลักษณ์     ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง 

  คติพจน์     เรียน เล่น ให้เป็นเวลา  

  อักษรย่อ     พ.ส. 

   

 

 

 



 ตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียน   

 

เป็นรูปธรรมจักรอยู่ตรงกลาง  มีปรัชญาของโรงเรียน
ล้อมรอบธรรมจักร  หมายถึงมรรคมีองค์แปด 
สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ ได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา 

         

     

 สีประจ ำโรงเรียน   ขาว – น้ าเงิน 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์      1.  รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 2.  ซื่อสัตย์ สุจริต
      3.  มีวินัย   4.  ใฝ่เรียนรู้ 
      5.  อยู่อย่างพอเพียง  6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
      7.  รักความเป็นไทย  8.  มีจิตสาธารณะ
  

 ที่ตั้ง     674   หมู่ที่ 8  ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร   66130 
 โทรศัพท์/โทรสำร  (056)   681163 – 681164     /   (056)   681163 

3.  ข้อมูลนักเรียน 
  

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 ) ดังนี้ 
 3.1  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น เพศ(คน) จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

จ ำนวน 
ห้องเรียน ชำย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 79 103 182 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 113 113 226 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 76 103 179 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 83 102 185 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 59 97 156 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 60 95 155 5 

รวม 470 613 1,083 33 
รวมจ ำนวน

นักเรียนทั้งหมด 
1,083 

  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2


3.2  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  - คน 
 3.3  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  - คน 
 3.4  มีนักเรียนปัญญาเป็นเลิศ   - คน 
 3.5  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ       120 คน 
 3.6  จ านวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)       32.81       คน 
 3.7  สัดส่วนครู : นักเรียน       1 : 20.05      
 3.8  จ านวนนักเรียนที่ลำออกกลางคัน (ปปีัจจุบัน)    - คน 
 3.9  สถิติขาดเรียน/เดือน                          2 วัน 
 3.10 จ านวนนักเรียนที่ท าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)   
  

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ดังนี้ 
ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร นักเรียน 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ด.ญ.ศศิปภา สีนวล 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 น.ส.สิริยากร ดุกลิ่ม 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 น.ส.สุพิชชา พรหมอยู่ 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  

(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 
น.ส.รัชนก โหมสันเทียะ 

5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.1-ม.3 

ด.ญ.จารุวรรณ ผลเจริญ 

6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ม.4-ม.6 

น.ส.สาวิตร ี สุขสวัสดิ์ 

7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ 
(4บท) ม.4-ม.6 

น.ส.พนิดา 
น.ส.วิรลัพัชร 

เจนจบ 
ม่วงอุ่ม 

8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  
ม.1-ม.3 

ด.ช.ธนพัทย์ 
ด.ญ.พิมพ์ชนก 

ศรีโยธี 
จาดโห้ 

9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  
ม.4-ม.6 

น.ส.สุพัตรา สุขสวัสดิ์ 

10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.1-ม.3 

ด.ช.ชนสิษฎ์ 
ด.ช.ณภัทรชนก 

สังเงิน 
เลิศพร้อม 

11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  
ม.4-ม.6 

นายทินภัทร ช่างด้วง 

12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.1-ม.3 

ด.ญ.ณีรนุช 
ด.ช.วชัรพงษ์ 
ด.ญ.วีรดา 

ธนภัคพสิษฐ์ 
อินทร์รอด 
อินรัญ 

13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.4-ม.6 

น.ส.ณัฐฐินันท ์
น.ส.สิริมล 
นายอนุชา 

มั่นเขตกิจ 
อ่ิมใจ 
จูจันทร์ 



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร นักเรียน 
14 สังคมศึกษา ฯ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 นายบุญญฤทธิ์ 

นายภาณุพงศ์ 
น.ส.วรรณภา 
นายวรโชต ิ
น.ส.ศิริรัตน ์

เณรหล า 
กลิ่นทอง 
แสงจ านง 
บัวเก๊า 
สิงห์ทอง 

15 สังคมศึกษา ฯ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ด.ช.ประเสริฐศักดิ์ ศรีรักษ์ 
16 สังคมศึกษา ฯ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 น.ส.ธิดาชัย ชุ่มม่ัน 
17 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.1-ม.3 

