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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2 

ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๒ ได้พิจารณา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารแล้ว 

1. เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้ 
- งบวิชาการ     จํานวน   5,437,010  บาท  คิดเป็นร้อยละ   ๖0.82 
- งบด้านบริหาร           จํานวน    ๒,๖๐๘,๙๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๒9.18 
- งบสํารองจ่าย  จํานวน   ๘93,990     บาท  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐.๐๐ 

2. เห็นชอบให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  นายเฉลิมพล   นิรันดร์ปกรณ์  ) 
    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                         โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 



คํานํา 

 
  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  “เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  นําความเป็นไทยสู่สากล  บนพ้ืนฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

ในฐานะส่วนราชการได้จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับ แนวนโยบาย แผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๒  จังหวัดบุรีรัมย์ และแผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือให้ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ใช้เป็นกรอบ  ทิศทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ได้อย่างเช่ือมโยง
สัมพันธ์กัน  ซ่ึงได้จากการร่วมคิดร่วมวางแผน  ร่วมดําเนินการของบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  อัน
ประกอบด้วย  ครูทุกคน  ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนศิษย์เก่า  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตัวแทน
ลูกจ้าง  และตัวแทนนักเรียน    ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากทุก ๆ  ฝ่าย 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจํา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้  ฝ่ายและกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  จะนําไปใช้ในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพและนําความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเอง  สังคมและประเทศชาติต่อไป 
  
 
 
 
 
 

                                                                  (นายอัครเดช  หลาบนอก) 
                       ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
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ส่วนที่ ๒  กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
         -  จุดเน้นและแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา   52 
         -  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓)  57   

    -  นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   60 
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   -  นโยบายการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 63 
   -  การบริหารงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    64 
   -  มาตรฐานการศึกษาระดับโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   66 
   -  ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ     67 
 
 



หน้า 

ส่วนที่ ๓  รายละเอียด  งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
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- รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓    72 
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      ส่วนที่ ๔ การกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน              
การกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน     ๑11 
     

      ภาคผนวก          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

เร่ือง แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  
........................................................................ 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้ร่วมพิจารณาการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓   ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีมติเห็นชอบให้โรงเรียน
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ได้ 

 
 ประกาศ  ณ วันท่ี  ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖3 
 

                                                                                         
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                   ( นายอัครเดช  หลาบนอก ) 
      เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 

 (  นายเฉลิมพล   นิรันดร์ปกรณ์  ) 
   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                       โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 



 
๑     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๓                          โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                             

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทนํา 



 
๒     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๓                          โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. ความเป็นมา 



 
๓     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๓                          โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                             

 

ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมมีพ้ืนท่ี ๙๐  ไร่  

๑  งาน ๕๓  ตารางวา ตั้งอยู่ท่ี๑๔๔  ตําบลปราสาท  อําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์    เปิดทําการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เม่ือวันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๕  มีนักเรียนหญิง  ๑๗  คน  นักเรียนชาย  
๓๒  คน รวม  ๔๙  คน  โดยใช้   อาคารเรียนโรงเรียนประชาบาล(โรงเรียนบ้านกรวด)เป็นสถานท่ีเรียน
ช่ัวคราว  และมีนายรบ   เยียรพันธ์  ผู้ช่วยศึกษาธิการอําเภอบ้านกรวดรักษาการในตําแหน่งครูใหญ่  การ
จัดตั้งโรงเรียนคร้ังนี้อยู่ภายใต้การดําเนินการของ  นายสถิตย์  อินทรสอน  นายอําเภอบ้านกรวด ขณะนั้น 

วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๑๕  จังหวัดบุรีรัมย์แต่งตั้งให้นายขจรศักดิ์  พานิชพิบูลย์  ครูโท    
โรงเรียนลําปลายมาศ  มารักษาการในตําแหน่งครูใหญ่ 

วันที่   ๒๒    พฤษภาคม   ๒๕๑๖    ยกฐานะเป็นโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   
วันที่  ๑   ตุลาคม     ๒๕๑๖   กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายขจรศักดิ์   พานิชพิบูลย์   ดํารง

ตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  และเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เม่ือปีการศึกษา ๒๕๒๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  

วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   มีการปฏิรูปการศึกษา  ยุบกรมสามัญศึกษา  โรงเรียนย้ายไป
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย์   เขต  ๒   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เปิดทําการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด  
๔๑  คน  เป็นชาย  ๑๒  คน  หญิง  ๒๙  คน 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  เปิดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ศูนย์อนุรักษ์มวยไทยโรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคาร  

วันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓  โรงเรียนย้ายไปสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๒   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2554 เปิดทําการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนทางเลือก 
ปัจจุบัน นายอัครเดช หลาบนอก   ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีพ้ืนที่บริเวณทั้งหมด   ๙๐ ไร่   ๑ งาน  ๕๓ ตารางวา 
  ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะท่ีดินเอกชน 
  ทิศใต้  ติดท่ีดินเอกชนและถนนสาธารณะ 
  ทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวันตก ติดโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามผู้บริหารโรงเรียน (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ปัจจุบัน) 



 
๔     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๓                          โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                             

 

ช่ือ – สกุล  ตําแหน่ง   ช่วงระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง 
นายขจรศักดิ์  พานิชพิบูลย์ ครูใหญ่    ๑๗ พ.ค. ๒๕๑๕   -   ๒๒ ก.ย. ๒๕๒๕ 
นายบุญเหลือ  ทรงประโคน อาจารย์ใหญ่  ๑   ก.ย. ๒๕๒๕    -    ๑  ก.ค. ๒๕๓๒ 
นางละออ      จองอยู่  ผู้อํานวยการโรงเรียน ๑   ก.ค. ๒๕๓๒    -   ๑๕ ต.ค. ๒๕๓๓ 
นายนิคม    เจริญศรี  ผู้อํานวยการโรงเรียน ๘   พ.ย. ๒๕๓๓    -    ๑  ต.ค. ๒๕๓๖ 
นายสมศักดิ์  สุนทรสุข  ผู้อํานวยการโรงเรียน ๑๒ พ.ย. ๒๕๓๖   -   ๘ ม.ค. ๒๕๔๒ 
นายพิรุฬห์    สวัสดิ์รัมย์  ผู้อํานวยการโรงเรียน ๘ ม.ค. ๒๕๔๒    -   ๑๕ ก.ย. ๒๕๔๒ 
นายเพท      วงศ์ประสิทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน ๕  ก.ย. ๒๕๔๒    -   ๓๐  ก.ย. ๒๕๔๖ 
นายพิทยา     ไชยมงคล  ผู้อํานวยการสถานศึกษา ๒๒ ธ.ค.  ๒๕๔๖  -   ๒๐ ม.ค.  ๒๕๔๙
นายสราวุธ    ทรงประโคน ผู้อํานวยการโรงเรียน ๒๐ ม.ค.  ๒๕๔๙  -   ๙ พ.ย. ๒๕๕๔ 
นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียน ๒๒ พ.ย.  ๒๕๕๔  -   31 ต.ค. ๒๕๖๑ 
นายอัครเดช  หลาบนอก  ผู้อํานวยการโรงเรียน ๑ พ.ย.  ๒๕๖๑  -   ปัจจุบัน 
 
เกียรติภูมิของโรงเรียน 

๑๙    พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๓๑   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  เสด็จพร้อมด้วยนักเรียน
นายร้อย  จปร.  เยี่ยมชมวัตถุโบราณเคร่ืองเคลือบดินเผาพันปีภายในห้องวัฒนธรรมของโรงเรียน 

ปี  พ.ศ.๒๕๔๔    ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ   
ปีงบประมาณ  ๒๕๔๖  เข้าสู่โครงการ  ๑  อําเภอ  ๑  โรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๔๗  เข้าสู่โครงการ  โรงเรียนภูมิปัญญาของชุมชน ๑๗  มกราคม  ๒๕๔๙  

โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นต้นแบบ  ๑  อําเภอ  ๑  โรงเรียนในฝัน 
ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๒   
๑  เมษายน  ๒๕๕๐   โรงเรียนเปิดทําการ  พิพิธภัณฑ์เคร่ืองเคลือบอําเภอบ้านกรวด 

       ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับรางวัล “ชนะเลิศ การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่” ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒   
       ปีการศึกษา ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับรางวัล “ชนะเลิศ การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่” ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ และ เป็นตัวแทนเพ่ือเข้าแข่งขันระดับ
ภาค 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑ ระดับประเทศ จากโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  จากโครงการธนาคารขยะ 
รี ไซเคิล เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับคัดเลือกเป็น 
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียน  จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์มวยไทย โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

    โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
    โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

                 โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย ์
ปีการศึกษา ๒๕๕๔   โรงเรียน  ชนะเลิศโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับ 

เขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 32 
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                           โรงเรียน  ชนะเลิศโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  
         โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม โครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิลในโรงเรียน 
                โรงเรียนได้เข้ารอบ๑ ใน ๒๐ โรงเรียนท่ัวประเทศโครงการลด 

เมืองร้อนด้วยมือเรา ปีท่ี ๗ 
                  โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดรักการอ่านระดับดีเยี่ยม  

ปีการศึกษา ๒๕๕๕   โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 
         โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม โครงการขยะรี
ไซเคิล ในโรงเรียนจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
         โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริต 
         โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกองเชียร์ ระดับจังหวัด ใน
การแข่งขันกีฬานักเรียน มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
         โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ 
         โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ มวยไทยสมัครเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการ 
อนุรักษ์พันธ์ุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
        โรงเรียนได้รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษระดับดีเยี่ยม จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
       โรงเรียนได้รับรางวัลท่ี ๓ การแข่งขันมาร์ชช่ิงความดีเพ่ือสร้างความดี
พ้ืนฐานสากล ๕ ประการ ระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์การค้าแฟช่ันไอร์แลนด์ 
       โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ 
รับโล่พระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
   โรงเรียนได้รับรางวัลดีเยี่ยม โครงการส่งเสริมห้องสมุดมุมหนังสือและกิจกรรม
รักการอ่านโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียน  ได้รับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภท 
มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับกลุ่มจังหวัด 
    โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น  ประเภทใน
สถานศึกษา 
   โรงเรียนได้รางวัลห้องสมุดรักการอ่าน ระดับดีเยี่ยม จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
   โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริต 

  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม โครงการขยะรีไซเคิล  
ในโรงเรียนจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                        

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทใน
สถานศึกษา 
   โรงเรียนได้รางวัลห้องสมุดรักการอ่าน ระดับดีเยี่ยม จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
   โรงเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริต 

 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม โครงการขยะรีไซเคิล 
 ในโรงเรียนจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนได้รับเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี๒๕๕๘ 
  โรงเรียนได้รับการเชิดชูเกียรติสถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.72 
  โรงเรียนได้รับการเชิดชูเกียรติสถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.25ระดับประเทศ 
และโล่รางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2558 

ปีการศึกษา๒๕๖๐ โรงเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ “โรงเรียนสุจริตพระราชทาน
ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล   
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” (ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่)    

  โรงเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษา การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕  พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ช่ือ ใต้
ร่มมหาวชิราบารมี  

โรงเรียนได้รับรางวัลได้รับโล่รางวัลชมเชยในการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้าง 
เสริมความซ่ือสัตย์สุจริต ณ วันท่ึ17 พฤศจิกายน 2560 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ปีการศึกษา๒๕๖๑ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างระดับประเทศโครงการ
แกนนําเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัดจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภารกิจสถานศึกษา 
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                 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มาตรา เนื้อหาสาระ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มาตรา เนื้อหาสาระ 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖  

๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔(๒) มีอํานาจหน้าท่ี
ตามท่ีกําหนดไว้ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มี
ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและ
ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมท้ังนโยบายและ 
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการ 

๒. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ัง
ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ีและ
ทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

๓. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการ
ท่ัวไป รวมท้ังการจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ี
สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามท่ีได้รับมอบอํานาจ
จัดทํารายงานประจําปี 
เก่ียวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๔. อํานาจหน้าท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

๕. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภา
การศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
รวมท้ังงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมายสถานศึกษาและส่วน
ราชการตามาตรา ๓๔(๒) จะให้มีรองผู้อํานวย หรือรอง
ส่วนราชการรองจากผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 
 
 
 



 
๘     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๓                          โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                             

 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓๙      สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดท่ียังไม่สามารถ
ปฏิบัติงานบางประการตามท่ีกําหนดในกฎหมายหรือท่ีได้รับมอบหมายได้ อาจ
ขอให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการนั้น สังกัดเป็น
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการช่ัวคราวได้ ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะของงานท่ีจะให้ปฏิบัติแทนได้ ท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก
รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้
อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ๘ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
๑. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
๒. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๓. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 ๑๐       การจัดการศึกษา จ้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
      การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรอ
ทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (External environment) 
ตามแบบ STEP  มีโอกาส(Opportunity) และอุปสรรค(Treat)   ดังนี้ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มาตรา เนื้อหาสาระ 
พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

๑๐       การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความ
พิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
      การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วย
รูปแบบท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

 ๑๗ ให้มีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเก้าปี โดยให้เด็กซ่ึงมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ด เข้า
เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหก เว้นแต่สอบได้ช้ันปีท่ี
เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 ๒๒    การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 ๒๔   การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

๔. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ 
 

พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

   ท้ังนี้  ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
  ๑.จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 
ฯลฯ 
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ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด O(+) T(-) 

๑. ด้านสังคม
และวัฒนธรรม 
(Social & 
Cultural)  

๑. ชุมชนมีความเช่ือม่ันและศรัทธาโรงเรียน จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒. ในชุมชนมีแหล่งอบายมุขและสถานท่ี ท่ีนักเรียนไปม่ัวสุมทําให้มีปัญหา
ทางด้านการเรียน และมีพฤติกรรมท่ีไม่พ่ึงประสงค์ 
๓. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๔. ผู้ปกครองบางส่วนขาดการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและประสานงานกับ
โรงเรียนในทุกด้าน ทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พ่ึงประสงค์ 
๕. วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ส่งผลให้เยาวชนไทยละเลยความ
เป็นไทย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. การสัญจรของนักเรียน ชุมชน และโรงเรียนให้ความสําคัญกับประเทศเพ่ือน
บ้าน(กัมพูชา)อย่างต่อเนื่อง 
8. โรงเรียนอยู่ใกล้ประเทศกัมพูชาและมีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 โดยเจ้าของภาษาและข้าราชการประจํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ด้าน
เทคโนโลยี 
(Technology) 

๑. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
๒. ส่ือเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปทําให้ผู้เรียนปรับตัวไม่ทัน ส่งผลต่อการพัฒนา
นักเรียนขาดทักษะชีวิตและกระบวนการตัดสินใจอย่างรอบด้าน 
 

  
 
 

๓. ด้านสภาพ
เศรษฐกิจ 
(Economics) 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. นักเรียนยังขาดวินัยในการใช้เงิน มีผลให้ใช้จ่ายไม่ประหยัด  
๓. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน มีผลต่อการสนับสนุนนักเรียนได้
ไม่เต็มท่ี 
4. มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านทําให้เกิดการค้าขายกับประเทศเพ่ือน
บ้าน มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔. ด้าน
การเมืองและ
กฎหมาย 
(Political & 
Legal) 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลทําให้โรงเรียนส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
๒. โรงเรียนเป็นนิติบุคคลทําให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓. ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๔. การเปล่ียนคณะรัฐบาล ส่งผลต่อความเช่ือม่ันด้านนโยบายการศึกษาของ
โรงเรียน 
5. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เก่ียวกับการศึกษาภาคบังคับ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) ตามแบบ ๒S ๔M 
มีจุดแข็ง(Strengths)และจุดอ่อน(Weakness)  ดังนี้ 
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ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด S(+) W(-) 
๑.ด้าน
โครงสร้างและ
นโยบายการ
บริหาร 
(Structure & 
Policy) 

๑. โรงเรียนมีนโยบายชัดเจน ทําให้การจัดการบริหารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีดี ส่งผลให้การทํางาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. โรงเรียนมีการนิเทศติดตามและประเมินผล และนําผลมาใช้ใน
การวางแผน ยังไม่ต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒. ด้านการ
บริการและ
ผลผลิต 
(Service & 
Products) 

๑. การบริการด้านสาธารณูปโภคเช่นท่ีนั่งในโรงอาหารไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
๒. โรงเรียนมีมาตรการท่ีชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๓. นักเรียนส่วนมากใช้จ่ายและบริโภคสินค้าท่ีไม่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตในวัยเรียน 
๔. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบางส่วนไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยควร
ได้รับการปรับปรุงฐานข้อมูลการดําเนินการท่ีทันสมัย พร้อม
ให้บริการผู้เรียนท่ีเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี21 
๕. นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและทันสมัย ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนดไว้ 
๖.นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ด้านครูและ
บุคลากร(Man) 

๑. ครูส่วนมากมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง รับผิดชอบสูง 
เป็นครูมืออาชีพ ทําให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
๒. ครู บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
๓. ครูบางส่วน ควรมีการพัฒนาการวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
๔. ครูบางส่วนขาดทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียน 
5. ครูและบุคลากรมีการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพเพ่ิม
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ด้านการเงิน
(Money) 

๑. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกปี ในการระดมทรัพยากร ทําให้มีงบประมาณในการ
พัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ สะดวกรวดเร็วทําให้บุคลากรมี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
๓. การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
บางอย่าง มีความคล่องตัว ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) ตามแบบ ๒S ๔M 
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มีจุดแข็ง(Strengths)และจุดอ่อน(Weakness)   ดังนี้ 
ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด S(+) W(-) 

๕. ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ 
(Materials)  

๑.โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี/วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย สําหรับบริการ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ขาดระบบการเก็บรักษาดูแลวัสดุอุปกรณ์อย่างรัดกุม ทําให้ใช้
งบประมาณจัดซ้ือมากเกินความจําเป็น 
๓. อาคารเรียน อาคารประกอบ เช่นโรงอาหาร ไม่เพียงพอ 
๔. วัสดุ อุปกรณ์ (ในห้องเรียน) มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทําให้
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. อุปกรณ์เทคโนโลยี( ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ) 
หมดอายุการใช้งาน ทําให้การพัฒนาการเรียนการสอนไม่เต็ม
ศักยภาพ 
6. อาคารเรียนบางส่วนมีบริบทและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. ด้านการ
บริหารจัดการ 
(Management) 

๑.โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 
๒. โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การ
บริหารงานน้อย 
๓. โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการได้ครอบคลุมตามนโยบายของ
โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. การมอบหมายงาน บุคลากรยังกระจายไปแต่ละงานไม่
ครอบคลุมบางกลุ่มงานคนมากกว่างาน แต่ในขณะเดียวกันบาง
งานบุคลากร ไม่เพียงพอ 
๕. การกํากับติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน 
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หัวหน้างานวิชาการ ๑ งานวิชาการ ๒ งบประมาณ บุคคล หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่ฯ หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
๑. งานพัฒนาหลักสูตร 
๒. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. งานจัดการเรียนการสอน 
๔. งานทะเบียนวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 
๕. งานรับนักเรียน 
๖. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗. งานส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ 
๘. งานกิจกรรมค่ายวิชาการ 
๙. งานพัฒนาหลักสูตร ปวช. 
๑๐. งานนิเทศการศึกษา 
๑๑. งานนวัตกรรมการเรียนรู้ 
๑๒. งานจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
(EIS) 
๑๓. การจัดการศึกษาทางเลือก 
๑๔. การจัดการศึกษานักเรียนเรียน
ร่วม 
๑๕. การประเมินผลการดําเนินงาน
วิชาการ 

๑๒. งานระบบประกัน
คุณภาพ 
๑๓. งานประชาสัมพันธ์ 
๑๔. งานสารสนเทศ 
งานวิจัยพัฒนาการศึกษา 
๑๕. งานจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) 
๑๖. งานห้องสมุด 
๕. งานแหล่งเรียนรู้ 
๑๗.งานแนะแนว 
๑๘. งานส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
๑๙. งานศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนโรงเรียนในฝัน 
 

๑. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
2. งานคํานวณต้นทุนผลผลิต 
3. งานควบคุมภายใน 
4. งานจัดของบประมาณ 
5. การประเมินผลการ
ดําเนินงานนโยบายและ
แผนงาน 
6. งานบริหารการเงิน 
7. งานบริหารบัญชี 
8. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
9. งานเจ้าหน้าที่พัสดุประจํา
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. งานเบิกจ่ายงบประมาณ 
11. งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
12. งานสวัสดิการสําหรับครู
บุคลากรและนักเรียน 
13. งานสหกรณ์โรงเรียน 
14.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 
15. การประเมินผลการ
ดําเนินงานการเงินและพัสดุ 
 
 

๑. งานบริหารบุคคล 
๒. หัวทะเบียน/สถิติ
ข้าราชการครู 
๓. งานวินัยและการรักษา
วินัย 
4. งานพยาบาล 
5. งานวิทยุสื่อสารโรงเรียน 
6. งานพัฒนาบุคลากร 
7. การประเมินผลการ
ดําเนินงานบุคคล 
 
 
 

๑. งานบริงานอาคารสถานที่และนักการภาร
โรง 
๒. งานศูนย์อาหารและโภชนาการ 
๓. งานเวรพื้นที่บริการ 
๔. งานจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
๕. งานยานพาหนะ 
๖. การประเมินผลการดําเนินงานบริหาร
อาคารสถานที่ 
 

๑. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและประสาน
องค์กรเครือข่าย 
๒. งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครองฯ 
๓. งานบ้านพักครูและบุคลากร 
๔. การประเมินผลการดําเนินงาน
ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งานวางแผนกิจการนักเรียน 
๒. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. งานคุณลักษณะอังพึงประสงค์  
๔. งานธนาคารความดี 
๕. งานสารวัตรนักเรียนและระเบียบวินัย
จราจร 
๖. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๗. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
๘. งานระดับชั้น 
๙. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเอสด์และ
เพศศึกษา 
๑๐. งานพัสดุฝ่าย 
๑๑. การประเมินผลการดําเนินงานกิจการ
นักเรียน 
 
 

หัวหน้าธุรการ   
๑. งานธุรการ    
๒. งานสารบรรณ                       
๓. งานคํารับรองปฏิบัติราชการ                    
๔. งานปฏิคมโรงเรียน                       

สาํนกังานเลขานกุารฯ 
๑. โครงการธนาคารโรงเรียน        ๗. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
๒. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล     ๘. โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
๓. โครงการสถานศึกษาพอเพียง     ๙. โครงการโรงเรียนสุจริต 
๔. โครงการพิพิธภัณฑ์           10.โครงการสายธารน้ําใจ 
๕. โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 11.โครงการโรงเรียนวิถีพุธ  
๖. โครงการศูนย์อนุรักษ์มวยไทยและนวดแผน 

งานโครงการพิเศษ 

แผนภมูิการบรหิารงานโรงเรยีนบา้นกรวดวิทยาคาร 

คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศกึษาขั�นพื �นฐาน 
การบรหิารงบประมาณและบคุคล การบรหิารทั	วไป กิจการนกัเรยีน 

ผูอ้าํนวยการ 

งานเลขานกุารฝ่ายกิจการนกัเรียน 

งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
งานเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล 

งานเลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป 
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รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ช่ือ   -  สกุล ผู้แทนจาก ตําแหน่ง 
๑. นายเฉลิมพล        นิรันดร์ปกรณ์ 
๒. นายมนูญ            ธรรมโกศล 
๓. นายประเวทร์       สุทธิประภา 
๔. นายตื้ม               กาวิทาโร 
๕. นายปรีชา            สวัสดิ์รัมย์ 
๖. ร้อยตํารวจเอกสถิต ตุ่นนิราช   
๗. จ่าสิบเอกสุบรรณ   โยธิกุล 
๘. พระครูสุนทรกิจวิจารณ์  
๙. พระสมุหกฤษณะ   กัลยธัมโม 
๑๐. นายทิวา             สมนึกในธรรม 
๑๑. นายพิเชษฐ์          ยงปัญญา 
๑๒. นายพรณรงค์       หม้อทิพย์ 
๑๓. นายธเรศ            ศรีประดู่ 
๑๔. นายสมจิตร         หอมดี 
๑๕. นายอัครเดช        หลาบนอก  
๑๖. นายชูศักดิ์           หอยสังข์ 

 

ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนพระสงฆ์ 
ผู้แทนพระสงฆ์ 
ผู้แทนครู 
ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนศิษย์เก่า 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้อํานวยการโรงเรียน 
ผู้แทนครู 
 

ประธาน                                    
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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สัญลักษณ์ประจําโรงเรียน 
- วงกลมรอบนอก นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา ความ  
กตัญญูเป็นเคร่ืองหมายของคนดี 

- รูปปราสาท หมายถึง บ้านกรวดเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ 
สมัยขอม มีปราสาทมากมาย 
- ลานหินตัดหน้าปราสาท หมายถึงแหล่งหินตัดบ้านสายตรี๓ 
อําเภอบ้านกรวด เครื่องเคลือบดินเผาพันปีของอําเภอบ้านกรวด--
- รัศมี หมายถึง ความฉลาดเฉลียว เจริญรุ่งเรือง 

 
คติธรรมประจําโรงเรียน  นิมิตต ํสาธุรูปานํ  กตญัญู กตเวทิตา  

ความกตัญญูกตเวทีเปน็เคร่ืองหมายของคนด ี 
 
คติพจน์ประจําโรงเรียน เรียนดี  มีวินัย รับใช้ชุมชน 
 
อักษรย่อของโรงเรียน   บ.ว. 
 
