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โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
อําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต   ๓๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 



 
 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ ได้พิจารณา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารแล้ว 

1. เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้ 
- งบวิชาการ     จํานวน   ๕,๓๙๒,๖๑๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ   ๖๒.๒๔ 

- งบด้านบริหาร           จํานวน    ๒,๔๐๔,๙๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๒๗.๗๖ 

- งบสํารองจ่าย  จํานวน   ๘๖๖,๓๙๐     บาท  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐.๐๐ 

2. เห็นชอบให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  นายเฉลิมพล   นิรันดร์ปกรณ ์ ) 
    ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                      โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 



คํานํา 

 
  “โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  นําความเป็นไทยสู่สากล  บนพ้ืนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ในฐานะส่วนราชการได้จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับ แนวนโยบาย แผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๒  จังหวัดบุรีรัมย์ และแผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือให้ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ใช้เป็นกรอบ  ทิศทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ได้อย่างเช่ือมโยง
สัมพันธ์กัน  ซ่ึงได้จากการร่วมคิดร่วมวางแผน  ร่วมดําเนินการของบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  อัน
ประกอบด้วย  ครูทุกคน  ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนศิษย์เก่า  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตัวแทน
ลูกจ้าง  และตัวแทนนักเรียน    ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากทุก ๆ  ฝ่าย 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    ขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจํา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้  ฝ่ายและกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้  จะนําไปใช้ในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพและนําความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเอง  สังคมและประเทศชาติต่อไป 

  

 

 

 

 

 

                                                                            (นายสมเกียรติ   วัฒนากรประสิทธ์ิ) 
                 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่  ๑. บทนํา                        

๑. ความเป็นมา        ๒ 

-  ประวัติโรงเรียน        ๓ 

- รายนามผู้บริหาร       ๔ 

- เกียรติภูมิของโรงเรียน       ๔ 

- ภารกิจสถานศึกษา       ๗ 

- กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของสถานศึกษา    ๙ 

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา     ๑๐ 

- แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน      ๑๓ 

- รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ๑๔ 

- สัญลักษณ์ คติพจน์   สี  ประจําโรงเรียน     ๑๕ 
๒. สภาพทั่วไป         

         -  ตําแหน่งท่ีตั้ง  สภาพพ้ืนท่ี      ๑๗ 
         -  เขตบริการของโรงเรียน       ๑๗ 

                    -  การปกครอง        ๑๘ 
     ๓. สภาพปัจจุบัน         

                    - ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา       ๒๑ 
    -  ข้อมูลการจัดช้ันเรียน/ข้อมูลนักเรียน     ๒๖ 
    -  ข้อมูลอาคารเรียน       ๒7 
    -  การติดต่อสถานศึกษา       ๓0 

     ๔. ผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา      
    - บริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา)     ๓3 
    - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   ๓4 
    - รายช่ือนักเรียนท่ีสอบเข้าเรียนต่อในสถาบันต่างๆ    ๓6 
    - ผลงานดีเด่นประจําปีงบประมาณ ๒๕60     ๔1   

ส่วนที่ ๒  กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
         -  จุดเน้นและแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา   ๖3 
         -  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓)  69   

    -  นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ๗2 
   ปีงบประมาณ ๒๕๖1 
   -  นโยบายการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 78 
   -  การบริหารงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    79 
   -  มาตรฐานการศึกษาระดับโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   81 
   -  ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ     8๒ 
 
 



หน้า 

ส่วนที่ ๓  รายละเอียด  งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
- สรุปงบประมาณรายได้-รายจ่ายของสถานศึกษา                       8๔ 
- รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๑    8๗ 
จําแนกตามกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- รายละเอียดงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว รายจ่ายด้านบริหารจัดการท่ัวไป          97 
- รายละเอียดงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน ๑๐0 
- รายละเอียดงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ๑04 
- รายละเอียดงบบํารุงการศึกษา      ๑๑1 
- รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๑    ๑๑2 
จําแนกตามประเภทงบประมาณ และรายจ่าย 
     

      ส่วนที่ ๔ การกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน              
การกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน     ๑๓๓ 
     

      ภาคผนวก          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
เร่ือง แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  

........................................................................ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้ร่วมพิจารณาการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑   ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีมติเห็นชอบให้โรงเรียน
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ได ้

 

 ประกาศ  ณ วันท่ี  ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 

 

                                                                                         

 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

            ( นายสมเกียรติ      วัฒนากรประสิทธิ์ ) 
      เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

 (  นายเฉลิมพล   นิรันดร์ปกรณ ์ ) 
   ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                       โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 



 

             

 

๑     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๑ 

บทนํา 



 

             

 

๒     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑. ความเป็นมา 



 

             

 

๓     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมมีพ้ืนท่ี ๙๐  ไร่  
๑  งาน ๕๓  ตารางวา ตั้งอยู่ท่ี๑๔๔  ตําบลปราสาท  อําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์    เปิดทําการ
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เม่ือวันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๕  มีนักเรียนหญิง  ๑๗  คน  นักเรียน
ชาย  ๓๒  คน รวม  ๔๙  คน  โดยใช้   อาคารเรียนโรงเรียนประชาบาล(โรงเรียนบ้านกรวด)เป็นสถานท่ี
เรียนช่ัวคราว  และมีนายรบ   เยียรพันธ์  ผู้ช่วยศึกษาธิการอําเภอบ้านกรวดรักษาการในตําแหน่งครูใหญ่  
การจัดตั้งโรงเรียนคร้ังนี้อยู่ภายใต้การดําเนินการของ  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  โรงเรียนย้ายไปสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๓๒   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
          ปัจจุบัน นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์   ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีพ้ืนที่บริเวณทั้งหมด   ๙๐ ไร่   ๑ งาน  ๕๓ ตารางวา 
  ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะท่ีดินเอกชน 
  ทิศใต้  ติดท่ีดินเอกชนและถนนสาธารณะ 
  ทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวันตก ติดโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 
 
 



 

             

 

๔     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียน (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ปัจจุบัน) 

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  -    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 



 

             

 

๕     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

        โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนโครงการ
อนุรักษ์พันธ์ุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียน  จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์มวยไทย โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
         โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

                 โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
           โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
                        โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย ์
ปีการศึกษา ๒๕๕๔    โรงเรียน  ชนะเลิศโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับ 
เขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเขต 32 
                     โรงเรียน  ชนะเลิศโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดบุรีรัมย์   
            โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม โครงการธนาคารขยะ 
รีไซเคิลในโรงเรียน 
          โรงเรียนได้เข้ารอบ๑ ใน ๒๐ โรงเรียนท่ัวประเทศโครงการลด 
เมืองร้อนด้วยมือเรา ปีท่ี ๗ 
            โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดรักการอ่านระดับดีเยี่ยม  

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 
   โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม โครงการขยะรีไซเคิล ใน
โรงเรียนจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   โรงเรียน  ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริต 
   โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกองเชียร์ ระดับจังหวัด ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียน มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  
   โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ 
   โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ มวยไทยสมัครเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖       โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการ 
อนุรักษ์พันธ์ุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
   โรงเรียนได้รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ระดับดีเยี่ยม จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 
   โรงเรียนได้รับรางวัลท่ี ๓ การแข่งขันมาร์ชช่ิงความดีเพ่ือสร้างความดีพ้ืนฐาน
สากล ๕ ประการ ระดับชาติ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์การค้าแฟช่ันไอร์แลนด์ 
   โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ รับ
โล่พระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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   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 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี๒๕๕๘ 
   โรงเรียนได้รับการเชิดชูเกียรติสถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.72 
   โรงเรียนได้รับการเชิดชูเกียรติสถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.25
ระดับประเทศ และโล่รางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2558 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ โรงเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ “โรงเรียนสุจริตพระราชทานด้าน
ความโปร่งใส 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 
“ใต้ร่มมหาวชิราบารมี   
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ภารกิจสถานศึกษา 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

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

๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔(๒) มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้
ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือ
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมี
อํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการ รวมท้ังนโยบายและ 
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการ 

๒. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแล
บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานท่ีและทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษา
หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ 

๓. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการท่ัวไป รวมท้ังการ
จัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ
ตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามท่ี
ได้รับมอบอํานาจจัดทํารายงานประจําปี 
เก่ียวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๔. อํานาจหน้าท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

๕. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
รวมท้ังงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมายสถานศึกษาและส่วนราชการตา
มาตรา ๓๔(๒) จะให้มีรองผู้อํานวย หรือรองส่วนราชการรองจาก
ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 



 

             

 

๘     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มาตรา เนื้อหาสาระ 
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 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี ้
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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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

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

   ท้ังนี้  ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
  ๑.จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
ฯลฯ 

 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (External environment) 
ตามแบบ STEP  มีโอกาส(Opportunity) และอุปสรรค(Treat)   ดังนี้ 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด O(+) T(-) 
๑. ด้านสังคม
และวัฒนธรรม 
(Social & 
Cultural)  

๑. ชุมชนมีความเช่ือม่ันและศรัทธาโรงเรียน จึงให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒. ในชุมชนมีแหล่งอบายมุขและสถานท่ี ท่ีนักเรียนไปม่ัวสุมทําให้มี
ปัญหาทางด้านการเรียน และมีพฤติกรรมท่ีไม่พ่ึงประสงค์ 
๓. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
๔. ผู้ปกครองบางส่วนขาดการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและประสานงาน
กับโรงเรียนในทุกด้าน ทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พ่ึงประสงค์ 
๕. ชุมชนมีส่ือและค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม มีผลกระทบต่อการพัฒนา
นักเรียนท้ังในด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
๖. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นยุคปฏิรูปการเรียนรู้ ทําให้มีผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
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๒. ด้าน
เทคโนโลยี 
(Technology) 

๑. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
๒. เทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้พรมแดนทําให้นักเรียนเกิดการ
เลียนแบบ มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน และค่านิยมในการบริโภคท่ี
ไม่เหมาะสม 

�  

� 

๓. ด้านสภาพ
เศรษฐกิจ 
(Economics) 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒. นักเรียนยังขาดวินัยในการใช้เงิน มีผลให้ใช้จ่ายไม่ประหยัด  

�  
 
 



 

             

 

๑๑     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด O(+) T(-) 
 ๓. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน มีผลต่อการสนับสนุน

นักเรียนได้ไม่เต็มท่ี 
 � 

๔. ด้าน
การเมืองและ
กฎหมาย 
(Political & 
Legal) 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลทําให้โรงเรียนส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
๒. โรงเรียนเป็นนิติบุคคลทําให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓. ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๔. การเปล่ียนคณะรัฐบาล ส่งผลต่อความเช่ือม่ันด้านนโยบายการศึกษา
ของโรงเรียน 

� 
 

� 
� 
 

� 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             

 

๑๒     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) ตามแบบ ๒S ๔M 
มีจุดแข็ง(Strengths)และจุดอ่อน(Weakness)  ดังนี้ 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด S(+) W(-) 
๑.ด้านโครงสร้าง
และนโยบายการ
บริหาร 
(Structure & 
Policy) 
 
 

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

� 
 

� 
 

 
 
 
 

� 

๒. ด้านการ
บริการและ
ผลผลิต 
(Service & 
Products) 

๑. การบริการด้านสาธารณูปโภคเช่น น้ําดื่ม  ท่ีนั่งในโรงอาหาร ไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
๒. โรงเรียนมีมาตรการท่ีชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค์ 
๓. นักเรียนส่วนมากใช้จ่ายและบริโภคสินค้าท่ีไม่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตในวัยเรียน 
๔. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบางส่วนไม่เพียงพอในการให้บริการ จึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียน 
๕. นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและทันสมัย ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนดไว้ 
๖.นักเรียนบางส่วนขาดระเบียบวินัย  การปฏิบัติตัวท่ีดีในสังคมและ
ขาดความรู้ด้านวัฒนธรรม 

 
 

� 
 

� 
 
 
 
 

� 
 

� 
 

� 
 
 

� 
 
 
 
 

๓. ด้านครูและ
บุคลากร(Man) 

๑. ครูส่วนมากมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง รับผิดชอบสูง 
เป็นครูมืออาชีพ ทําให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
๒. ครูบางส่วนขาดการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ทําให้นักเรียนมีภาระงานและค่าใช้จ่ายมาก 
๓. ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรมีการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกังศักยภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
๔. ครูบางส่วน   ขาดการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

� 
 

 
 

� 
 

� 
 

� 



 

             

 

๑๓     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

ปัจจัย ประเด็นตัวช้ีวัด S(+) W(-) 
๔. ด้านการเงิน
(Money) 

๑. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการระดมทรัพยากร 
ทําให้มีงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ สะดวกรวดเร็วทําให้บุคลากรมี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
๓. การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
บางอย่าง ขาดความคล่องตัว ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน 
๔. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปี 

� 
 

� 
 
 
 
 

� 

 
 
 
 

� 
 
 

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) หมดอายุ
การใช้งาน ทําให้การพัฒนาการเรียนการสอนไม่เต็มศักยภาพ 

� 
 
 
 
 

� 

 
 

� 
 

� 
 
 

� 
 

๖. ด้านการ
บริหารจัดการ 
(Management) 

๑.โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนน้อย 
๒. โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการ
บริหารน้อย 
๓. โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการได้ครอบคลุมตามนโยบายของ
โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. การมอบหมายงาน กระจายงานให้กับบุคลากรยังไม่ท่ัวถึง ทําให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า 
๕. การกํากับติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ดําเนินการขาดความต่อเนื่อง 

 
 

� 
 
 
 

� 
 

� 
 
 
 

� 
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๑๓     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

 

 

 

          

 

                                                                                                                                                                   

หัวหน้างานวิชาการ ๑ หัวหน้างานวิชาการ ๒ หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้างานการเงินและพัสดุ หัวหน้างานบุคคล หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย หัวหน้างานกิจการนักเรียน หัวหน้างานบริหารอาคารสถานที่ฯ 

๑. งานพัฒนาหลักสูตร 
๒. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. งานจัดการเรียนการสอน 
๔. งานทะเบียนวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 
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 
๒. งานเจ้าหน้าที่แผนงาน
ประจํา 
   ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๓. งานจัดองค์กร  
๔. งานคํานวณต้นทุนผลผลิต 
๕. งานควบคุมภายใน 
๖. งานจัดของบประมาณ 
๗. การประเมินผลการ
ดําเนินงานนโยบายและ
แผนงาน 
 

๙. งานบริหารการเงิน 
๑๐. งานบริหารบัญชี 
๑๑. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
๑๒. งานเจ้าหน้าที่พัสดุประจํา
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. งานเบิกจ่ายงบประมาณ 
๖. งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
๗. งานสวัสดิการสําหรับครู
บุคลากรและนักเรียน 
๘. งานสหกรณ์โรงเรียน 
๙.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 
๑๐. การประเมินผลการ
ดําเนินงานการเงินและพัสดุ 
 
 
 

๑. งานบริหารบุคคล 
๒. หัวทะเบียน/สถิติข้าราชการ
ครู 
๓. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๔. งานพิธีการและบุคลากร
สัมพันธ์ 
๕. งานรักษาความปลอดภัย 
๖. งานพยาบาล 
๗. งานวิทยุสื่อสารโรงเรียน 
๘. งานพัฒนาบุคลากร 
๙. การประเมินผลการ
ดําเนินงานบุคคล 
 
 

๑๐. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและประสาน
องค์กรเครือข่าย 
๒. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและสมาคมผู้ปกครองฯ 
๓. งานบ้านพักครูและบุคลากร 
๔. การประเมินผลการดําเนินงาน
ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 