ด.ญ.ฐานิดา 
ด.ช.วรโชต ิ

โพธิ์เงิน 
สิงห์อนันต์ 

18 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.4-ม.6 

น.ส.กัลย์สุดา 
น.ส.รติมา 

มีสงค์ 
ขันแก้ว 

19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ด.ญ.โสภินภา สิทธิมงคล 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  

ม.1-ม.3 
ด.ช.วายุพัฒน์ 
 

สุขใส 

21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)  
ม.4-ม.6 

น.ส.กมลวรรณ แก้วรัตน์ 

22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

ด.ญ.อัญมณี ดีจานเหนือ 

23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภท
ชาย ม.1-ม.3 

ด.ช.ตรีวชิญ์ อ่วมประเสริฐ 

24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

ด.ญ.พิชญานิน โพธิ์ค า 

25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง  
ม.1-ม.3 

ด.ญ.อัญมณี ดีจานเหนือ 

26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ด.ญ.พิชญานิน โพธิ์ค า 

27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 นายเฉลิมพร ค าพันธ์ 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 นางสาวอัญชิสา กะมุทา 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ด.ช.ณัฐพล ชมพู่ 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 น.ส.อริสา บัวบาน 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ด.ญ.ชลธชิา 

ด.ญ.ณัฐกานต์ 
ด.ญ.ธัญพิชชา 
ด.ญ.ปนัดดา 
ด.ญ.พิชญ์สินี 
ด.ญ.พิชาภรณ์ 
ด.ญ.ศิรินภา 

ปานแดง 
ขัดค า 
พงสิน 
จันทร์เชื้อ 
อ่อนยิ้ม 
กาเหว่า 
ธนะสนธิ์ 



ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร นักเรียน 
ด.ญ.สิรินทิพย์ 
ด.ญ.สุภัทราวด ี
ด.ญ.เมธาวดี 

วิชาโคตร 
คงเสมา 
สินนะลา 

32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 น.ส.กรรณิการ์ 
น.ส.กัญจอมล 
น.ส.จิราภรณ ์
น.ส.จีรนันท ์
น.ส.จุฑาทิพย์ 
น.ส.ธันยพร 
น.ส.นิสา 
น.ส.ศศิปภา 
น.ส.สวุรรณา 
น.ส.หนึ่งฤทัย 

อินทร์รอด 
ตุลาทอง 
เพชรภู่ 
เชื้อจันทึก 
มั่นประสงค์ 
คันทะศร 
กลีบจ าปา 
วงษ์กัณหา 
หว่างพุฒ 
จุ้ยด้วง 

33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

น.ส.พรชิตา โลหะทัต 

34 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ด.ญ.บุษรา 
ด.ญ.ปัณฑิตา 
ด.ญ.มิรันตี 

ปานอ่วม 
พรมวังชวา 
บัววร 

35 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 น.ส.ณัฏฐณิดา 
น.ส.ภูรชิญา 
น.ส.มานิกา 

ฉ่ าพงษ์ 
พูลพินิจ 
อุดมมีชัย 

36 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
ม.1-ม.3 

ด.ญ.ทัศนีย์ 
ด.ญ.วรรณวรรษา 
ด.ญ.เกสรา 

ทุ่งจันทร์ 
ศรีรักษ์ 
มาตรสมบัติ 

37 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
ม.4-ม.6 

น.ส.ญาสุมินท์ 
น.ส.ฟ้ารุ่ง 
น.ส.เพ็ญนภา 

อินทมาศ 
สุวรรณภักดิ ์
มุ่งใหญ่ 

38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 นายทักษิณ 
น.ส.ธัญวรัตน์ 

มากวงค์ 
แสงใส 

39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ด.ช.กิตติภพ 
นายพุทธิพงศ์ 
ด.ช.เจษฎา 

บัวทอง 
ใจกล่ า 
สายแวว 

40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 นายจักรชัย 
นายจิระพงศ์ 
นายธนพัฒน์ 

สมบัติ 
ค าดี 
สอยฉุย 

 
 



 
4.  ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด อำยุเฉลี่ย 

(ปี) 
ประสบกำรณ์

เฉลี่ย (ปี) ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่ำ ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 58 11 

รองผู้อ านวยการ 1 1 - - 2 - - 

ครูประจ าการ 15 39 - 24 30 43.14 17 

ครูอัตราจ้าง 5 4 - 9 - 24.77 3.44 

นักการ/ภารโรง 7 1 8 - - 46.62 4.25 

มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก จ านวน     63 คน 
มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด จ านวน     63 คน 
ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู   คนละ     18 ชั่วโมง 
สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร  ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ย คนละ   1 ครั้ง/ 
 