สีประจําโรงเรียน   สีเขียว – เหลือง 
    เขียว     หมายถึง  ความร่มร่ืน 
    สีเหลือง  หมายถึง  ปัญญา  ความฉลาด  กว้างไกล 
 
 
ชื่อคณะส ี   สีแสด  - คณะพวงแสดจรัสศรี 
    สีแดง  - คณะลีลาวดีเลิศวิไล 
    สีม่วง  - คณะบันลืมนามอัญชัญ 
    สีน้ําเงิน  - คณะพิลาสสรรพ์นิโลบล 
    สีชมพู  - คณะพิศโสภณจามจุรี 
    สีฟ้า  - คณะประไพพิศพวงคราม 
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๒. สภาพทั่วไป 
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ตําแหน่งที่ต้ัง 
อําเภอบ้านกรวด  อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖  กิโลเมตร เป็น

อําเภอชายแดน   มีอาณาเขตติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นระยะทางประมาณ  ๒๖  กม. 
 

สภาพพื้นที่ 
 อําเภอบ้านกรวดมีเนื้อท่ีประมาณ  ๕๘๓ ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์  มีแนว
เขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นระยะทางประมาณ  ๒๖  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ  
๖๖  กิโลเมตร  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลเขาคอกและตําบลหนองบอน  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภออําปึล  จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับก่ิง อ.พนมดงรัก จ. สุรินทร์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลหนองแวงและตําบลตาจง อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์ 
 

 มีแหล่งน้ําท่ีสําคัญหลายแห่ง  เช่น   เขื่อนห้วยเมฆา  เขื่อนห้วยตาเขียว  ห้วยเสว   ห้วยลําชี  ซ่ึงมี
ต้นกําเนิดมาจากบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก และท่ีกําลังดําเนินการก่อสร้างได้แก่เขื่อนห้วยตะโก  ท่ีบ้านสายโท  
๖  ใต้  หมู่ท่ี  ๕  ตําบลจันทบเพชร 
 

เขตบริการของโรงเรียน 
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑   ถึงระดับ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีเขตพ้ืนท่ีบริการ  ๗  ตําบล   ๑๐๑  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  ตําบลบ้านกรวด    ๒๖  หมู่บ้าน 
  ตําบลหนองไม้งาม ๑๔  หมู่บ้าน 
  ตําบลปราสาท  ๑๓  หมู่บ้าน 
  ตําบลสายตะกู  ๑๔  หมู่บ้าน 
  ตําบลหินลาด   ๘   หมู่บ้าน 
  ตําบลบึงเจริญ  ๑๔  หมู่บ้าน 
  ตําบลจันทบเพชร ๑๒  หมู่บ้าน 
  

ประชากรและอาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทํานาและสวนยางพารา  พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญได้แก่  ข้าว  ยางพารา 
อ้อย  มันสําปะหลัง   ข้าวโพดเล้ียงสัตว์   ปลูกหม่อนเล้ียงไหม  ถั่วลิสง   ปอแก้ว ไม้ดอกไม้ประดับ 
 

การปกครอง 
 พ้ืนท่ีการปกครองของอําเภอบ้านกรวด  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๙  ตําบล  ๑๑๕  หมู่บ้าน    
๘  เทศบาลตําบล  ๓ องค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี้ 
 ๑.  ตําบลบ้านกรวด  มี ๑๖ หมู่บ้าน 
 ๒.  ตําบลปราสาท  มี   ๑๓ หมู่บ้าน 
 ๓.  ตําบลบึงเจริญ  มี   ๑๓ หมู่บ้าน 
 ๔.  ตําบลหนองไม้งาม  มี   ๑๕ หมู่บ้าน 
 ๕.  ตําบลจันทบเพชร  มี   ๑๒ หมู่บ้าน 
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 ๖.  ตําบลสายตะกู  มี   ๑๖ หมู่บ้าน 
 ๗.  ตําบลหินลาด   มี     ๙ หมู่บ้าน 
 ๘.  ตําบลโนนเจริญ  มี   ๑๑ หมู่บ้าน 
 ๙.  ตําบลเขาดินเหนือ  มี   ๑๐ หมู่บ้าน 
 

ด้านการศึกษา   
 อําเภอบ้านกรวดมีการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล  จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มี
สถาบันการศึกษาในเขตอําเภอบ้านกรวด  ดังนี้ 
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน   ๔๗ แห่ง  
  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน    ๒   แห่ง 
  ศูนย์อบรมเล้ียงดูเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน  ๑๕ แห่ง 
  สถานศึกษาเอกชน  จํานวน    ๑ แห่ง 
 

ด้านสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลขนาด  ๓๐ เตียง จํานวน              ๑       แห่ง 
  สถานีอนามัย   จํานวน  ๑๐    แห่ง 
  สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จํานวน    ๒ แห่ง 
  สถานพยาบาลเอกชน  จํานวน    ๔    แห่ง 
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จํานวน    ๔ แห่ง 
 

ศาสนา 
  วัด    จํานวน            ๓๖ แห่ง 
  สํานักสงฆ์    จํานวน   ๓๓ แห่ง 
 

การสาธารณูปโภค 
 การคมนาคมในอําเภอบ้านกรวด   สามารถติดต่อระหว่างจังหวัด  -  อําเภอ  โดยอาศัยทางหลวง
หมายเลข  ๒๐๗๕  บ้านกรวด  -  บุรีรัมย์  และถนนสายละหานทราย  -  พนมดงรัก  ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายแดน   
ด้านตะวันออกไปสู่ช่องจอมและประเทศกัมพูชา  ส่วนด้านทิศตะวันตกไปสู่จังหวัดสระแก้วไปตลาดอรัญประเทศ  
และออกสู่ประเทศกัมพูชา   
 ไฟฟ้า  มีการใช้ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน   ตําบล 
 ท่ีทําการไปรษณีย์อําเภอ   จํานวน          ๑        แห่ง 
 ท่ีทําการไปรษณีย์อนุญาต   จํานวน          ๖        แห่ง 
 การประปาส่วนภูมิภาค   จํานวน          ๑        แห่ง 
 ประปาหมู่บ้าน    จํานวน       ๑๑๐       แห่ง 
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ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย   
อําเภอบ้านกรวดเป็นพ้ืนท่ีชายแดนท่ีเคยมีปัญหาด้านความปลอดภัยความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน  มี

ปัญหาด้านการโจรกรรม  โดยเฉพาะการโจรกรรมข้ามแดน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  โค  กระบือ  ในช่วง
หน้าแล้ง  แต่ปัจจุบันลดน้อยลง  โดยมีหน่วยงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  คือ 
  ๑.  สถานีตํารวจภูธรอําเภอบ้านกรวด  
  ๒.  สถานีตํารวจภูธรตําบล  ๓  แห่ง    
  ๓.  กองร้อยทหารพราน ๒  กองร้อย  และ  ๑  ชุดควบคุม 
  ๔.  กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี  ๒๑๖  จํานวน  ๒  กองร้อย   
  ๕.  กองร้อยอาสารักษาดินแดนท่ี  ๕  อําเภอบ้านกรวด   
  ๖.  กลุ่มประชาชนท่ีได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย  -  กัมพูชา  
(ปชด.)  จํานวน  ๑๙  หมู่บ้าน   
  

สถานที่สําคัญ  สถานที่น่าสนใจ  และแหล่งท่องเทีย่ว 
       อําเภอบ้านกรวดมีสถานท่ีสําคัญ  สถานท่ีน่าสนใจและแหล่งท่องเท่ียว  ได้แก่ แหล่งหินตัด  เตาเผา
สวาย   เตาเผาตาเจียน  ช่องโอบก ปราสาทละลมทม  ปราสาทไบแบก   เขื่อนเมฆา  แหล่งวัตถุโบราณวัดป่า
พระสบาย ศูนย์วัฒนธรรมอําเภอบ้านกรวด ผ้ึงร้อยรังบึงเจริญ 
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๓. สภาพปัจจุบัน 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑   ถึงระดับ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓)  แผนคณิต – วิทย์ 

ช้ัน 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

รวม 
ภาษาไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ก.
พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

ม.๑ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 
ม.๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 
ม.๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 
รวม ๙ ๙ ๙ ๑๒ ๖ ๖ ๖ ๙ ๖ ๓๐ ๑๐๒ 

 
 จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี เท่ากับ   ๑,๓๖๐  ช่ัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 สาระเพ่ิมเติมท่ีจัดให้  คือ 

ม.๑   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ม.๒   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ม.๓   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓)  แผนพละ-การงาน 

ช้ัน 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาต่าง
ประเทศ 

ก.
พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพ่ิม 
เติม 

ม.๑ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 
ม.๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 
ม.๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 
รวม ๙ ๙ ๙ ๑๒ ๖ ๖ ๖ ๙ ๖ ๓๐ ๑๐๒ 

 
 จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี เท่ากับ   ๑,๓๖๐  ช่ัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  สุขศึกษา ฯ และการงานอาชีพ 
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 สาระเพ่ิมเติมท่ีจัดให้ คือ      
ม.๑   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.๒   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.๓   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ภาษาต่างประเทศท่ีจัดสอน คือ 
ม.1   ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีนกลาง 
ม.2   ภาษาอังกฤษ , ภาษากัมพูชา 
ม.3   ภาษาอังกฤษ  , ภาษากัมพูชา 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๖)  แผนคณิต – วิทย์ 

ช้ัน 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ 
การ 
งานฯ 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

ก.พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพ่ิม 
เติม 

ม.๔ ๒ ๒ ๖ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๘ ๔๘ 
ม.๕ ๒ ๒ - ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๔ ๔๘ 
ม.๖ ๒ ๒ - ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๗๓ ๕๑ 
รวม ๖ ๖ ๖ ๙ ๓ ๓ ๓ ๖ ๖ ๙๙ ๑๕๗ 

 
 จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี เท่ากับ   ๑,๓๖๐  ช่ัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 

ม.๔  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ 
ม.๕ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ 
ม.๖ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ    

 ภาษาต่างประเทศท่ีจัดสอน คือ 
ม.๔   ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีนกลาง 
ม.๕   ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีนกลาง 
ม.๖   ภาษาอังกฤษ  , ภาษาจีนกลาง 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๖)  แผนคณิต – ภาษา 

ช้ัน 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคมฯ 
สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ การงานฯ 
ภาษา 
ต่างประ
เทศ 

ก.
พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพ่ิม 
เติม 

ม.๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๙ ๔๕ 
ม.๕ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๐ ๔๖ 
ม.๖ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๖ ๕๒ 
รวม ๖ ๖ ๖ ๙ ๓ ๓ ๓ ๖ ๖ ๙๕ ๑๔๓ 

 
 จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี เท่ากับ   ๑,๓๖๐  ช่ัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
      ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ 
 สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 

ม.๔  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ 
ม.๕  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ 
ม.๖  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ 

 ภาษาต่างประเทศท่ีจัดสอน คือ 
ม.๔   ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีนกลาง 
ม.๕   ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีนกลาง 
ม.๖  ภาษาอังกฤษ  , ภาษาจีนกลาง 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๖)  แผนภาษากับการพัฒนาศักยภาพ 
 

ช้ัน 

เวลาเรียน (ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

รวม 
ภาษาไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

ก.
พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

ม.๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๙ ๔๕ 
ม.๕ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๐ ๔๖ 
ม.๖ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๗ ๕๓ 
รวม ๖ ๖ ๖ ๙ ๓ ๓ ๓ ๖ ๖ ๙๖ ๑๔๔ 

 
 จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี เท่ากับ   ๑,๓๖๐  ช่ัวโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพ   

สุขศึกษาและศึกษา 
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 สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 
ม.๔  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  สังคมศึกษา 
ม.๕  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  สังคมศึกษา 
ม.๖  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  สังคมศึกษา 

 ภาษาต่างประเทศท่ีจัดสอน คือ 
ม.๔   ภาษาอังกฤษ 
ม.๕   ภาษาอังกฤษ 
ม.๖  ภาษาอังกฤษ  ,  ภาษาจีนกลาง 

 
การกําหนดเวลาเรียน 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  กําหนดเวลาเรียนเป็นเป็นรายภาค  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียน  มีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่าปีละ ๑,๒๐๐  ช่ัวโมง  โดยเฉล่ียเรียนวันละ  ๕ – ๖  ช่ัวโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต 
ใช้เกณฑ์ ๔๐ ช่ัวโมงต่อภาคเรียนมีน้ําหนักวิชาเป็น ๑ หน่วยกิต 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  กําหนดเวลาเรียนเป็นรายภาค  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียน  มีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่าภาคเรียนละ  ๖๐๐  ช่ัวโมง  หรือไม่น้อยกว่าปีละ  ๑,๒๐๐  ช่ัวโมง  เฉล่ียเรียนไม่น้อยกว่าวันละ ๖ ช่ัวโมง  
คิดน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ช่ัวโมงต่อภาคเรียนมีน้ําหนักวิชาเป็น ๑ หน่วยกิต 
 
กําหนดเวลาเรียนประจําวัน 
  ๐๘.๑๐ – ๐๘.40 น.     ประกอบพิธีเคารพธงชาติ/แจ้งข่าวสาร/ครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน 
  ๐๘.40 – ๐๙.3๐ น.      คาบเรียนท่ี  ๑ 
  ๐๙.30 – ๑๐.20 น.      คาบเรียนท่ี  ๒ 
  ๑๐.2๐ – ๑๑.11 น.      คาบเรียนท่ี  ๓ 
  ๑๑.10 – ๑2.00 น.      คาบเรียนท่ี  ๔ 
  ๑2.00 – ๑3.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  ๑3.0๐ – ๑3.50 น.      คาบเรียนท่ี  ๖ 
  13.50 – ๑4.40 น.      คาบเรียนท่ี  ๗ 
  ๑4.40 – ๑5.30 น.      คาบเรียนท่ี  ๘ 
  ๑5.30 – ๑6.20 น.      คาบเรียนท่ี  ๙ 
  หมายเหตุ :  เม่ือหมดเวลาเรียนในแต่ละคาบ  จะมีสัญญาณกร่ิงบอกเวลา 
 
ขนาดของสถานศึกษา – แผนช้ันเรียน 
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่แบบสหศึกษา นักเรียนไป - กลับ 
 เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึง  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
 มีจํานวนห้องเรียนท้ังหมด  72  ห้องเรียน 
 มีแผนช้ันเรียนเป็น  ๑๐-๑๐-๑๐/๑๐-๑๐-๑๐  (จัดจริง  ๑0-11-14/11-๑1-๑0) 
 มีแผนช้ันเรียน ปวช.  ๓ ห้องเรียน    จัดเป็น  1/๑/๑ (จัดจริง 2/2/1) 
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ในปีการศึกษา  ๒๕๖2 
 -  มีนักเรียนท้ังหมด  ๒,446 คน  (๑๐ มิ.ย. ๒๕62) 
  -  แบ่งเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษา  2,270  คน 
 -   ระดับช้ัน ปวช.               176  คน 
 

ข้อมูลการจัดช้ันเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕55 – ๒๕๖2 

ปีการศึกษา 
ระดับช้ัน 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ รวม 
๒๕๕๕ ๙ ๙ ๑๑ ๑๒ ๑๐ ๑๐ ๑ ๑ ๒ ๖๕ 
๒๕๕๖ ๑๐ ๙ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๐ ๑ ๑ ๑ ๖๕ 
๒๕๕๗ ๑๐ ๑๐ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๖๕ 
๒๕๕๘ ๑๐ ๑๐ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๖๕ 
๒๕๕๙ ๑๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๖๘ 
๒๕๖๐ ๑4 ๑1 ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๗๑ 
2561 11 14 11 11 10 11 2 1 1 72 
2562 10 11 14 11 11 11 2 2 1 72 

 

 ข้อมูลจํานวนนักเรียนประจําปีการศึกษา ๒๕๖2 (10 มิถุนายน ๒๕๖2) 

จํานวนนักเรียนประจําปีการศึกษา ๒๕๖2 (10 มิถุนายน ๒๕๖2) 
 

ช้ัน 
 

จํานวนห้อง 
เพศ  

รวม ชาย หญิง 
ม.๑ ๑0 177 213 390 
ม.๒ 11 184 205 389 
ม.๓ ๑4 ๑86 218 404 
รวม 35 ๕47 636 ๑,183 
ม.๔ ๑1 ๑58 236 394 
ม.๕ ๑0 150 221 371 
ม.๖ ๑1 ๑33 189 322 
รวม 32 435 638 ๑,073 
ปวช.๑ 2 29 38 67 
ปวช.๒ 2 25 48 73 
ปวช.๓ ๑ 18 18 36 
รวม 5 72 104 176 

รวมทั้งหมด 72 1,060 1,386 2,446 
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ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

อาคาร 
จํานวน 
(หลัง) 

ปีที่สร้าง 
สร้างด้วย

เงิน 
ราคา(บาท) 

๑. อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖  ก ๑ ๒๕๑๖ งปม. ๕๗๐,๐๐๐ 
๒. อาคารเรียนแบบ  CS ๒๑๓ B ๑ ๒๕๒๖ งปม. ๒,๓๓๒,๕๐๐ 
๓. อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล ๑ ๒๕๓๓ งปม. ๓,๐๗๐,๐๐๐ 
๔. อาคารเรียนแบบ  ๔๒๔  ล(พิเศษ) ๑ ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ งปม. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๕. อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ ๑ ๒๕๕๒-๒๕๕๓ งปม. ๑๖,๑๖๓,๐๐๐ 

6. อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/55-ก 
 
 
 
 

1 
 

 

 

2559-2560 
 
 
 
 

งบลงท่ีค่า
ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
ผูกพันปี

2559(60) 

26,324,700 
 
 
 
 

7. บ้านพักผู้อํานวยการ ๑ ๒๕๓๒ งปม. ๓๒๐,๐๐๐ 
8. บ้านพักครู ๙ ๒๕๑๖ - ๒๕๓๒ งปม. ๑,๑๑๐,๐๐๐ 
9. บ้านพักนักการภารโรง ๒ ๒๕๑๖,๒๕๒๖ งปม. ๖๖,๐๐๐ 
10. ห้องน้ําห้องส้วม ๔ ๒๕๑๖ - ๒๕๓๙ งปม. ๔๖๙,๕๑๕ 
๑1. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม - คหกรรม ๑ ๒๕๒๖ งปม. ๑,๐๑๔,๐๐๐ 
๑2. โรงฝึกงานเกษตร (ห้องมัลติมีเดีย) ๑ ๒๕๒๖ งปม. ๑,๖๑๐,๘๓๒ 
๑3. โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน ๒ ๒๕๒๖ - ๒๕๓๙ งปม. ๑,๘๘๐,๐๐๐ 
14. อาคารโดมอเนกประสงค์ 1 2558-2559 งบบริจาค 4,100,000 
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ตารางแสดงจํานวนห้องต่างๆ  ในแต่ละอาคารเรียน 

อาคาร/ชั้น 
จํานวน 

ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องนํ้า หมายเหตุ 
ขจรศักดิ ์  
     ชั้น  ๑ 
 
 
 
     ชั้น  ๒ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

 
 
 

๙ -ห้องประชุม 
-ห้องภาษาต่างประเทศ 
-ห้อง sound lab 
-ห้องมัลติมีเดีย 
 

๔  

รวม ๑ ๙ 4 ๔  
อาคารบุญเหลือ 
    ชั้น  ๑ 
 
    ชั้น  ๒ 

ศิลปะ ๕ 
 
 
 

 