๑. งานวางแผนกิจการนักเรียน 
๒. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๓. งานคุณลักษณะอังพึงประสงค์  
๔. งานธนาคารความดี 
๕. งานสารวัตรนักเรียนและ
ระเบียบวินัยจราจร 
๖. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๗. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
๘. งานระดับชั้น 
๙. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เอสด์และเพศศึกษา 
๑๐. งานพัสดุฝ่าย 
๑๑. การประเมินผลการ
ดําเนินงานกิจการนักเรียน 
 
 

๑๑. งานบริงานอาคารสถานที่และ
นักการภารโรง 
๑๒. งานศูนย์อาหารและโภชนาการ 
๑๓. งานเวรพื้นที่บริการ 
๑๔. งานจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 
 ๑๕. งานยานพาหนะ 
๑๖. การประเมินผลการดําเนินงาน
บริหารอาคารสถานที่ 
 

แผนภมูิการบริหารงานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศกึษาขั �นพื �นฐาน 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบคุคล การบริหารงานทั�วไป 

ผู้ อํานวยการ 

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

สํานกังานเลขานกุารฯ งานเลขานกุารฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

งานเลขานกุารฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

งานเลขานกุารฝ่ายบริหารงานบคุคล 

งานเลขานกุารฝ่ายบริหารงานทั�วไป 

๑. โครงการธนาคารโรงเรียน        ๖. โครงการศนูย์อนรุักษ์มวยไทยและนวดแผน 

๒. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล     ๗. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
๓. โครงการสถานศึกษาพอเพียง     ๘. โครงการสวนยางพาราเฉลิมพระเกียรติ ๔. โครงการพิพิธภณัฑ์             ๙. โครงการโรงเรียนสุจริต 

๕. โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

งานโครงการพิเศษ 
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รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ช่ือ   -  สกุล ผู้แทนจาก ตําแหน่ง 
๑. นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์ 
๒. ร.ต.ต.สมศักดิ์ มารังกูล 
๓. นายเทพ  หลอมประโคน 
๔. นายจินดา  จงประโคน 
๕. นายสรศักดิ์  เด็จประโคน 
๖. นายธเรศ   ศรีประดู่ 
๗. นายพงษ์สิทธ์ิ  ศิริมาศสกุล 
๘. นายประเวทร์  สุทธิประภา 
๙. นายทิวา     สมนึกในธรรม 
๑๐. นายมนูญ  ธรรมโกศล 
๑๑. นางถนอม  เอมโคกสูง 
๑๒. นายธนพล  กุลเพชรโชติ 
๑๓. พระอาจารย์ปลัดสมบูรณ์ สุมังคโล 
๑๔. พระครูสุนทรกิจวิจารณ์ 
๑๕. นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ   
๑๖. นายชูศักดิ์  หอยสังข์ 

 

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

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

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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สัญลักษณ์ประจําโรงเรียน 
-    วงกลมรอบนอก นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา ความ

กตัญญูเป็นเคร่ืองหมายของคนดี  
- รูปปราสาท หมายถึง บ้านกรวดเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ

สมัยขอม มีปราสาทมากมาย 
- ลานหินตัดหน้าปราสาท หมายถึงแหล่งหินตัดบ้านสายตรี ๓ 

อําเภอบ้านกรวด 
- เครื่องเคลือบดินเผาพันปีของอําเภอบ้านกรวด 
- รัศมี หมายถึง ความฉลาดเฉลียว เจริญรุ่งเรือง 

 

คติธรรมประจําโรงเรียน  นิมิตต ํสาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา ความกตญัญู

กตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี  

 

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. สภาพท่ัวไป 
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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 
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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 
 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 
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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 
 

 

 

 

 

 

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  และแหล่งท่องเที่ยว 
       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 
� สาระเพ่ิมเติมท่ีจัดให้   



 

 

 

๒๒     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

� คือ      
ม.๑   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.๒   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.๓   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
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 
ม.๕   ภาษาอังกฤษ 
ม.๖  ภาษาอังกฤษ  ,  ภาษาจีนกลาง 
 

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 



 

 

 

๒๓     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

� 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 
ม.๕   ภาษาอังกฤษ 
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  

� 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 

 
 
 



 

 

 

๒๔     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

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 – ๐๘.2๐ น.     ประกอบพิธีเคารพธงชาติ/แจ้งข่าวสาร/ครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน 
  ๐๘.2๐ – ๐๙.๒๐ น.      คาบเรียนท่ี  ๑ 
  ๐๙.๒0 – ๑๐.20 น.      คาบเรียนท่ี  ๒ 
  ๑๐.๒๐ – ๑๑.2๐ น.      คาบเรียนท่ี  ๓ 
  ๑๑.20 – ๑๒.20 น.      คาบเรียนท่ี  ๔ 
  ๑๒.20 – ๑๓.20 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  ๑๓.2๐ – ๑4.20 น.      คาบเรียนท่ี  ๖ 
  14.20 – ๑5.20 น.      คาบเรียนท่ี  ๗ 
  ๑5.20 – ๑6.20 น.      คาบเรียนท่ี  ๘ 
  ๑6.20 – ๑7.๒0 น.      คาบเรียนท่ี  ๙ 
  หมายเหตุ :  เม่ือหมดเวลาเรียนในแต่ละคาบ  จะมีสัญญาณกร่ิงบอกเวลา 
 
ขนาดของสถานศึกษา – แผนช้ันเรียน 
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่แบบสหศึกษา  
 นักเรียนไป - กลับ 
 เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึง  มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
 มีจํานวนห้องเรียนท้ังหมด  ๖๕  ห้องเรียน 
 มีแผนช้ันเรียนเป็น  ๑๐-๑๐-๑๐/๑๐-๑๐-๑๐  (จัดจริง  ๑๐-๙-๙/๑๒-๑๒-๑๐) 
 มีแผนช้ันเรียน ปวช.  ๓ ห้องเรียน    จัดเป็น  ๑/๑/๑ 
ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 -  มีนักเรียนท้ังหมด  ๒,๓74 คน  (๑๐ มิ.ย. ๒๕60) 
  -  แบ่งเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษา  ๒,๒๗๕  คน 
 -   ระดับช้ัน ปวช.               ๙๙  คน 
 
 



 

 

 

๒๕     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

 
ข้อมูลการจัดช้ันเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๔๔ – ๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
ระดับช้ัน 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ รวม 
๒๕๔๔ ๗ ๗ ๖ ๘ ๘ ๘ - - - ๔๔ 
๒๕๔๕ ๗ ๗ ๖ ๘ ๘ ๘ - - - ๔๔ 
๒๕๔๖ ๘ ๗ ๖ ๘ ๗ ๖ - - - ๔๒ 
๒๕๔๗ ๑๐ ๘ ๖ ๕ ๗ ๗ - - - ๔๓ 
๒๕๔๘ ๑๑ ๑๐ ๗ ๘ ๕ ๗ - - - ๔๘ 
๒๕๔๙ ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๕ - - - ๔๙ 
๒๕๕๐ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑๐ ๘ ๗ - - - ๕๔ 
๒๕๕๑ ๑๐ ๙ ๙ ๘ ๑๐ ๘ ๑ - - ๕๕ 
๒๕๕๒ ๑๒ ๙ ๙ ๑๑ ๘ ๑๐ ๑ ๑ - ๖๑ 
๒๕๕๓ ๑๒ ๑๑ ๙ ๑๐ ๑๐ ๘ ๒ ๑ ๑ ๖๔ 
๒๕๕๔ ๙ ๑๑ ๑๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒ ๒ ๑ ๖๖ 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๖     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

 ข้อมูลจํานวนนักเรียนประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (10 มิถุนายน ๒๕๖๐) 

จํานวนนักเรียนประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ (10 มิถุนายน ๒๕๖๐) 
 

ช้ัน 
 

จํานวนห้อง 
เพศ  

รวม ชาย หญิง 
ม.๑ ๑๔ ๒๓๓ 22๘ 461 
ม.๒ 11 161 216 377 

ม.๓ ๑๐ ๑67 186 ๓53 
รวม ๓5 ๕61 630 ๑,191 
ม.๔ ๑๐ ๑74 211 385 
ม.๕ ๑1 129 ๒17 346 
ม.๖ ๑๒ ๑43 ๒10 ๓53 
รวม 33 446 638 ๑,084 
ปวช.๑ ๑ 24 ๒0 44 
ปวช.๒ ๑ 5 25 30 
ปวช.๓ ๑ 8 17 25 
รวม ๓ 37 62 99 

รวมทั้งหมด 71 1,044 1,330 2,374 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงจํานวนห้องต่างๆ  ในแต่ละอาคารเรียน 
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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 

 
 
 
 

 -ห้องเรียนคอมฯ ๑ 
-ห้องเรียนคอมฯ ๒ 
-ห้องเรียนคอมฯ ๓ 
-ห้องประชุมโอบก 

นร. ๑๐ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รวม   ๑๐ 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  
ชั้น  ๔ 
 

- ๗ -ห้องประชุมโอบก 
-ห้องคอมฯ ๔ 
-ห้องศูนย์คอมฯ 
-ห้องเรียนคอมฯ ๕ 
 

คร ู ๒ 
นร. ๑๐ 

 

รวม ๑ ๗ ๔ ๑๒  
อาคาร ๕ 
ชั้น  ๑ 

 
 

 - ห้องคอมพิวเตอร์ 
   ๒  ห้อง 
- ห้องสภานักเรียน 

หญิง ๕ 
ชาย ๕ 

 
 
 
 
 
 

อาคาร ๕ 
ชั้น  ๑ 

  -  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
-  ห้องเรียนคณุภาพ ๒ ห้อง 

หญิง ๕ 
ชาย ๕ 

 

ชั้น  ๒ 
 

 ๗  หญิง ๕         
ชาย ๕ 

 

ชั้น  ๓ คณิตศาสตร ์ ๗    
รวม ๑ ๑๔ ๖ ๒๐  

อาคารคหกรรม   -ห้องคหกรรม 
-ห้องช่าง 

  

อาคารอุตสาหกรรม   -ห้องมัลติมีเดีย 
-ห้องเซรามิก 

  

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

  -ห้องแนะแนว   

ชั้น ๒  8  นร.หญิง4 
นร.ชาย4 
ครู 2 

 

ชั้น 3 วิทยาศาสตร ์ ๕ -ห้องอุปกรณ์ 
-ห้องปฏิบัติการทางวิทย ์

  

ชั้น 4  8    
รวม 1 ๒๑ ๒   
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ห้องปฏิบัติการจํานวน  ๒๕  ห้อง  ดังนี้ 
 -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จํานวน  ๑  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 
 -  ห้องปฏิบัติการสืบค้นอินเตอร์เนต  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 
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โทรศัพท์ภายใน 
ห้อง เบอร์โทรฯ ห้อง เบอร์โทรฯ 
ห้องฝ่ายอํานวยการ ๑๐๑ ห้องมัลติมีเดียการงานอาชีพฯ ๑๑๗ 
ห้องผู้อํานวยการ  ๑๐๒ ห้องเซรามิก  ๑๑๘ 
ห้องฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  ๑๐๓ ห้องโสตฯ +ประชาสัมพันธ์ ๑๑๙ 
ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล ๑๐๔ ห้องดนตรี ๑๒๐ 
ห้องฝ่ายวิชาการ  ๑๐๕ ห้องกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ๑๒๑ 
ห้องทะเบียนวัดผล ๑๐๖ ห้องนาฏศิลป์ ๑๒๒ 
ห้องแนะแนว  ๑๐๗ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  ๑๒๓ 
ห้องพัสดุและแผนงาน ๑๐๘ ห้องศิลปะ ๑๒๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑๐๙ ห้องเกษตร ๑๒๕ 
ห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ๑๑๐ ห้องกลุ่มสาระฯพลานามัย ๑๒๖ 
ห้องกลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์ฯ ๑๑๑ ป้อมยาม ๑๒๗ 
ห้องสัมมนา ๑๑๒ หอประชุม ๑๒๘ 
ห้องสมุด ๑๑๓ ห้องพิพิธภัณฑ์  ๑๒๙ 
ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๑๔ ห้องสหกรณ์ ๑๓๐ 

ห้องวัฒนธรรม ๑๑๕ ธนาคารโรงเรียน  ๑๓๑ 
ห้องคหกรรม ๑๑๖ กิจการนักเรียน ๑๓๒ 

   
๓.  เว็ปไซต์โรงเรียน   Http://www.bv.ac.th , E- mail :  bv_data@hotmail.com  
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๔. ผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 



 

 

๓๓     แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     

 

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  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็น 

   �  

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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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๔59 
ฉบับที่ ๔-ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน 

รหัสโรงเรียน ๑๐๓๑๐๒๒๐๑๐   ชื่อโรงเรียน     บ้านกรวดวิทยาคาร 
สังกัด      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จังหวัด บุรีรัมย์      

ขนาดโรงเรียน ใหญ่พิเศษ  ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง 
 

รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา  0.00-
10.00 

10.01-
20.00 

20.01-
30.00 

30.01-
40.00 

40.01-
50.00 

50.01-
60.00 

60.01-
70.00 

70.01-
80.00 

80.01-
90.00 

90.01-
99.99 

100.00 รวม 

91 ภาษาไทย จํานวน 0 4 33 66 88 67 24 0 0 0 0 282 
ร้อยละ 0.000 1.418 11.702 23.404 31.206 23.759 8.511 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 

92 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จํานวน 0 1 18 67 104 71 20 1 0 0 0 282 
ร้อยละ 0.000 0.355 6.383 23.759 36.879 25.177 7.092 0.355 0.000 0.000 0.000 100.00 

93 ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 45 154 76 6 0 0 0 0 0 0 282 
ร้อยละ 0.355 15.957 54.610 26.950 2.128 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 

94 คณิตศาสตร์ จํานวน 22 81 99 60 13 6 1 0 0 0 0 282 
ร้อยละ 7.801 28.723 35.106 21.277 4.610 2.128 0.355 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 

95 วิทยาศาสตร์ จํานวน 0 13 85 128 50 5 0 0 0 0 0 281 
ร้อยละ 0.000 4.626 30.249 45.552 17.794 1.779 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๔59 
ฉบับที่ ๔-ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน 

รหัสโรงเรียน ๑๐๓๑๐๒๒๐๑๐ ชื่อโรงเรียน   บ้านกรวดวิทยาคาร 
สังกัด      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัด บุรีรัมย์ 

ขนาดโรงเรียน ใหญ่พิเศษ  ที่ตั้งโรงเรียน นอกเมือง 
 
รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา  0.00-
10.00 

10.01-
20.00 

20.01-
30.00 

30.01-
40.00 

40.01-
50.00 

50.01-
60.00 

60.01-
70.00 

70.01-
80.00 

80.01-
90.00 

90.01-
99.99 

100.00 รวม 

01 ภาษาไทย จํานวน 0 12 29 63 90 81 50 12 1 0 0 338 
ร้อยละ 0.000 3.550 8.580 18.639 26.627 23.964 14.793 3.550 0.296 0.000 0.000 100.00 

02 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จํานวน 0 14 105 174 42 3 0 0 0 0 0 338 
ร้อยละ 0.000 4.142 31.065 51.479 12.426 0.888 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 

03 ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 103 212 18 4 0 0 0 0 0 0 338 
ร้อยละ 0.296 30.473 62.722 5.325 1.185 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 

04 คณิตศาสตร์ จํานวน 35 179 103 19 2 0 0 0 0 0 0 338 
ร้อยละ 10.355 52.959 30.473 5.621 0.592 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 

05 วิทยาศาสตร์ จํานวน 0 24 174 117 22 1 0 0 0 0 0 338 
ร้อยละ 0.000 7.101 51.479 6.509 0.296 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