กำรได้รับรำงวัล  เกียรติบัตรของครู 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (4บท) ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 



ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนกัเรียนการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
ผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ของบุคลากร 
ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นจากคุรุสภา ประจ าปี 2562 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  แหล่งเรียนรู้และกำรใช้ 

ที ่ ประเภท แบบ / ปีที่สร้ำง จ ำนวน 

1 อาคารเรียนถาวร 
216ก ปี 2521 16 ห้อง, 216 ลป29 ปี 2536 16 ห้อง, 
สปช2/28 ปรับปรุงปี 2536 18 ห้อง  

3  หลัง 

2 โรงอาหาร-หอประชุม 
แบบ 100/27 ปี 2546 , อาคารอุตสาหกรรม 2 ห้องป ี
2520 

1  หลัง 

3 โรงฝึกงาน อาคารคหกรรม 102/27  ปี 2530 2  หลัง 

4 ห้องส้วม 
ส้วมชาย 6 ที่ ปี 2526 , ส้วมหญิง 6 ที่ /27 ปี 2537, 
ส้วมหญิง 6 ที่ /27 ปี 2539,  
ส้วมชาย 6 ที่ /27 ปี 2550 

4  หลัง 

5 บ้านพักครู 

บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 4 หลังปี 2514 , บ้านพักครู
แบบมาตรฐาน 2 หลังปี 2519 , บ้านพักครูแบบ
มาตรฐาน 2 หลังปี 2521 , บ้านพักครูแบบมาตรฐานปี 
2524 

9  หลัง 

6 บ้านพักพนักงานขับรถยนต์ บ้านพักนักการภารโรงปี 2536 1  หลัง 

7 เรือนพยาบาล ปี 2537 1  หลัง 

8 มณฑปหลวงพ่ออู๋ ปี 2554 1  หลัง 

9 ศาลาทรงไทย ปี 2554 1  หลัง 

10 สนามกีฬา(ฟุตบอล) 
สนามกีฬาของการกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย / ปี 2554  

1  สนาม 

11 สนามบาสเกตบอล ปี 2537 1  สนาม 

12 สนามตะกร้อ ปี 2537 1  สนาม 

13 โรงน้ าดื่ม 
โดยส านักทรัพยากรน้ าบาดาลกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ปี 2554 

1  หลัง 

  
5.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จ านวน   14 หลัง  ได้แก่ 

   5.1.1 อาคารเรียน216ก ปี 2521 16 ห้อง   จ านวน 1    หลัง 
   5.1.2 อาคารเรียน  216ลป29 ปี 2536 16 ห้อง  จ านวน 1    หลัง 
   5.1.3 อาคาร สปช2/28 ปรับปรุงปี 2536 18 ห้อง   จ านวน 1    หลัง 
   5.1.4 โรงน้ าดื่ม      จ านวน 1    หลัง 

5.1.5 มณฑปหลวงพ่ออู๋     จ านวน 1    หลัง 
5.1.6 ศาลาทรงไทย     จ านวน 1    หลัง 
5.1.7 เรือนพยาบาล     จ านวน 1    หลัง 
5.1.8 โรงอาหาร-หอประชุม    จ านวน 1    หลัง 



5.1.9 โรงฝึกงาน      จ านวน 2    หลัง 
5.1.10 ห้องส้วม      จ านวน 4    หลัง 

 5.2  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 33 ห้องเรียน 
  ชั้น ม. 1-6  = 6   :   6   :   6   :   5   :  5  :  5 
 5.3  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน  จ านวน  120 เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพ่ือการ
ค้นคว้าของนักเรียน  มีจ านวน   120   เครื่อง 
 5.4  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   ได้แก่ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ,  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ , โครงการ
ต้นไม้พูดได้ ฯ 
 5.5  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอโพทะเล, วัดในอ าเภอโพทะเล, 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อ าเภอโพทะเล, อุทยานนครชัยบวร ฯ  
 
6.  สภำพชุมชนโดยรวม 
 6.1  สภาพชุมชนรอบโรงเรียน 
  1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนที่อยู่ในเขตบริการ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
อาชีพเกษตรกร  มีฐานะยากจน มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  โรงเรียนให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนเป็นอย่างดี และชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนในรูปของเงินบริจาค ทุนการศึกษา มีประชากรประมาณ 
62,883 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล  ไปรษณีย์  
ห้องสมุดประชาชน 