-ห้องนาฏศิลป์ 
-ห้องดนตร ี
 

๒  

รวม ๑ ๕ ๒ ๒  

อาคารละออ 
   ชั้น  ๑ 
 
   ชั้น  ๒ 

 
 
 

สังคมศึกษาฯ 

 
 
 
๖ 

 
-ห้องสมุด 
-ห้องศูนย์วัฒนธรรม 
-ห้องมัลติมีเดีย 

 
๑ 

 

รวม ๑ ๖ ๓ ๑  
อาคารสมศักดิ ์
   ชั้น  ๑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 - ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- ห้องแผนงาน 
- ห้องพัสดุและสินทรัพย ์
- ห้องงบประมาณ 
-ห้องผู้อํานวยการฯ 
-ห้องประชุมสีม่วง 
-ห้องวิชาการ 
-ห้องวัดผลประเมินผล 
-ห้องประชุมสัมมนาสีชมพู 

คร ู ๒ 
นร. ๑๐ 
 
 
 
 

 

รวม ๑  ๖ ๑  

อาคารสมศักดิ ์
   ชั้น  ๒ 

คอมพิวเตอร ์
 
 
 

2 -ห้องเรียนคอมฯ 5 
-ห้องเรียนคอมฯ 6 
-ห้องประชุมโอบก 
 
 
 
 

นร. ๑๐ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รวม 1 2 3 ๑๐  
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จํานวน 

ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องนํ้า หมายเหตุ 
อาคารสมศักดิ ์
ชั้น  ๓ 
 

ภาษาไทย ๕ 
 

-ห้องมัลติมีเดีย 
-ห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย 

คร ู ๒ 
นร. ๑๐ 

 

รวม ๑ ๕ ๒ ๑๒  
อาคารสมศักดิ ์
ชั้น  ๔ 
 

คอมพิวเตอร ์  -ห้องประชุมโอบก 
-ห้องคอมฯ 1 
-ห้องคอมฯ2 
-ห้องคอมฯ 3 
-ห้องคอมฯ4 
 

คร ู ๒ 
นร. ๑๐ 

 

รวม ๑  5 ๑๒  
อาคาร ๕ 
ชั้น  ๑ 

 
 

4 - ห้องสภานักเรียน 
-  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
-  ห้องเรียนคณุภาพ ๒ ห้อง 

หญิง ๕ 
ชาย ๕ 

 
 
 

รวม  4 3 ๑0  
อาคาร ๕ 
ชั้น  ๒ 
 

 ๗  หญิง ๕         
ชาย ๕ 

 

รวม  7  10  
อาคาร ๕ 
ชั้น  ๓ 

คณิตศาสตร ์ ๗    

รวม ๑ ๑๔    
อาคารคหกรรม   -ห้องคหกรรม 

-ห้องช่าง 
  

อาคารอุตสาหกรรม   -ห้องมัลติมีเดีย 
-ห้องเซรามิก 

  

อาคารสุขศึกษาฯ ๑   ๑  
เรือนพฤษศาสตร ์   -ห้องแสดง-อนุรักษ์พันธ์ุพืช   
อาคารธนาคารขยะ   -ห้องเก็บและรับซ้ือขยะ   
อาคาร 6 
ชั้น ๑ 

  -ห้องแนะแนว   

ชั้น ๒  8  นร.หญิง4 
นร.ชาย4 
ครู 2 

 

ชั้น 3 วิทยาศาสตร ์ ๕ -ห้องปฏิบัติการทางวิทย ์
-ห้องปฏิบัติการเคมี 

  

ชั้น 4  8 -ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
-ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

  

รวม 1 ๒๑ 4 3  
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ห้องปฏิบัติการจํานวน  ๒8  ห้อง  ดังนี้ 
 -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จํานวน  4  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จํานวน  ๖  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ  จํานวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา   จํานวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย   จํานวน  ๓  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จํานวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ              จํานวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการคหกรรม      จํานวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์    จํานวน  ๑  ห้อง   
 -  ห้องปฏิบัติการเกษตร     จํานวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการสืบค้นอินเตอร์เน็ต  จํานวน  ๒  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการศิลปะ      จํานวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย    จํานวน  ๑  ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล    จํานวน  ๑  ห้อง 
      -  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์            จํานวน  ๑  ห้อง 

-  ห้องเรียนคุณภาพ             จํานวน  ๒  ห้อง   
 
การติดต่อกับสถานศึกษา  
๑. ที่ตั้ง    
      ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๔๔  หมู่ท่ี ๔  ตําบลปราสาท   อําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๘๐     
๒. ทางโทรศัพท์             
              โทรศัพท์สายนอก   รหัสทางไกล  ๐๔๔ 
ผู้อํานวยการ (โทรสาร)   ๖๗๙๔๗๙ 
ธุรการ      ๖๗๙๐๙๘ 
 
 
๓.  เว็ปไซต์โรงเรียน   Http://www.bv.ac.th , E- mail :  bv_data@hotmail.com  
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๔. ผลการดาํเนินงานในรอบปทีี่ผ่านมา 
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บริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา) 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 
เม่ือวันท่ี ๑๓ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ซ่ึงสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน (๘ ตัวบ่งช้ีหลัก) 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์       
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง       
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น       

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน      

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็น 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา          

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์(๒ ตัวบ่งช้ีหลัก) 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งช้ีหลัก) 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
บทบาทของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   โดยมีคะแนนเฉล่ีย  ๘๒.๔๘   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ      รับรอง     ไม่รับรอง  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
1. นายณฏฐพงศ์     ประจิตรานนท์  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาไอที 
2. นางสาวปรียา     ภูเวียง             คณะมนุษย์ศาสตร์อังกฤษธุรกิจ   
3. นางสาวภัสรีวัลย์ อันทะปัญญา  คณะมนุษย์ศาสตร์อังกฤษธุรกิจ   
4. นางสาวเสาวณี     สําราญด ี   คณะรัฐประศาสตร์ 
5. นางสาวเพ็ญพิชชา เพ็งธรรม  คณะมนุษศาสตร์อังกฤษธุรกิจ 
6. นางสาววิภาดา      มาตรคําจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวะ 
7. นางสาวขวัญจิรา    กุดัน            คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย 
8. นายปรัชญา    ริมงาม              คณะเทคนิควิศวะโยธา 
9. นางสาวสุธีรา   ทาอามาตย์  คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 
10.  นางสาวจิรัชญา คุณนาเมือง  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
11.  นายศิวกร    ทองเขน       คณะเศรษฐศาสตร์ 
12. นายอาชวิน    วงศ์สุริยา   คณะวิทยาศาสตร์ สาขาไอที 
13. นางสาวรัษษาภร ฉลวย   คณะสารสนเทศ 
14. นางสาวศิวนาถ  เม็งประโคน    คณะเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์ 
15.  นางสาวกัญญารัตน์ สัตบุตร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
16. นายปริญญา    จันหอม   คณะการจัดการ  สาขาส่ือสารมวลชน 
17. นางสาวรักษา   บุตรสาลี   คณะวิทยาศาสตร์ สาขาไอที 
18. นางสาวพรรณนิภา   หนูด้วง  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาไอที 
19. นางสาวกมลวรรณ    ก่ิงแก้ว    คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 
20. นางสาวปนัดดา   ฉิมงาม    การท่องเท่ียวการโรงแรม 
21. นางสาวอํานวยพร  สุดสัมฤทธ์ิ  สถิติ   
22. นางสาวอัญชลิกา  แก้วน้อย  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
23. นายนธี  เทพแก้ว            พัฒนาสังคม 
24. นางสาวจุฑามาศ  โกติรัมย์  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาไอที 
25. นางสาวสมฤดี  เกิดประโคน  การเงินการธนาคาร 
26. นางสาววสิตา  สุจริตภักด ี  บัญชี 
27. นายนัฐพงษ์    นันทะนา   พัฒนาสังคม 
28. นายสุรศักดิ์    นามประโคน  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

รายช่ือนักเรียนสอบติดสถาบันต่างๆ 

ประจําปีการศึกษา ๒561  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 



 

 

๓๕     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๓                          โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                             
 

วิทยาลัยอีเทค 

1. นางสาวขวัญฤดี    เติดประโคน              ธุรกิจค้าปลีก     
2. นายภาคีนัย         สุขใจ                      บริหารธุรกิจการตลาด 
3. นายรัฐศาสตร์      กระแสเทพ                ช่างอุตสาหกรรม 
4.  นางสาววรินทร    ดีเลิศ    ธุรกิจค้าปลีก 
5. นางสาวสุภาดา    สัตปานนท์  การตลาด 
6. นางสาวเปรมมิกา จันทาปุย  ผู้ช่วยพยาบาล 
7. นางสาวมินทิรา   ไวยาประโคน   การตลาด 
8. นางสาวณัฐธิศร   ชัยหมก   ธุรกิจค้าปลีก 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

1. นายอัฐพล  โชรัมย์  วิศวยานยนต์ 
 

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 

1. นางสาวเด่นนภา  ลายประโคน   การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  
2. นางสาวธราทิพย์   พิประโคน      การจัดกาธุรกิจรภัคตาคาร 
3. นางสาวสุนันทา  รักษา  การจัดการธุรกิจภัคตาคาร 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

1. นางสาวชลธิชา   ปกสนิท  คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
2. นางสาวปาณี    ตนประโคน คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต  
3. นายธนากร       เสาเปรีย           ครุศาสตร์ สาขาพลศึกษา 
4. นางสาวจิดาภา   พุทธิเสน  คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
5. นางสาวเปรมวดี  พุ่มไม้  คณะครุศาสตร์ สาขาชีวะ 
6. นางสาวกัลยารัตน์  แอดแฮด คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
7. นางสาวอพันตรี  ลินคํา   คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
8. นางสาวปิยพร    เสาเปรีย  คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย 
9. นางสาวสุพรรษา แสงโสภี  คณะครุศาสตร์  สาขาสังคมศึกษา 
10. นางสาวเขมิกา   งามเลิศ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
11.  นางสาวพัชราภา  รักรัศมีเย็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
12.  นายณัฐภัทร   สุขเป็ง  คณะครุศาสตร์  สาขาสังคมศึกษา 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1. นายศักดา      ศรีสันต ์           คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. นางสาวดวงฤทัย    พอกประโคน   ไอที 
2. นางสาวสุลิวรรณ   เจริญพันธ์       การบัญชี  

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1. นางสาวชลิตา    ทองอินทร์ คณะการบัญชี 
2. นางสาวกนกพร  พิประโคน คณะเทคนิคเภสัช 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. นางสาวสุภาพร       บุญวิเศษ     สาขาบัญชี 
2. นางสาว พิชวดี         อัลมาตย์  สาขานิติศาสตร์ 

 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

1. นางสาวรมัย   เครือมนต์   อาหารและโภชนาการ 
2. นางสาวกุลธิดา  แก้วอบมา  บัญชี 
3. นางสาววิชุตา  ประสีละเตสัง   อาหารและโภชนาการ 
4. นายศรนินรินทร์  อินสําราญ          อาหารและโภชนาการ  
5. นายเสกสันต์    อินสําราญ      ช่างยนต์ 
6. นางสาวณิชาภัทร  เสาเปรีย    บัญชี 
7. นางสาวนิภาพร  พรมนัด   บัญชี 
8. นางสาวโชติกา  ทองนํา   คอมพิวเตอร์ 
9. นางสาววริศรา  บุญศรี   การบัญชี 
10. นางสาวโศรดา   ล้านแสง             โลจิสติก 
11. นางสาวสุทธิดา  เช้ือจีน   โลจิสติก 
12. นางสาวการต์ชนก  เพ็ชรประโคน      บัญชี 
13. นายฉัตรเทพ  ณ พล        ไฟฟ้า 

 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

    ๑. นางสาวฐิติพร  ทองกระโทก       คณะการบัญชี 
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ตารางนักเรียนสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕61 

ปีการศึกษา จํานวนนักเรียนท่ีสอบได้ (คน) 
๒๕๕๒ ๑๕๖ 
๒๕๕๓ ๑๓๖ 
๒๕๕๔ ๑๓๙ 
๒๕๕๕ ๑๙๓ 
๒๕๕๖ ๑๘๐ 
๒๕๕๗ ๒๔๕ 
๒๕๕๘ ๒๒๗ 
๒๕๕๙ ๒๒๐ 
2560 177 
2561 73 

 
 
ผลงานดีเด่นประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 
๑.ผลงานสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ - นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
ได้รับโล่รางวัลชมเชยในการประกวดโครงการรัก
ชาติถูกทางสร้างเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต  
ณ วันท่ึ17 พฤศจิกายน 2560 

สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

2.โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง
ระดับประเทศโครงการแกนนําเยาวชนการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัดจากสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ณ วันท่ี11 กันยายน 2561 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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2. ผลงานครู 

ช่ือ - นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางรัชตาพร  เสนามาตย์ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นายจักริน  วิวัตรชัย ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวพรพิมล  ครองช่ืน ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวจรัญญา ชัยปลัด ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาววาสนา  นนตา ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นายไพทูล ถาวร ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางเพ็ญยุภา  ปุยะติ   ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางจิตย์วาส  แก้วประโคน ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นายยุทธนา  ผินสู่ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางบังอร  ทศมาตร ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นายบรรลุ  ลาหนองแคน ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นายฐิติวัฒน์  สมพงษ์ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นายพรภิรมย์  ปัดทุมฝาง ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางยุพิน  จักรสาน ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นายประยงค์  นราศรี ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวิตรี  บุญประโคน ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์
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ช่ือ - นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นายทวีป  ปาประโคน ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางพรพิมพ์  วิเศษรัมย์ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวศรินพร  ประเสริฐศิริรัตน์ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางโสภา  สุขกระโทก ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวเสาวณิต  แป้นประโคน ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นปี ๒๕61 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

นางสาวภานุมาศ  แสงบุตร   ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ระยะท่ี ๒ รุ่นท่ี ๑ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

โครงการเฉลิมราชกุมารี 

นางรสสุคนธ์   สีสันดา รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําปีการศึกษา 2562 สพม. 32 
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3.1 ผลงานนักเรียน  
สรุปรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พื้นดอนเค็ง 
  

1. นางสาวณัฏฐณิชา   บุญยรัตน์ 
  

2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ
เขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 

94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาสินี  ทอนโพธิแก้ว 
  

1. นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทํานอง
เสนาะ ม.4-ม.6 

96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรายุทธ   มากพูล 1. นางสาวอรวรรณ  ลัคษร 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคม
เดิม) ม.1-ม.3 

94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภรัญญู  ฉิมงาม 
2. เด็กหญิงอรปรียา  ปานเพชร 

1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์ 
2. นายภัทรพล  ปัดติลาพัง 

5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
 ม.1-ม.3 

86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันธการ  เสาเปรีย 
2. เด็กชายวัชรพล  ธรรมานุกูลวงศ์ 
3. เด็กหญิงสิริศร  นาคประโคน 

1. นางสาวพรทิภา  ทองกุล 
2. นางอาทิตยา  หนูประโคน 
  

6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิฐินันท์  บุญชู 
2. เด็กหญิงปณิดา  สาเกตุ 
3. เด็กหญิงสิรินนา  ผินสู ่

1. นางบารนี  โสภา 
2. นางสาวรมิดา  ชาญประโคน 
  

7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เนาวิรัตน์ 
2. เด็กชายวราเทพ  หนูประโคน 

1. นางสาวรมิดา  ชาญประโคน 
2. นายวีรวิชญ์  ปราบริปู 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

8 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตสิริ  พั่วคุณมี 
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  เนาวรัตน์ 
3. เด็กหญิงปนัดดา  บุญครอง 
4. เด็กชายศรายุทธ  ภาษี 
5. เด็กหญิงเรวดี  สุเรรัมย์ 

1. นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์ 
2. นายพรภิรมย์  ปัดทุมฝาง 
 

9 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.
6 

91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาดา  ช่างบุ 
  

1.นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์
สุวรรณ 
  

10 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติมา  สังข์ทอง 
2. นางสาวบุษราคัม  บุตรงาม 
3. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  โสชาติ 
4. เด็กหญิงพรลาภิณ  สีพารา 
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชูประโคน 
6. นางสาววริษฐา  กฤษณกาญจน์ 
7. นางสาววินิตา  กึกรัมย์ 
8. เด็กหญิงสิริวิมล  เพ่งพิศ 
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ประโคน 
10. นางสาวอลิสดา  เกลี้ยงกลม 
  

1. นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย 
2. นางธมลวรรณ  พึ่งครบุรี 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

11 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย
สากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 

84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทักษ์ดนัย  สุขประโคน 
2. นายธนพร  จันทรนาม 
3. นายธนศักดิ์  เกงขุนทด 
4. นายนันตวุฎฒิ  ทะเริงรัมย์ 
5. นายพงศธร  ศรีพุมมา 
6. นายภูวดล  เหือดไธสง 
7. นายวรชัย  แจ่มใส 
8. นางสาววิภาดา  สมสวย 
9. นายศุภวิชญ์  สลับแก้ว 
10. นายโยธิน  หอมขจร 

1. นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย 
2. นางสาวบังอร  ทศมาตร 
3. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคํา 
  

12 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ม.1-ม.3 

94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อยุ่จงดี 
2. เด็กหญิงเขมมิกรณ์  เพ็งธรรม 

1. นายยุทธนา  ผินสู่ 
2. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคํา 

13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแพรวา  วงศ์ประณุช 1. นายศิลปกร  สําราญกาย 

14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.1-ม.3 

92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตรานนท์  คุ้มสุวรรณ 1. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม 

15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.
4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภณัฐ  บุญฑีย์ 
  
 
 
 

1. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณฐกร  สีหานาท 
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ปะนัดเท 
3. นายธเนษฐ  วันทา 
4. นายปกป้อง  ยงปัญญา 
5. นางสาวสรัลชณา  เพ็ญเดิมพันธ์ 
6. นางสาวสายธาร  ตวนประโคน 

1. นายสุธรรม  บุญเย็น 
2. นายประสิทธิ์   ไตรสะอม 
3. นายฐิติวัฒน์   สมพงษ์ 
  

17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรายุทธ  มากพูล 
  

1. นายไพทูล  ถาวร 
  

18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมปราถน์  บูรณะ 
  

1. นางสาวกรกนก  สุภาษิต 
  

19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  พันธ์ศรี 
  

1. นายสุธรรม  บุญเย็น 
  

20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสรัลชณา  เพ็ญเดิมพันธ์ 
  

1. นายสุธรรม  บุญเย็น 
  

21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภราดร  ชะรอยรัมย์ 
  

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 
  

22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์  สมอคํา 
  

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 
  

23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมวิภา  กุลด้วง 
  

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาดา  ทองเหลือง 
  

1. นางสาวสุพัชราภรณ์   
ศรีสงคราม 

25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมลภพ  ปัตเตย์ 
  

1. นางสาวสุพัชราภรณ์   
ศรีสงคราม 

26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย  
ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  สมปอง 
  

1. นางสาวสุพัชราภรณ์   
ศรีสงคราม 

27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม 
ม.1-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมลภพ  ปัตเตย์ 
2. เด็กชายจักรภัทร  รัฐอินทร์ 
3. เด็กชายจิรพงศ์  สาอุดม 
4. เด็กชายธนกฤษ   ถุงแก้ว 
5. เด็กชายธนชัย  เกิดดี 
6. เด็กชายบุษยมาศ  สมปอง 
7. เด็กชายมาริษา  ปุ๋ยแก้ว 
8. เด็กชายอภิรักษ์  เฮงสังวอน 
9. เด็กชายอภิโรจน์  อันนุช 

1. นางสาวสุพัชราภรณ์   
ศรีสงคราม 
2. นางสาวกรกนก  สุภาษิต 
3. นางสาววาสนา  นนตา 
  

28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกพล  เหื่อประโคน 
2. เด็กชายกมลภพ  ปัตเตย์ 
3. เด็กชายจักรภัทร  รัฐอินทร์ 
4. เด็กชายจิตรกร  วรรณสุทธิ์ 
5. เด็กชายจิรพงศ์  สาอุดม 

1. นางสาวสุพัชราภรณ์   
ศรีสงคราม 
2. นางสาววาสนา  นนตา 
3. นางสาวกรกนก  สุภาษิต 
4. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

      6. เด็กชายชาญชัย  บุญทา 
7. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีสะเทือน 
8. เด็กชายธนชัย  เกิดดี 
9. เด็กชายธวัชชัย  หมั่นอุตส่าห์ 
10. เด็กหญิงปนัดดา  สีทร 
11. เด็กหญิงปิยรัตน์  เตะประโคน 
12. เด็กหญิงมาริษา  ปุ๋ยแก้ว 
13. เด็กหญิงวรรณวิสา  จริงประโคน 
14. เด็กชายวัชระ  จันลาสัย 
15. เด็กหญิงวิภาดา  ทองเหลือง 
16. เด็กชายสรวิศ  พิลาชัย 
17. เด็กชายอภิรักษ์  เฮงสังวอน 
18. เด็กชายอภิโรจน์  อันนุช 
19. เด็กชายอลงกรณ์  งึมประโคน 
20. เด็กหญิงเพชรลดา  สายวัน 
21. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ใยยอง 

5. นายสุธรรม  บุญเย็น 
6. นายไพทูล  ถาวร 

29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน 
ม.4-ม.6 

92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภราพร  เสือซ่อนพงษ์ 
2. นางสาวอาทิตยา   ทิพย์ประโคน 

1. นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล 
2. MissSun  Yaxian 

30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชูศักดิ์   หาทอง 
2. นายณัฐพงษ์  บุญประโคน 
3. นางสาวธนัชพร  วงษ์อามาตย์ 
4. นางสาวภานุชนารถ  ชนะการี 

1. นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล 
2. MissYA XIAN  SUN 
  



 

 

๔๖     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๓                   โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                                             
 

ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

      5. นางสาวอรทัย  โคตรทิพย์  

31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรนภา  วงค์คูณ 
2. นางสาวสุวนันท์  พุมสูง 
  

1. นางสาวกรวรรณ  ชินนาค 
2. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์ 
  

32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 

99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   ธรรมสาร 
2. เด็กหญิงปนัดดา   ฉิมงาม 
  

1. นางสาวสุวิมล  นพตลุง 
2. นางสาวกรวรรณ  ชินนาค 
  

33 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  
ม.1-ม.3 

86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แฮะประโคน 
  

1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์ 
  

34 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง  
เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 

85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบัญชา  มูลตรีปฐม 
  

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 
  

35 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) 
ม.1-ม.6 

86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตองติดรัมย์ 
2. นางสาวจิตราภรณ์  หลงรักษ์ 
3. เด็กชายจิรวัฒน์  พึ่งพานิช 
4. เด็กหญิงชมพูนุช  เรียกประโคน 
5. นางสาวทินมณี  ดีพรม 
6. เด็กชายธนวัตน์  ค้าคุ้ม 
7. นายธนานัน  มหาวันแจ่ม 
8. นางสาวธารารัตน์  ดินประโคน 