1. นายจิรวัฒน์    ชัยหลาก   คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก 
2. นายธวัชชัย     บูรณะกิติ   คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 
3. นายยงยุทธ     หาญคําวงศ์   คณะครุศาสตร์ สาขาสังคม 
4. นายวีรศักดิ์     นาเมืองรักษ์  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด 
5. นายหรัณย์     ศิริบูรณ์        คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 
6. นางสาวคีตภัทร    ยงปัญญา คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก 
7. นางสาวณัฐพร   ชาติดี  คณะครุศาสตร์ สาขาวิทย์ท่ัวไป 
8. นางสาวภัทรียา  เสาเปรีย  คณะครุศาสตร์ สาขาวิทย์ท่ัวไป 
9. นางสาววรกานต์  เท่ียงศิริวัฒนา คณะครุศาสตร์ สาขาวิทย์ท่ัวไป 
10. นางสาวศิริพร   การงานดี คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 
11. นางสาวสุภัทสรณ์  แจ่มใส  คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 
12. นายปิยะพนธ์  รักวินัย  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเมืองการบริหาร 
13. นางสาวกัญญารัตน์ บาลโสง  คณะสาธารณะสุขศาสตร์ 
14. นางสาวณัฏฐิยา  สนใจ  คณะวิทยาศาสตร์ 
15. นายกฤษณพงษ์  หนองบัว สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
16. นายวิชชากร  อ่อนเรือง สาขาสถิติ 
17. นายอนุวัฒน์  ศรีทอน  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา 
18. นางสาวกัญญารัตน์ นรสิงห์  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 
19. นางสาวจรินทร์ดา ตัวอย่าง  สาขาธุรกิจอังกฤษ 
20. นางสาวณัฐสุดา  สาระอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 
21. นางสาวเบญจวรรณ สุขสงวน  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
22. นางสาวพรพิมล  กลมประโคน คณะสาธารณะสุขศาสตร์ 
23. นางสาววราภรณ์  ก่ิงจันทร์  คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกษ 
24. นางสาวัลณ์วิญากร โคตประโคน สาขาการเงินการธนาคาร 
25. นางสาวศรัณรัตน์  รัตนาลัย  สาขาพัฒนาสังคม 
26. นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 
27. นางสาวสุชาดา  กันนุลา  สาขาบรรณารักษ์ 
28. นางสาวสุธิดา  เขตพลกรัง สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
29. นางสาวสุนิสา  เงินนวล  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 

รายช่ือนักเรียนสอบติดสถาบันต่างๆ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

30. นางสาวอาทิตยา  ม่ิงพฤกศ์ สาขาสถิติประยุกต์ 
31. นางสาวณัฐิดา  ศาลางาม สาขาอังกฤษธุรกิจ 
32. นางสาวธิดารัตน์  เกตุวิสัย  สาขาการเงินการธนาคาร 
33. นางสาวธวินนท์   สุขล้วน  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
34. นายฉัตรมงคล  ไกรอํ่า  คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง 
35. นายชนาธิป  วาสะรัมย์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
36. นายวสันต์  วิเศษเนตร คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
37. นางสาวเพ็ญนภา  นาคประโคน คณะการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
38. นางวัลลภาภรณ์  แจ้งประโคน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์   

และสารสนเทศ 
39. นางสาวสุชาวด ี  นามวิชัย  คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
40. นางสาวสุทธิดา  มีอ่อง  คณะการจัดการ สาขาวิชาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
41. นายนพรุจ  โทสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
42. นายศักดิ์กรี  กลมประโคน คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
43. นางสาวกัญญาวีร์  ละอองเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
44. นางสาวขนิษฐา  ศิลาเลิศ  คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
45. นางสาวจิราวรรณ ดูให้ดี  คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 
46. นาสาวนิตยา   ลายประโคน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
47. นางสาวม่ิงขวัญ  แสงเพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี 
48. นางสาววนชพร  สุนประโคน คณะศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาการท่องเท่ียวการโรงแรม 
49. นางสาวศิริวรรณ  วงษ์ตรี  คณะสาธารณะสุขชุมชน 
50. นางสาวสกาวรัตน์ ตนประโคน คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ 
51. นางสาวณัฐกานต์  ชีวารัมย์  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
52. นางสาวเบญจมาภรณ์ มณีงาม  สาขาประมง 
53. นางสาวปนัดดา  สีสลับ  สาขาการเงินการธนาคาร 
54. นายกัมปนาถ  จานจะโปะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
55. นายเกียรติศักดิ์  เรืองประโคน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
56. นายยศกร  คําเบ้า  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
57. นางสาวกมลชนก  รักพรหม คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

58. นายพงศ์พันเพชร  งามแสง  สาขาส่ือสารมวลชน 
59. นายนรงค์ฤทธ์ิ  จันทา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
60. นายนรินทร์  ตีคลี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
61. นางสาวภัทรพร  รํามะนา  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
62. นายยศพล  ดวงนภา  คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก 

สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ 

1. นายกฤตเมธ  แก้วสังข์  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย 
2. นายธนาธิป  สายโสภา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย 
3. นางสาวนวล  สีเนือน  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย 

วิทยาลัยอีเทค 

1. นายจิตกร  สหะเดช  3ม. 
2. นายภานุพงษ์  ฉลวย  3ม. 
3. นางสาวศิริรัตน์  โนนน้อย 3ม. เซนทรัล 
4. นายฐิติรัตน์  ชวนชม  3ม. 

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 

1. นายสิทธิชัย  แฮะประโคน  
2. นายณัฐพงศ์  พิประโคน 
3. นายสุทธิรักษ์  พิประโคน 
4. นางสาวพรทิพย์  บุญทัน 
5. นาสาวศศิธร  ชนะสงคราม 

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 

1. นางสาววันเพ็ญ  จันทร์แก้ว ธุรกิจการบิน 
2. นางสาวพิจิตรา   ภูชฎา  การค้าสมัยใหม่ 
3. นางสาวรชนีกร  ตรากลาง ธุรกิจอาหาร 
4. นางสาวอมรรัตน์  เท่ียงทัศน์ ธุรกิจอาหาร 
5. นางสาวพิชญา  คุณมาศ  บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลลัยอุบลราชธานี 

1. นางสาวปวีณา  พุทธรักษ์ คณะนิติศาสตร์ 
2. นางสาวสุดารัตน์  เยื้อใย  คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. นายภานุพงษ์  แสนดี  คณะวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
2. นางสาวกฤตพร  อ่อนเรือง คณะการบัญชี 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3. นางสาว จันจิรา       สรารัมย์  การจัดการส่ิงแวดล้อม 
4. นางสาวปาริฉัตร์  เติดประโคน สาขาจุลชีววิทยา 
5. นางสาววรดา  สุวรรณชาลี การจัดการส่ิงแวดล้อม 
6. นางสาวสมฤทัย  แสวงสุข  คณะบัญชี 
7. นายสุรพงษ์  แก้วโลมา วิทยาลัยดุริยางคสิลป์ 
8. นางสาวรุ่งนภา  ทรัพย์ประโคน การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

1. นายปวริศ  หลุนบูชา มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

2. นายภูวนัย  นุชเวช  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 

3. นายอนุวัฒน์  ศรีทอน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
สาขาวิชาการบัญชี 

4. นางสาวปนิดา  ท่าประโคน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 

5. นางสาวณัฐสุดา  สาระอิน ทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
อาหาร-โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร 

6. นางสาวกัญญารัตน์ นรสิงห์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
อาหาร-โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร 

7. นางสาวพัชริดา  โยวะราช มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะวิศวกรรมสาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

8. นางสาวดลพร  ท่าประโคน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริบาล สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

9. นางสาวณัฐชนันท์พร บุตรประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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การบริบาล 
1.   นางสาวณัฐริการ  แสนกล้า เสรีรักษ์บริบาล 
2.   นางสาวอริสรา  ชินภัคดี  เอ้ือการบริบาล 
3. นางสาวรัติกาล  วรรณทวี เนตรนภาบริรักษ์ 
4. นางสาวโสภิตา  ชูประโคน เนตรนภาบริรักษ์ 
5. นางสาวศิรินทิพย์  มัยสนิท   เนตรนภาบริรักษ์ 

     6. นางสาวพรรณิภา  ศรีสาร  เอ้ือการบริบาล 
     7. นางสาวพิชญา  คุณมาศ  เอ้ือการบริบาล 
     8. นางสาวเกตมณี  เตียงศิริ  บุรีรัมย์การบริบาล 
     9. นางสาวจิราภรณ์  ทอนศรี  เนตรนภาการบริบาล 
     10. นางสาวรสสุคล  อินมะณี  บุรีรัมย์การบริบา 
     11. นางสาวศิณาวรรณ โพยประโคน เนตรนภาบริรักษ์ 
     12. นางสาวเสาวภา  สิงขา  เนตรนภาบริรักษ์ 
     13. นางสาวสุทัศดาว  รักธรรม  บุรีรัมย์การบริบาล 
     14. นางสาววราภรณ์  เติดประโคน   เนตรนภาบริรักษ์ 
     15. นางสาวสุวรรณนี  เอ็นดู  เนตรนภาบริรักษ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 
     1.  นายจักรินทร์  ทองก้อน วิศวกรรมโยธา 
     2.  นายปอราย้า  ปะวะภูโต วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
 
ตารางนักเรียนสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้  ปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา จํานวนนักเรียนท่ีสอบได้ (คน) 

๒๕๕๒ ๑๕๖ 

๒๕๕๓ ๑๓๖ 

๒๕๕๔ ๑๓๙ 

๒๕๕๕ ๑๙๓ 

๒๕๕๖ ๑๘๐ 

๒๕๕๗ ๒๔๕ 

๒๕๕๘ ๒๒๗ 

๒๕๕๙ ๒๒๐ 
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ผลงานดีเด่นประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๑.ผลงานสถานศึกษา 

 

2. ผลงานครู 

ช่ือ - นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑.โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ “โรงเรียน

สุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล   
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙” (ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่)    

 สพฐ. 

๒.โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใน
สถานศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕  
พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ช่ือ “ใต้
ร่มมหาวชิราบารมี   

กระทรวงศึกษาธิการ 

๓.โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการบุรีรัมย์เมืองสันติ
สุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้างปัญญา  
จ.บุรีรัมย์ 27 กันยายน ๒๕๖๐ 

จ.บุรีรัมย์ 

ช่ือ - นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑.นางสาวรมิดา ชาญประโคน ได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จากมูลนิธิรางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  คร้ังท่ี ๒ ปี ๒๕๖๐ 
 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี 

๒.นางสาวรมิดา ชาญประโคน ผู้ทําคุณประโยชน์และปฏิบัติหน้าท่ีสัมฤทธ์ิผล
ตามภารกิจงานสภาวัฒนธรรม ปี 2559 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

๓.นางสาวอุไรรักษ์ ปราบริปู ผู้ทําคุณประโยชน์และปฏิบัติหน้าท่ีสัมฤทธ์ิผล
ตามภารกิจงานสภาวัฒนธรรม ปี 2559 
 
 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 
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ช่ือ - นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๔.นางสาวรมิดา ชาญประโคน เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานของนักเรียนท่ีได้รับโล่
รางวัล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการ “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” 
รางวัล “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” 
ระดับประเทศ  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
และกลุ่มกัลยาณมิตรเพ่ือ
การเสริมสร้างเครือข่ายวิถี
พุทธมหาวิทยาลัย  มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (กคพ.) 

๖.นางสาวรมิดา ชาญประโคน ได้รับรางวัล “สุดยอดครูดี” ระดับจังหวัด 
โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” จากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)                   
ปี 2559 

สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.)                   
ปี 2559 

7.นายสุรพล  เทวัญรัมย์ กรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอบ้านกรวด ผู้ทํา
คุณประโยชน์และปฏิบัติหน้าท่ีสัมฤทธ์ิผลตาม
ภารกิจงานสภาวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

8.นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร กรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอบ้านกรวด ผู้ทํา
คุณประโยชน์และปฏิบัติหน้าท่ีสัมฤทธ์ิผลตาม
ภารกิจงานสภาวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

9.นายทิวา  สมนึกในธรรม กรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอบ้านกรวด ผู้ทํา
คุณประโยชน์และปฏิบัติหน้าท่ีสัมฤทธ์ิผลตาม
ภารกิจงานสภาวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

10.นางสาวอรวรรณ  สุขสว่าง 

   
 

ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

๑๑.นายพิพัฒน์  ดลเอี่ยม ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

12.นางสาวอิสรา สุขประโคน ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 
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ช่ือ - นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

12.นางสาวอิสรา สุขประโคน ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย ์

13.นางสตรีรัตน์ สวดประโคน ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย ์

14.นางสาวนิจวรรณ ธรรมโกศล ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย ์

15.นางสุพรรษา  วันสุข ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย ์

16.นางภัทรวรรณ  เท่ียวประเสริฐ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย ์

17.นางอรพินท์ ฝ่ายเทศ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย ์

18.นายธํารง  ทาทอง ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย ์

19.นางสาวพรรณี  กล่ันทอง ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย ์

20.นายเฉลิมพล วาลีประโคน ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย ์
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21.นายจันทร์เทพ  สุขกระโทก ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย ์

ช่ือ - นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

22.นางสาวสุวรรณา ทัพชัย ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

23.นางสาวเสาวลักษณ์ กูลรัตน์ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย ์

24.นางสาวสุรพล เทวัญรัมย์ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

25.นายจรรยา  บุญเลิศ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

26.นายชูศักดิ์ หอยสังข์ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

27.นางสาวประภาศิริ  มัทกิจ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

28.นางสาวอรทัย สิงหาระโท ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

30.นางสาวสุปราณี  แดงโชติ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 

31.นางสาวณัฐกฤต  สิริวงษ์สุวรรณ ผู้มีผลงานดีเด่น ประเภท ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
ปี ๒๕๕๙ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ 
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3.ผลงานนักเรียน 

3.1 รางวัลแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 6๗ ระดับสพม.32 
ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ม.1-ม.3 
95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ห้วยลําโกน 

  
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์ 
  

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ม.4-ม.6 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรินทร์ญา  ปานเพชร 
  

1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์ 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.1-ม.3 

87 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงสุชาดา  เรนรัมย์ 
  

1. นายธํารงค์  ทาทอง 
  

4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.4-ม.6 

82 ทอง 4 1. นายเกียรติภูมิ  ศิลมัทถ 
  

1. นายจรรยา  บุญเลิศ 
  

5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-
ม.3 

80.75 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงอภิสรา  สุทธิประภา 
  

1. นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก 
  

6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-
ม.6 

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวธิดารัตน์  หัดเจริญ 
  

1. นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก 
  

7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทํานอง
เสนาะ ม.1-ม.3 

81.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงวารินทร์  สระนาม 
  

1. นางอรวรรณ  ลัคษร 
  

8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทํานอง
เสนาะ ม.4-ม.6 

0 เข้าร่วม  1. นายสรายุทธ  มากพูล 
  

1. นางอรวรรณ  ลัคษร 
  

9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 

76 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงจิดาภา  มะลิมุทว ี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมอักษร 
3. เด็กหญิงรวดาพร  ดีประโคน 

1. นางอรวรรณ  ลัคษร 
2. นางสาวิตรี  บุญประโคน 
  

10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 

80.5 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นายชาญณรงค์  แสนดี 
2. นายธนงศักดิ์  ไชยพินิจ 
3. นายนาวิน  ชายประโคน 

1. นายสมเกียรติ  รองประโคน 
2. นายจรรยา  บุญเลิศ 
  

11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 

83 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เร่งเหิม 
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงจันทร์ 

1. นางสาวิตรี  บุญประโคน 
2. นายประยงค์  นราศรี 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-
ม.6 

88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชรินทร์  น้ําเต้าทอง 
2. นางสาวอักษรสวรรค์   นาคพิมพ์ 

1. นางสาวิตรี  บุญประโคน 
2. นายประยงค์  นราศรี 
  

13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คํา
คมเดิม) ม.1-ม.3 

77 เงิน 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมงาม 
2. เด็กหญิงสิริศร  นาคประโคน 
 