  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ ตามล าดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา 
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี   
แห่เทียน ประเพณีลอยกระทง ท าบุญคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออู๋ 
   2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ เกตษรกร        
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 18,000 บาทจ านวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว 3 – 5 คน 
 6.2  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติระดับต่ ากว่าระดับดียกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       
ครนู าผลประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ไม่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ ( ปีงบประมำณ 2563 ) 
 7.1  งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ประสบควำมส ำเร็จ หลักฐำนยืนยัน

ควำมส ำเร็จ ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ 
1 นิทรรศการวิชาการ   รายงานสรุปโครงการ 

2 ปฐมนิเทศ   รายงานสรุปโครงการ 

3 ปัจฉิมนิเทศ   รายงานสรุปโครงการ 

4 อ าลาสถาบัน   รายงานสรุปโครงการ 

5 จัดท าข้อสอบ pre O-net ม.3   รายงานสรุปโครงการ 

6 เตรียมความพร้อมและการสอบ O-net   รายงานสรุปโครงการ 

7 จัดท าข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2   รายงานสรุปโครงการ 

8 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้   รายงานสรุปโครงการ 

9 จัดท าป้ายนิเทศงานวิชาการ   รายงานสรุปโครงการ 

10 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
นักเรียน   รายงานสรุปโครงการ 

11 วัสดุส านักงานวิชาการ   รายงานสรุปโครงการ 

12 พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   รายงานสรุปโครงการ 

13 เตรียมความพร้อมก่อนระดับอุดมศึกษา   รายงานสรุปโครงการ 

14 ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT   รายงานสรุปโครงการ 

15 พัฒนางานห้องสมุด   รายงานสรุปโครงการ 

16 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   รายงานสรุปโครงการ 

17 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รายงานสรุปโครงการ 

18 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   รายงานสรุปโครงการ 

19 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา   รายงานสรุปโครงการ 

20 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รายงานสรุปโครงการ 

21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รายงานสรุปโครงการ 

22 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   รายงานสรุปโครงการ 

23 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   รายงานสรุปโครงการ 



ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ประสบควำมส ำเร็จ หลักฐำนยืนยัน

ควำมส ำเร็จ ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ 

24 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   รายงานสรุปโครงการ 

25 พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์   รายงานสรุปโครงการ 

26 จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน   รายงานสรุปโครงการ 

27 ค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์   รายงานสรุปโครงการ 

28 ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อ น้อมน าพระบรมราโชบาย   รายงานสรุปโครงการ 

29 โรงเรียนมาตรฐานสากล   รายงานสรุปโครงการ 

30 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   รายงานสรุปโครงการ 

31 พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ   รายงานสรุปโครงการ 

32 
อบรมเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   รายงานสรุปโครงการ 

33 ระดมทรัพยากรเพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราว   รายงานสรุปโครงการ 

34 ลดใช้พลังงาน   รายงานสรุปโครงการ 

35 พัฒนางานกลุ่มบริหารงานฝ่ายงบประมาณ   รายงานสรุปโครงการ 

36 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน   รายงานสรุปโครงการ 

37 วัสดุอุปกรณ์ส านักงานธุรการ   รายงานสรุปโครงการ 

38 พัฒนางานกิจกรรมวันส าคัญ   รายงานสรุปโครงการ 

39 พัฒนางานบริการสื่อ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา   รายงานสรุปโครงการ 

40 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน   รายงานสรุปโครงการ 

41 
งานอนามัยโรงเรียน  
(ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี)   รายงานสรุปโครงการ 

42 พัฒนางานชุมชน   รายงานสรุปโครงการ 

43 พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   รายงานสรุปโครงการ 

44 พัฒนาศักยภาพกลุ่มงานบริหารทั่วไป   รายงานสรุปโครงการ 

45 อย.น้อยในโรงเรียน   รายงานสรุปโครงการ 

46 โรงเรียนสุจริต   รายงานสรุปโครงการ 

47 To Be Number One (Dancercise)   รายงานสรุปโครงการ 



ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ประสบควำมส ำเร็จ หลักฐำนยืนยัน