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 
2. นางยุพิน  จักรสาน 
3. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม 
4. นายสุธรรม  บุญเย็น 
5. นายถนัด  สุขแก้ว 
6. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ 
7. นายศิลปกร  สําราญกาย 
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      9. เด็กหญิงธิญานันท์  สุพรรณดี 
10. นายธีรภัทร  ศรีรัตน์ 
11. นางสาวนุจรีย์  ศรีตุ้มเเก้ว 
12. นายบัญชา  มูลตรีปฐม 
13. เด็กหญิงปลายธิดา  สมภักดี 
14. นางสาวปาริดา  แสงทอง 
15. เด็กหญิงปิยะดา  คาบพิมาย 
16. เด็กชายพงศกร  สนโคกสูง 
17. เด็กชายพงศ์อมร  ศิริวิชา 
18. เด็กหญิงพนิดา  มูลผล 
19. นางสาวพิรญา  ศรีสรรงาม 
20. นายภราดร  ชะรอยรัมย์ 
21. นายรัฐเขต  มะโรงมืด 
22. นางสาวรุ่งนภา  วงค์ประสิทธิ์ 
23. เด็กชายวิธวินธ ์ ปัตตายะโส 
24. นายวุฒิชัย  เติมประโคน 
25. นายสิทธิพร  ทอนศรี 
26. เด็กชายสุธี  สีรารักษ์ 
27. นายอภิสิทธิ์  สมอคํา 
28. นางสาวอุไรพร  ศรีคาม 
29. นางสาวเขมรุจิ  ดวงจิต 
30. นายเศรษฐพงศ์  จันทร์ไทย 
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36 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-3 96 ทอง ชนะเลิ 1. เด็กหญิงนิษา  บุญประสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงบงกชพิสุทธิ์  คิดได้ 
3. เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  อ้อยกลาง 

1. นางสาวนันทิยา  ธาสถาน 
2. นางกานต์สินี  ศรีวิไล 

 

3.2 ผลงานดีเด่นด้านนักเรียน ดังนี้ 

๑. นักเรียน ๒ คน ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) ร่นที่ ๑๑  ปี ๒๕๖๒ คือ นางสาวธัญญา  จําปาโพธิ์ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ นางสาวจรัญญา  เขียวคํา นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑/๑  

๒. การแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๕ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑และเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ไปร่วม
แข่งขันใน  ระดับภาค 

๓. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี 
๔. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
๕. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี 
๖. รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด ชาย การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๗. รางวัลชนะเลิศมวยสากลสมัครเล่น นายอัศจรรย์ นาคงาม ไปแข่งขันต่อรายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติระดับภาค ที่จังหวัดชัยภูมิ  
๘. รางวัลชนะเลิศมวยสากลสมัครเล่น เด็กหญิงนิตยา ชัยวงศ์ และนายกฤตเมธ ยันประโคน ไปแข่งขันต่อรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับภาค ที่จังหวัดนครพนม 
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ส่วนที่ ๒ 

กรอบแนวคิดและทิศทาง 

การพัฒนาการศึกษา 
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ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ยึดแนวนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังต่อไปนี้ 

 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี   
(พ.ศ.2560 – 2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะ 20 ปี โดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
เป้าหมาย 
1. ความม่ันคง  

1.1 มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ               
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 

1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์             

ท่ีเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน                
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.4 ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู่ 
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5  ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 
2. ความม่ังคั่ง 

        2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเร่ือง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม 
รายได้สูง ความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอก 
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิด
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
                     2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
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3. ความย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

 3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคม 

โลก ซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 3.3  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร์  
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบ

เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
2. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

2.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 

2.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
และท่ัวถึง 

2.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

3.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ี

เหมาะสม 
 
 
 
 
 



 
๕๒ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
    การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็น 5 ปีแรกของ                  

การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่การปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีหลักการสําคัญคือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบคุ้มกันและการบริหารจัดการความ
เส่ียงท่ีดี ซ่ึงเป็นเงื่อนไข ท่ี จําเป็นสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์    2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับ
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อม 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยปี 2579” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมาย
ท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 5) ยึด 
“หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะ
ยาว” 

 เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 6 เป้าหมายโดยมีเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน 3 เป้าหมาย ดังนี้ 

1. เป้าหมายท่ี 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความ
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. เป้าหมายท่ี 2 ความเหล่ือมลํ้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลงเศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 

3. เป้าหมายท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

 

 

 



 
๕๓ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างท่ีเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน 
3. เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์ 
4. เพ่ือสร้างความม่ันคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ 
5. เพ่ือให้การทํางานเชิงบูรณาการในลักษณะเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานท่ียึดหน้าท่ีและพ้ืนท่ี ทําให้

ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอร์รัปช่ัน 
 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

รวม 10 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเก่ียวข้องกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย 1) ให้คนไทยส่วน
ใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ 
และความสามารถเพ่ิมขึ้นร้อยและ 3) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมท้ังเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและ
โดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีทักษะความรู้และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและ
ทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพท่ีเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถ
เข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมขึ้น และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ ด้วยการเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 
40 ท่ีมีรายได้ต่ําสุดให้สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพท้ังในด้านการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น การได้รับการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดยขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจํากัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีครอบคลุม
ตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในพ้ืนท่ีห่างไกล 

  



 
๕๔ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความ  
ม่ังคั่งและย่ังยืน โดยทีเป้าหมายเพ่ือปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น โดยการรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้
ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ ด้วยการสร้างจิตสํานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธํารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ และป้องกัน แก้ไขปัญหาความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธ์ุ เพ่ือความขัดแย้งลดความรุนแรงตาม
แนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ การเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนา 
ฉบับท่ี 12 ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือก
ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ี องค์กร 
มีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมี
วินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน พร้อมท้ังเพ่ือสร้างพลังการขับเคล่ือนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

 
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2574) 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2574 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นําไปใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาสําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยได้กําหนดสาระสําคัญไว้ 
ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ : “สร้างระบบการศึกษาท่ีรองรับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความท้าทายท่ีเป็น
พลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพ
และ ขีดความสามารถของคนไทย และการดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา (Target) 

1. การเข้าถึง (Access) คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างท่ัวถึง 
2. ความเท่าเทียม (Equity) สถานศึกษาทุกแห่งให้บริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกคน  

ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม  
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3. คุณภาพ (Quality) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ 

4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทาง
การศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 

5. ตอบโจทย์การเปล่ียนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการ
เปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

เป้าหมายสุดท้าย (Ends) 
  1. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ ท่ีมีอยู่ใน 

ตัวตนของแต่ละบุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และอยู่อย่างพอเพียง มีองค์ความรู้ท่ีสําคัญ 
และทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับการทํางานในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการดํารงชีวิตและทักษะความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 

2. ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการ
เรียนรู้  

จากระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ มีระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ 
(Learning Outcome) ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทํางาน เพ่ือยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge based Economy) ท่ีเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ท่ีประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและ 
มาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนท่ีระดับประเทศ 
และระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษา            
ในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ของภูมิภาคท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 

4. ภาคการศึกษามีทุนและทรัพยากรที่เพียงพอ สําหรับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภามาตรฐาน 
จากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่านการเสียภาษีตาม
สิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 

5. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ รวมท้ังเพ่ิมผลิตภาพของทุนมนุษย์ (productivity) ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 (ร่าง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2574 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2559) 
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ภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรองรับเป้าหมายสุดท้ายของแผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2574)  

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือให้การดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เร่งด่วนเร่ืองการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้
 หลักการ 
 1. ให้ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผู้เรียน ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมท้ังหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีภูมิภาคให้สามารถ
ร่วมกันได้ เพ่ือดําเนินการปฏิรูปการศึกษากับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
  

ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา 
 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม  คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

 2. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทํา 
เช่นทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
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ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๓) 

แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

 ด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการสร้างชาติ โดยเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทุกประเทศนํามาใช้เป็น
นโยบายหลักสําหรับการพัฒนาประเทศและพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ และความสุข ให้สามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ ด้วยการบริหารประเทศตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา กําหนดให้มีการ
ปฏิรูป เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างความเป็นธรรมในหลายๆด้าน ซ่ึงการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป 
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสัมมาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ให้เป็นพลเมืองดี มีความเป็นไทย 
มีความรู้ความสามารถ จึงต้องจัดการศึกษาให้สัมพันธ์ เช่ือมโยงกับการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้มีศักยภาพ
แข่งขันท้ังในกลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก  

สภาวะการศึกษาไทย  
๑. คุณภาพการศึกษา ผลการประเมิน สมศ. สกศ. พบว่ามีสถานศึกษาจํานวนมากไม่ได้มาตรฐาน                     
ด้านผู้เรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา  ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านครูพบปัญหาขาดแคลนครูท่ีมี
คุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ พบว่ายังไม่มีการกระจายการบริหารจัดการสู่สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา และ อปท. ขาดการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริง   

  ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ในช้ัน ป.๖ และ ม.๓ ตัง้แต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๑–๒๕๕๕ เกือบ
ท้ังหมดต่ํากว่า ร้อยละ ๕๐ และผลการทดสอบ NT พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ต่ํากว่ามาตรฐานใน
รายวิชาท่ีสําคัญ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้านภาษา โดยสรุป ในช่วงการปฏิรูป
การศึกษาท่ีผ่านมา ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายด้านจากผลการประเมินและผลการทดสอบ
ระดับชาติและระดับสากล 

 ๒.  โอกาสและการเข้าถึง คนไทยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนื่องจากยังมีข้อจํากัด ได้แก่ การรวม
ศูนย์ในการบริหารจัดการ ยังยึดติดกับระบบราชการ หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนท่ี การจําแนก
ครูตามความถนัด  
ทิศทางการการศึกษาสําหรับคนไทยในอนาคต 
 ข้อเสนอของ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ   TDRI หัวใจสําคัญของการปฏิรูป  
 ๑. สร้างระบบความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียนรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น 
 ๒. การปรับหลักสูตรให้ ส่ือการสอนและการพัฒนาครู เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับบริบท
ของศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ๓. ลดความเหล่ือมลํ้าของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น สร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูนักเรียนท่ีมีปัญหา งานวิจัยนี้ยังเสนอ
แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษา ๕ ด้าน 

 
 
 
 



 
๕๘ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

กลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
       2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
       2. ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       1. ลดภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
       2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการส่ือสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
       4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการทํางาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
       5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
       6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของโรงเรียนและชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
      1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
      2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
      3. ส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
      4. ส่งเสริมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ดําเนินงาน 
      5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษและระดับตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๙ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

          ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 



 
๖๐ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

กลยุทธ์ สพม.32 
   กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    กลยุทธ์ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ 3 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแนวคิด “No 
Child Left Behind” (NCLB) 
     กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

การบริหารงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 

วิสัยทัศน์   
  “เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  นําความเป็นไทยสู่สากล  บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน ให้มีองค์ความรู้คู่คุณธรรม  
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชนและโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
๔. พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดียึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 
เป้าประสงค์หลัก 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ และมีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   

๒. มีพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมีทักษะและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   

๓. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   

๔. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาปลอดภัย มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๕.  มีระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษา   

 
 
 
 
 
 



 
๖๑ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

ประเด็นกลยุทธ์ 
  ประเด็นที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะของผู้เรียน
ท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   

๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เอ้ือต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนรายบุคคล มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   

 ประเด็นที่ ๒  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ส่งเสริม พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 ประเด็นที่ ๓  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
๔. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน จัด

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีความสะอาด ร่มร่ืน 
ปลอดภัย  

๕. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ พัฒนาการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงาน และกระจาย
อํานาจสู่หน่วยปฏิบัติ 

 
 



๖๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ   ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
รายละเอียด 

งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม 



๖๙ 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ   ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 

สรุปงบประมาณรายได้-รายจ่ายของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

ตารางแสดงรายได้ของสถานศึกษา   ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  
 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
๑.๑  เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ) 
   ๑. เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น ๑,๑๙๗ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท  
    ๒. เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย  ๑,๒๒๘ คน  คนละ ๓,๘๐๐ บาท  
     รวมงบประมาณเงินอุดหนุนที่จะได้รับ 

 
๔,๑๘๙,๕๐๐ 
๔,๖๖๖,๔๐๐ 
๘,๘๕๕,๙๐๐ 

๑.๒  ประมาณการงบประมาณพัฒนาผู้เรียน  
   ๑. สนับสนุนนักเรียน  ม.ต้น  คนๆละ ๘๘๐ บาท 
   ๒. สนับสนุนนักเรียน  ม.ปลายคนๆละ ๙๕๐ บาท 
     รวมงบประมาณพัฒนาผู้เรียนที่จะได้รับ 

 
๑,๐๕๓,๓๖๐ 

  ๑,๑๖๖,๖๐๐ 
๒,๒๑๙,๙๖๐  

   
๑.๓ เงินระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนตามที่ได้รับการเห็นชอบจาก สพม.๓๒  
     เงินระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียน  คนละ ๒,๐๐๐  บาท/ปี  
     โดยมีกรณียกเว้น ๓๐ %   
     คาดว่าจะได้รับ ๗๐%  

 
ท้ังหมด 

 ๒,๔๒๕ คน 
 ได้ ๗๐%

๓,๓๙๕,๐๐๐ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ   ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 

ตารางแสดงงบประมาณกันไว้สําหรับรายจ่ายประจําของสถานศึกษา  

ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
๑. เงินอุดหนุนรายหัว    
  ๑.๑ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,น้ําประปา,โทรศัพท์,อินเทอร์เน็ต)   

     ๑.๒ ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง    
     ๑.๓ ค่าซ่อมบํารุงทรัพย์สินส่วนกลาง 
     ๑.๔ ค่าวัสดุสํานักงาน  วัสดุทําความสะอาด วัสดุอ่ืนๆ 
     ๑.๕ ไปราชการ  ๕ %  (๕%ของ ๘,๖๖๓,๙๐๐) 
     ๑.๖ ค่าลูกจ้าง  

           รวมจ่ายเงินอุดหนุน 

 
๑,๙๒๐,๐๐๐   
๔๕๐,๐๐๐   
๕๐๕,๐๐๐   
 ๑,๐๐๐,๐๐๐   
๔๔๒,๗๙๕   
๒๘๐,๐๐๐  

๔,๕๙๗,๗๙๕  บาท      
  

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
บริหาร 

๒. เงินงบประมาณจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     ๒.๑  กิจกรรมวิชาการ   
     ๒.๒  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม     
     ๒.๓  กิจกรรมทัศนศึกษา   
     ๒.๔  พัฒนาเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร์  
         รวมจ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
๑,๒๒๐,๕๒๐  บาท 
๔๖๐,๕๐๐   บาท 
๔๐๐,๐๐๐   บาท 
๕๐,๐๐๐   บาท 

รวม  ๒,๑๓๑,๐๒๐    บาท 

 

๓. เงินระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียน 
     ๓.๑  ค่าจ้างครูไทยและบุคลากรสนับสนุน   
     ๓.๒  จ้างครูต่างประเทศ(อังกฤษ+กัมพูชา)      
     ๓.๓  ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ ICT 
     ๓.๔  ค่าสาธารณูปโภค              
                รวมจ่ายเงินระดมทรัพยากร 

 
๗๓๒,๙๘๐  
๘๒๐,๘๒๐   
๑,๒๔๒,๖๐๐   
๔๖๐,๐๐๐   

              รวม
๓,๒๕๖,๔๐๐ บาท 
            

 
 
 

 
     คงเหลือเงินงบอุดหนุนที่นํามาใช้ในการพิจารณาโครงการทําแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๒ 
 

ลําดับที่ รายการ รายรับ รายจ่าย 
๑ เงินอุดหนุน (๑.๑) ๘,๘๕๕,๙๐๐  
๒ รายจ่ายอุดหนุนงบประจํา  ๔,๕๙๗,๗๙๕ 
๔ งบสํารองจ่าย ๑๐%    ๘๘๕,๕๙๐ 
 คงเหลือทั้งส้ิน  ๓,๓๗๒,๕๑๕   

 
     คงเหลอืเงินงบอุดหนุนใช้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี   ๓,๓๗๒,๕๑๕  บาท 

 



๗๑ 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ   ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

ท่ี ประเภทรายจ่าย งบประมาณ 
หมายเหตุ 

(ร้อยละของการจัดสรร) 
๑ งบสํารองจ่าย ๘85,5๙๐ ๑๐.๐๐ 
๒ งบวิชาการ ๕,๓25,545 ๖0.1๔ 
๓ งบบริหาร ๒,644,765 ๒9.8๖ 

 รวมทั้งส้ิน ๘,๘๕๕,๙๐๐ 
 

100.00 

-  



งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๑ กิจการนักเรียน 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

     1.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม. 1, ม.4, ปวช.1 160,000
     1.2 ปรับวินัยพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม. 1 ,ม. 4 ,ปวช.1 0
     1.3 วันไหว้ครู 10,000
2. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข -              
    2.1 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 5,000          

    2.2 กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว

    2.3 กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด 5,000          

    2.4 กิจกรรมสร้างสรรค์ลูก บ.ว.

    2.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอบายมุข 5,000

    2.6 บําบัดและป้องกัน(คลินิกเสมารักษ์และตู้แดงเสมารักษ์ 5,000

    2.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000        

    2.8 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 10,000        

3. โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่

    3.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 10,000

    3.2 กิจกรรมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ -              

4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -              

    4.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน 50000

    4.2 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการดําเนินงานของครูที่ปรึกษา 5,000 ๕,๐๐๐

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย



งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน
๑ กิจการนักเรียน 5.โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และวินัย 35,000        

6.โครงการพัฒนาระบบกํากับติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน(สารวัตร) 28,300 ๒๘,๓๐๐

7.โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานห้องกิจการนักเรียน 30,000 -              ๓๐,๐๐๐

8.โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น 400,000      
9.โครงการรักสะอาดมารยาทงาม (SMART STUDENT) 10,000        
10.ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

  10.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 1,500          
  10.2 พัฒนาผู้นํานักเรียน 30,000        
  10.3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 20,000
   10.4 พี่น้องร้องเพลงสถาบัน 3,000

รวม 63,300     769,500     -           63,300     -                    

๒ งานบุคคล 1.บริหารจัดการสํานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
   1.1 การบริหารจัดการสํานักงาน 30,000 30,000

   1.2 การซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน

   1.3 การจัดทําแผนงานกลุ่มบริหารบุคคล

   1.4 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

   1.5 พัฒนาระบบเครื่องลงเวลา (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ)

  1.6 ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้น 21,300 21,300

2. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย



  2.1  การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

  2.2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ(ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๒ งานบุคคล   2.3 ค่าครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ

  2.4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

  2.5 ระเบียบวินัยของข้าราชการ

  2.6 การเลื่อนขั้นเงินเดือน

  2.7 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาดูงานภายในประเทศ 

   3.1 การศึกษาดูงานของครูในประเทศ 300,000 ๓๐๐,๐๐๐

   3.2 การศึกษาดูงานของลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว

4.โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม

   4.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ 50,000 ๕๐,๐๐๐

   4.2 ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม43,500 ๔๓,๕๐๐

5. โครงการส่งเสริมขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา

   5.1 พัฒนาวิสัยทัศน์ 100,000 100,000     

    5.2 สร้างขวัญและกําลังใจครู 48,000 48,000       

6.พัฒนางานพยาบาล 40,000 40,000       

รวม 632,800 0 0 239,300 393,500

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย



งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน
๓ บริหารงบประมาณ1. พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

1.1 จัดซื้อตรายางพัสดุ 5,000        5,000
1.2 พัฒนางานแผนงานจัดประชุมทําแผนปฏิบัติการ 2,000        2,000
1.3 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ 4,000        4,000
1.4  ซื้อเครื่องพิมพ์สื 5,000        5,000
1.5 พัฒนาสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 5,000        5,000
1.6 ระดมทรัพยากร -           

รวม 21,000     -             -           21,000      -                     

๔ บริหารวิชาการ 1.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 30,000 -              ๓๐,๐๐๐

    1.1  จัดทํารายงานผลการพัฒนาตนเอง SAR -              
    1.2  อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน -              

           ( อบรมมาตรฐาน,ประชุมทํา SAR) -              

2. โครงการพัฒนางานวิชาการ -                

   2.1 นิทรรศการแสดงผลผลิตนักเรียน

    2.2 รับนักเรียนประจําปีการศึกษา 2563 20,000 ๒๐,๐๐๐

   2.3 นิเทศการเรียนการสอน

   2.4 ประกันคุณภาพผู้เรียนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



   2.5 จัดทําเกียรติบัตร 25,000 25000

   2.6 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000 3000

   2.7 แหล่งเรียนรู้ชุมชน 5,000 ๕,๐๐๐

   2.8 อบรมศึกษาดูงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน150,000 150000

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๔ บริหารวิชาการ    2.9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(แข่งทักษะ ) 50,000       300,000       -             ๕๐,๐๐๐

   2.10ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30,790

   2.11 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 3,000

3. พัฒนาห้องสํานักงานวิชาการ

    3.1 กิจกรรมปรับปรุงสํานักงาน(คอมพิวเตอร์งานหลักสูตร)

4.โครงการนักเรียนเรียนร่วม

     4.1 ส่งเสริมนักเรียนเชิงบวก

     4.2 พัฒนาบุคลากร

    4.3 จัดภูมิทัศน์ห้องตามการเรียนรู้ของนักเรียนเรียนรวม

    4.4 จัดทําป้ายศูนย์โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม(SSS)

5. ประชุมผู้ปกครอง(นักเรียน2,500 คน คนละ40บาท2ภาคเรียน20,000 ๒๐,๐๐๐
รวม 303,000    333,790      -            98,000      205,000             

๕ บริหารทั่วไป 1.ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 700,000     -                -             700,000     
2.วันสําคัญรัฐพิธี 7,000         -                -             7,000         
3. พัฒนาบุคลากรและนักการภารโรง -             -                -             
4.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน -             -                -             

ที่
ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



5. พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ 85,000       -                -             85,000       
6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ(จัดทําวารสาร,ป้ายข่าว) 15,000       -                -             15,000       
7. พัฒนางานปฏิคมโรงเรียน(จัดซื้ออุปกรณ์งานปฏิคม) 20,000 ๒๐,๐๐๐