1. นายจรรยา  บุญเลิศ 
2. นายธํารงค์  ทาทอง 
 

14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คํา
คมเดิม) ม.4-ม.6 

85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวนริศรา  เภาโพนงาม 
  

1. นายจรรยา  บุญเลิศ 
  

15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  เรียกประโคน 
  

1. นางอรพินท์  ฝ่ายเทศ 
  

16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

71 เงิน 4 1. นางสาวอภิรติ  อินทร์ประโคน 
  

1. นางอรพินท์  ฝ่ายเทศ 
  

17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.1-ม.3 

80 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญบุตรท้าว 
2. เด็กหญิงวรินดา  สธนโสภณ 
  

1. นายทวีป  ปาประโคน 
2. นายพลวิสันติ์  สิงหาอาจ 
  

18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชวาลย์  แฮะประโคน 
2. นายธนเกียรติ  ใสแจ่ม 
  

1. นายพลวิสันติ์   สิงหาอาจ 
2. นายภูษิต  ทรัพย์สุข 

19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
 

70 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีสุวงศ์ 
  

1. นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี 

20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวธัญลักษณ์  เสาเปรีย 
  

1. นางสาวพรรณี  กลั่นสนิท 
  

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

76 เงิน 4 1. นางสาวจิราภรณ์  จิตรแสวง 
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ชํารัมย์ 
  

1. นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี 
2. นางสาวปนัดดา  ว่องไว 
  



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     ๔๗ 

 

 

ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

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

77 เงิน 4 1. นางสาวสุธิดา  นาราช 
  

1. นางสาวปนัดดา  ว่องไว 
  

23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรกานต์  สิมมะวงศ์ 
  

1. นางสาวศรินพร  ประเสริฐศิริ
รัตน์ 
  

24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวสุพัตรา  เวชประโคน 
  

1. นางนันทกานต์  สมันสุข 
  

25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

89 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายบดินทร์  กะรัมย์ 
2. เด็กหญิงพลอยชมพ ู ไพลาศ 
3. เด็กชายอนุสรณ์  แก้วสุข 

1. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน 
2. นางสาวจรัญญา  เครือเขื่อน
เพชร 

26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

87 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นายปรมัตถ์  ฉิมงาม 
2. นางสาวพัณณิตา  ขันเงิน 
3. นางสาววณิชญา  เคลือบคนโท 

1. นางสาวสิริพร  น่วมจะโป๊ะ 
2. นางสาวครองขวัญ  มมประ
โคน 

28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

80 ทอง 6 1. นายชัยวัฒน์  เหิมหัก 
2. นายวทัญญู  ไพนอก 
3. นายแบรนดั้น  ว็อกเกอร์ 
  

1. นายวีรวิชญ์  ปราบริป ู
2. นางบารนี  โสภา 
  

30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.
1-ม.3 

92 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงญาดา  ช่างบุ 
2. เด็กหญิงเจนิส  บุญรัตน์ 
3. นายเจษฎาภรณ์  ศรสุด 
  

1. นางสาวชุนิดา  ชิโนทัย 
2. นางสาวจรัญญา  เครือเขื่อน
เพชร 
  

31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.
4-ม.6 

91 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวภูริชญา  คลธา 
2. นางสาววริษา  พึ่งบรรหาญ 
3. นางสาวอแมนด้า  แสงแดง 

1. นายวีรวิชญ์  ปราบริป ู
2. นางสาวชุนิดา  ชิโนทัย 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

80 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชัยหลาก 
2. เด็กชายภาณุกร  อุฒา 
  

1. นางสาวรมิดา  ชาญประโคน 
2. นางบารนี  โสภา 
  

33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-
ม.3 

100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรือปรัง 
2. เด็กชายณัฏฐากร  แสนกลา้ 
  

1. นางสาวลําเจียก  ปะสุรัมย์ 
2. นางสาวพรทิภา  ทองกุล 
  

34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ 
ม.1-ม.3 

80.82 ทอง 6 1. เด็กชายคุนานนท์  วงษ์ษาไทย 
2. เด็กชายนภัสกร  เสงี่ยมศักดิ์ 
  

1. นางสาวลําเจียก  ปะสุรัมย์ 
2. นางสาวประภาศิริ  มัทกิจ 
  

35 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิศากร  ยางนอก 
2. เด็กหญิงวนิดา  บุญถม 
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อันทะสา 
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เย็นวัฒนา 
5. เด็กหญิงอลิสดา  เกี้ยงกลม 
  

1. นางฐิติวรดา  ทาทอง 
2. นางสาวลาวัณย์  จันทรคาต 
  

36 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 6 1. นางสาวกมลวรรณ  กิ่งแก้ว 
2. นางสาวกฤติกา  พรมกา 
3. นางสาวพัชรินทร์  เสาเปรีย 
4. นางสาววริศรา   บุญศรี 
5. นางสาวอภิญญา  ไทยอัฐวิถี 
 

1. นายเจนวิทย์  จันทร์หนอง
สรวง 
2. นางสาวภัคจิรา  เพ่งพิศ 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

37 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวดวงฤทัย  พอกประโคน 
2. นางสาวธัญพิชชา   เพชรประโคน 
3. นายปรมัตถ์  มาประโคน 
4. นางสาวสุธีรา  ทาอามาตย์ 
5. นางสาวอัครดา  อุ่นเรือง 

1. นายพรภิรมย์  ปัดทุมฝาง 
2. นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์ 
  

38 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.
1-ม.3 

91.5 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงศิรดา  เข็มเอี่ยม 
  

1. นายฐิติวัฒน์  สมพงษ์ 
  

39 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.
4-ม.6 

92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรินทรา  ชัยรัมย์ 
  

1. นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์
สุวรรณ 
  

40 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงนราธิป  พิประโคน 
2. เด็กชายเพชรเพิ่มพูน  บุญไทยกลาง 
  

1. นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์
สุวรรณ 
2. นางฐิติวรดา  ทาทอง 

41 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.06 ทอง 8 1. นางสาวปนัดดา  บอกประโคน 
2. นายรัฐเขต  มะโรงมืด 
  

1. นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์
สุวรรณ 
2. นายนิคม  สังข์ลอย 

42 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.1-ม.3 

89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  งึมประโคน 
2. เด็กหญิงเนตรดาว  วิงประโคน 
  

1. นายยุทธนา  ผินสู ่
2. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคํา 
  

43 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.4-ม.6 

89 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวฐิติพร  ทองกระโทก 
2. นางสาวรุจิกา  ไขศรี 
  

1. นางสาวบังอร  ทศมาตร 
2. นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู

43 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.4-ม.6 

89 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวฐิติพร  ทองกระโทก 
2. นางสาวรุจิกา  ไขศรี 
  

1. นางสาวบังอร  ทศมาตร 
2. นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย 
  

44 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์ ม.4-ม.6 

76 เงิน 6 1. นายศรนรินทร์  อินสําราญ 
  

1. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ 
  

45 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ม.1-ม.3 

81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   จินาป้าน 
2. เด็กหญิงอาภา  ศรีวิเศษ 
  

1. นายประสิทธิ ์ ไครสะอม 
2. นายศิลปกร  สําราญกาย 
  

46 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริพร  อุดมกิจนุภาพ 
  

1. นายประสิทธิ์   ไตรสะอม 
  

47 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 -  1. นายอาเนช  เพช็รกล้า 
  

1. นายประสิทธิ ์ ไตรสะอม 
2. นายถนัด  สุขแก้ว 
  

48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.
3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ ์ สมอคํา 
  

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 
  

49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมวิภา  กุลด้วง 
  

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 
  

50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.
3 

92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาดา  ทองเหลือง 
  

1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรี
สงคราม 
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51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย 
ม.1-ม.3 

91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  จริงประโคน 
  

1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรี

สงคราม 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.

1-ม.6 
85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพงศ์  สาอุดม 

2. เด็กชายธนชัย  เกิดดี 
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  สมปอง 
4. เด็กหญิงมาริษา  ปุ๋ยแก้ว 
5. เด็กหญิงวรัทยา  พิมมะสาร 
6. เด็กหญิงวิภาดา  ทองเหลือง 
7. เด็กชายอภิรักษ์  เฮงสังวอน 
8. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ใยยอง 
9. เด็กชายโกมิน  ทรงประโคน 

1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรี

สงคราม 

2. นางสาวกรกนก  สุภาษิต 

3. นางสาววาสนา  นนตา 

  

53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพร  โนนวงศา 
2. เด็กหญิงชมพูนุชท์  ยอดสิงห ์
3. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีดา 
4. เด็กหญิงชุติพร  นึ่งประโคน 
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เติดประโคน 
6. เด็กชายธนานันท์  มหาวันแจ่ม 
7. เด็กชายพงศกร  ศรีมาฤทธิ ์
8. เด็กหญิงพลอยชมพ ู กิรัมย์ 
9. นายพิพัฒน์  แฮะประโคน 
10. เด็กชายภราดร  ชะรอยรัมย์ 
11. นายวรรณรัตน์  ชํานาญพนา 
12. เด็กชายอภสิิทธิ์  สมอคํา 
13. นางสาวอารียา  ศาลางาม 
14. นายเจษฎา  ศรีธรรมา 

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 

2. นางยุพิน  จักรสาน 

3. นางสาววรรณภา  ชํานาญ

พนา 

4. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ 
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คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
 
 

54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

80 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ําทิพย์  แก้วรักษา 
  

1. นางสาวกรกนก  สุภาษิต 
  

55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตพร  หมื่นศรีพรม 
  

1. นายไพทูล  ถาวร 
  

56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

81.3 ทอง 4 1. เด็กชายอภิรักษ์  เฮงสังวอน 
  

1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม 
  

57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

82.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงกัญญาวรี์  ชอุ่มผล 
  

1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม 
  

58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงวริศรา  สายสุข 
  

1. นางสาววาสนา  นนตา 
  

59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

83 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นางสาวศิวพร  มาดี 
  

1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม 
  

60 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ์ 
ม.1-ม.3 

86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จริา  จบประโคน 
2. เด็กหญิงจิตต์สุภา  ยิ่งยงสูข 
3. เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีพระจันทร์ 
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมมา 
5. เด็กหญิงชลธิชา  ประพฤติธรรม 
6. เด็กหญิงนันทนา  หนูประโคน 
7. เด็กหญิงบัณฑติา  พงษ์ปลัด 
8. เด็กหญิงปดิวรัดดา  อุ่นเรือง 
9. เด็กหญิงภูวรินทร์ดา  รักพันธุ์ 
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ลอยร่อน 

1. นางสาววาสนา  นนตา 
2. นางสาวกรกนก  สุภาษิต 
3. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม 
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61  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 

(Skit) ม.4-ม.6 
80.75 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 
1. นางสาวฐิตาภา  นาคประโคน 
2. นางสาวพรรณพร  แก้วนิล 
3. นางสาวศรุตา  พิมพ์พันธ์ 
4. นางสาวสุธาทิพย์  บัวแสน 
5. นางสาวอัญชลิกา  แก้วลอย 
  

1. นางสาวศิราณี  บุญมาก 
2. นางสาวสุพรรณี  แจ่มใส 
  

62  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

73 เงิน 6 1. นางสาวชบา  ใยเมือง 
  

1. นางสาวศิราณี  บุญมาก 
  

63  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ม.1-ม.6 

86 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวชลธิชา  ปกสนิท 
2. นางสาวธนัญญา  นะวะนิน 
3. นายธนากร  เสาเปรีย 
4. นายนัฐพงษ์  นันทะนา 
5. นางสาวปาณี  ตนประโคน 
6. นางสาววรินทร  ดีเลศิ 
7. นายศักดา  ศรีสันต์ 
8. นายอนพัช  บุญอาจ 
9. นายอาเนช  เพ็ชรกล้า 
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  เพ็งธรรม 

1. นายพลวิสันติ์   สิงหาอาจ 
2. นายจรรยา  บุญเลิศ 
3. นายสมเกียรติ  รองประโคน 
  

64  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-
ม.3 

82 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แข็งแรง 
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพ็ชรใสดี 
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ตั้งพงษ์ 
  

1. นางพรทิพย์  ตั้งพงษ์ 
2. นางสาวอังคณา  เตือประโคน 
  

65  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-
ม.6 

85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวพรรณิการ์   ยงทวี 
2. นางสาวระพีพรรณ  พลายลํา
ทวน 
3. นางสาวสวรินทร์  สุกไสย์ 

1. นางพรทิพย์  ตั้งพงษ์ 
2. นางสายพิน  สลุบพล 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
66 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 

83 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงนิภารัตน์  ประจวบสุข 
2. เด็กหญิงภานุชนารถ  ชนะการี 
3. เด็กหญิงเพชรแพรพลอย  งาม
แสง 
  

1. นางอาภาพร  กระเชื่อมรัมย์ 
2. นางสาวศรินพร  ประเสริฐศิริ
รัตน์ 
  

67 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 

81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นางสาวจินตพร  สุนประโคน 
2. นางสาวดวงกมล  นาราช 
3. นางสาวธัญพิชชา  ทรัพย์ประ
โคน 
  

1. นางอาภาพร  กระเชื่อมรัมย์ 
2. นายธํารงค์  ทาทอง 
  

68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  อยู่จงดี 
2. เด็กชายธนโชค  ประเสริฐศิริรัตน์ 
  

1. นางสุพรรษา  วันสุข 
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  วงษ์ทรัพย์ 
  

69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายปณวรรฒ  ทรงประ
โคนช์ 
2. เด็กชายภูณภัทร  แซ่ย่าง 
  

1. นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์ 
2. นางสาวสุวิมล  นพตลุง 
  

70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

86 ทอง 5 1. นางสาวธันยพร  หาญประโคน 
2. นางสาวเพชรรัตน์  พันธ์วงศ์ 
  

1. นายจักริน  วิวัตรชัย 
2. นายจักรินทร์  พรหมโสฬส 
  

71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-
ม.3 

85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชายทนธร  วิงประโคน 
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เพ่งพิศ 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  วงษ์ทรัพย์ 
2. นางสาวพรพิมล  ครองชื่น 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณฏฐพงศ์  ประจติรานนท ์
2. นายธนดล  ภูเลื่อมใส 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  วงษ์ทรัพย์ 
2. นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์ 
  

73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 

92 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กชายขจรพล  ขุมทอง 
2. เด็กหญิงบัณฑติา  ธรรมสาร 
  

1. นางสาวพรพิมล   ครองชื่น 
2. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์ 
  

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

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แสนวิเศษ 
2. เด็กหญิงธรรมรัตน์  สุขกระโทก 
  

1. นางสาวสุวิมล  นพตลุง 
2. นางสาวกรวรรณ  ชินนาค 
  

75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา   ถะเกิงผล 
2. เด็กหญิงชนิกานต์  อ่ฎนทะเล 
  

1. นางเสาวลักษณ์   กูลรัตน์ 
2. นางสาวพรพิมล  ครองชื่น 
  

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

90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาฐิตยา  พอกทรัพย์ 
2. นางสาวอาทิตยา  บุญตุ้ม 
  

1. นางสาวกรวรรณ  ชินนาค 
2. นางสาวสุวิมล  นพตลุง 
  

77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัญญา  ราชคม 
2. นางสาวปิยฉัตร  อินทร์บัว 
  

1. นางสุพรรษา  วันสุข 
2. นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์ 
  

78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
ม.4-ม.6 

85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  ยังพางาม 
2. นางสาวสมฤทัย  หอมหวน 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  วงษ์ทรัพย์ 
2. นางสุพรรษา  วันสุข 
  

79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบ
ชื้น ม.1-ม.3 

87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  ชัยหลาก 
2. เด็กหญิงสกนธรัตน์  จีนเกา 
3. เด็กหญิงเกตน์สิริ   สมัครผล 
  

1. นางสาวสิรินภา  สระโสม 
2. นางสาวพิสมัย  เพียรใจ 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-

ม.6 
93.25 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  นุกาดรัมย์ 
2. นายพีรพัฒน์  คล้ายคลึงมี 
3. นางสาวมลฤดี  มาลาศรี 
  