ควำมส ำเร็จ ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ 

48 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   รายงานสรุปโครงการ 

49 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน   รายงานสรุปโครงการ 

50 พัฒนางานกิจการนักเรียน   รายงานสรุปโครงการ 

51 พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   รายงานสรุปโครงการ 

52 พัฒนางานสภานักเรียน   รายงานสรุปโครงการ 

53 งานสภานักเรียน   รายงานสรุปโครงการ 

54 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   รายงานสรุปโครงการ 

55 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   รายงานสรุปโครงการ 

56 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   รายงานสรุปโครงการ 

57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี   รายงานสรุปโครงการ 

58 กิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน   รายงานสรุปโครงการ 

59 พัฒนางาน ICT   รายงานสรุปโครงการ 

60 บริหารสถานศึกษาอย่างพอเพียง   รายงานสรุปโครงการ 

 7.2  ปัญหาและอุปสรรค ( น าเสนอเป็นรายด้าน ด้านบริหารจัดการ  ด้านการจัดการเรียนการสอน      
ด้านผู้เรียน  ฯลฯ ) 

ด้ำนบริหำรจัดกำร 
1. งานนโยบายและแผน ควรให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการเสนอของบประมาณเพ่ือด าเนิน 

โครงการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดท าช่องทางให้ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา เช่น เว็บไซต์ 

 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. ผู้สอนขาดเทคนิคการสอน ขาดกิจกรรมการปฏิบัติ เน้นการบรรยายมากเกินไป  

อธิบายไม่ชัดเจน ขาดการใช้เทคโนโลยีเ พ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การวัดและประเมินผลความจ ามากกว่าการน าไปใช้ ขาดการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ 
 
ด้ำนผู้เรียน 
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ตอบสนองการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้เรียนเท่าที่ควร



โครงสร้ำงกำรบริหำรและแผนภูมิกำรบริหำรงำนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

 
 
 
 

ฝ่ำยบริหำรงำนวชิำกำร  ฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ  ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

1. งานวางแผนด้านวิชาการ 
2. งานพัฒนาสาระหลกัสูตรท้องถิ่น 
3. งานจัดการเรียนการสอน 
4. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. งานวัดผล ประเมินผล และเทยีบโอน 
7. งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
9. งานนิเทศการศึกษา 
10. งานแนะแนว 
11. งานประกันคุณภาพ 
12. งานส่งเสริมวิชาการให้กับชุมชน 
13. งานประสานความร่วมมอืพัฒนาวิชาการกบั
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14. งานส่งเสริมสนับสนุน 
15. งานจัดระเบียบและแนวปฏิบัติด้านวิชาการ 
16. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
17. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
18. งานรับนักเรียน 
19. งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 
1. งานจัดท าแผนงบประมาณและขอจัดตั้ง
งบประมาณ 
2.งานจัดท าแผนปฏบิัติการ 
3.งานอนุมัติการใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร 
4.งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5.งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6.งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 
7.งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิต
จากงบประมาณ 
8.งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 
9.งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
10.งานบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
11.งานพัสดุ 
12.งานก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
13.งานพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อจดัท าหรือจดัหาพัสด ุ
14.งานจัดหาพัสด ุ
15.งานควบคุมดูแลบ ารุงรักษาหรือจ าหน่ายพัสด ุ
16.งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17.งานเบิกเงินจากคลัง 
18.งานเก็บเงิน รักษาเงินและการจา่ยเงิน 
19.งานน าเงินส่งคลัง 
20.งานจัดท าบัญชีการเงิน 
21.งานจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน 
22.งานท าบัญชี ทะเบยีน และรายงาน 
23 งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
1. งานวางแผนอัตราก าลัง 
2.งานจัดหาอัตราก าลัง 
3.งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4.งานเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น และย้ายข้าราชการ
และบุคลากร 
5.งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 
6.งานลา 
7.งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8.งานด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ 
9.งานพักราชการและออกจากราชการ 
10.งานรายงานการด าเนินการทางวินยัและการ
ลงโทษ 
11.งานอุธรณ์และร้องทุกข ์
12.งานออกจากราชการ 
13.งานจัดระบบทะเบียนประวัต ิ
14.งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15.งานส่งเสริมการประเมินทางวิทยฐานะข้าราชการ
และบุคลากร 
16.งานส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ 
17.งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
18.งานงานส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
ข้าราชการและบุคลากร 
19.งานริเริ่มส่งเสริมขอใบอนุญาต 
20.งานพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษา 
21. งานธุรการ 
22. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
1.งานพัฒนาระบบและเครือขา่ยขอ้มูลสารสนเทศ 
2.งานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3.งานวางแผนบริหารงานการศึกษา 
4.งานวิจัยเพือ่พัฒนานโยบายและแผน 
5.งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
6.งานพัฒนามาตรฐานและการปฏบิัติงาน 
7.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8.งานธุรการ 
9.งานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 
10.งานส ามโนผู้เรียน 
11.งานรับนักเรียน 
12.งานตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13.งานประสานการจัดการศึกษาในระบบและนอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
14.งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15.งานทัศนศึกษา 
16.งานกิจการนักเรียน 
17.งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18.งานประสานการจัดการศึกษาหน่วยงานอื่น 
19.งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
20.งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21.งานจัดระบบควบคุมภายใน 
22.งานจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
23.งานยานพาหนะ  
24.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 