8. พัฒนางานวิทยุสื่อสาร(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร) 20,000 ๒๐,๐๐๐

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

บริหารทั่วไป 9. พัฒนางานรักษาความปลอดภัย 15,000 ๑๕,๐๐๐
10.ปรับปรุงโรงอาหารและโภชนาการ 18,000 ๑๘,๐๐๐
11. พัฒนางานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
12. งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครอง 2,000 ๒,๐๐๐
13. ซ่อมบํารุงยานพาหนะ(ซ่อมบํารุง,เปลี่ยนยาง,เปลี่ยนสารหล่อลื่น) 15,000 ๑๕,๐๐๐
14.เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย(เครือข่ายอินเตอร์เน็ต) 200,000
15.งานสมาคมศิษย์เก่า 1,000 ๑,๐๐๐
16. ค่ายศิลปวัฒนธรรม ด้าน ดนตรี นาฏศิลป์
17. พัฒนางานคณะสีและเวรบริการ 2,000 ๒,๐๐๐

รวม 900,000 0 200,000 900,000 0

๖ งานสํานักงาน 1.งานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติงาน 20,000 0 0 ๒๐,๐๐๐
ธุรการ ของสํานักงาน

รวม 20,000      -              -            20,000      -                     
๗ โครงการพิเศษ 1. ธนาคารขยะรีไซเคิล 30,000        

  1.1 Big cleaning day -              
  1.2 วันสิ่งแวดล้อมโลก -              
  1.3 เขตปลอดขยะ -              

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย



  1.4 อยู่อย่างพอเพียง -                
  1.5 กิจกรรม 5ส เพื่อพ่อ ร.9 -              
  1.6 รักต้นไม้ -              
  1.7 มอบเกียรติบัตร -              

2. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 30,000       -              -            30,000       

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๗ โครงการพิเศษ 3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง -            -              -            

4. โครงการโรงเรียนสุจริต -             -                -              

5.โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา -             -                -              

    5.1 กิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน -            -              -             

    5.2 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผนดิน -             -                -             

    5.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม -             -                -             

    5.4 งานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น -             -                -             

6.พัฒนาระบบโรงเรียนธนาคารบ้านกรวดวิทยาคาร -             -                -             

    6.1 ปรับปรุงห้องสํานักงาน -             -                -             

    6.2 จัดซื้อตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร 4,000         -                -             4,000         

7. โครงการโรงเรียนในฝัน -             5,000            -             

8. ยุวมัคคุเทศ -             -                -             

9. โครงการการจัดการศึกษา(OBECQA) 10,000       -                -             10,000       

10.โรงเรียนวิถีพุทธ -              20,000           -              

ที่

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย



11.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. -              20,000           -              

12.โครงการพิพิธภัณฑ์ อําเภอบ้านกรวด 10,000        -                 -              10,000       

13. โครงการกองทุนสายธารน้ําใจ -              -                 -              

14. อนุรักษ์มวยไทย -              10,000           -              

15. แหล่งเรียนรู้สวนยางเฉลิมพระเกียรติ -             -                -             

รวม 54,000      85,000        -            54,000      -                     

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน
8 งานห้องสมุด 1. พัฒนาห้องสมุด

   1.1  ซื้ออุปกรณ์งานซ่อม,ป้าย 5,000 ๕,๐๐๐
   1.2  ปรับปรุงภูมิทัศน์ทําหลังคาเชื่อมทางเดินศาลาห้องสมุด 10,000 ๑๐,๐๐๐
   1.3 จัดทําห้องเก็บของและห้องเล่นเกมส์พัฒนาสมอง 10,000 ๑๐,๐๐๐
2.  สัปดาห์ห้องสมุด 20000
3.  รักการอ่าน 0
    3.1 บักทึกรักการอ่าน 5000
    3.2 ยอดนักอ่าน 5000
    3.3 ห้องสมุดสู่ชุมชน 4000
    3.3 ตอบปัญหาห้องสมุดรายเดือน 5000
    3.5 ค่ายยุวบรรณารักษ์ 15000
4. โครงการจัดซื้อสื่อและสิ่งพิมพ์
   4.1 วารสาร และหนังสื่อพิมพ์ 70,000 70,000
   4.2 โปรแกรมห้องสมุด 30,000       -                -             ๓๐,๐๐๐

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย



รวม 125000 54000 0 55000 70000
๙ งานแนะแนว 1.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ

   1.1 แนะแนวสัญจร
   1.2. ตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาคาร 10,000
   1.3.แนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า 8,000
2. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
   2.1 ปัจฉิมนิเทศ ม. 3 ม.6 40,000
   2.2.วันแห่งความภาคภูมิใจ

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน
๙ งานแนะแนว 3.โครงการโลกกว้างทางการศึกษา

  3.1.ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาม.สุรนารี 19,000
  3.2 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20,000
  3.3 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5,000
  3.4 การศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  3.5 open house วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 4,800
  3.6 กิจกรรมการศึกษาต่อและจัดหางานโดยสํานักงานจ.บุรีรัมย์ 2,000
  3.7 open house วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 4,800
  3.8 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ
4. โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
   4.1 กิจกรรมติวO-net
   4.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา

งบอุดหนุนประภทรายจ่าย
งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ
ที่

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



   4.3 กิจกรรมเกลาเม็ดกรวด
   4.4 กิจกรรมนํานักเรียนชั้นม.6ไปสอบ O-NET (รถ9คัน) 27,000 27,000       
   4.5 กิจกรรมค่ายเพื่อนเตือนเพื่อน YC 25,000
   4.6 กิจกรรมป้ายนักเรียนที่สอบติดสถาบันต่างๆ
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาการดําเนินงานแนะแนว
   5.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคและเครื่องปริ้นเตอร์ 25,000 ๒๕,๐๐๐
   5.2 ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร(งานแนะแนว)

รวม 52,000      138,600      -            52,000      -                     

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน
10 พัฒนาผู้เรียน 1.โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.1 ค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 50,000       115,000       -             ๕๐,๐๐๐
(นักเรียนชั้นม.ต้น 1234คน คนละ50 บาท) -             -                -             
1.2.โครงการวันสําคัญของลูกเสือ(วันวชิราวุช,วันสถาปนาลูกเสือ -             15,000          -             
  1.3 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ -             10,000          -             
2. โครงการพัฒนาระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -             -                -             
   2.1 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000       -                -             ๑๐,๐๐๐
   2.2  ส่งเสริมวินัยจราจร -             20,000          -             

รวม 60,000      160,000      -            10,000      50,000               
๑๑ งานวัดผล 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -              -                 -              

   1.1 กิจกรรมเฝ้าระวัง  0 ร มส -              -                 -              
2  โครงการพัฒนาทรัพยากรงานวัดผล -              -                 -              

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



   2.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทําระบบsgs 50,000        -                 -              50000
   2.2  จัดซื้อซองน้ําตาลสําหรับบรรจุข้อสอบ -              -                 -              

3. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนนักเรียนระดับชั้นปวช. 5,000          -                 -              5,000                   
                               รวม 55,000      -              -            50,000      5,000                 

๑๒ ภาษาไทย 1.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ -             20,000          -             
2.ปลูกฝั่งวรรณศิลป์                 -             20,000          -             
3. พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 30,000       -                -             ๓๐,๐๐๐
4. การศึกษาดูงานของครู -             -                -             
5. พัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน -             20,000          -             
6. ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชํารุดในห้องกลุ่มสาระ -             -                -             

รวม 30,000      60,000        -            ๓๐,๐๐๐ ๐

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน
13 ศิลปะ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศิลปะ -             10,000          -             

2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศิลปะ(ลานกิจกรรม) 25,000       -                -             ๒๕,๐๐๐
3.โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน 50,000       -                -             ๕๐,๐๐๐
    ซื้อชุดรําเทิดพระเกียรติ -             -                -             
4.โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย 70,000       -                -             ๗๐,๐๐๐
    ซื้อยืนเครื่อง2ชุดตัวพระตัวนาง -             -                -             
๕.โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย 30,000       -                -             ๓๐,๐๐๐
   ซื้อชุดเครื่องประดับทอง -             -                -             
๖.โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย -             15,000          -             
   เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมระดับเขต -             -                -             
๗.โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยสืบไว้ในรัชกาลที่10 50,000       -                -             ๕๐,๐๐๐

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย



   ซื้อเครื่องดนตรีอังกะลุง หางนกยูง กลองแขก กระจังโหม่ง -             -                -             
๘ .โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านดนตรีวงสตริง 139,400     0 0 139400
๙.โครงการจัดซื้อและซ่อมบํารุงอาคารศิลปะ วัสดุการเรียนการสอน 50000 0 0 50000

รวม 414,400    25,000         -            75,000      339,400             
๑๖ คอมพิวเตอร์ 1.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพครูและนักเรียนด้าน ICT

  1.1 อบรมcomputer graphics -             40,000          -             
  1.2 จัดอบรมตัดต่อวิดิโอ -             -                -             
2. โครงการคลีนิกคอมพิวเตอร์ -             15,000          -             
3. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ซ่อมบํารุงงานการสอน 100,000     -                -             100,000               
4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน -             -                -             

รวม 100,000    55000 0 0 100000

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน
14 การงานอาชีพ 1.จัดซื้อวัสดุฝึกงาน

 1.1 วัสดุฝึกงานเซรามิกส์,เครื่องเคลือบดินเผา 40,000       -                -             ๔๐,๐๐๐
 1.2 วัสดุฝึกงานประดิษฐ์ 15,000       -                -             ๑๕,๐๐๐
 1.3 วัสดุฝึกงานเกษตร 15,000       -                -             ๑๕,๐๐๐
 1.4 วัสดุฝึกงานเกษตร 15,000       -                -             ๑๕,๐๐๐
 1.5 วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูสุติยะ) 15,000       -                -             ๑๕,๐๐๐
 1.6 วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูนันทิยา) 15,000       -                -             ๑๕,๐๐๐
   1.7 วัสดุฝึกงานคหกรรม(ครูรวิวรรณ) 15,000       -                -             ๑๕,๐๐๐
   1.8 วัสดุฝึกงานคหกรรม(ครูกานต์สินี) 15,000       -                -             ๑๕,๐๐๐
   1.9 กิจกรรมซื้อวัสดุฝึกเครื่องปั้นดินเผา(ครูสุรพล) 15,000       -                -             ๑๕,๐๐๐

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



   1.10 วัสดุฝึกงาน ปวช. (ครูสิรินภา,ครูพิสมัย) 15,000       -                -             ๑๕,๐๐๐
 2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงาน -             -                -             
  2.1  เข้าค่ายพัฒนาอาชีพ -             10,000          -             
  2.2  ตลาดนัดนักเรียน -             2,000            -             
  2.3  กิจกรรมตอบปัญหาด้านการบัญชี -             5,000            -             
  2.4 ค่ายอาสาแก้ปัญหาการเรียน -             10,000          -             
3. โครงการบ้านของพ่อ 20,000       -                -             ๒๐,๐๐๐
   3.1 การเกษตรพืชผักสวนครัว(5,000) -             -                -             
   3.2 เกษตรผสมผสาน(5,000) -             -                -             
   3.3 นาข้าวอินทรีย์สาธิต(5,000) -             -                -             
   3.4 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ(5,000) -             -                -             

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน
การงานอาชีพ ๔.โครงการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการงาน -             -                -             

    ๔.1 ศึกษาดูงาน  อบรม สัมมนาสาระการงาน(มุฑิตาจิต) -             -                -             
๕.โครงการสื่อช่วยสอน 20,000       -                -             ๒๐,๐๐๐

รวม 215,000    27,000         -            -            215,000             

๑๖ คณิตศาสตร์ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

   1.1  คลีนิกคณิตศาสตร์ -             5,000            -             

   1.2  ค่ายคณิตศาสตร์ -             20,000          -             

   1.3 MathFair -             10,000          -             

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



   1.4. ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ -             25,000          -             

   1.5  ส่งเสริมอัจณริยภาพ  A -mathและ ซูโดกุ                        -             5,000            -             

   1.6 แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ -             5,000            -             

   1.7 พัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ -             -                -             

   1.8 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6,000         -                -             6,000                   

รวม 6,000        70,000        -            -            6,000                 

๑๗ วิทยาศาสตร์ 1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์

  1.1. เตรียมความพร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิทย์ -             -                -             

  1.2 เพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งทักษะในสถาบันอื่น -             20,000          -             

  1.3 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ -             20,000          -             

   1.4 ค่ายวิทยาศาสตร์ -             40,000          -             

  1.5 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ -             -                -             

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 80,000       -                -             80,000                 

3. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ -             -                -             

4.ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 500            -                -             500                      

5.พัฒนาสื่อสารสนเทศสําหรับสืบค้น 38,300       -                -             ๓๘,๓๐๐

6. ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร6(ย้ายรูปปั้นบุคคลสําคัญหน้าอาคาร2 20,000       -                -             ๒๐,๐๐๐

รวม 138,800    80,000        -            58,300      80,500               

๑๘ สุขศึกษา 1.กีฬาสีภายใน 40,000       120,000       -             40,000                 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



พลศึกษา 2.กีฬาสหวิทยาเขต -             50,000          -             

3.กีฬา สพม.32 -             -                -             

4. ซื้ออุปกรณ์กีฬา 40,000       -                -             40,000                 

5. กีฬาบุคลากร -             -                -             

6.สร้างเสริมสมรรถภาพ 10,000       -                -             10,000                 

7. ค่ายศักยภาพกีฬาและความเป็นเลิศ -             40,000          -             

8.กีฬาต้านยาเสพติด -             -                -             

9. ทัศนศึกษาและบริหารจัดการกลุ่มสาระ -             -                -             

10.ฟุตบอลโรงเรียนสู้ฟุตบอลอาชีพ -             -                -             

11.ความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล -             -                -             

รวม 90,000      210,000       -            -            90,000               

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน
๑๙ ต่างประเทศ 1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมทางภาษา

  1.1 ห้องเรียนพูดได้ (self access) -             -                -             
  1.2  สร้างศูนย์ภาษาเขมร 10,000       -                -             ๑๐,๐๐๐
  1.3 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาจีน 10,000       -                -             ๑๐,๐๐๐
  1.4 กิจกรรมห้องเรียนพูดได้ -             -                -             
  1.5 กิจกรรมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษา -             -                -             

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย
ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓  งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



  1.6 B.V SMALL GUIDE (มัคคุเทศก์) -             -                -             
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ
   2.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส -             10,000          -             
   2.2 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ -             3,000            -             
   2.3  จัดซื้อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ -             -                -             
   2.4  กิจกรรม English Camp -             20,000          -             
   2.5 กิจกรรมChinese camp -             10,000          -             
   2.6 กิจกรรม Khmer Camp -             10,000          -             
   2.7 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี -             -                -             
   2.8  A word  A week -             5,000            -             
   2.9 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านอาเซียน -             30,000          -             

รวม 20,000      88,000        -            -            20,000               

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน
๒๐ สังคมศึกษา 1.โครงการวันสําคัญ -             40,000          -             

ชนมพรรษา -             -                -             
  1.2  รางวัล เกียรติบัตร -             -                -             
2.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา -             15,000          -             
3.โครงการสร้างลานธรรม -                -             
4.โครงการพัฒนาบุคลากร -             -                -             

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



5. โครงการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น -             20,000          -             

6.โครงการรอบรู้กับรัฐภูมิ -             10,000          -             
7.โครงการพัฒนาห้องเรียน 30,000       -                -             ๓๐,๐๐๐

รวม 30,000      85,000        -            30,000      -                     
๒๑ ฝ่ายบริหาร ค่าวัสดุสํานักงาน วัสดุทําความสะอาด วัสดุอื่นๆ 1,500,000  ๑,๕๐๐,๐๐๐

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,น้ําประปา,โทรศัพท์,อินเทอร์เน็ต) 1,915,615  308,400     1,915,615            

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง   448,000     ๔๔๘,๐๐๐

ค่าซ่อมบํารุงทรัพย์สินส่วนกลาง 405,000     ๔๐๕,๐๐๐

ไปราชการ 446,995     ๔๔๖,๙๙๕

จ้างครูไทยและบุคลากรสนับสนุน 855,960     

จ้างครูต่างชาติ 994,040     

เช่าคอมพิวเตอร์และพัฒนา ICT 1,066,000  
รวม 4,715,610 -              3,224,400 853,000    3,862,610           

สํารองจ่าย 10 ๘๙๓,๙๙๐

รวมทั้งสิ้น 8,939,900 2,240,890    3,424,400 2,608,900 5,437,010           

๘,๙๓๙,๙๐๐
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๑ กิจการนักเรียน1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

     1.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม. 1, ม.4, ปวช.1 160,000 160,000  

     1.2 ปรับวินัยพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม. 1 ,ม. 4 ,ปวช.1 -          

     1.3 วันไหว้ครู 10,000 10,000    

2. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข -         -          

    2.1 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 5000 5,000      

    2.2 กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว -          

    2.3 กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด 5,000     5,000      

    2.4 กิจกรรมสร้างสรรค์ลูก บ.ว. -          

    2.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอบายมุข 5,000 5,000      

    2.6 บําบัดและป้องกัน(คลินิกเสมารักษ์และตู้แดงเสมารักษ์ 5,000 5,000      

    2.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10000 10,000    

    2.8 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 10000 10,000    

3. โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ -          

    3.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 10,000 10,000    

    3.2 กิจกรรมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ -         -          

4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -         -          

    4.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน 50000 50,000    

    4.2 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการดําเนินงานของครูท่ีปรึกษา5,000 -         5,000      

5.โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และวินัย 35,000   35,000    

6.โครงการพัฒนาระบบกํากับติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน(สารวัตร28,300 -         28,300    

7.โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานห้องกิจการนักเรียน 30,000 -         30,000    

8.โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น 400,000  400,000  

9.โครงการรักสะอาดมารยาทงาม (SMART STUDENT) 10,000   10,000    

10.ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน -          

  10.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 1,500     1,500      

  10.2 พัฒนาผู้นํานักเรียน 30,000   30,000    

  10.3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 20000 20,000    

   10.4 พี่น้องร้องเพลงสถาบัน 3,000     3,000      

รวม 63,300 769,500 0 832,800

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

รวมงบ
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งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๒ งานบุคคล 1.บริหารจัดการสํานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

   1.1 การบริหารจัดการสํานักงาน 30,000 30,000    

   1.2 การซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน -          

   1.3 การจัดทําแผนงานกลุ่มบริหารบุคคล -          

   1.4 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ -          

   1.5 พัฒนาระบบเครื่องลงเวลา (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) -          

  1.6 ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้น 21,300 21,300    

2. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล -          

  2.1  การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร -          

  2.2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ(ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) -          

  2.3 ค่าครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ -          

  2.4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา -          

  2.5 ระเบียบวินัยของข้าราชการ -          

  2.6 การเลื่อนขั้นเงินเดือน -          

  2.7 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ -          

3. โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาดูงานภายในประเทศ -          

   3.1 การศึกษาดูงานของครูในประเทศ 300,000 300,000  

   3.2 การศึกษาดูงานของลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว -          

4.โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม -          

   4.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ50,000 50,000    

   4.2 ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม43,500 43,500    

5. โครงการส่งเสริมขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา -          

   5.1 พัฒนาวิสัยทัศน์(เลี้ยงเกษียณ) 100,000 100,000  

    5.2 สร้างขวัญและกําลังใจครู 48,000 48,000    

6.พัฒนางานพยาบาล 40,000 40,000    

รวม 632,800 0 0 632,800

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

รวมงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรียน งบระดม รวมทั้งส้ิน

๓ งบประมาณ 1. พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 0

1.1 จัดซ้ือตรายางพัสดุ 5,000 5,000

1.2 พัฒนางานแผนงานจัดประชุมทําแผนปฏิบัติการ 2,000 2,000

1.3 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ 4,000 4,000

1.4  ซ้ือเครื่องพิมพ์สื 5,000 5,000

1.5 พัฒนาสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 5,000 5,000

1.6 ระดมทรัพยากร 0

รวม 21,000    -         -         21,000    

๔ บริหารวิชาการ1.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา -          

    1.1  จัดทํารายงานผลการพัฒนาตนเอง SAR 5,000 5,000      

    1.2  รับการประเมิน สมศ รอบ 4 25,000 25,000    

           ( อบรมมาตรฐาน,ประชุมทํา SAR) -          

2. โครงการพัฒนางานวิชาการ -          

   2.1 นิทรรศการแสดงผลผลิตนักเรียน -          

    2.2 รับนักเรียนประจําปีการศึกษา 2563 20,000 20,000    

   2.3 นิเทศการเรียนการสอน -          

   2.4 ประกันคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน -          

   2.5 จัดทําเกียรติบัตร 25,000 25,000    

   2.6 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000 3,000      

   2.7 แหล่งเรียนรู้ชุมชน 5,000 5,000      

   2.8 อบรมศึกษาดูงานของบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน150,000 150,000  

   2.9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(แข่งทักษะ ) 50,000 300000 350,000  

   2.10ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 30,790 30,790    

   2.11 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 3,000     3,000      

3. พัฒนาห้องสํานักงานวิชาการ -         -          

    3.1 กิจกรรมปรับปรุงสํานักงาน(คอมพิวเตอร์งานหลักสูตร) -         -          

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖2 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ผลการพิจารณา



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

-          

-          

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

4.โครงการนักเรียนเรียนร่วม -          

     4.1 ส่งเสริมนักเรียนเชิงบวก -          

     4.2 พัฒนาบุคลากร -          

    4.3 จัดภูมิทัศน์ห้องตามการเรียนรู้ของนักเรียนเรียนรวม -         -          

    4.4 จัดทําป้ายศูนย์โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม(SSS) -          

5. ประชุมผู้ปกครอง(นักเรียน2,500 คน คนละ40บาท2ภาคเรียน20,000    -         -          20,000    

๖.โครงการจัดซ้ือหนังสือแบบเรียน -          

รวม 303,000 333,790  -         636,790  

4 บริหารทั่วไป 1.ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี 700,000  -         -          700,000  

2.วันสําคัญรัฐพิธี 7,000      -         -          7,000      

3. พัฒนาบุคลากรและนักการภารโรง -          -         -          -          

4.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน -          -         -          -          

5. พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ 85,000    -         -          85,000    

6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ(จัดทําวารสาร,ป้ายข่าว) 15,000    -         -          15,000    

7. พัฒนางานปฏิคมโรงเรียน(จัดซ้ืออุปกรณ์งานปฏิคม) 20,000    -         -          20,000    

8. พัฒนางานวิทยุส่ือสาร(จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์วิทยุส่ือสาร) 20,000    -         -          20,000    