1. นายอาทิตย์  เพชรเนตร 
2. นางสาวนันทิยา  ธาสถาน 
  

81 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง
(โปงลาง) ม.1-ม.6 

86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  เกิดทรัพย์ 
2. เด็กชายจตุพร  โนนวงศา 
3. นายจักรภัทร  ปุ้มสระเกษ 
4. เด็กหญิงจิตราพร  หลงรักษ์ 
5. นางสาวจินตพร  หมื่นศรีพรหม 
6. เด็กหญิงจิรชยา  เจริญวัด 
7. เด็กชายจิรายุ  เมยประโคน 
8. นางสาวชนาภา  นามวงษา 
9. นายธนะรัชต์  อาจประโคน 
10. เด็กหญิงธารารัตน์  ดินประโคน 
11. นางสาวนุชจรีย์  ศรีตุ้มแก้ว 
12. นายบัญชา  มูลตรีปฐม 
13. เด็กหญิงปาริดา  แสงทอง 
14. เด็กชายพงศกร  สนโคกสูง 
15. เด็กชายพงศ์อมร  ศิริวิชา 
16. นายพรชัย  ทรัพย์ประโคน 
17. เด็กหญิงพรธดิา  ผิวจันทร์สด 
18. เด็กหญิงพรนภา  สังสีแก้ว 
19. นายพิพัฒน์  แฮะประโคน 
20. เด็กชายภราดร  ชะรอยรัมย์ 
21. นายภานุพงศ์  บุญมา 
22. นายรวินันท ์ จันทร์ไทย 
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงค์ประสิทธิ์ 

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 
2. นางยุพิน  จักรสาน 
3. นายพงศ์พิสุทธิ์  ทรงประโคน 
4. นายเจษฎา  เขือดประโคน 
5. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ 
6. นายณรัฐ  เหล่าหว้าน 
7. นายนิวัฒน์  ฉกรรจ ์
 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     ๕๗ 

 

 

ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
      24. เด็กหญิงวริศรา  ดุลแสง 

25. นายศุภสิทธิ์  ท่าประโคน 
26. เด็กชายสิทธิพร  ทอนศรี 
27. เด็กชายอภสิิทธิ์  สมอคํา 
28. นางสาวอักษรา  หนอสิงหา 
29. นายอัควดา  บุญเรือง 
30. นายเจษฎา  ศรีธรรมา 
  

 

 

3.2 รางวัลแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 6๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ม.1-ม.3 
83 ทอง 42 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา ห้วยลําโกน 

  
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์ 
  

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ม.4-ม.6 

65 ทองแดง 57 1. นางสาววรินทร์ญา  ปานเพชร 
  

1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์ 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.
4-ม.6 

0 เข้าร่วม  1. นางสาวนุชรินทร์  น้ําเต้าทอง 
2. นางสาวอักษรสวรรค์   นาคพิมพ ์
  

1. นางสาวิตรี  บุญประโคน 
2. นายประยงค์  นราศรี 
  

4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.4-ม.6 

61.75 ทองแดง 54 1. นายชัชวาลย์  แฮะประโคน 
2. นายธนเกียรติ  ใสแจ่ม 
  

1. นายพลวิสันติ์   สิงหาอาจ 
2. นายทวีป  ปาประโคน 
  

5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงอรกานต์  สิมมะวงศ์ 
  

1. นางสาวศรินพร  ประเสริฐศิริ
รัตน์ 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
69 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  น่าชม 

2. เด็กหญิงสุกลัยารัตน์  เห็นสม 
3. เด็กชายอภิวรรณ  สุวรรณเพชร 
  

1. นางบารนี  โสภา 
2. นางสาวพรทิภา  ทองกุล 
  

7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.
1-ม.3 

21.73 เข้าร่วม 61 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรือปรัง 
2. เด็กชายณัฏฐากร  แสนกลา้ 
  

1. นางสาวลําเจียก  ปะสุรัมย์ 
2. นางสาวประภาศิริ  มัทกิจ 
  

8 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ม.
4-ม.6 

94.4 ทอง 20 1. นางสาวสิรินทรา  ชัยรัมย์ 
  

1. นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์สุวรรณ 
  

9 สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3 

55 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  งึมประโคน 
2. เด็กหญิงเนตรดาว  วิงประโคน 
  

1. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคํา 
2. นายยุทธนา  ผินสู ่
  

10 ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6 

73 เงิน 56 1. นางสาวศิริพร  อุดมกิจนุภาพ 
  

1. นายประสิทธิ์   ไตรสะอม 
  

11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-
ม.3 

84.2 ทอง 14 1. เด็กชายอภิสิทธิ ์ สมอคํา 
  

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 
  

12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 1 -  1. เด็กหญิงเมวิภา  กุลด้วง 
  

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 
  

13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-
ม.3 

84.75 ทอง 12 1. เด็กหญิงวิภาดา  ทองเหลือง 
  

1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม 
  

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

79 เงิน 16 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  จริงประโคน 
  

1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.

1-ม.6 
70.4 เงิน 24 1. เด็กชายจิรพงศ์  สาอุดม 

2. เด็กชายธนชัย  เกิดดี 
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  สมปอง 
4. เด็กหญิงมาริษา  ปุ๋ยแก้ว 
5. เด็กหญิงวรัทยา  พิมมะสาร 
6. เด็กหญิงวิภาดา  ทองเหลือง 
7. เด็กชายอภิรักษ์  เฮงสังวอน 
8. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ใยยอง 
9. เด็กชายโกมิน  ทรงประโคน 
  

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

16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 

82.25 ทอง 22 1. เด็กชายจตุพร  โนนวงศา 
2. เด็กหญิงชมพูนุท   ยอดสิงห์ 
3. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีดา 
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เติดประโคน 
5. เด็กชายธนานันท์  มหาวันแจ่ม 
6. นายนพกร  ชุ่มเสนา 
7. นายบัญชา  มูลตรีปฐม 
8. เด็กชายพงศกร  ศรีมาฤทธิ ์
9. เด็กหญิงพลอยชมภ ู กิรัมย์ 
10. นายพิพัฒน์  แฮะประโคน 
11. เด็กชายภราดร  ชะรอยรัมย์ 
12. นายวรรณรัตน์  ชํานาญพนา 
13. เด็กชายอภสิิทธิ์  สมอคํา 
14. นางสาวอารียา  ศาลางาม 
15. เด็กหญิงเมวิภา  กุลด้วง 

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 
2. นางยุพิน  จักรสาน 
3. นางสาววรรณภา  ชํานาญพนา 
4. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ 
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
86 ทอง 18 1. นางสาวจินตพร  หมื่นศรีพรม 

  
1. นายไพทูล  ถาวร 
  

18 ศิลปะ-นาฏศิลป ์ การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ์ 
ม.1-ม.3 

66.6 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงจันทร์จริา  จบประโคน 
2. เด็กหญิงจิตต์สุภา  ยิ่งยงสูข 
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมมา 
4. เด็กหญิงชลธิชา  ประพฤติธรรม 
5. เด็กหญิงนันทนา  หนูประโคน 
6. เด็กหญิงบัณฑติา  พงษ์ปลัด 
7. เด็กหญิงปดิวรัดดา  อุ่นเรือง 
8. เด็กหญิงภูวรินทร์ดา  รักพันธุ์ 
9. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ลอยร่อน 
10. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  เข็มเอีย่ม 
  

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

19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 

66 ทองแดง 39 1. เด็กชายณภัทร  อยู่จงดี 
2. เด็กชายธนโชค  ประเสริฐศิริรัตน์ 
  

1. นางสุพรรษา  วันสุข 
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  วงษ์ทรัพย์ 
  

20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6 

75 เงิน 38 1. นายณฏฐพงศ์  ประจติรานนท ์
2. นายธนดล  ภูเลื่อมใส 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  วงษ์ทรัพย์ 
2. นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์ 
  

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

73 เงิน 28 1. เด็กหญิงณัฐพร  แสนวิเศษ 
2. เด็กหญิงธรรมรัตน์  สุขกระโทก 
  

1. นางสาวสุวิมล  นพตลุง 
2. นางสาวกรวรรณ  ชินนาค 
  

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร                                                                                                     ๖๑ 

 

 

ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage 

ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
68 ทองแดง 45 1. เด็กชายกฤษฎา   ถะเกิงผล 

2. เด็กหญิงชนิกานต์  อ่ฎนทะเล 
  

1. นางเสาวลักษณ์   กูลรัตน์ 
2. นางสาวพรพิมล  ครองชื่น 
  

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

76 เงิน 24 1. นางสาวอาฐิตยา  พอกทรัพย์ 
2. นางสาวอาทิตยา  บุญตุ้ม 
  

1. นางสาวกรวรรณ  ชินนาค 
2. นางสาวสุวิมล  นพตลุง 
  

24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

10 เข้าร่วม 55 1. นางสาวชนัญญา  ราชคม 
2. นางสาวปิยฉัตร  อินทร์บัว 
  

1. นางสุพรรษา  วันสุข 
2. นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์ 
  

25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
ม.4-ม.6 

68 ทองแดง 56 1. นางสาวณัฐณิชา  ยังพางาม 
2. นางสาวสมฤทัย  หอมหวน 
  

1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  วงษ์ทรัพย์ 
2. นางสุพรรษา  วันสุข 
  

26 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง
(โปงลาง) ม.1-ม.6 

85.86 ทอง 22 1. นางสาวกนกพร  เกิดทรัพย์ 
2. เด็กชายกฤตรี  พลวิเศษศักดิ์ 
3. เด็กชายจตุพร  โนนวงศา 
4. นายจักรภัทร  ปุ้มสระเกษ 
5. เด็กหญิงจิตราภรณ์  หลงรักษ์ 
6. เด็กหญิงจิรชยา  เจริญวัด 
7. เด็กชายจิรายุ  เมยประโคน 
8. นางสาวชนาภา  นามวงษา 
9. นายธนงศักดิ์  ไชยพินิจ 
10. นายธนะรัชต์  อาจประโคน 
11. เด็กหญิงธารารัตน์  ดินประโคน 
12. นางสาวนุจรีย์  ศรีตุ้มแก้ว 
13. นายบัญชา  มูลตรีปฐม 
14. เด็กหญิงปาริดา  แสงทอง 
15. เด็กชายพงศกร  สนโคกสูง  

1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท 
2. นางยุพิน  จักรสาน 
3. นายพงศ์พิสุทธิ์  ทรงประโคน 
4. นายเจษฎา  เขือดประโคน 
5. นายเสถียร  คํามี 
6. นายณรัฐ  เหล่าหว้าน 
7. นายนิวัฒน์  ฉกรรจ ์
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ลําดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
      16. เด็กชายพงศ์อมร  ศิริวิชา 

17. เด็กหญิงพรธดิา  ผิวจันทร์สด 
18. เด็กหญิงพรนภา  สังสีแก้ว 
19. นายพิพัฒน์  แฮะประโคน 
20. เด็กชายภราดร  ชะรอยรัมย์ 
21. นายภานุพงศ์  บุญมา 
22. นายรวินันท ์ จันทร์ไทย 
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงค์ประสิทธิ์ 
24. เด็กหญิงวริศรา  ดุลแสง 
25. นายศุภสิทธิ์  ท่าประโคน 
26. เด็กชายสิทธิพร  ทอนศรี 
27. เด็กชายอภสิิทธิ์  สมอคํา 
28. นางสาวอักษรา  หนอสิงหา 
29. นายอัควดา  บุญเรือง 
30. นายเจษฎา  ศรีธรรมา 
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ส่วนท่ี ๒ 

กรอบแนวคิดและทิศทาง 

การพัฒนาการศึกษา 
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จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน 

๑.กระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู 
- ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ําใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าสอนเพ่ือนท่ีเรียนช้า
กว่า 
- ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทําร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี 
๒.นโยบายนายกรัฐมนตรี 

๑) ทําให้เร็ว มีผลสัมฤทธ์ิภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ให้มากท่ีสุด ท่ีเหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
๒) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
๓) ปรับ ลดภาระงานท่ีไม่จําเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
๔) เร่งปรับหลักสูตร/ตําราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตําราต้องคุ้มราคา 
๕) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทํา เข้าทํางาน AEC ให้ทันปีนี้ ช่วยแก้ไข

ปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้ 
๖) ปรับหลักสูตร ทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
๗) ใช้ส่ือการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 
๘) ลดความเหล่ือมลํ้า จัดการศึกษาให้ท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
๙) นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
๑๐) เรียนไม่ใช่เพ่ือสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
 

นโยบายด้านการศึกษา 
นโยบายทั่วไป 
๑. การจัดทําแผนงานโครงการเริ่มใหม่ 

- ต้องเข้าใจจุดหมายว่าทําเพ่ืออะไร 
- ต้องวาดภาพงานลงในรายละเอียดให้เห็นว่า อะไรคืองานหลัก แล้วมีงานรองอะไรบ้างท่ีต้องทําเพ่ือให้

บรรลุงานหลัก อะไรท่ีต้องทําก่อน อะไรท่ีต้องทําท่ีหลัง 
- ต้องมีฐานข้อมูลท่ีแน่น เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ต้องรู้ว่าตลาดต้องการสาขาอะไรบ้าง แต่ละสาขา 

ต้องการก่ีคน ฐานข้อมูลท่ีดีจะทําให้การวิเคราะห์แม่นยํา 
๒. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 

- หาปัญหาท่ีผ่านมาทําไมทําไม่สําเร็จ เช่น ปัญหาอยู่ท่ีอายุของนักเรียน ปัญหาอยู่ท่ีครู ปัญหาอยู่ท่ีพ่อแม่ 
ปัญหาอยู่ท่ีสภาวะแวดล้อม เพราะบางคร้ังไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว 
๓. แผนงาน/โครงการพระราชดําริ  

- โครงการอะไรบ้างท่ีกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง 
- โครงการไหน เป็นดําริของพระองค์ใด ทําแล้ว และกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร 

๔. งบประมาณ 
- โดยเฉพาะงบลงทุน ให้วางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลย 



 
๖๕ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

- การเสนองบกลางให้เฉพาะท่ีจําเป็นเท่านั้น แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การทําแผนงานโครงการบางอย่างไม่
ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติท่ีได้รับ และการปรับแผนงานท่ีไม่ได้ผลสัมฤทธ์ิ 

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- ในงานบางโครงการต้องมีการบูรณาการงบประมาณข้ามแท่ง ก่อนไปบูรณาการกับสํานักงบประมาณ 

๕. เน้นการส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร 
- จัดให้มีช่องทางการส่ือสารอย่างเป็นระบบ นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ 

ฯลฯ) เพ่ือใช้ในการสร้างความเข้าใจในองค์กร สามารถถ่ายทอดคําส่ังไปยังหน่วยรองได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

- ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ ท้ังเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ 
๖. อํานวยการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- เช่น การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผู้บริหารถูกกล่าวหา, การรวมตัวกันต่อต้าน
ผู้อํานวยการโรงเรียน นักเรียนปวดท้องอาเจียนยกช้ัน โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด เกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยไป
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (อาจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือทําการซักซ้อม) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 

- ใครต้อง Take Action 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะส้ัน และระยะยาวทําอย่างไร 
- การรายงานด่วน ฯลฯ 

๗. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
- ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ามาร่วมกําหนดหลักสูตร 
- การรับนักเรียนเข้าไปทํางานขณะท่ียังศึกษาอยู่ การรับนักเรียนเม่ือจบการศึกษา 

๘. จะให้ความสําคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่างๆ ของแต่ละแท่งเข้าทํางาน 
- ทบทวนบทบาทหน้าท่ี 
- ส่ิงใดท่ีต้องรู้ และยังไม่รู้ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่ 

๙. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา  
- ผลลัพธ์ท่ีต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา  

๑๐. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
๑๑. ให้มีการนํา ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง  