 
บทที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี 2564 
 

1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560 – 2579) 
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560 – 2579) เป็นแผนที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศ 
และเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยค านึงถึงการพัฒนาการศึกษาอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน ตามแผนฯ เป็น 2 ระยะ      
คือ ระยะแรก (พ.ศ.2552 – 2554) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ      
ระยะที่สอง (พ.ศ.2555–2559) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีการก าหนด
เป้าหมายการน าแผนสู่การปฏิบัติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ดังนี้  
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ  

เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2579 การพัฒนาการศึกษาของประเทศบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1. คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม     
ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุข        
มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขเพ่ือเป็นเป้าหมาย
และฐานหลักของการพัฒนาประเทศ 
 2. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนมีสุขภาวะ ประชาชน      
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเอ้ืออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 3. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษาและเรียนรู้ มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจ     
สู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
รวมทั้งความร่วมมือในภูมิภาคและกับนานาชาติมากขึ้น อันจะน าไปสู่ความสามารถในการร่วมมือและแข่งขันของ
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและเกื้อกูลกัน 

เป้ำหมำยเชิงปริมำณของแผนกำรศึกษำแห่งชำติฯ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลัก เกินกว่าร้อยละ 50 
 2. สถานศึกษาทุกโรงได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. 
 3. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมสูงขึ้น  
 4. เอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น 

5. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากข้ึน โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย เป็น 60 : 40  
 
 



2. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 
    ประกำศ ณ วันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2562 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบปฏิรูป
การศึกษา ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 

พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้ำประสงค์ 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง             
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

 
 
 
 
 
 
 



3. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 
หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี         
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะ
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร 
เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้
ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา
เพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

 



จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

 ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือ
จากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

 
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จัดการเรียนรู้ ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย  เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย 
หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน 
หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์        เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ 
ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

 พัฒนาครู ให้มีทั กษะ ความรู้  และความช านาญในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ  มีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience)  เ พ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 ปี 



 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี
ศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

 
2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 

 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพ
ติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ 
รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 

 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม        
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้ 



 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้

สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 

 
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น  เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหาร
งบประมาณไว้ ดังนี้  

(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ 
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  

(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก  
(3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ  
(4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ าซ้อน 
 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ 
จัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 



3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

 
อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 

งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่  (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. นโยบำยโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 
  
วิสัยทัศน์ 
 มีความรู้ คู่คุณธรรม น าผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
 
เป้ำหมำย 

1. ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด  

 
กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้เชิดชูความเป็นไทย 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
กำรบริหำรงบประมำณและโครงกำร 

 
1. เงินอุดหนุน (รำยหัว) 

1.1 เงินอุดหนุน (รายหัว) คงเหลือจากปีก่อน    =    640,487 บาท 
1.2 เงินอุดหนุน (รายหัว) ปีนี้ 

  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   (587 x 3,500 บาท) = 2,054,500 บาท 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   (496 x 3,800 บาท) = 1,884,800 บาท 
  รวมเงินอุดหนุนรำยหัว     = 4,579,787 บาท 
 

หมายเหตุ อัตราเงินอุดหนุน (รายหัว) นักเรียน ปี 2564 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     =  3,500 บาท 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    =  3,800 บาท 