9. พัฒนางานรักษาความปลอดภัย 15,000    -         -          15,000    

10.ปรับปรุงโรงอาหารและโภชนาการ 18,000    -         -          18,000    

11. พัฒนางานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน -          -         -          -          

12. งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสมาคมผู้ปกครอง 2,000      -         -          2,000      

13. ซ่อมบํารุงยายพาหนะ(ซ่อมบํารุง,เปล่ียนยาง,เปล่ียนสารหล่อล่ืน15,000    -         -          15,000    

14.เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย(เครือข่ายอินเตอร์เน็ต) -          -         200,000  200,000  

15.งานสมาคมศิษย์เก่า 1,000      -         -          1,000      

16. ค่ายศิลปวัฒนธรรม ด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ -          -         -          -          

17. พัฒนางานคณะสีและเวรบริการ 2,000      -         -          2,000      

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖2 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ
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-          

รวม 900,000  -         200,000 1,100,000  

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

5 งานเลขา 1.งานจัดซ้ือครุภัณฑ์อุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติงาน 20,000    -         -         20,000    

ของสํานักงาน

รวม 20,000    -         -         20,000    

๖ โครงการพิเศษ1. ธนาคารขยะรีไซเคิล -          30,000   -          30,000    

  1.1 Big cleaning day -          

  1.2 วันส่ิงแวดล้อมโลก -          

  1.3 เขตปลอดขยะ -          

  1.4 อยู่อย่างพอเพียง -          

  1.5 กิจกรรม 5ส เพ่ือพ่อ ร.9 -          

  1.6 รักต้นไม้ -          

  1.7 มอบเกียรติบัตร -          

2. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 30,000 -         30,000    

3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง -          

4. โครงการโรงเรียนสุจริต -          

5.โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา -          

    5.1 กิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน -          

    5.2 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผนดิน -          

    5.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม -          

    5.4 งานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น -          

6.พัฒนาระบบโรงเรียนธนาคารบ้านกรวดวิทยาคาร -          

    6.1 ปรับปรุงห้องสํานักงาน -          

    6.2 จัดซ้ือตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร 4,000 4,000      

7. โครงการโรงเรียนในฝัน 5,000 5,000      

8. ยุวมัคคุเทศ -          

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ
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9. โครงการการจัดการศึกษา(OBECQA) 10,000 -         10,000    

10.โรงเรียนวิถีพุทธ 0 20,000   20,000    

11.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 0 20,000   20,000    

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๖ โครงการพิเศษ12.โครงการพิพิธภัณฑ์ อําเภอบ้านกรวด 10000 -         10,000    

13. โครงการกองทุนสายธารน้ําใจ -         -          

14. อนุรักษ์มวยไทย -          10,000   -          10,000    

15. แหล่งเรียนรู้สวนยางเฉลิมพระเกียรติ -          -         -          -          

รวม 54,000    85,000   -         139,000  

7 งานวัดผล 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน -          

   1.1 กิจกรรมเฝ้าระวัง  0 ร มส -          -         -          -          

2  โครงการพัฒนาทรัพยากรงานวัดผล -          -         -          -          

   2.1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทําระบบsgs 50,000    -         -          50,000    

   2.2  จัดซ้ือซองน้ําตาลสําหรับบรรจุข้อสอบ -          -         -          -          

3. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนนักเรียนระดับชั้นปวช. 5,000      -         -          5,000      

รวม 55,000    -         -         55,000    

๘ งานห้องสมุด 1. พัฒนาห้องสมุด

   1.1  ซ้ืออุปกรณ์งานซ่อม,ป้าย 5,000 5,000      

   1.2  ปรับปรุงภูมิทัศน์ทําหลังคาเชื่อมทางเดินศาลาห้องสมุด 10000 10,000    

   1.3 จัดทําห้องเก็บของและห้องเล่นเกมส์พัฒนาสมอง 10000 10,000    

2.  สัปดาห์ห้องสมุด 20,000 20,000    

3.  รักการอ่าน 0 -          

    3.1 บักทึกรักการอ่าน 5,000 5,000      

    3.2 ยอดนักอ่าน 5,000 5,000      

    3.3 ห้องสมุดสู่ชุมชน 4,000 4,000      

    3.3 ตอบปัญหาห้องสมุดรายเดือน 5,000 5,000      

    3.5 ค่ายยุวบรรณารักษ์ 15000 15,000    

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

4. โครงการจัดซ้ือส่ือและส่ิงพิมพ์ -          

   4.1 วารสาร และหนังส่ือพิมพ์ 70,000 70,000    

   4.2 โปรแกรมห้องสมุด 30,000    30,000    

รวม 125,000  54,000   -         179,000  

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ
๙ งานแนะแนว 1.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ

   1.1 แนะแนวสัญจร -          
   1.2. ตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาคาร 10,000 10,000    
   1.3.แนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า 8,000 8,000      
2. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ -          
   2.1 ปัจฉิมนิเทศ ม. 3 ม.6 40,000 40,000    
   2.2.วันแห่งความภาคภูมิใจ -          
3.โครงการโลกกว้างทางการศึกษา -          
  3.1.ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาม.สุรนารี 19,000 19,000    
  3.2 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20,000 20,000    
  3.3 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5,000 5,000      
  3.4 การศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก -          
  3.5 open house วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 4,800     4,800      
  3.6 กิจกรรมการศึกษาต่อและจัดหางานโดยสํานักงานจ.บุรีรัมย์ 2,000 2,000      
  3.7 open house วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 4800 4,800      
  3.8 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ -          
4. โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน -          
   4.1 กิจกรรมติวO-net -          
   4.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา -          
   4.3 กิจกรรมเกลาเม็ดกรวด -          
   4.4 กิจกรรมนํานักเรียนชั้นม.6ไปสอบ O-NET (รถ9คัน) 27,000 27,000    
   4.5 กิจกรรมค่ายเพ่ือนเตือนเพ่ือน YC 25000 25,000    
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาการดําเนินงานแนะแนว -          
   5.1 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคและเครื่องปริ้นเตอร์ 25,000 25,000    
   5.2 ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร(งานแนะแนว) -         -          

รวม 52,000    138,600  -         190,600  
๑๐ พัฒนาผู้เรียน 1.โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.1 ค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 50,000    115,000  -          165,000  

ที่

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

รวมงบงาน/ฝ่าย โครงการ
ประเภทงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

(นักเรียนชั้นม.ต้น 1234คน คนละ50 บาท) -          -         -          -          
1.2.โครงการวันสําคัญของลูกเสือ(วันวชิราวุช,วันสถาปนาลูกเสือ -          15,000   -          15,000    
  1.3 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ -          10,000   -          10,000    
2. โครงการพัฒนาระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -          -         -          -          
   2.1 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000    -         -          10,000    
   2.2  ส่งเสริมวินัยจราจร 0 20,000   -          20,000    

รวม 60,000    160,000  -         220,000  

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๑๑ ภาษาไทย 1.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ -          20,000   -          20,000    

2.ปลูกฝ่ังวรรณศิลป์                 -          20,000   -          20,000    

3. พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 30,000    -         -          30,000    

4. การศึกษาดูงานของครู -          -         -          -          

5. พัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน -          20,000   -          20,000    

6. ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีชํารุดในห้องกลุ่มสาระ -          -         -          -          

                               รวม 30,000    60,000   -         90,000    

๑๒ ศิลปะ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศิลปะ -          10,000   -          10,000    

2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศิลปะ(ลานกิจกรรม) 25,000    -         -          25,000    

3.โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 50,000    -         -          50,000    

    ซ้ือชุดรําเทิดพระเกียรติ -          -         -          -          

4.โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย 70,000    -         -          70,000    

    ซ้ือยืนเครื่อง2ชุดตัวพระตัวนาง -          -         -          -          

๕.โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย 30,000    -         -          30,000    

   ซ้ือชุดเครื่องประดับทอง -          -         -          -          

๖.โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย -          15,000   -          15,000    

   เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมระดับเขต -          -         -          -          

๗.โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยสืบไว้ในรัชกาลท่ี10 50,000    -         -          50,000    

   ซ้ือเครื่องดนตรีอังกะลุง หางนกยูง กลองแขก กระจังโหม่ง -          -         -          -          

๘ .โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านดนตรีวงสตริง 139,400  -         -          139,400  

๙.โครงการจัดซ้ือและซ่อมบํารุงอาคารศิลปะ วัสดุการเรียนการสอน50,000    -         -          50,000    

รวม 414,400  25,000   -         439,400  

๑๓ คอมพิวเตอร์ 1.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพครูและนักเรียนด้าน ICT

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

  1.1 อบรมcomputer graphics -          40,000   -          40,000    

  1.2 จัดอบรมตัดต่อวิดิโอ -          -         -          -          

2. โครงการคลีนิกคอมพิวเตอร์ -          15,000   -          15,000    

3. โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ซ่อมบํารุงงานการสอน 100,000  -         -          100,000  

4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน -          -         -          -          

รวม 100,000  55,000   -         155,000  

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

14 การงานอาชีพ1.จัดซ้ือวัสดุฝึกงาน

 1.1 วัสดุฝึกงานเซรามิกส์,เครื่องเคลือบดินเผา 40,000    -         -          40,000    

 1.2 วัสดุฝึกงานประดิษฐ์ 15,000    -         -          15,000    

 1.3 วัสดุฝึกงานเกษตร 15,000    -         -          15,000    

 1.4 วัสดุฝึกงานเกษตร 15,000    -         -          15,000    

 1.5 วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูสุติยะ) 15,000    -         -          15,000    

 1.6 วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูนันทิยา) 15,000    -         -          15,000    

   1.7 วัสดุฝึกงานคหกรรม(ครูรวิวรรณ) 15,000    -         -          15,000    

   1.8 วัสดุฝึกงานคหกรรม(ครูกานต์สินี) 15,000    -         -          15,000    

   1.9 กิจกรรมซ้ือวัสดุฝึกเครื่องป้ันดินเผา(ครูสุรพล) 15,000    -         -          15,000    

   1.10 วัสดุฝึกงาน ปวช. (ครูสิรินภา,ครูพิสมัย) 15,000    -         -          15,000    

 2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการงาน 0 -          

  2.1  เข้าค่ายพัฒนาอาชีพ 10000 10,000    

  2.2  ตลาดนัดนักเรียน 2000 2,000      

  2.3  กิจกรรมตอบปัญหาด้านการบัญชี 5000 5,000      

  2.4 ค่ายอาสาแก้ปัญหาการเรียน 10,000 10,000    

3. โครงการบ้านของพ่อ 20,000 20,000    

   3.1 การเกษตรพืชผักสวนครัว(5,000) -          

   3.2 เกษตรผสมผสาน(5,000) -          

   3.3 นาข้าวอินทรีย์สาธิต(5,000) -          

   3.4 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ(5,000) -          

๔.โครงการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการงาน -          

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

    ๔.1 ศึกษาดูงาน  อบรม สัมมนาสาระการงาน(มุฑิตาจิต) -          

๕.โครงการส่ือช่วยสอน 20,000 20,000    

รวม 215,000  27,000   -         242,000  

๑๔ วิทยาศาสตร์ 1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์

  1.1. เตรียมความพร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิทย์ -          

  1.2 เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนในการแข่งทักษะในสถาบันอ่ืน 20,000 20,000    

  1.3 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 20,000 20,000    

   1.4 ค่ายวิทยาศาสตร์ 40,000 40,000    

  1.5 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 0 -          

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๑๕ วิทยาศาสตร์ 2.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 80,000 80,000    

3. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 -          

4.ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 500 500         

5.พัฒนาส่ือสารสนเทศสําหรับสืบค้น 38,300 38,300    

6. ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร6(ย้ายรูปป้ันบุคคลสําคัญหน้าอาคาร 20,000 20,000    

รวม 138,800 80,000   -         218,800  

๑๖ คณิตศาสตร์ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

   1.1  คลีนิกคณิตศาสตร์ 5,000 5,000      

   1.2  ค่ายคณิตศาสตร์ 20,000 20,000    

   1.3 MathFair 10,000 10,000    

   1.4. ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 25,000 25,000    

   1.5  ส่งเสริมอัจณริยภาพ  A -mathและ ซูโดกุ                        5,000 5,000      

   1.6 แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 5,000 5,000      

   1.7 พัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ -          

   1.8 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์6,000 6,000      

รวม 6,000      70,000   0 76,000    

18 สุขศึกษา 1.กีฬาสีภายใน 40,000    120,000  160,000  

พลศึกษา 2.กีฬาสหวิทยาเขต -          50,000   50,000    

รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖3 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

3.กีฬา สพม.32 -          -         -          

4. ซ้ืออุปกรณ์กีฬา 40,000    -         40,000    

5. กีฬาบุคลากร -          -         -          

6.สร้างเสริมสมรรถภาพ 10,000    -         10,000    

7. ค่ายศักยภาพกีฬาและความเป็นเลิศ -          40,000   40,000    

8.กีฬาต้านยาเสพติด -          -         -          

9. ทัศนศึกษาและบริหารจัดการกลุ่มสาระ -          -         -          

10.ฟุตบอลโรงเรียนสู้ฟุตบอลอาชีพ -          -         -          

11.ความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล -          -         -          

รวม 90,000    210,000  -         300,000  

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๑๙ ต่างประเทศ 1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือและนวัตกรรมทางภาษา

  1.1 ห้องเรียนพูดได้ (self access) -          

  1.2  สร้างศูนย์ภาษาเขมร 10,000 10,000    

  1.3 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาจีน 10,000 10,000    

  1.4 กิจกรรมห้องเรียนพูดได้ -          

  1.5 กิจกรรมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษา -          

  1.6 B.V SMALL GUIDE (มัคคุเทศก์) -          

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ -          

   2.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส 10,000 10,000    

   2.2 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 3,000 3,000      

   2.3  จัดซ้ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ -          

   2.4  กิจกรรม English Camp 20,000 20,000    

   2.5 กิจกรรมChinese camp 10,000 10,000    

   2.6 กิจกรรม Khmer Camp 10,000 10,000    

   2.7 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี -          

   2.8  A word  A week 5,000 5,000      

   2.9 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านอาเซียน 30,000 30,000    

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖3 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

รวม 20,000    88,000   0 108,000  

๒๐ สังคมศึกษา 1.โครงการวันสําคัญ 40,000 40,000    

  1.1 กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันเข้าพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา -          

  1.2  รางวัล เกียรติบัตร -          

2.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา 15,000 15,000    

3.โครงการสร้างลานธรรม -          

4.โครงการพัฒนาบุคลากร 0

5. โครงการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น 20000 20,000    

6.โครงการรอบรู้กับรัฐภูมิ 10,000 10,000    

7.โครงการพัฒนาห้องเรียน 30,000 0 30,000    

รวม 30,000     85,000    -           115,000   

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๒๑ ฝ่ายบริหาร  ๑.จ้างครูไทยและบุคลากรสนับสนุน  
855,960    855,960    

 ๒. จ้างครูต่างประเทศ(อังกฤษ+กัมพูชา)     994,040    994,040    

 ๓. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ ICT
               

1,066,000 1,066,000  

 ๔. ค่าสาธารณูปโภค 
1,915,615 308,400    2,224,015  

 5. ค่าวัสดุสํานักงาน วัสดุทําความสะอาด วัสดุอ่ืนๆ
1,500,000 1,500,000  

 6.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
448,000   448,000    

 7.ค่าซ่อมบํารุงทรัพย์สินส่วนกลาง
405,000   405,000    

 8.ไปราชการ 446,995   446,995    

รวม 4,715,610 -            3,224,400  7,940,010  

   สํารองจ่าย 10% 893,990    

รวมทั้งส้ิน 8,939,900 2,240,890  3,424,400 13,711,200  

หมายเหตุ ประเภทงบประมาณ
๑.งบอุดหนุน

๒.งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี)
๓.งบบํารุงการศึกษา(ระดมทรัพยากร)

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖3 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๑ กิจการนักเรียน1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

     1.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม. 1, ม.4, ปวช.1 160,000 160,000  

     1.2 ปรับวินัยพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม. 1 ,ม. 4 ,ปวช.1 -          

     1.3 วันไหว้ครู 10,000 10,000    

2. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข -         -          

    2.1 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 5000 5,000      

    2.2 กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว -          

    2.3 กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด 5,000     5,000      

    2.4 กิจกรรมสร้างสรรค์ลูก บ.ว. -          

    2.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอบายมุข 5,000 5,000      

    2.6 บําบัดและป้องกัน(คลินิกเสมารักษ์และตู้แดงเสมารักษ์ 5,000 5,000      

    2.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10000 10,000    

    2.8 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 10000 10,000    

3. โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ -          

    3.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 10,000 10,000    

    3.2 กิจกรรมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ -         -          

4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -         -          

    4.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน 50000 50,000    

    4.2 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการดําเนินงานของครูท่ีปรึกษา5,000 -         5,000      

5.โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และวินัย 35,000   35,000    

6.โครงการพัฒนาระบบกํากับติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน(สารวัตร28,300 -         28,300    

7.โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานห้องกิจการนักเรียน 30,000 -         30,000    

8.โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น 400,000  400,000  

9.โครงการรักสะอาดมารยาทงาม (SMART STUDENT) 10,000   10,000    

10.ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน -          

  10.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 1,500     1,500      

  10.2 พัฒนาผู้นํานักเรียน 30,000   30,000    

  10.3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 20000 20,000    

   10.4 พี่น้องร้องเพลงสถาบัน 3,000     3,000      

รวม 63,300 769,500 0 832,800

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

รวมงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๒ งานบุคคล 1.บริหารจัดการสํานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

   1.1 การบริหารจัดการสํานักงาน 30,000 30,000    

   1.2 การซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน -          

   1.3 การจัดทําแผนงานกลุ่มบริหารบุคคล -          

   1.4 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ -          

   1.5 พัฒนาระบบเครื่องลงเวลา (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) -          

  1.6 ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้น 21,300 21,300    

2. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล -          

  2.1  การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร -          

  2.2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ(ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) -          

  2.3 ค่าครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ -          

  2.4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา -          

  2.5 ระเบียบวินัยของข้าราชการ -          

  2.6 การเลื่อนขั้นเงินเดือน -          

  2.7 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ -          

3. โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาดูงานภายในประเทศ -          

   3.1 การศึกษาดูงานของครูในประเทศ 300,000 300,000  

   3.2 การศึกษาดูงานของลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว -          

4.โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม -          

   4.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ50,000 50,000    

   4.2 ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม43,500 43,500    

5. โครงการส่งเสริมขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา -          

   5.1 พัฒนาวิสัยทัศน์(เลี้ยงเกษียณ) 100,000 100,000  

    5.2 สร้างขวัญและกําลังใจครู 48,000 48,000    

6.พัฒนางานพยาบาล 40,000 40,000    

รวม 632,800 0 0 632,800

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

รวมงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรียน งบระดม รวมทั้งส้ิน

๓ งบประมาณ 1. พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 0

1.1 จัดซ้ือตรายางพัสดุ 5,000 5,000

1.2 พัฒนางานแผนงานจัดประชุมทําแผนปฏิบัติการ 2,000 2,000

1.3 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ 4,000 4,000

1.4  ซ้ือเครื่องพิมพ์สื 5,000 5,000

1.5 พัฒนาสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 5,000 5,000

1.6 ระดมทรัพยากร 0

รวม 21,000    -         -         21,000    

๔ บริหารวิชาการ1.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา -          

    1.1  จัดทํารายงานผลการพัฒนาตนเอง SAR 5,000 5,000      

    1.2  รับการประเมิน สมศ รอบ 4 25,000 25,000    

           ( อบรมมาตรฐาน,ประชุมทํา SAR) -          

2. โครงการพัฒนางานวิชาการ -          

   2.1 นิทรรศการแสดงผลผลิตนักเรียน -          

    2.2 รับนักเรียนประจําปีการศึกษา 2563 20,000 20,000    

   2.3 นิเทศการเรียนการสอน -          

   2.4 ประกันคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน -          

   2.5 จัดทําเกียรติบัตร 25,000 25,000    

   2.6 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000 3,000      

   2.7 แหล่งเรียนรู้ชุมชน 5,000 5,000      

   2.8 อบรมศึกษาดูงานของบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน150,000 150,000  

   2.9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(แข่งทักษะ ) 50,000 300000 350,000  

   2.10ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 30,790 30,790    

   2.11 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 3,000     3,000      

3. พัฒนาห้องสํานักงานวิชาการ -         -          

    3.1 กิจกรรมปรับปรุงสํานักงาน(คอมพิวเตอร์งานหลักสูตร) -         -          

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖2 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ผลการพิจารณา



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

-          

-          

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

4.โครงการนักเรียนเรียนร่วม -          

     4.1 ส่งเสริมนักเรียนเชิงบวก -          

     4.2 พัฒนาบุคลากร -          

    4.3 จัดภูมิทัศน์ห้องตามการเรียนรู้ของนักเรียนเรียนรวม -         -          

    4.4 จัดทําป้ายศูนย์โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม(SSS) -          

5. ประชุมผู้ปกครอง(นักเรียน2,500 คน คนละ40บาท2ภาคเรียน20,000    -         -          20,000    

๖.โครงการจัดซ้ือหนังสือแบบเรียน -          

รวม 303,000 333,790  -         636,790  

4 บริหารทั่วไป 1.ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี 700,000  -         -          700,000  

2.วันสําคัญรัฐพิธี 7,000      -         -          7,000      

3. พัฒนาบุคลากรและนักการภารโรง -          -         -          -          

4.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน -          -         -          -          

5. พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ 85,000    -         -          85,000    

6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ(จัดทําวารสาร,ป้ายข่าว) 15,000    -         -          15,000    

7. พัฒนางานปฏิคมโรงเรียน(จัดซ้ืออุปกรณ์งานปฏิคม) 20,000    -         -          20,000    

8. พัฒนางานวิทยุส่ือสาร(จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์วิทยุส่ือสาร) 20,000    -         -          20,000    

9. พัฒนางานรักษาความปลอดภัย 15,000    -         -          15,000    

10.ปรับปรุงโรงอาหารและโภชนาการ 18,000    -         -          18,000    

11. พัฒนางานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน -          -         -          -          

12. งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสมาคมผู้ปกครอง 2,000      -         -          2,000      

13. ซ่อมบํารุงยายพาหนะ(ซ่อมบํารุง,เปล่ียนยาง,เปล่ียนสารหล่อล่ืน15,000    -         -          15,000    

14.เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย(เครือข่ายอินเตอร์เน็ต) -          -         200,000  200,000  