- ปัจจุบันได้ดําเนินการศูนย์ศึกษาทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของอุดมศึกษาโดยใช้เป็นช่องทางในการส่ือสาร เพ่ือใช้ในการจัด
การศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ 
๑๒. ให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการส่ือ 
๑๓. ให้ความสําคัญกับบรรยากาศในการทํางาน 

- ให้ความสําคัญกับการประดับธงประจําพระองค์ของพระราชวงศ์ไทย และธงชาติไทยในหน่วยงานและ
สถานศึกษาต่างๆ 

- ความสะอาดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนท่ี 
- การรักษาความปลอดภัย 
- แผนเผชิญเหตุ 

๑๔. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู 
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- เพ่ือให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง 
๑๕. การประเมินเพ่ือความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน ทั้งความรู้และคุณลักษณะและ
ทักษะชีวิต 
๑๖. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ้อาทิ 

- โครงการเร่งรัดการขับเคล่ือนตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะโครงการสาน
ฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๑๗. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนําเด็กนักเรียน ครู ออกนอกห้องเรียน 

- สามารถดําเนินการได้ หากเป็นการทัศนศึกษาหรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น รําอวยพร การแสดง 
- ไม่มีนโยบายให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหาร 

 
นโยบายด้านการอาชีวศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
๑. การเปล่ียนค่านิยมอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากย่ิงข้ึน 

- ทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จบแล้วได้วุฒิการศึกษา ๒ ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ 

- ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเม่ือจบการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ทันที 

- การลดเร่ืองการทะเลาะวิวาท เพ่ือสร้างความปลอดภัย 
- ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างท่ัวถึง 
- ให้โอกาสนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการสร้างนิสัยในการรักการประกอบอาชีพ 

การตรงต่อเวลา ความอดทน ความม่ันใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า 
๒. การทําให้วิทยาลัยอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

- ให้มีการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
- การจัดการศึกษาด้านปิโตรเคมี  
- การท่องเท่ียว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก์  
- การจัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ เช่น การเปิดสอนหลักสูตร

เก่ียวกับระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเก่ียวกับการบิน 
๓. จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล 

- การจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน รวมท้ังจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปบาง
ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน 

 
นโยบายด้านการอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 ๑. กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน เพ่ือลด
ความซํ้าซ้อน 
 ๒. Outcome ที่สถาบันอุดมศึกษาควรมี เช่น การวิจัยพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมท่ีเกิดจากทรัพยากร
ท้องถิ่น เพ่ิมมูลค่าการส่งออกของประเทศ 
 ๓. สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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นโยบายด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 ๑. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท่ีเห็นผลสัมฤทธ์ิชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคําโดยใช้แนวการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) 

- กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนช้ัน ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ ช้ัน ป.๒ ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง 
เป็นต้น 
๒. การดูแลเด็กออกกลางคัน 

- การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเร่ืองนี้ หากเด็กจบออกไป
ต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทํางานท่ีใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของ กศน. 
๓. ปรับปรุงหลักสูตร 

- การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือแล้วไปจัด
กิจกรรมท่ีเพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ้านให้นักเรียนอีก 

- ไม่ใช่การเรียนเพ่ือมาสอบอย่างเดียว  
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจํา 

๔. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูสอนไม่ครบช้ันเรียน 
- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวล

ให้เป็นโรงเรียนต้นทางท่ีมีคุณภาพ 
๕. การลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT 
๖. การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน 

- การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงาน
ของครูท่ีต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม อาจจัดโม
บายทีมจากส่วนกลาง เพ่ือลดภาระครูหรือนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
๗. การดูแลรักษาส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา 

- ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาส่ิงของท้ังหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานท่ี 
ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย ๑) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ-มีเหตุมี
ผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะทําให้เกิดการเลียแข้งเลียขากัน เป็นเร่ืองท่ีไม่ดี ๒) ระบบ
การซ่อมบํารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบํารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการใช้งาน พร้อมท้ังมีการ
รายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน เพ่ือให้การบํารุงรักษามีความ
ต่อเนื่อง ๓) การจําหน่าย  
เพ่ือท่ีจะได้จัดซ้ือทดแทน 
๘. การดูแลเรื่องสวัสดิการ 

- ให้ความสําคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เล่ือนตําแหน่ง วิทยฐานะ 
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจํานวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบแก้ไขปัญหา

เร่ืองนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต รู้จักใช้ 
รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างจิตสํานึกในการใช้จ่าย



 
๖๘ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

ให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย 
๙. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 

- ปลูกฝังการคัดแยกขยะและท้ิงขยะให้ถูกท่ีแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัด 
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓๘,๐๐๐ แห่งท่ัวประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษา

รายละเอียดเพ่ือหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียนภายในปี ๒๕๕๘ 

แนวทางการทํางาน 

ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการทํางาน ๓ ลักษณะ เพ่ือขับเคล่ือนงานด้าน
การศึกษาข้างต้นท้ังหมด ได้แก่ 

- ทํางานแบบ Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหากิจ
เฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพ่ือท่ีจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

- ทํางานแบบ Dynamic หมายถึงการขับเคล่ือนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้ เม่ือมีการส่ังงานไปแล้ว จะไม่
หยุดนิ่งอย่างแน่นอน จะขับเคล่ือนงาน ดูแล และช่วยแก้ปัญหา หากงานนั้นต้องข้ามแท่ง ก็จะต้องข้าม อย่าไป
หยุดและจะไม่มีหยุด 

- ทํางานแบบ Lively คือการทํางานแบบมีชีวิตจิตใจ ซ่ึงการจะทํางานแบบนี้ได้ ผู้ร่วมงานต้องมีความ
เข้าใจเนื้องานตรงกับเรา จึงพยายามท่ีจะสร้างให้ทุกท่านเข้าใจเนื้องานท่ีจะทํา สร้างให้เห็นประโยชน์ร่วมกัน
กับส่ิงท่ีกําลังทํา เม่ือเข้าใจตรงกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน เราก็จะมีความสุขท่ีจะทํา เพราะใจเราจะไม่
ต่อต้าน ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข และจะมีชีวิตจิตใจในการทํางาน 
ทั้งนี้ ต้องการให้เกิดการขับเคล่ือนร่วมกันทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้อํานวยการ สํานัก 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จนถึงผู้อํานวยการสถานศึกษาต่างๆ ที่จะต้องขับเคล่ือนตามกัน
ไปทั้งหมด 
นโยบายซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ดูแลการศึกษาโดยมีเป้าหมาย ๖ ประการ 

๑. เด็กจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีการประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม 
๒. เด็กช้ัน ม.๑-๖ ต้องเลือกเรียนวิชาเสริม เป็นสาขาวิชาชีพ เพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ 
๓. เช่ือมโยงการศึกษากับการส่งเสริมวิชาชีพ ให้ตรงความต้องการของท้องถ่ินและประเทศชาติ 
๔. ในระดับอุดมศึกษา ให้เน้นการวิจัย เพ่ือเช่ือมต่อกับงานวิจัยกับภาคเอกชน 
๕. ให้นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ีมาจากประเทศต้นทาง เคยชินกับเจ้าของภาษา และ 
๖. ผลิตครูท่ีมีความเข้มข้น อาทิ คุรุทายาท ท่ีมีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้อย่างแท้จริง 
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ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน (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 
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ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  
วิสัยทัศน์ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความ
  เป็นไทย 
พันธกิจ  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ
  ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
  การศึกษา  
เป้าหมาย   นักเรียนดี เก่ง มีความสุข 
  
ยุทธศาสตร์ ๑. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
  ๒. ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
  ๓. ปฏิรูปการบริหารจัดการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิรูปการเรียนการสอน 
กรอบแนวทาง ๑ ปฏิรูปหลักสูตรตํารา / หนังสือเรียน 
ประเด็น ๑.ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 ๒.พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท อัตลักษณ์ และการมีงานทํา 
 ๓.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางเลือก 
 ๔.พัฒนาตําราเรียน/หนังสือ 
กรอบแนวทาง ๒ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
ประเด็น ๑.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ๒.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการรู้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร 
กรอบแนวทาง ๓ ปฏิรูปส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเอการศึกษา 
ประเด็น ๑.ส่งเสริมการผลิต จัดหา ใช้ส่ือและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
กรอบแนวทาง ๔ การปฏิรูปการวัดและประเมินผล 
ประเด็น ๑.ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๒.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเรียนรู้แนวใหม่โดยเน้นมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัด 
 ๓.ส่งเสริมการนําผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 ๔.ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 ๕.จัดทําคลังข้อสอบกลางท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเขตการศึกษา 
กรอบแนวทาง๕ ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ประเด็น ๑.พัฒนาระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม เป็นแบบแอพลิเคช่ัน ศึกษานิเทศก์ 
 ๒.พลิกโฉมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม DL Thailand 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
กรอบแนวทางท่ี ๑ ปฏิรูปการผลิตและการสรรหา 
ประเด็น ๑.ปรับระบบผลิตครูท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ

สถานศึกษา 
 ๒.ปรับระบบการเสะหาให้ได้คนเก่ง คนดีมาเป็นครู 
กรอบแนวทางท่ี ๒ ปฏิรูประบบการพัฒนาครู 
ประเด็น ๑.กําหนดสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับครู 
 ๒.ประเมินสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับครู 
 ๓.กําหนดให้ครูมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 
 ๔.กําหนดกระบวนการพัฒนาครูโดยเน้นการใช้ action learning ในสถานท่ี

ปฏิบัติงาน เรียนรู้ และฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติจริง 
 ๕.กําหนดให้มีการวัดและประเมินผลการพัฒนาครู 
 ๖.กําหนดให้มีการบันทึกผลการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะท่ีจําเป็น 
กรอบแนวทางท่ี ๓ ปฏิรูปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ 
ประเด็น ๑.พัฒนาระบบค่าตอบแทนท่ีจูงใจให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู 
 ๒.จัดระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติครูให้สมกับวิชาชีพช้ันสูง 
 ๓.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู 
กรอบแนวทางท่ี ๔ ปฏิรูปความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ประเด็น ๑.ปรับระบบการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้เช่ือมโยงกับสมรรถนะการ

สอนของครูและผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
กรอบแนวทางท่ี ๑ ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา 
ประเด็น ๑.สร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ๒.สร้างระบบความรับผิดชอบระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษาและ

ผู้ปกครอง 
 ๓.สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือ 
 ๔.สร้างภาวะผู้นําให้กับผู้บริหารการศึกษา 
กรอบแนวทางท่ี ๒ ปฏิรูประบบการวางแผน 
ประเด็น ๑.จัดทําระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางระบบเดียว 
 ๒.กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรอบแนวทางท่ี ๓ ปฏิรูประบบงบประมาณ 
ประเด็น ๑.กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณไปสู่เขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา 
กรอบแนวทางท่ี ๔ ปฏิรูปโครงสร้างอํานาจหน้าท่ี 
ประเด็น ๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับ สพฐ. 
 ๒.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้มีเอกภาพ 
 ๓.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
กรอบแนวทางท่ี ๕ ปฏิรูปการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
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ประเด็น ๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 ของ สพฐ.และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กรอบแนวทางท่ี ๖ ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา 
ประเด็น ๑.เพ่ิมการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 การศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานเป ็นการศ ึกษาเร่ิมแรกของคนในชาติด ังนั้น เพ่ือให ้การศ ึกษา ขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศไทย ม ีค ุณภาพมาตรฐานระด ับสากล บนพ้ืนฐานของความเป ็นไทย ให ้น ักเร ียนได ้ร ับการพ ัฒนา
ศ ักยภาพส ูงส ุดในตน ม ีความรู ้และทักษะที่แข ็งแกร ่งและเหมาะสม เป ็น พ้ืน ฐานสำคั ญ ใน การเร ียน รู ้ระ ดับ 
ส ูงขึ ้นไป แ ละ การดำ รงช ีว ิต ในอนาคต สำนักงาน คณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห ็นชอบ
ของคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ป ีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทรวมถึงเด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน 

๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 

๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ครูเป็นผู้ท่ีมี
ความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นําทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้เรียน สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียน ท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ 

๕. เร่งสร้างระบบให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา  ท่ีมีข้อมูล สารสนเทศ และ
ข่าวสาร เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน เร่งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบ
ของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทําการมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนา
การศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพกลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน 
องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
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๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม ให้เป็นปัจจัย
หนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพขวัญและกําลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความ
รับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าท่ี 

๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดี ท่ีตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และทําให้การศึกษานํา
การแก้ปัญหาสําคัญของสังคม 

๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลังและโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เพ่ือให้การศ ึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย พ ัฒนาไปในท ิศทางท ี่สอดคล้อง ก ับการ
เปล่ียนแปลงของประเทศ และของโลก สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
เห ็นชอบของคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ ึงได ้กำหนดว ิส ัยท ัศน์ พ ันธก ิจ ประเด ็น ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ  

เป้าประสงค์ 

๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
๓. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ

ทํางานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
๕. สพฐ.บูรณาการการทํางานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
๖. พ้ืนท่ีพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ที่ ๑ นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานทุกคน มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  
กลยุทธ์  
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
๑.๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  ๑.๑.๑ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ คนไทย ๑๒ ประการ  
  ๑.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการ แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ 
และการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็น
รูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพใน
อนาคต รวมท้ังสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
  ๑.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย  
  ๑.๑.๔ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 
๑ ภาษา เพ่ือให้นักเรียนสามารถส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และ
เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล  

๑.๒ พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา  
  ๑.๒.๑ ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ
ทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒.๒ สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ  
  ๑.๒.๓ ส่งเสริมการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
  ๑.๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลย ีและนวัตกรรม และส่ิง
อํานวยความสะดวก ท่ีหลากหลาย การมีศูนย์รวมส่ือให้ครูสามารถยืมส่ือไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
  ๑.๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และระบบ
การทดสอบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิด
คุณภาพแก่ผู้เรียน  
  ๑.๒.๖ ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง  
  ๑.๒.๗ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ ในระดับมัธยมศึกษา  
  ๑.๒.๘ จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ และสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน  
 
๒. สร้างแนวร่วมการกํากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน  

๒.๑ สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน 
สังคม และสาธารณชน  
๒.๒ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



 
๗๕ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

๒.๓ ประสานสถาบันท่ีรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
 เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ 
และเสมอภาคการจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 
 เป้าประสงค์ที่ ๖ พ้ืนท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ 
 กลยุทธ์  

 ๑. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 ๑.๑ สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจําเป็นของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของพ้ืนท่ี
ท้ังในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนท่ี และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตําบล  
 ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ท้ังท่ีจัดเองและสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีงานทําของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ท่ีจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพ
ของผู้เรียน  
 ๑.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือความเป็นเลิศ 
รูปแบบเพ่ือเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก ให้เหมาะสมกับความต้องการจําเป็น
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ 
 ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ เป็นการเฉพาะตามสภาพ
ของพ้ืนท่ี (พ้ืนท่ีสูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
 ๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือลดความเส่ียงในการออกกลางคัน และดูแล
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม 
 ๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะเม่ือเกิดการส่งต่อนักเรียน 
 ๒.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว ให้ผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุ้มครองนักเรียน รวมท้ังให้เช่ือมโยงทุกระดับกับงาน ท่ีสัมพันธ์ 
 ๒.๔ ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม 
สําหรับเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มี
เลขประจําตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ ๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ  

เป้าประสงค์ที่ ๖ พ้ืนท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด 
การศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี  



 
๗๖ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

กลยุทธ์  
๑. ลดภาระงานอ่ืน นอกเหนือจากงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู 
๑.๑ ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน 
๑.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีจํานวนครูไม่เพียงพอ 
๑.๓ ประสานความเป็นไปได้ในการกําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอน อย่างน้อย ๑ รายวิชาใน

โรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิท่ีเหมาะสม ช่วยสอนในโรงเรียน
ท่ีครูไม่เพียงพอ 

๑.๔ ประสานและส่งเสริมการทํางานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เพ่ือจัดหาผู้
มาช่วยเหลือการทํางานต่างๆ ภายในโรงเรียน  
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และทักษะในการส่ือสาร
ของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน การสอน การสอน
คิดแบบต่างๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล 

๒.๒ พัฒนาครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการ
ประยุกต์ใช้ส่ือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างเหมาะสม 

๒.๓ ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อม ของโรงเรียน 

๒.๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และทุกภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

๒.๕ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
๔. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทํางาน 
 ๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ 
 ๔.๒ ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะท่ีสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
๕. สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง วางแผน สรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจําเป็นของโรงเรียน และสังคม 
 ๖.๑ สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย โอน 
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๒ ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูท่ีมีวิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนท่ีมีความแตกต่างกัน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ ๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคล่ือน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 



 
๗๗ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

เป้าประสงค์ที่ ๕ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการทํางานแบบบูรณาการ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ ๖ พ้ืนท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามี

ความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี  
กลยุทธ์  

๑. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 
  ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีความสามารถและ
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒ บูรณาการการทางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง 
เพ่ือส่งเสริมให้สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริบทได้เพ่ิมขึ้น 
  ๑.๓ พัฒนาระบบช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๔ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณท่ีไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล 
ได้อย่างรวดเร็ว 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
 ๒.๑ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจําเป็น และประโยชน์
ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาการศึกษา  

  ๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
      ๒.๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับ การช่วยเหลือของ
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีขาดแคลน อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ทุรกันดาร  
     ๒.๒.๒ ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนท่ีมีความมุ่งม่ันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก  
 ๒.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๓. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา  
๔. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค์คณะบุคคล มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการดําเนินงาน  
 ๔.๑ ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค์
คณะบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีนักเรียนในพ้ืนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคัน
ลดลง มีพฤติกรรมเส่ียงลดลง  
 ๔.๒ สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้อง กับองค์กร องค์
คณะบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 



 
๗๘ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการดําเนินงาน ๖ ผลผลิต คือ  
๑) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
๒) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
๓) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
๔) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
๕) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๖) ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 

นโยบายการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 
วิสัยทัศน์  
องค์กรยุคใหม่ สร้างเด็กไทยสู่สากล  
 
พันธกิจ  
พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ 
คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล  
 
ค่านิยมองค์การ 
ยิ้มรับ ฉับไว  ใส่ใจบริการ (๓s) –smile   -smart    -service 
 
เป้าประสงค์  
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและ
ประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๒. การเพ่ิมโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมท่ัวถึง 
๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
 
กลยุทธ์ สพม. ๓๒ 
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย และค่านิยมหลักของคนไทย  
๑๒ ประการ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 



 
๗๙ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

 กลยุทธ์ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้เป็นผู้ท่ีมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามรถในการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็ง และเป็นผู้นําทางวิชาการ ยึดม่ันในจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพ 
 
๒.  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง 
 กลยุทธ์ ๓ การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มคุณภาพ 
 กลยุทธ์ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ เน้น
การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
จุดเน้น 

 ๑.การขับเคล่ือนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน 
 ๒.การจัดการศึกษา เพ่ือการมีงานทํา 
 ๓.ธรรมนูญสถานศึกษา 9 ดี สู่วิถีการเรียนรู้ “โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน “ 

 

การบริหารงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

................................................................................................ 

วิสัยทัศน์   
  “โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  นําความเป็นไทยสู่สากล  บนพ้ืนฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนช้ันดี  มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนาอัจฉริยภาพ องค์ความรู้คู่คุณธรรม  
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
๔. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 
๕. พัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   

เป้าประสงค์หลัก 

๑. นักเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ท้ังด้านวิชาการ คุณธรรม สุขภาพและอนามัย ได้
มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถทางเทคโนโลยีและสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเอง 



 
๘๐ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑                  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มีการจัดระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนท่ีดี   

๓. ครู-ผู้บริหาร มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ   

๔. มีระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษา   

๕. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสะอาด    
ร่มร่ืน  เอ้ือต่อการเรียนรู้   

๖. ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีไทยบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและยอมรับการเปล่ียนแปลงต่อระบบสังคม
โลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันการเปล่ียนแปลงโลกสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ประเด็นกลยุทธ์ 

๑. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนา 
องค์ความรู้  ภูมิปัญญา  ความสามารถ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และทักษะการดํารงชีวิตได้ตามศักยภาพ  
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เรียนมีภูมิปัญญาคู่คุณธรรม  มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลมีการพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

๒. สร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ 
วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติตนและสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ   
เพ่ือการบริหารจัดการ  การจัดกระบวนการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
ของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีความสะอาด  ร่มร่ืน   ส่งผลให้นักเรียนเกิดอัจฉริยภาพ  มีคุณภาพเป็น 
ท่ียอมรับของสังคม 
 ๔. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการคิด  ปฏิบัติพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 ๕. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม กํากับการประเมินผลการดําเนินงาน และกระจายอํานาจสู่หน่วยปฏิบัติ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

.................................................................... 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีจํานวน ๔ มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทํางาน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  
  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 
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  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  ๔. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
อัตลักษณ์ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
๑. รักสะอาด 
๒. มารยาทงาม 
๓. ติดตาม ICT 

 
ค่านิยมหลกัของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบาย  คสช. 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม  
๓. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
๗. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยายกิจการ เม่ือ
มีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง" 
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ส่วนท่ี ๓ 
รายละเอียด 

งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
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สรุปงบประมาณรายได้-รายจ่ายของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตารางแสดงรายได้ของสถานศึกษา   ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

๑.๑  เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ) 
   ๑. เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น ๑,๑๙๑ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท  
    ๒. เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย  ๑,๑๘๓ คน  คนละ ๓,๘๐๐ บาท  
     รวมงบประมาณเงินอุดหนุนที่จะได้รับ 

 
๔,๑๖๘,๐๐๐ 
๔,๔๙๕,๔๐๐ 
๘,๖๖๓,๙๐๐ 

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

 
๑,๐๔๘,๐๘๐ 
๑,๑๒๓,๘๕๐ 
๒,๑๗๑,๙๓๐   

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

 
ท้ังหมด 

 ๒,๓๗๔ คน 
 ได้ ๗๐%

๓,๓๒๓,๖๐๐ 
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ตารางแสดงงบประมาณกันไว้สําหรับรายจ่ายประจําของสถานศึกษา  

ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 
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 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
๕๐๐,๐๐๐  บาท 
๖๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๑,๑๓๓,๒๐๐  บาท 
๔๓๓,๑๙๕  บาท 
๗๔๖,๙๐๐ บาท 

   ๕,๔๑๓,๒๙๕    บาท     

  

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
บริหาร 

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

 
๑,๒๕๑,๐๒๐  บาท 
๓๗๐,๙๑๐   บาท 
๕๐๐,๐๐๐   บาท 
๕๐,๐๐๐   บาท 

รวม  ๒,๑๗๑,๙๓๐  บาท 

 

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

 
812,980 บาท 

๘๒๐,๘๒๐  บาท 
๑,๑๖๒,๖๐๐  บาท 
527,200 บาท 

 รวม ๓,๓๒๓,๖๐๐ บาท 

            

 
 
 

 

     คงเหลือเงินงบอุดหนุนที่นํามาใช้ในการพิจารณาโครงการทําแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๖๐ 

  
ลําดับที่ รายการ รายรับ รายจ่าย 

๑ เงินอุดหนุน (๑.๑) ๘,๖๖๓,๙๐๐  

๒ รายจ่ายอุดหนุนงบประจํา     ๕,๔๑๓,๒๙๕    

๔ งบสํารองจ่าย ๑๐%  (ของ ๘,๖๖๓,๙๐๐)  ๘๖๖,๓๙๐ 
 คงเหลือท้ังส้ิน ๒,๓๘๔,๒๑๕  



๘๖ 
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     คงเหลอืเงินงบอุดหนุนใช้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี   ๒,๓๘๔,๒๑๕ บาท 

 

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

ท่ี ประเภทรายจ่าย งบประมาณ 
หมายเหตุ 

(ร้อยละของการจัดสรร) 
๑ งบสํารองจ่าย ๘๖๖,๓๙๐ ๑๐.๐๐ 
๒ งบวิชาการ 5,392,610   62.24 
๓ งบบริหาร ๒,404,900   27.76 

 รวมทั้งส้ิน       ๘,663,9๐๐  
100.00 
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งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ
๑ บริหารทั่วไป1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 1.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม. 1, ม.4, ปวช.1 100,000 100,000  

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

 1.3 ลูกเขียวเหลืองเป็นคนดีมีจิตอาสา -          

 1.4 จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา -          

 1.5 วันไหว้ครู 5,000 5,000      

2.เยาวชนคนดี -          

   2.1 อบรมผู้นําเยาวชนเขียว-เหลือง -          

   2.2 วันเด็กแห่งชาติ 20,000 20,000    

   2.3 ส่งเสริมงานประชาธิปไตยและสภานักเรียน -          

   2.4  กิจกรรมสร้างสรรค์ลูก บ.ว. 10,000 10,000    

3. ส่ือ-สารบ้านโรงเรียน -          

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน -          

    4.1 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด -          

    4.2 วันงดสูบบุหร่ีและค่ายแกนนําเยาวชน บว.เลิกสูบบุหร่ี -          

    4.3 โครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว 10,000   10,000    

    4.4 กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด -          

5. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -          

    5.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน 45,000   45,000    

    5.2 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน -          

6.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศศึกษา 10,000   10,000    

รวม 15,000 185,000 0 200,000  

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ

รวมงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๒ บริหารบุคคล 1.พัฒนาบุคลากร -          

   1.1 สัมมนาสรุปงาน( สรุปงาน,ศึกษาดูงาน) 90,000 90,000    

   1.2 พัฒนาองค์กร (อบรม) 90,000 90,000    

   1.3 สัมนาวิถีครู บว. วิถีครูมืออาชีพ 70,000 70,000    

   1.4 สร้างขวัญกําลังใจบุคลากร( ของขวัญ) 20,000 20,000    

2. ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ -          

  2.1 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 30,000 30,000    

  2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ( อยน้อย) 5,000 5,000      

  2.3 กิจกรรม รณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง -          

  2.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน (เก็บนร. คนละ 50 บาท) -          

3.โครงการปรับปรุงโรงอาหารและโภชนาการ 150,000 150,000  

4.จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน/คู่มือนักเรียน 5,000 5,000      

5.โครงการพัฒนางานรักษาความปลอดภัยใรงเรียน -          

                                   รวม 460,000 0 0 460,000  
งบประมาณ 1.พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 5,000

2.จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานการเงินและพัสดุ

3.ประชุมจัดทําแผนงบประมาณปี2561 -          

4.ระดมทรัพยากร -          

รวม 5,000      0 0 5,000      
๔ 1.ซ่อมบํารุงยานพาหนะ 30,000 30,000    

2.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 400,000 400,000  
3.กิจกรรมจัดทําป้ายอาคารและป้ายอ่ืนๆ 30,000 30,000    

4.กิจกรรมประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟ้า 5,000 5,000      

-          

รวม 465,000  0 0 465,000  

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

บริการและ

ภาคีเครือข่าย



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๔ บริหารวิชาการ1.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา -          

 1.1จัดทํารายงานผลการพัฒนาตนเอง SAR 20,000 20,000    

 1.2อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน -          

           ( อบรมมาตรฐาน,ประชุมทํา SAR) -          

2. โครงการพัฒนางานวิชาการ -          

  2.1.นิทรรศการแสดงผลผลิตนักเรียน -          

  2.2.รับนักเรียนประจําปีการศึกษา 2561 20,000 20,000    

   2.3. นิเทศการเรียนการสอน -          

  2.4.ประกันคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน -          

  2.5 จัดทําเกียรติบัตร 15,000 15,000    

  2.6 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 5,000      

  2.7 กิจกรรมเสริมวิชาการ ม.ปลาย 5,000 90,000   95,000    

  2.8 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ปวช. 2,000 2,000      

  2.๙ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น20,000 20,000    

  2.1๐ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(แข่งทักษะ ) 330,000 330,000  

  2.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ O- net ม.3 ,ม. 6 50,000   50,000    

  2.12 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 5,000 5,000      

  2.13 คลีนิกวิจัยในช้ันเรียน -          

  2.14 จัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้ -          

3.โครงการนักเรียนเรียนร่วมและนักเรียนท่ีต้องดูแลพิเศษ 30,000 100,020  130,020  

4. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน เตรียมทหาร Pre cadet -          

5. อบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 100,000 100,000  

6. ประชุมผู้ปกครอง (2ภาคเรียน) 20,000 20,000    

7.พัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนในฝัน 10,000 20,000   30,000    

8.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 10,000 10,000    

9.โครงการอบรมเชิงปฏิยัติการ ค่ายคุณธรรมเยาวชนไทย 20,000    20,000    

รวม 282,000  590,020   0 872,020    

ประเภทงบ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๕ โครงการพิเศษ

1. ธนาคารขยะรีไซเคิล 150,000 150,000  

  1.1 ตอบปัญหาส่ิงแวดล้อม -          

  1.2 รณรงค์เผยแพร่ความรู้ -          

  1.3 กิจกรรมรักษ์สะอาด -          

3. กิจกรรมอนุรักษ์มวยไทย 20,000 20,000    

4. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ (อบรมครู ) 120,000 120,000  

5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000    

6. โครงการโรงเรียนสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส ITA 10,000   10,000    

7.โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา -          

 7.1 กิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน -          

 7.2 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 15,000   15,000    

 7.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม ภาคสนาม -          

รวม 290,000  45,000     0 335,000    

๖ งานระดับชั้น 1.โครงการพัฒนาระดับช้ันม. 1 8,000 8,000      

2.โครงการพัฒนาระดับช้ันม. 2 8,000 8,000      

3.โครงการพัฒนาระดับช้ันม. 3 8,000 8,000      

4.โครงการพัฒนาระดับช้ันม. 4 8,000 8,000      

5.โครงการพัฒนาระดับช้ันม. 5 8,000 8,000      

6.โครงการพัฒนาระดับช้ันม. 6 8,000 8,000      

7.โครงการพัฒนาระดับ ปวช. 7,910 7,910      

8. โครงการทัศนศึกษานักเรียนและศึกษาดูงาน นร. 500,000  500,000  

9. โครงการลูก บว.ทําดีต้องปรบมือ -          

รวม 0 555,910 0 555,910  

ประเภทงบ

รวมงบที่ งาน/ฝ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

โครงการ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๗ งานคณะสี 1. ผลงานดีมีรางวัล -          

2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีความสะอาด 50,000   50,000    

3. กิจกรรมลูกบว.รักสะอาด (Big Cierning Day) -          

4. โครงการพัฒนาคณะสีม่วง -          

5. โครงการพัฒนาคณะสีแสด -          

6. โครงการพัฒนาคณะสีแดง 30,000 30,000    

7. โครงการพัฒนาคณะสีน้ําเงิน -          

8. โครงการพัฒนาคณะสีฟ้า -          

9. โครงการพัฒนาคณะสีชมพู -          

รวม 30,000   50,000   -        80,000    

๘
งาน
เทคโนโลยี 1. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีและส่ือสาร -          

  1.1.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และICT 30,000 30,000    

  1.2.ซ่อมปรับปรุงระบบเสียงวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ3์0,000 30,000    