 
2. เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
 2.1 เงินรายไดส้ถานศึกษาคงเหลือจากปีก่อน   = 788,445 บาท 
  -  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง, พนักงานบัญชี, แม่บ้าน, นักการภารโรง ) 
          =  676,987   
 บาท 
  -  รายได้อ่ืน ๆ      =   91,457 บาท 
 2.2 เงินรายได้สถานศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ    
  -  เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่    =    -  บาท 
  -  เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สิน    =    -  บาท 
  -  เงินอ่ืน ๆ      =    -  บาท 
  รวมรำยได้สถำนศึกษำ     = 1,556,889 บำท 
3. เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

3.1 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) คงเหลือจากปีก่อน   = 617,730 บาท 
3.2 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปีนี้ 

  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   (587 x 880 บาท) =   516,560 บาท 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   (496 x 950 บาท) =   471,200 บาท 
   

รวมเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   =   1,605,490 บำท 
 
หมายเหตุ อัตราเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นักเรียน ปี 2564 

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     =  880  บาท 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    =  950  บาท 

 



ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน 4,579,787 100 

1.1เงินบริหำรทั่วไป (งบกลำง)  1,393,966 30 

      1.1.1  ค่าสาธารณูปโภค 721,000  

      1.1.2  ค่าอินเทอร์เน็ต 70,000  

      1.1.3  ค่าเดินทางไปราชการ 100,000  

      1.1.4  ปรับปรุง / ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ส านักงาน  120,000  

      1.1.5  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000  

      1.1.6  งานอัดส าเนา 182,966  

1.2งบพัฒนำตำมกลยุทธ์ 2,827,911 62 
      1.2.1  กลุ่มบริหารวิชาการ       (56% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)    1,568,148  

      1.2.2  กลุ่มบริหารงบประมาณ  (  3% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)      94,288   

      1.2.3  กลุ่มบริหารบุคคล         (  7% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์) 204,000  

      1.2.4  กลุ่มบริหารงานทั่วไป     (34% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)      961,475   

รวม ( ข้อ 1.1 + ข้อ 1.2 ) 4,221,877 92 

1.3 งบส ำรองกันไว้ฉุกเฉิน 357,910 8 

รวมเงินอุดหนุนรำยหัว ( ข้อ 1.1 + ข้อ 1.2 + ข้อ 1.3) 4,579,787 
 

 

 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

2 
 

งบอ่ืน ๆ 

 2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการระดมทุนทรัพย์) 2,306,400 - 
      2.1.1 ขอใช้เงินด าเนินโครงการ 2,306,400 - 
 2.2 งบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,605,490 100 
      2.2.1 ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม 1,264,287 

 
78.75 

      2.2.2 ส ารองจ่าย 341,203 
 

21.25 
 2.3 อุปกรณ์การเรียน   ม.ต้น 210 บาท , ม.ปลาย 230 บาท 474,700 - 
 
 

2.4 เครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น 450 บาท , ม.ปลาย 500 บาท 512,150 - 
 2.5 หนังสือเรียน  

 
 

1,119,874 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงกำรจัดสรรเงินงบประมำณ  ตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2564 
ระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม กลุ่มงำน 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

เงิน
สนับสนุน 

รวม 
(บำท) 

1 นิทรรศการวิชาการ วิชาการ 10,000 - - 10,000 
2 ปฐมนิเทศ วิชาการ 14,500 - - 14,500 
3 ปัจฉิมนิเทศ วิชาการ 4,700 - - 4,700 
4 จัดท าข้อสอบ Pre O-net ม.3 วิชาการ 5,000 - - 5,000 
5 เตรียมความพร้อมและการสอบ  O-net วิชาการ 15,000 - - 15,000 
6 ปรับปรุงสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาการ 4,000 - - 4,000 
7 จัดท าข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 วิชาการ 9,330 - - 9,330 
8 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ 100,000 - - 100,000 
9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ 30,000 - - 30,000 
10 อ าลาสถาบัน วิชาการ 5,000 - - 5,000 
11 พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิชาการ 8,900 - - 8,900 
12 จัดค่ายสะเต็มเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นศตวรรษที่21 วิชาการ - 20,000 - 20,000 
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาการ 46,000 28,000 - 74,000 
14 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วิชาการ 75,340 - - 75,340 
15 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาการ 66,200 - - 66,200 
16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาการ 185,418 - - 185,418 
17 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ วิชาการ 28,000 - - 28,000 
18 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา วิชาการ 72,000 - - 72,000 
19 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      

     1.กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิชาการ 88,000 15,000 - 103,000 
     2.กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ วิชาการ 290,000 - - 290,000 
     3.กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ วิชาการ 4,250 15,750 - 20,000 