15.งานสมาคมศิษย์เก่า 1,000      -         -          1,000      

16. ค่ายศิลปวัฒนธรรม ด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ -          -         -          -          

17. พัฒนางานคณะสีและเวรบริการ 2,000      -         -          2,000      

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖2 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

-          

รวม 900,000  -         200,000 1,100,000  

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

5 งานเลขา 1.งานจัดซ้ือครุภัณฑ์อุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติงาน 20,000    -         -         20,000    

ของสํานักงาน

รวม 20,000    -         -         20,000    

๖ โครงการพิเศษ1. ธนาคารขยะรีไซเคิล -          30,000   -          30,000    

  1.1 Big cleaning day -          

  1.2 วันส่ิงแวดล้อมโลก -          

  1.3 เขตปลอดขยะ -          

  1.4 อยู่อย่างพอเพียง -          

  1.5 กิจกรรม 5ส เพ่ือพ่อ ร.9 -          

  1.6 รักต้นไม้ -          

  1.7 มอบเกียรติบัตร -          

2. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 30,000 -         30,000    

3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง -          

4. โครงการโรงเรียนสุจริต -          

5.โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา -          

    5.1 กิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน -          

    5.2 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผนดิน -          

    5.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม -          

    5.4 งานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น -          

6.พัฒนาระบบโรงเรียนธนาคารบ้านกรวดวิทยาคาร -          

    6.1 ปรับปรุงห้องสํานักงาน -          

    6.2 จัดซ้ือตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร 4,000 4,000      

7. โครงการโรงเรียนในฝัน 5,000 5,000      

8. ยุวมัคคุเทศ -          

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

9. โครงการการจัดการศึกษา(OBECQA) 10,000 -         10,000    

10.โรงเรียนวิถีพุทธ 0 20,000   20,000    

11.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 0 20,000   20,000    

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๖ โครงการพิเศษ12.โครงการพิพิธภัณฑ์ อําเภอบ้านกรวด 10000 -         10,000    

13. โครงการกองทุนสายธารน้ําใจ -         -          

14. อนุรักษ์มวยไทย -          10,000   -          10,000    

15. แหล่งเรียนรู้สวนยางเฉลิมพระเกียรติ -          -         -          -          

รวม 54,000    85,000   -         139,000  

7 งานวัดผล 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน -          

   1.1 กิจกรรมเฝ้าระวัง  0 ร มส -          -         -          -          

2  โครงการพัฒนาทรัพยากรงานวัดผล -          -         -          -          

   2.1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทําระบบsgs 50,000    -         -          50,000    

   2.2  จัดซ้ือซองน้ําตาลสําหรับบรรจุข้อสอบ -          -         -          -          

3. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนนักเรียนระดับชั้นปวช. 5,000      -         -          5,000      

รวม 55,000    -         -         55,000    

๘ งานห้องสมุด 1. พัฒนาห้องสมุด

   1.1  ซ้ืออุปกรณ์งานซ่อม,ป้าย 5,000 5,000      

   1.2  ปรับปรุงภูมิทัศน์ทําหลังคาเชื่อมทางเดินศาลาห้องสมุด 10000 10,000    

   1.3 จัดทําห้องเก็บของและห้องเล่นเกมส์พัฒนาสมอง 10000 10,000    

2.  สัปดาห์ห้องสมุด 20,000 20,000    

3.  รักการอ่าน 0 -          

    3.1 บักทึกรักการอ่าน 5,000 5,000      

    3.2 ยอดนักอ่าน 5,000 5,000      

    3.3 ห้องสมุดสู่ชุมชน 4,000 4,000      

    3.3 ตอบปัญหาห้องสมุดรายเดือน 5,000 5,000      

    3.5 ค่ายยุวบรรณารักษ์ 15000 15,000    

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

4. โครงการจัดซ้ือส่ือและส่ิงพิมพ์ -          

   4.1 วารสาร และหนังส่ือพิมพ์ 70,000 70,000    

   4.2 โปรแกรมห้องสมุด 30,000    30,000    

รวม 125,000  54,000   -         179,000  

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ
๙ งานแนะแนว 1.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ

   1.1 แนะแนวสัญจร -          
   1.2. ตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาคาร 10,000 10,000    
   1.3.แนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า 8,000 8,000      
2. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ -          
   2.1 ปัจฉิมนิเทศ ม. 3 ม.6 40,000 40,000    
   2.2.วันแห่งความภาคภูมิใจ -          
3.โครงการโลกกว้างทางการศึกษา -          
  3.1.ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาม.สุรนารี 19,000 19,000    
  3.2 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20,000 20,000    
  3.3 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5,000 5,000      
  3.4 การศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก -          
  3.5 open house วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 4,800     4,800      
  3.6 กิจกรรมการศึกษาต่อและจัดหางานโดยสํานักงานจ.บุรีรัมย์ 2,000 2,000      
  3.7 open house วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 4800 4,800      
  3.8 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ -          
4. โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน -          
   4.1 กิจกรรมติวO-net -          
   4.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา -          
   4.3 กิจกรรมเกลาเม็ดกรวด -          
   4.4 กิจกรรมนํานักเรียนชั้นม.6ไปสอบ O-NET (รถ9คัน) 27,000 27,000    
   4.5 กิจกรรมค่ายเพ่ือนเตือนเพ่ือน YC 25000 25,000    
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาการดําเนินงานแนะแนว -          
   5.1 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคและเครื่องปริ้นเตอร์ 25,000 25,000    
   5.2 ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร(งานแนะแนว) -         -          

รวม 52,000    138,600  -         190,600  
๑๐ พัฒนาผู้เรียน 1.โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.1 ค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 50,000    115,000  -          165,000  

ที่

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

รวมงบงาน/ฝ่าย โครงการ
ประเภทงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

(นักเรียนชั้นม.ต้น 1234คน คนละ50 บาท) -          -         -          -          
1.2.โครงการวันสําคัญของลูกเสือ(วันวชิราวุช,วันสถาปนาลูกเสือ -          15,000   -          15,000    
  1.3 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ -          10,000   -          10,000    
2. โครงการพัฒนาระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -          -         -          -          
   2.1 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000    -         -          10,000    
   2.2  ส่งเสริมวินัยจราจร 0 20,000   -          20,000    

รวม 60,000    160,000  -         220,000  

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๑๑ ภาษาไทย 1.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ -          20,000   -          20,000    

2.ปลูกฝ่ังวรรณศิลป์                 -          20,000   -          20,000    

3. พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 30,000    -         -          30,000    

4. การศึกษาดูงานของครู -          -         -          -          

5. พัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน -          20,000   -          20,000    

6. ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีชํารุดในห้องกลุ่มสาระ -          -         -          -          

                               รวม 30,000    60,000   -         90,000    

๑๒ ศิลปะ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศิลปะ -          10,000   -          10,000    

2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศิลปะ(ลานกิจกรรม) 25,000    -         -          25,000    

3.โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 50,000    -         -          50,000    

    ซ้ือชุดรําเทิดพระเกียรติ -          -         -          -          

4.โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย 70,000    -         -          70,000    

    ซ้ือยืนเครื่อง2ชุดตัวพระตัวนาง -          -         -          -          

๕.โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย 30,000    -         -          30,000    

   ซ้ือชุดเครื่องประดับทอง -          -         -          -          

๖.โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย -          15,000   -          15,000    

   เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมระดับเขต -          -         -          -          

๗.โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยสืบไว้ในรัชกาลท่ี10 50,000    -         -          50,000    

   ซ้ือเครื่องดนตรีอังกะลุง หางนกยูง กลองแขก กระจังโหม่ง -          -         -          -          

๘ .โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านดนตรีวงสตริง 139,400  -         -          139,400  

๙.โครงการจัดซ้ือและซ่อมบํารุงอาคารศิลปะ วัสดุการเรียนการสอน50,000    -         -          50,000    

รวม 414,400  25,000   -         439,400  

๑๓ คอมพิวเตอร์ 1.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพครูและนักเรียนด้าน ICT

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

  1.1 อบรมcomputer graphics -          40,000   -          40,000    

  1.2 จัดอบรมตัดต่อวิดิโอ -          -         -          -          

2. โครงการคลีนิกคอมพิวเตอร์ -          15,000   -          15,000    

3. โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ซ่อมบํารุงงานการสอน 100,000  -         -          100,000  

4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน -          -         -          -          

รวม 100,000  55,000   -         155,000  

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

14 การงานอาชีพ1.จัดซ้ือวัสดุฝึกงาน

 1.1 วัสดุฝึกงานเซรามิกส์,เครื่องเคลือบดินเผา 40,000    -         -          40,000    

 1.2 วัสดุฝึกงานประดิษฐ์ 15,000    -         -          15,000    

 1.3 วัสดุฝึกงานเกษตร 15,000    -         -          15,000    

 1.4 วัสดุฝึกงานเกษตร 15,000    -         -          15,000    

 1.5 วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูสุติยะ) 15,000    -         -          15,000    

 1.6 วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูนันทิยา) 15,000    -         -          15,000    

   1.7 วัสดุฝึกงานคหกรรม(ครูรวิวรรณ) 15,000    -         -          15,000    

   1.8 วัสดุฝึกงานคหกรรม(ครูกานต์สินี) 15,000    -         -          15,000    

   1.9 กิจกรรมซ้ือวัสดุฝึกเครื่องป้ันดินเผา(ครูสุรพล) 15,000    -         -          15,000    

   1.10 วัสดุฝึกงาน ปวช. (ครูสิรินภา,ครูพิสมัย) 15,000    -         -          15,000    

 2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการงาน 0 -          

  2.1  เข้าค่ายพัฒนาอาชีพ 10000 10,000    

  2.2  ตลาดนัดนักเรียน 2000 2,000      

  2.3  กิจกรรมตอบปัญหาด้านการบัญชี 5000 5,000      

  2.4 ค่ายอาสาแก้ปัญหาการเรียน 10,000 10,000    

3. โครงการบ้านของพ่อ 20,000 20,000    

   3.1 การเกษตรพืชผักสวนครัว(5,000) -          

   3.2 เกษตรผสมผสาน(5,000) -          

   3.3 นาข้าวอินทรีย์สาธิต(5,000) -          

   3.4 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ(5,000) -          

๔.โครงการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการงาน -          

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

    ๔.1 ศึกษาดูงาน  อบรม สัมมนาสาระการงาน(มุฑิตาจิต) -          

๕.โครงการส่ือช่วยสอน 20,000 20,000    

รวม 215,000  27,000   -         242,000  

๑๔ วิทยาศาสตร์ 1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์

  1.1. เตรียมความพร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิทย์ -          

  1.2 เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนในการแข่งทักษะในสถาบันอ่ืน 20,000 20,000    

  1.3 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 20,000 20,000    

   1.4 ค่ายวิทยาศาสตร์ 40,000 40,000    

  1.5 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 0 -          

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๑๕ วิทยาศาสตร์ 2.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 80,000 80,000    

3. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 -          

4.ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 500 500         

5.พัฒนาส่ือสารสนเทศสําหรับสืบค้น 38,300 38,300    

6. ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร6(ย้ายรูปป้ันบุคคลสําคัญหน้าอาคาร 20,000 20,000    

รวม 138,800 80,000   -         218,800  

๑๖ คณิตศาสตร์ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

   1.1  คลีนิกคณิตศาสตร์ 5,000 5,000      

   1.2  ค่ายคณิตศาสตร์ 20,000 20,000    

   1.3 MathFair 10,000 10,000    

   1.4. ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 25,000 25,000    

   1.5  ส่งเสริมอัจณริยภาพ  A -mathและ ซูโดกุ                        5,000 5,000      

   1.6 แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 5,000 5,000      

   1.7 พัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ -          

   1.8 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์6,000 6,000      

รวม 6,000      70,000   0 76,000    

18 สุขศึกษา 1.กีฬาสีภายใน 40,000    120,000  160,000  

พลศึกษา 2.กีฬาสหวิทยาเขต -          50,000   50,000    

รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖3 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

3.กีฬา สพม.32 -          -         -          

4. ซ้ืออุปกรณ์กีฬา 40,000    -         40,000    

5. กีฬาบุคลากร -          -         -          

6.สร้างเสริมสมรรถภาพ 10,000    -         10,000    

7. ค่ายศักยภาพกีฬาและความเป็นเลิศ -          40,000   40,000    

8.กีฬาต้านยาเสพติด -          -         -          

9. ทัศนศึกษาและบริหารจัดการกลุ่มสาระ -          -         -          

10.ฟุตบอลโรงเรียนสู้ฟุตบอลอาชีพ -          -         -          

11.ความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล -          -         -          

รวม 90,000    210,000  -         300,000  

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๑๙ ต่างประเทศ 1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือและนวัตกรรมทางภาษา

  1.1 ห้องเรียนพูดได้ (self access) -          

  1.2  สร้างศูนย์ภาษาเขมร 10,000 10,000    

  1.3 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาจีน 10,000 10,000    

  1.4 กิจกรรมห้องเรียนพูดได้ -          

  1.5 กิจกรรมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษา -          

  1.6 B.V SMALL GUIDE (มัคคุเทศก์) -          

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ -          

   2.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส 10,000 10,000    

   2.2 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 3,000 3,000      

   2.3  จัดซ้ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ -          

   2.4  กิจกรรม English Camp 20,000 20,000    

   2.5 กิจกรรมChinese camp 10,000 10,000    

   2.6 กิจกรรม Khmer Camp 10,000 10,000    

   2.7 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี -          

   2.8  A word  A week 5,000 5,000      

   2.9 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านอาเซียน 30,000 30,000    

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖3 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

รวม 20,000    88,000   0 108,000  

๒๐ สังคมศึกษา 1.โครงการวันสําคัญ 40,000 40,000    

  1.1 กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันเข้าพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา -          

  1.2  รางวัล เกียรติบัตร -          

2.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา 15,000 15,000    

3.โครงการสร้างลานธรรม -          

4.โครงการพัฒนาบุคลากร 0

5. โครงการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น 20000 20,000    

6.โครงการรอบรู้กับรัฐภูมิ 10,000 10,000    

7.โครงการพัฒนาห้องเรียน 30,000 0 30,000    

รวม 30,000     85,000    -           115,000   

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๒๑ ฝ่ายบริหาร  ๑.จ้างครูไทยและบุคลากรสนับสนุน  
855,960    855,960    

 ๒. จ้างครูต่างประเทศ(อังกฤษ+กัมพูชา)     994,040    994,040    

 ๓. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ ICT
               

1,066,000 1,066,000  

 ๔. ค่าสาธารณูปโภค 
1,915,615 308,400    2,224,015  

 5. ค่าวัสดุสํานักงาน วัสดุทําความสะอาด วัสดุอ่ืนๆ
1,500,000 1,500,000  

 6.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
448,000   448,000    

 7.ค่าซ่อมบํารุงทรัพย์สินส่วนกลาง
405,000   405,000    

 8.ไปราชการ 446,995   446,995    

รวม 4,715,610 -            3,224,400  7,940,010  

   สํารองจ่าย 10% 893,990    

รวมทั้งส้ิน 8,939,900 2,240,890  3,424,400 13,711,200  

หมายเหตุ ประเภทงบประมาณ
๑.งบอุดหนุน

๒.งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี)
๓.งบบํารุงการศึกษา(ระดมทรัพยากร)

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖3 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

    -อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม. 1, ม.4, ปวช.1 พ.ค.-ต.ค.๖3 160,000 ครูศุภนิดา กิจการนักเรียน 160,000

   - ปรับวินัยพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4 และ ปวช1 พ.ค.-ต.ค.๖3 ครูศุภนิดา กิจการนักเรียน

๒ วันใหว้ครู มิ.ย.๖๓ 10,000 ครูศุภนิดา กิจการนักเรียน 10,000

๓  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

   3.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน กพ. 63 ๑,๕๐๐ ครูพลวิสันต์ กิจการนักเรียน ๑,๕๐๐

   3.2 พัฒนาผู้นํานักเรียน พ.ค.-ต.ค.๖3 30,000 ครูพลวิสันต์ กิจการนักเรียน 30,000

   3.3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน(กิจกรรมสภานักเรียน) พ.ค.-ต.ค.๖3 20,000 ครูพลวิสันต์ กิจการนักเรียน 20,000

  3.4 พี่-น้องร้องเพลงสถาบัน พ.ค.-ต.ค.๖3 ๓,๐๐๐ ครูพลวิสันต์ กิจการนักเรียน 3,000     

๔  โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
    4.1 กิจกรรมแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ตลอดปี กิจการนักเรียน
    4.2 วันงดสูบบุหรี่ ตลอดปี 10,000      ครูศุภนิดา กิจการนักเรียน ๑๐,๐๐๐

๕ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเวพติดและอบายมุข

    5.1 โครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว ตลอดปี ครูยุทธนา กิจการนักเรียน

    5.2 กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด พ.ค.63 ๕,๐๐๐ ครูยุทธนา กิจการนักเรียน ๕,๐๐๐

    5.3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอบายมุข พ.ค.63 ๕,๐๐๐ ครูยุทธนา กิจการนักเรียน ๕,๐๐๐

ที โครงการ/กิจกรรม
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖3



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

    5.4 คลีนิคเสมารักษ์ พ.ย.62-มี.ค63 ๕,๐๐๐ ครูยุทธนา กิจการนักเรียน ๕,๐๐๐

    5.5 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดปี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ครูยุทธนา กิจการนักเรียน ๑๐,๐๐๐

   5.6  กิจกรรม To be Number one พ.ย.62-มี.ค63 ๑๐,๐๐๐ ครูสุวรรณา กิจการนักเรียน ๑๐,๐๐๐

5.7  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด พค.-กย.63 ๕,๐๐๐ ครยุทธนา กิจการนักเรียน 5000

๖  โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และวินัย ตลอดปี ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ครูจันทร์เทพ กิจการนักเรียน 35000

๗  โครงการทัศนศึกษานักเรียนทุกระดับชั้น พ.ย-ธค.62 ๔๐๐,๐๐๐ ครูจันทร์เทพ กิจการนักเรียน 400000

๘  โครงการรักสะอาด มารยาทงาม (SMART STUDENT) ตลอดปี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ครูพลวิสันต์ กิจการนักเรียน 10000

๙  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    9.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน พค.-กค.63 50,000      ครูจันทร์เทพ กิจการนักเรียน 50,000    

๔๔๖,๕๐๐ ๓๒๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓๖๙,๕๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐

๑๐ โครงการพัฒนางานวิชาการ

 10.1กิจกรรมแสดงผลผลิตนักเรียน เปิดบ้าน บว. กพ.63 ครูรสสุคนธ์ บริหารวิชาการ

 10.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กพ.63 30,790 ครูรสสุคนธ์ บริหารวิชาการ 30,790

 10.3 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตลอดปี 3,000 ครูเฉลิมพล บริหารวิชาการ 3,000

รวม

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖2

ผู้รับผิดชอบ



 10.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(แข่งทักษะ ธ.ค.62 300,000 ครูรสสุคนธ์ บริหารวิชาการ 300,000

๓๓๓,๗๙๐ ๐ ๐ ๐ ๓๓๓,๗๙๐ ๐ ๐ ๐

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๑๑ โครงการนักเรียนเรียนร่วมและนักเรียนที่ต้องดูแลพิเศษ ตลอดปี ครูณัฐณิชา บริหารวิชาการ

๑๒  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ตลอดปี 15,000 ๑๕,๐๐๐ ครูเสาวณิต กิจการนักเรียน 30000

๑๓  โครงการโรงเรียนในฝัน พ.ย.-ธ.ค.๖2 5,000        ครูอรวรรณ บริหารวิชาการ ๕,๐๐๐

๑๔ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ย.-ธ.ค.๖2 20,000      ครูขนิษฐา กิจการนักเรียน ๒๐,๐๐๐

๑๕  โครงการอนุรักษ์มวยไทย ตลอดปี 5,000        ๕,๐๐๐ ครูปัณณวัตน์ บริหารทั่วไป ๑๐,๐๐๐

๑๖ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ พ.ค.-กย.๖3 ๒๐,๐๐๐ ครูรมิดา กิจการนักเรียน 20,000    

๔๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๐ ๐

๑๗ โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

17.1 ค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ ม.ค.63 ๑๑๕,๐๐๐ ครูเพ็ญยุภา บริหารวิชาการ 115000

        (นักเรียนชั้นม.ต้น  คนละ 50 บาท)

17.2 กิจกรรมส่งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดปี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ครูเพ็ญยุภา บริหารวิชาการ 10000

17.3 กิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร ตลอดปี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครูเพ็ญยุภา บริหารวิชาการ 20000

17.4 วันสําคัญของลูกเสือ(วันวชิราวุช,วันสถาปนาลูกเสือ) ตลอดปี ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ครูเพ็ญยุภา บริหารวิชาการ 15000

รวม

รวม

ที

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2

ผู้รับผิดชอบ



๑๓๗,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๑๘ โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ส.ค..๖3 ๒๐,๐๐๐ ครูพรนิภา บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

๑๙ โครงการรักการอ่าน ส.ค..๖3 20,000 14,000 ครูพรนิภา บริหารวิชาการ 34,000

๒๐,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๒๐ โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
  -วันแห่งความภาคภูมิใจ มี.ค..๖3 ๔๐,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ ๔๐,๐๐๐

๒๑ โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
21.1 ตลาดนัดหลักสูตรโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ธ.ค.62 ๑๐,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 10,000
21.2 แนะแนวโดยศิษย์เก่า ธค.๖2 8,000 ครูทิพย์สุดา บริหารวิชาการ 8,000

๒๒  โครงการโลกกว้างทางการศึกษา
22.1.ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาม.สุรนารี  กค.63 ๑๙,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 19,000

22.2 ตลาดนัดอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มค 63 ๒๐,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 20,000

22.3 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พย.62 ๕,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 5,000

รวม

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบที

รวม

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2



22.4 การศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครูทิพย์สุดา บริหารวิชาการ

22.5 open house วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พย.62 ๔,๘๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 4800

22.6 กิจกรรมการศึกษาต่อและจัดหางานโดยสํานักงานจ.บุรีรัมย์ ๒,๐๐๐ ครูทิพย์สุดา บริหารวิชาการ 2000
22.7 open house วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มค.63 ๔,๘๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 4800

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๒๓  โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

 23.1 กิจกรรมติวO-net/v-net มค.-กพ.63 ครูจิตย์วาส บริหารวิชาการ

 23.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา(ติว GAT) มค.-กพ.63 ครูจิตย์วาส บริหารวิชาการ

 23.3 กิจกรรมเกลาเม็ดกรวด ตลอดปี ครูจิตย์วาส บริหารวิชาการ

 23.4 กิจกรรมค่ายเพื่อนเตือนเพื่อน YC พ.ค.-ต.ค.๖3 ๒๕,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 25,000

๙๔,๖๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๙๘,๖๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐
๒๔ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนศิลปะ ธ.ค.63 ๑๐,๐๐๐ ครูประสิทธิ์ บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

๒๕ โครงการเตรียมความพร้อมด้านนาฏศิลป์ไทย ธ.ค.63 ๑๕,๐๐๐ ครูยุพิน บริหารวิชาการ ๑๕,๐๐๐

๒๖ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ มิย.63 ๒๐,๐๐๐ ครูธํารงค์ บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

๒๗ โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย มิย.63 ๒๐,๐๐๐ ครูธํารงค์ บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

๒๘ ค่ายปลูกฝันวรรณศิลป์ พ.ค.-ต.ค.๖3 ๒๐,๐๐๐ ครูธํารงค์ บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๘๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

รวม

                               รวม

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน



๒๙ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงาน
  29.1  เข้าค่ายพัฒนาอาชีพ มี.ค..๖3 ๑๐,๐๐๐ ครูพิทยา บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐
  29.2  ตลาดนัดนักเรียน  ก.พ.63 ๒,๐๐๐ ครูสิรินภา บริหารวิชาการ ๒,๐๐๐

  29.3  กิจกรรมตอบปัญหาด้านการบัญชี ม.ค..๖3 ๕,๐๐๐ ครูพิสมัย บริหารวิชาการ ๕,๐๐๐
  29.4 ค่ายอาสาแก้ปัญหาการเรียน  ก.พ.63 ๑๐,๐๐๐ ครูสุติยะ บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๓๐  โครงการพัฒนาอัจริยภาพนักเรียนด้าน ICT ตลอดปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครูพรพิมล บริหารวิชาการ ๔๐,๐๐๐

๓๑ โครงการคลีนิคคอมพิวเตอร์ ตลอดปี ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ครูจักรินทร์ บริหารทั่วไป ๑๕,๐๐๐

๓๒ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
 32.1  คลีนิกคณิตศาสตร์ พ.ย.๖2 5,000 ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ 5,000
 32.2  ค่ายคณิตศาสตร์/MathFair พ.ค.-ต.ค.๖3 30,000 ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ 30,000
 32.3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พ.ค.-ต.ค.๖3 25,000 ครูศรินพร บริหารวิชาการ 25,000
 32.4 แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ พ.ค.-ต.ค.๖๓ 5,000 ครูศรินพร บริหารวิชาการ 5,000
 32.5  ส่งเสริมอัจณริยภาพ  A -mathและ ซูโดกุ                        พ.ค.-ต.ค.๖3 ๕,๐๐๐ ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ ๕,๐๐๐

รวม ๐ ๕๙,๕๐๐ ๙๒,๕๐๐ ๐ ๐ ๙๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๕,๐๐๐

๓๓ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์

 33.1 เพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการทักษะในสถาบันอื่น ตลอดปี 10000 ๑๐,๐๐๐ ครูพอฤไท บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับผิดชอบที โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖3



 33.2.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ส.ค.๖3 20,000 ครูพอฤไท บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

 33.3 ค่ายวิทยาศาสตร์ ส.ค.๖3 40,000 ครูพอฤไท บริหารวิชาการ ๔๐,๐๐๐

 33.4 กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส.ค..63 ครูพอฤไท บริหารวิชาการ

รวม 0 10,000 70,000 0 0 80,000 0 0 0

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๓๔ กีฬาสีภายใน กค.63 120,000 ครูมนตรี บริหารวิชาการ 120,000

๓๕ กีฬาสหวิทยาเขต ต.ค.- ธ.ค.62 50,000 ครูมนตรี บริหารวิชาการ 50,000

๓๖ ค่ายศักยภาพกีฬาและความเป็นเลิศ ต.ค.- ธ.ค.62 40,000 ครูมนตรี บริหารวิชาการ 40,000

๓๗ กีฬา สพม.๓๒ ต.ค.- ธ.ค.62 ครูมนตรี บริหารวิชาการ

๙๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๓๘ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ

 38.1  กิจกรรมวันคริสต์มาส ธ.ค.62 ๑๐,๐๐๐ ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

 38.2 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ธ.ค..62 3,000       ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๓,๐๐๐

 38.3 กิจกรรม English Camp ธ.ค..62 20,000     ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

 38.4  กิจกรรมChinese camp ธ.ค..62 10,000     ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้รับผิดชอบ

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที



  38.5 กิจกรรม Khmer Camp ธ.ค..62 10,000     ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

  38.6 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านอาเซียน ส.ค.63 ๓๐,๐๐๐ ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๓๐,๐๐๐

  38.7   A word  A week ตลอดปี 5,000       ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๕,๐๐๐

๕๘,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๘๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๓๙ โครงการรู้เฟื่องเรื่องกฏหมาย สค.63 ๑๕,๐๐๐ ครูจันทร์เทพ บริหารวิชาการ 15000

๔๐ โครงการวันสําคัญ ตลอดปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครูกิตติ บริหารวิชาการ ๔๐,๐๐๐

๔๑ โครงการนิทรรศการภูมิปัญญา พ.ค- ก.ย.63 ๒๐,๐๐๐ ครูณัฐกฤตา บริหารวิชาการ 20,000

๔๒ โครงการรอบรู้รัฐภูมิ พ.ค- ก.ย.63 ๑๐,๐๐๐ ครูฐิติวัฒน์ บริหารวิชาการ 10000

๒๐,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐

๑,๓๓๙,๘๙๐ ๙๐๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๑,๒๑๖,๓๙๐ ๕๖๙,๕๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐

๒,๒๔๐,๘๙๐ ๒,๒๔๐,๘๙๐

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวมงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม



๐

ICT

0

















1.2









ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

    -อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม. 1, ม.4, ปวช.1 พ.ค.-ต.ค.๖3 160,000 ครูศุภนิดา กิจการนักเรียน 160,000

   - ปรับวินัยพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4 และ ปวช1 พ.ค.-ต.ค.๖3 ครูศุภนิดา กิจการนักเรียน

๒ วันใหว้ครู มิ.ย.๖๓ 10,000 ครูศุภนิดา กิจการนักเรียน 10,000

๓  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

   3.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน กพ. 63 ๑,๕๐๐ ครูพลวิสันต์ กิจการนักเรียน ๑,๕๐๐

   3.2 พัฒนาผู้นํานักเรียน พ.ค.-ต.ค.๖3 30,000 ครูพลวิสันต์ กิจการนักเรียน 30,000

   3.3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน(กิจกรรมสภานักเรียน) พ.ค.-ต.ค.๖3 20,000 ครูพลวิสันต์ กิจการนักเรียน 20,000

  3.4 พี่-น้องร้องเพลงสถาบัน พ.ค.-ต.ค.๖3 ๓,๐๐๐ ครูพลวิสันต์ กิจการนักเรียน 3,000     

๔  โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
    4.1 กิจกรรมแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ตลอดปี กิจการนักเรียน
    4.2 วันงดสูบบุหรี่ ตลอดปี 10,000      ครูศุภนิดา กิจการนักเรียน ๑๐,๐๐๐

๕ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเวพติดและอบายมุข

    5.1 โครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว ตลอดปี ครูยุทธนา กิจการนักเรียน

    5.2 กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด พ.ค.63 ๕,๐๐๐ ครูยุทธนา กิจการนักเรียน ๕,๐๐๐

    5.3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอบายมุข พ.ค.63 ๕,๐๐๐ ครูยุทธนา กิจการนักเรียน ๕,๐๐๐

ที โครงการ/กิจกรรม
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖3



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

    5.4 คลีนิคเสมารักษ์ พ.ย.62-มี.ค63 ๕,๐๐๐ ครูยุทธนา กิจการนักเรียน ๕,๐๐๐

    5.5 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดปี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ครูยุทธนา กิจการนักเรียน ๑๐,๐๐๐

   5.6  กิจกรรม To be Number one พ.ย.62-มี.ค63 ๑๐,๐๐๐ ครูสุวรรณา กิจการนักเรียน ๑๐,๐๐๐

5.7  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด พค.-กย.63 ๕,๐๐๐ ครยุทธนา กิจการนักเรียน 5000

๖  โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และวินัย ตลอดปี ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ครูจันทร์เทพ กิจการนักเรียน 35000

๗  โครงการทัศนศึกษานักเรียนทุกระดับชั้น พ.ย-ธค.62 ๔๐๐,๐๐๐ ครูจันทร์เทพ กิจการนักเรียน 400000

๘  โครงการรักสะอาด มารยาทงาม (SMART STUDENT) ตลอดปี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ครูพลวิสันต์ กิจการนักเรียน 10000

๙  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    9.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน พค.-กค.63 50,000      ครูจันทร์เทพ กิจการนักเรียน 50,000    

๔๔๖,๕๐๐ ๓๒๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓๖๙,๕๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐

๑๐ โครงการพัฒนางานวิชาการ

 10.1กิจกรรมแสดงผลผลิตนักเรียน เปิดบ้าน บว. กพ.63 ครูรสสุคนธ์ บริหารวิชาการ

 10.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กพ.63 30,790 ครูรสสุคนธ์ บริหารวิชาการ 30,790

 10.3 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตลอดปี 3,000 ครูเฉลิมพล บริหารวิชาการ 3,000

รวม

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖2

ผู้รับผิดชอบ



 10.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(แข่งทักษะ ธ.ค.62 300,000 ครูรสสุคนธ์ บริหารวิชาการ 300,000

๓๓๓,๗๙๐ ๐ ๐ ๐ ๓๓๓,๗๙๐ ๐ ๐ ๐

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๑๑ โครงการนักเรียนเรียนร่วมและนักเรียนที่ต้องดูแลพิเศษ ตลอดปี ครูณัฐณิชา บริหารวิชาการ

๑๒  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ตลอดปี 15,000 ๑๕,๐๐๐ ครูเสาวณิต กิจการนักเรียน 30000

๑๓  โครงการโรงเรียนในฝัน พ.ย.-ธ.ค.๖2 5,000        ครูอรวรรณ บริหารวิชาการ ๕,๐๐๐

๑๔ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ย.-ธ.ค.๖2 20,000      ครูขนิษฐา กิจการนักเรียน ๒๐,๐๐๐

๑๕  โครงการอนุรักษ์มวยไทย ตลอดปี 5,000        ๕,๐๐๐ ครูปัณณวัตน์ บริหารทั่วไป ๑๐,๐๐๐

๑๖ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ พ.ค.-กย.๖3 ๒๐,๐๐๐ ครูรมิดา กิจการนักเรียน 20,000    

๔๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๐ ๐

๑๗ โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

17.1 ค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ ม.ค.63 ๑๑๕,๐๐๐ ครูเพ็ญยุภา บริหารวิชาการ 115000

        (นักเรียนชั้นม.ต้น  คนละ 50 บาท)

17.2 กิจกรรมส่งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดปี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ครูเพ็ญยุภา บริหารวิชาการ 10000

17.3 กิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร ตลอดปี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครูเพ็ญยุภา บริหารวิชาการ 20000

17.4 วันสําคัญของลูกเสือ(วันวชิราวุช,วันสถาปนาลูกเสือ) ตลอดปี ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ครูเพ็ญยุภา บริหารวิชาการ 15000

รวม

รวม

ที

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2

ผู้รับผิดชอบ



๑๓๗,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๑๘ โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ส.ค..๖3 ๒๐,๐๐๐ ครูพรนิภา บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

๑๙ โครงการรักการอ่าน ส.ค..๖3 20,000 14,000 ครูพรนิภา บริหารวิชาการ 34,000

๒๐,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๒๐ โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
  -วันแห่งความภาคภูมิใจ มี.ค..๖3 ๔๐,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ ๔๐,๐๐๐

๒๑ โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
21.1 ตลาดนัดหลักสูตรโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ธ.ค.62 ๑๐,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 10,000
21.2 แนะแนวโดยศิษย์เก่า ธค.๖2 8,000 ครูทิพย์สุดา บริหารวิชาการ 8,000

๒๒  โครงการโลกกว้างทางการศึกษา
22.1.ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาม.สุรนารี  กค.63 ๑๙,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 19,000

22.2 ตลาดนัดอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มค 63 ๒๐,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 20,000

22.3 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พย.62 ๕,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 5,000

รวม

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบที

รวม

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2



22.4 การศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครูทิพย์สุดา บริหารวิชาการ

22.5 open house วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พย.62 ๔,๘๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 4800

22.6 กิจกรรมการศึกษาต่อและจัดหางานโดยสํานักงานจ.บุรีรัมย์ ๒,๐๐๐ ครูทิพย์สุดา บริหารวิชาการ 2000
22.7 open house วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ มค.63 ๔,๘๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 4800

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๒๓  โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

 23.1 กิจกรรมติวO-net/v-net มค.-กพ.63 ครูจิตย์วาส บริหารวิชาการ

 23.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา(ติว GAT) มค.-กพ.63 ครูจิตย์วาส บริหารวิชาการ

 23.3 กิจกรรมเกลาเม็ดกรวด ตลอดปี ครูจิตย์วาส บริหารวิชาการ

 23.4 กิจกรรมค่ายเพื่อนเตือนเพื่อน YC พ.ค.-ต.ค.๖3 ๒๕,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 25,000

๙๔,๖๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๙๘,๖๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐
๒๔ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนศิลปะ ธ.ค.63 ๑๐,๐๐๐ ครูประสิทธิ์ บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

๒๕ โครงการเตรียมความพร้อมด้านนาฏศิลป์ไทย ธ.ค.63 ๑๕,๐๐๐ ครูยุพิน บริหารวิชาการ ๑๕,๐๐๐

๒๖ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ มิย.63 ๒๐,๐๐๐ ครูธํารงค์ บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

๒๗ โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย มิย.63 ๒๐,๐๐๐ ครูธํารงค์ บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

๒๘ ค่ายปลูกฝันวรรณศิลป์ พ.ค.-ต.ค.๖3 ๒๐,๐๐๐ ครูธํารงค์ บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๘๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

รวม

                               รวม

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖2

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน



๒๙ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงาน
  29.1  เข้าค่ายพัฒนาอาชีพ มี.ค..๖3 ๑๐,๐๐๐ ครูพิทยา บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐
  29.2  ตลาดนัดนักเรียน  ก.พ.63 ๒,๐๐๐ ครูสิรินภา บริหารวิชาการ ๒,๐๐๐

  29.3  กิจกรรมตอบปัญหาด้านการบัญชี ม.ค..๖3 ๕,๐๐๐ ครูพิสมัย บริหารวิชาการ ๕,๐๐๐
  29.4 ค่ายอาสาแก้ปัญหาการเรียน  ก.พ.63 ๑๐,๐๐๐ ครูสุติยะ บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๓๐  โครงการพัฒนาอัจริยภาพนักเรียนด้าน ICT ตลอดปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครูพรพิมล บริหารวิชาการ ๔๐,๐๐๐

๓๑ โครงการคลีนิคคอมพิวเตอร์ ตลอดปี ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ ครูจักรินทร์ บริหารทั่วไป ๑๕,๐๐๐

๓๒ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
 32.1  คลีนิกคณิตศาสตร์ พ.ย.๖2 5,000 ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ 5,000
 32.2  ค่ายคณิตศาสตร์/MathFair พ.ค.-ต.ค.๖3 30,000 ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ 30,000
 32.3 ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พ.ค.-ต.ค.๖3 25,000 ครูศรินพร บริหารวิชาการ 25,000
 32.4 แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ พ.ค.-ต.ค.๖๓ 5,000 ครูศรินพร บริหารวิชาการ 5,000
 32.5  ส่งเสริมอัจณริยภาพ  A -mathและ ซูโดกุ                        พ.ค.-ต.ค.๖3 ๕,๐๐๐ ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ ๕,๐๐๐

รวม ๐ ๕๙,๕๐๐ ๙๒,๕๐๐ ๐ ๐ ๙๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๕,๐๐๐

๓๓ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์

 33.1 เพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการทักษะในสถาบันอื่น ตลอดปี 10000 ๑๐,๐๐๐ ครูพอฤไท บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับผิดชอบที โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖3



 33.2.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ส.ค.๖3 20,000 ครูพอฤไท บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

 33.3 ค่ายวิทยาศาสตร์ ส.ค.๖3 40,000 ครูพอฤไท บริหารวิชาการ ๔๐,๐๐๐

 33.4 กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส.ค..63 ครูพอฤไท บริหารวิชาการ

รวม 0 10,000 70,000 0 0 80,000 0 0 0

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๓๔ กีฬาสีภายใน กค.63 120,000 ครูมนตรี บริหารวิชาการ 120,000

๓๕ กีฬาสหวิทยาเขต ต.ค.- ธ.ค.62 50,000 ครูมนตรี บริหารวิชาการ 50,000

๓๖ ค่ายศักยภาพกีฬาและความเป็นเลิศ ต.ค.- ธ.ค.62 40,000 ครูมนตรี บริหารวิชาการ 40,000

๓๗ กีฬา สพม.๓๒ ต.ค.- ธ.ค.62 ครูมนตรี บริหารวิชาการ

๙๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๓๘ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ

 38.1  กิจกรรมวันคริสต์มาส ธ.ค.62 ๑๐,๐๐๐ ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

 38.2 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ธ.ค..62 3,000       ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๓,๐๐๐

 38.3 กิจกรรม English Camp ธ.ค..62 20,000     ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

 38.4  กิจกรรมChinese camp ธ.ค..62 10,000     ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้รับผิดชอบ

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที



  38.5 กิจกรรม Khmer Camp ธ.ค..62 10,000     ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

  38.6 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านอาเซียน ส.ค.63 ๓๐,๐๐๐ ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๓๐,๐๐๐

  38.7   A word  A week ตลอดปี 5,000       ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๕,๐๐๐

๕๘,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๘๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖2

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖3

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๓๙ โครงการรู้เฟื่องเรื่องกฏหมาย สค.63 ๑๕,๐๐๐ ครูจันทร์เทพ บริหารวิชาการ 15000

๔๐ โครงการวันสําคัญ ตลอดปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครูกิตติ บริหารวิชาการ ๔๐,๐๐๐

๔๑ โครงการนิทรรศการภูมิปัญญา พ.ค- ก.ย.63 ๒๐,๐๐๐ ครูณัฐกฤตา บริหารวิชาการ 20,000

๔๒ โครงการรอบรู้รัฐภูมิ พ.ค- ก.ย.63 ๑๐,๐๐๐ ครูฐิติวัฒน์ บริหารวิชาการ 10000

๒๐,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐

๑,๓๓๙,๘๙๐ ๙๐๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๑,๒๑๖,๓๙๐ ๕๖๙,๕๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐

๒,๒๔๐,๘๙๐ ๒,๒๔๐,๘๙๐

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวมงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖3

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

ภาคเรียนที่
 ๒/๒๕๖1

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖2

งบประมาณ งบประมาณ
๑ ปรับปรุงระบบเครือข่าย ตลอดปี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ครูจักรรินทร์ บริหารวิชาการ

๒  จ้างครูไทยและบุคลากรสนับสนุน  ทุกเดือน ๔๕๐,๐๐๐ ๔๐๕,๙๖๐ ครูลาวัลย์ บริหารวิชาการ

๓  จ้างครูต่างประเทศ(อังกฤษ+กัมพูชา+จีน)     ทุกเดือน ๔๕๖,๐๐๐ ๕๓๘,๐๔๐ ครูลาวัลย์ บริหารวิชาการ

๔  ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ ICT

               
ทุกเดือน ๕๓๓,๐๐๐ ๕๓๓,๐๐๐ ครูจักรรินทร์ บริหารวิชาการ

๕  ค่าสาธารณูปโภค ทุกเดือน ๑๕๔,๒๐๐ ๑๕๔,๒๐๐ ครูอรฤดี งบประมาณ

รวมรายจ่ายงบบํารุงการศึกษา ๑,๖๙๓,๒๐๐ ๑,๗๓๑,๒๐๐
๓,๔๒๔,๔๐๐

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3
รายจ่ายงบบํารุงการศึกษา

ที

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รวมทั้งส้ิน

งานบริหาร
ที่รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖2

ผู้รับผิดชอบ



 
๑๑๐ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖3                โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
 

 
 

ส่วนที่  ๔ 
การกํากับติดตาม  

ประเมินผล และรายงาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑๑ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖3               โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

การกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

  
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจํา ปีงบประมาณ  ๒๕๖3   สามารถเป็นแนวทางนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ี

เป็นรูปธรรม  บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อผู้เรียน บุคลากร สถานศึกษา และชุมชน จึงได้กําหนด
แนวทางในการติดตามประเมินผลดังนี้ 

๑. ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการประจําปี  เพ่ือตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ และประเมินผลการดําเนินโครงการ(สําหรับโครงการท่ีดําเนินแล้ว) โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ 
ดังนี้ 

1.1) ระยะท่ี ๑   ภาคเรียนท่ี ๒ /๒๕๖2 ( ๑ ต.ค.๒๕๖2- ๓๑ มี.ค.๒๕๖3 )   เป็นการ 
           ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ เม่ือส้ินสุดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖2    

1.2) ระยะท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ /๒๕๖3  ( ๑ เม.ย.๒๕๖3- ๓๐ ก.ย.๒๕๖3 ) เป็นการ 
           ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ เม่ือส้ินสุดภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖3 

๒. การประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ เป็นการประเมินผลการดําเนินโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ  

๓. รายงานผลการดําเนินโครงการเม่ือส้ินสุดปีงบประมาณ เพ่ือทบทวนตรวจสอบ ผลสําเร็จ ท่ี
เกิดขึ้นจริง โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนด อันจะนําไปสู่การทบทวน  ปรับปรุง แนวทางแก้ไขให้มี
ความเหมาะสมต่อไป 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 
คณะผู้จัดทํา 

    
ที่ปรึกษา 

๑. นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. นายอัครเดช  หลาบนอก    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
๓. นายรัชตาพร  เสนามาตย์  รองผู้อํานวยการ 
๔. นายดงสุริยา  หนูแสน  รองผู้อํานวยการ 
๕. นางศิรินาถ  กะฐินสี  รองผู้อํานวยการ 
 

คณะดําเนินงาน 

๑. นางทิวา    สมนึกในธรรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๒. นางเรณูนคร   จันทสิงห์  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
๓. นางสาวสิริพร   น่วมจะโป๊ะ เจ้าหน้าท่ีแผนงาน 
๔. นางบารนี     โสภา                   เจ้าหน้าท่ีแผนงาน 

 
 
 
 
 

 
 