20 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาการ 55,000 25,527 - 80,527 
21 พัฒนางานห้องสมุด วิชาการ 60,000 - - 60,000 
22 ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT วิชาการ 50,000 50,000 - 100,000 
23 พัฒนางาน ICT วิชาการ - 90,000 - 90,000 
24 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล วิชาการ 25,000 - - 25,000 
25 โรงเรียนมาตรฐานสากล วิชาการ 25,000 - - 25,000 
26 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร วิชาการ 14,000 - - 14,000 
27 เตรียมความพร้อมก่อนระดับอุดมศึกษา วิชาการ 8,500 - - 8,500 
28 จัดซื้อวัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ วิชาการ 90,000 - - 90,000 



ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม กลุ่มงำน 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

เงิน
สนับสนุน 

รวม 
(บำท) 

29 โรงเรียนสุจริต วิชาการ - 20,000 - 20,000 
30 จิตอาสาพระราชทาน 904 วิชาการ - 20,000 - 20,000 
31 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาการ 27,500 201,000 - 228,500 
32 ทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน วิชาการ - 500,000 - 500,000 
33 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. วิชาการ 1,510 98,490 - 100,000 
34 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ วิชาการ - 100,000 - 100,000 
35 ทุนการศึกษาโรงเรียน วิชาการ - - 67,500 67,500 
36 จัดซื้อหนังสือเรียน วิชาการ 1,119,874 - - 1,119,874 
37 พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ บุคคล 204,000 - - 204,000 
38 ระดมทรัพยากรเพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราว บุคคล - - 2,306,400 2,306,400 
39 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ทั่วไป 20,000 - - 20,000 
40 พัฒนางานสารสนเทศ      

     1.กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ ทั่วไป 53,900 - - 53,900 
     2.กิจกรรมส่ง SMS ถึงผู้ปกครอง ทั่วไป - 50,000 - 50,000 

41 พัฒนางานธุรการ ทั่วไป 32,000 - - 32,000 
42 พัฒนางานบริการสื่อ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ทั่วไป 37,200 - - 37,200 
43 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ทั่วไป 13,000 - - 13,000 
44 พัฒนากิจการนักเรียน      

     1.กิจกรรมพัฒนากิจการนักเรียน ทั่วไป 40,000 - - 40,000 
     2.กิจกรรมพัฒนางานสภานักเรียน ทั่วไป 3,610 3,885 - 7,495 
     3.กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ทั่วไป - 3,325 - 3,325 

45 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทั่วไป 6,000 - - 6,000 
46 อย.น้อยในโรงเรียน ทั่วไป - 5,310 - 5,310 
47 งานอนามัยโรงเรียน ทั่วไป 30,000 - - 30,000 
48 TO BE NUMBER ONE ทั่วไป - 18,000 - 18,000 
49 พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทั่วไป 689,265 - - 689,265 
50 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั่วไป 1,500 - - 1,500 
51 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั่วไป 20,000 - - 20,000 
52 พัฒนางานชุมชน ทั่วไป 5,000 - - 5,000 
53 พัฒนางานกิจกรรมวันส าคัญ ทั่วไป 10,000 - - 10,000 
54 พัฒนางานบริหารงบประมาณ งบประมาณ 89,288 - - 89,288 
55 ลดใช้พลังงาน งบประมาณ 5,000  - - 5,000 
56 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน งบประมาณ 846,314 - - 846,314 
57 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน งบประมาณ 300,000 - - 300,000 



ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม กลุ่มงำน 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

เงิน
สนับสนุน 

รวม 
(บำท) 

58 เครื่องแบบนักเรียน งบประมาณ 512,150 - - 512,150 
59 อุปกรณ์การเรียน งบประมาณ 474,700 - - 474,700 
60 บริหำรสถำนศึกษำอย่ำงพอเพียง 

     1. ค่าสาธารณูปโภค 
บุคคล 

งบประมาณ 
วิชาการ 
ทั่วไป 

721,000 - - 721,000 
     2. ค่าอินเทอร์เน็ต 70,000 - - 70,000 
     3. ค่าเดินทางไปราชการ 100,000 - - 100,000 
     4. ปรับปรุง / ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ส านักงาน 120,000 - - 120,000 
     5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 - - 200,000 
     6. งานอัดส าเนา 182,966 - - 182,966 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 

 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