รวม 60,000    0 0 60,000    

๙ งานห้องสมุด1.สัปดาห์ห้องสมุด 20,000 20,000    

2. ยอดนักอ่าน -          

3. รักการอ่าน(สมุดบันทึกการอ่าน) 20,000 20,000    

4. บริจาคหนังสือสู่ชุมชน -          

5. โครงการจัดซ้ือส่ือและส่ิงพิมพ์ -          

   5.1 วารสาร และหนังส่ือพิมพ์ 40,000 40,000    

   5.2 หนังสือ 75,215 75,215    

   5.3 ส่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 10,000 10,000    

รวม 125,215  40000 0 165,215    

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ป้าย

บริเวณทํา

ความ

สะอาด



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๑๐ งานแนะแนว1.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ -          

  1.1 แนะแนวสัญจร ๖๐๐๐ 6,000      

  1.2.แนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า 6,000 6,000      

2. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ -          

   2.1 ปัจฉิมนิเทศ ม. 3 ม.6 7,000 7,000      

   2.2.วันแห่งความภาคภูมิใจ 30,000 30,000    

3.โครงการโลกกว้างทางการศึกษา -          

  3.1.ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 8,000 8,000      

  3.2 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ -          

  3.3 การศึกษาต่อและการจัดหางานโดยสํานักงานจัดหางาน จ.บุรีรัมย์ 2,000 2,000      

  3.4 เตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา ม.ขอนแก่น 20,000 20,000    

รวม 13,000 66,000 0 79,000    

๑๑ ทะเบียนวัดผล1. โครงการคลีนิกปรึกษาปัญหา 0,ร,มส -          

2.โครงการพัฒนาทรัพยากรงานวัดผล -          

   2.1ถ่ายเอกสาร ปพ. 1 นักเรียนจบหลักสูตร -          

   2.2จัดซ้ือซองน้ําตาลสําหรับบรรจุข้อสอบ -          

3. จัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวัดผล -          

4.ซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษาปพ.1,ปพ.2,ปพ.3 40,000   40,000    

รวม 0 40000 0 40,000    

๑๒ พัฒนาผู้เรียน ๑.โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -          

๑.๑ ค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ -          

(นักเรียนชั้นม.ต้น  คนละ ๕๐ บาท) 60,000    60,000    

๑.๒.โครงการวันสําคัญของลูกเสือ(วันวชิราวุช,วันสถาปนาลูกเสือ) -          

รวม 0 60000 0 60000

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

รวมงบงาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

ที่



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ
๑๓ ศิลปะ ๑. เข้าค่ายศิลปวัฒนธรรม 20,000    20,000    

๒. ยกระดับมาตรฐานวงดนตรี สตริง คอมโบ้(ซื้อเครื่องดนตรี) 15,000    15,000    
๓. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ 15,000    15,000    
     ซื้อชุดนาฎศิลป์ ชุดพื้นบ้าน เครื่องประดับ -          
๔. ยกระดับมาตรฐานด้านวงโยธวาทิต  -          
๕. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านดนตรีไทย(ซื้อเครื่องดนตรี) 15,000    15,000    
๖. ยกระดับมาตรฐานวงดนตรีโปงลาง 15,000    15,000    
๗. ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระศิลปะ 150,000 150,000  
                               รวม 150000 80000 0 230,000  

๑๔ ภาษาไทย ๑.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 15,000    15,000    
๒.คลินิกหมอภาษา                   15,000    15,000    
3.พิธีกรน้อย 10,000    10,000    

รวม 30000 10000 0 40,000    
๑๕ การงาน ๑.จัดซื้อวัสดุฝึกงาน -          

คอมพิวเตอร์  ๑.๑ วัสดุฝึกงานเซรามิกส์,เครื่องเคลือบดินเผา 10,000    10,000    
 ๑.๒ วัสดุฝึกงานประดิษฐ์ 10,000    10,000    
 ๑.๓ วัสดุฝึกงานเกษตร 10,000    10,000    
 ๑.๔ วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูสุติยะ) 10,000    10,000    
 ๑.๕ วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูนันทิยา) 10,000    10,000    
 ๑.๖ วัสดุฝึกงานคหกรรม 10,000    10,000    
 ๑.๗ กิจกรรมซื้อวัสดุฝึกเครื่องปั้นดินเผา 10,000    10,000    
 ๑.๘ กิจกรรมวัสดุฝึกนวดแผนไทย 10,000    10,000    
 ๑.๙ กิจกรรมฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้อําเภอบ้านกรวด -          
๒. โครงการบ้านของพ่อ(ครูจันทร์เพ็ญ) -          
   ๒.๑ การเกษตรพืชผักสวนครัว(๕,๐๐๐) -          
   ๒.๒ เกษตรผสมผสาน(๕,๐๐๐) 20,000    20,000    
   ๒.๓ นาข้าวอินทรีย์สาธิต(๕,๐๐๐) -          
   ๒.๔ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ(๕,๐๐๐) -          
๓.โครงการแสดงผลผลิตนักเรียนและครูสาระการงาน -          
๔.อบรมเผยแพร่งานเครื่องเคลือบดินเผา -          

รวม 100000 0 0 100,000    

งาน/ฝ่าย โครงการ
ประเภทงบ

รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

คอมพิวเตอร์1.พัฒนาอัจริยภาพนักเรียนด้าน ICT -          

    1.1 อบรมด้านหุ่นยนต์ 15,000 15,000    

    1.2 จัดอบรมตัดต่อวีดีโอ -          

2. คลีนิกคอมพิวเตอร์ -          

3. จัดซ้ือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ซ่อมบํารุงงานการเรียนการสอน 20,000 20,000    

4. ปรับปรุงระบบเครือข่าย 50,000 50,000    

รวม 0 50000 35000 85,000      

๑๖ คณิตศาสตร์ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ -          

   1.1  คลีนิกคณิตศาสตร์ 5,000 5,000      

   1.2  ค่ายคณิตศาสตร์ 15,000 15,000    

   1.3  Math Fair -          

   1.4. ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 5,000 5,000      

   1.5  ส่งเสริมอัจณริยภาพ  A -math และ ซูโดกุ                        5,000 5,000      

รวม 15,000   15,000   -        30,000    

๑๗ วิทยาศาสตร์1.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ -          

1.1. เตรียมความพร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิทย์ -          

1.2.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 25,000 25,000    
1.3. ค่ายวิทยาศาสตร์ -          

1.4 กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ -          

2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 50,000 50,000    

3. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ -          

รวม 50000 25000 0 75,000    

๑๘ 1.กีฬาสีภายใน 140,000 140,000  

2.กีฬาสหวิทยาเขต 60,000 60,000    
3.กีฬา สพม.32 110,000 110,000  

4. ซ้ืออุปกรณ์กีฬา 27,000 27,000    

5. กีฬาเช่ือมสัมพันธ์บุคลากร 10,000 10,000    

6. สร้างเสริมสมรรถภาพ 20,000 20,000    

7. ค่ายศักยภาพกีฬา 10,000 10,000    

รวม 67,000    310000 0 377,000    

รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๑๙ ต่างประเทศ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ -          

    1.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส 10,000 10,000    

    1.2 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 2,000 2,000      

    1.3  จัดหาส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ 10,000 10,000    

    1.4  กิจกรรม English Camp 15,000   15,000    

    1.5 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี -          

    1.6  A word  A week 5,000 5,000      

    1.7 กิจกรรมพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษนักเรียน -          

2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือและนวัตกรรมทางภาษา -          

   2.1 ห้องเรียนพูดได้ -          

   2.2 ปรับปรุงห้อง Self Acess -          

  2.3  สร้างศูนย์ภาษาเขมร -          

  2.4  สร้างศูนย์ภาษาจีน -          

รวม 17000 25000 0 42,000    

๒๐ สังคมศึกษา 1.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา -          

  1.1 แข่งขันตอบปัญหา  10,000 10,000    

  1.2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สาระสังคมศึกษา

  1.3 นิทรรศการภูมิปัญญา 20,000 20,000    

2. ลานธรรม 100,000 100,000  

3.โครงการวันสําคัญ -          

  3.1 กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันเข้าพรรษา 20,000 20,000    

  3.2  รางวัล เกียรติบัตร -          

4. โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 50,000 50,000    

5. โครงการลูก บว.มารยาทงาม 5,000 5,000      

6. โครงการจัดหาโต๊ะหมู่บูชาประจําหอประชุม,ห้องประชุม30,000 30,000    

รวม 210000 25000 0 235,000  

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ

รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ

๒๑ ฝ่ายบริหาร  ๑.จ้างครูไทยและบุคลากรสนับสนุน  812,980  812,980    
 ๒. จ้างครูต่างประเทศ(อังกฤษ+กัมพูชา)     820,820  820,820    
 ๓. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ ICT
               

1,127,600  1,127,600    

 ๔. ค่าสาธารณูปโภค 527,200  527,200    
รวม -         -         3,288,600  3,288,600    

รวมทั้งสิ้น 2,384,215  2,171,930   3,323,600  7,879,745    

หมายเหตุ ประเภทงบประมาณ
๑.งบอุดหนุน
๒.งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี)
๓.งบบํารุงการศึกษา(ระดมทรัพยากร)

รวมงบ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1 จําแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ

ประเภทงบ



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖1 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ

๑  เยาวชนคนดี

  1.๑ กิจกรรมสร้างสรรค์ลูก บ.ว. พ.ค.-ต.ค.๖1 10,000 ครูพลวิสันต์ บริหารทั่วไป

๒  ส่ือ-สารบ้านโรงเรียน พ.ค.-ต.ค.๖1 ครูจันทร์เทพ บริหารทั่วไป

๓ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ พ.ย.-ธ.ค.60 400,000 0 ครูสุติยะ บริการภาคีเครือข่าย

๔ กิจกรรมป้ายอาคาร และป้ายอื่น พ.ค.-ต.ค.๖1 30,000 ครูสุติยะ บริการภาคีเครือข่าย

๕ กิจกรรมประหยัดนํ้า ประหยัดไฟฟ้า ตลอดปี 2,500 2,500 ครูธีระชัย บริการภาคีเครือข่าย

รวม ๐ ๔๐๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐
๕ พัฒนาบุคลากร

  ๕.1สัมมนาสรุปงาน( สรุปงาน,ศึกษาดูงาน) ก.พ.-เม.ย.๖1 90,000 ครูพรทิพย์ บริหารบุคคล
  ๕.2 พัฒนาองค์กร (อบรม) ตลอดปี ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ครูชุนิดา บริหารบุคคล

  ๕.3 สัมนาวิถีครู บว. วิถีครูมืออาชีพ ตลอดปี 35,000 35000 ครูสาวิตรี บริหารบุคคล
  ๕.๕. สร้างขวัญกําลังใจบุคลากร( ของขวัญ,เล้ียงส่ง) ตลอดปี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครูสาวิตรี บริหารบุคคล

๖ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ

  6.1 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ ตลอดปี 15,000 15,000 ครูบังอร บริหารบุคคล
  6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ( อยน้อย) พ.ค-ก.ย.๖1 5,000 ครูบังอร บริหารบุคคล

  6.3 กิจกรรม รณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ก.พ.-เม.ย.๖1 ครูบังอร บริหารบุคคล
  6.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน พ.ค-มิ.ย.๖1 ครูบังอร บริหารบุคคล

๗ ปรับปรุงโรงอาหารและโภชนาการ พ.ค-มิ.ย.๖1 ๑๕๐,๐๐๐ ครูเชิดพงศ์ บริหารบุคคล

๘ จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน/คู๋มือนักเรียน พ.ค-มิ.ย.๖1 5,000 ครูสมเกียรติ บริหารบุคคล
๙ พัฒนางานรักษาความปลอดภัยใรงเรียน พ.ค-ก.ย.๖1 บริการภาคีเครือข่าย

                                   รวม 0 195,000 265,000 0 0

๑๐  พัฒนาบุคลากรฝ่ายงบประมาณ ๕,๐๐๐ ครุสุชาดา บริหารงบประมาณ

๑๑  จัดอบรมให้ความรู้งานการเงินและพัสดุ พ.ย.-ธ.ค.61 ครูอรฤดี บริหารงบประมาณ

๑๒ ประชุมจัดทําแผนงบประมาณปี2561 พ.ย.-ธ.ค.61 ครูเรณูนคร บริหารงบประมาณ

๑๓ งานซ่อมบํารุงยานพาหนะ ตลอดปี ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ครูพิทยา บริการภาคีเครือข่าย

๑๔ ระดมทรัพยากร ทุกภาคเรียน ครูอรฤดี บริหารงบประมาณ

รวม ๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐

 รายละเอียดงบประมาณ จากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑

รายจ่ายด้านบริหารทั่วไป

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมที่



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ
๑๕ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 ๑5.1 จัดทํารายงานผลการพัฒนาตนเอง SAR ก.พ.-เม.ย.๖1 5,000 ครูพรพิมพ์ บริหารวิชาการ
 ๑5.2 อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในก.พ.-เม.ย.๖1 ๑๕,๐๐๐ ครูพรพิมพ์ บริหารวิชาการ
           ( อบรมมาตรฐาน,ประชุมทํา SAR)

๑๖ โครงการพัฒนางานวิชาการ

 ๑6.1.นิทรรศการแสดงผลผลิตนักเรียน

 ๑6.2.รับนักเรียนประจําปีการศึกษา 25๖1 มี.ค.-เม.ย.๖1 20,000 ครูรสสุคนธ์ บริหารวิชาการ
 ๑6.3. นิเทศการเรียนการสอน ทุกภาคเรียน ครูชนกนาถ บริหารวิชาการ
 ๑6.4.ประกันคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน ทุกภาคเรียน ครูจิตย์วาส บริหารวิชาการ
 ๑6.5 จัดทําเกียรติบัตร พ.ค-มิ.ย.๖1 15,000 ครูสุพรรษา บริหารวิชาการ
 16.6 กิจกรรมจัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้ เดือน พ.ค. ครูรมิดา บริหารวิชาการ

๑๗ กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน เตรียมทหาร ตลอดปี ครูรสสุคนธ์ บริหารวิชาการ
๑๘ ประชุมผู้ปกครอง (2ภาคเรียน) ทุกภาคเรียน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครูรสสุคนธ์ บริหารวิชาการ
๑๙ พัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนในฝัน พ.ค-ก.ย.๖1 10,000 ครูอรวรรณ บริหารวิชาการ

๒๐ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ก.พ.-เม.ย.61 ๑๐,๐๐๐ ครูอรวรรณ บริหารวิชาการ
รวม 0 50,000 45,000 0 0

๒๑ พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีและส่ือสาร

 ๒1.1.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และICT ตลอดปี ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ครูสุติยะ บริการและภาคี

 ๒1.2.ซ่อมปรับปรุงระบบเสียงวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตลอดปี ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ครูสุติยะ บริการและภาคี
รวม 0 30,000 30,000 0 0

๒๒ ธนาคารขยะรีไซเคิล พ.ค-ก.ย.๖1 150,000 ครูโสภา บริการและภาคี
 ๒2.1 ตอบปัญหาส่ิงแวดล้อม

 ๒2.2 รณรงค์เผยแพร่ความรู้

 ๒2.3 กิจกรรมรักษ์สะอาด

 ๒2.4 ปรับปรุงห้องพักขยะ

๒๓ โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ พ.ค-ก.ย.๖1 120,000 ครูอรวรรณ บริหารทั่วไป
๒๔ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง พ.ค-ก.ย.๖1 20,000 ครูจันทร์เพ็ญ บริหารทั่วไป
๒๕ โครงการคุณธรรมในสถานศึกษา(อบรม นร.) มค.61 ๒๐,๐๐๐ ครูรมิดา บริหารวิชาการ

รวม 0 20,000 290,000 0 0

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารที่
รับผิดชอบ

 รายละเอียดงบประมาณ จากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑
รายจ่ายด้านบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ
๒๕ พัฒนาคณะสี(ป้ายบริเวณรับผิดชอบ) พ.ค-ก.ย.๖1 ๓๐,๐๐๐ ครูสุติยะ บริการและภาคี

๒๖ ห้องสมุด 3 ดี ตลอดปี ครูอาภาพร บริหารทั่วไป
รวม 0 0 30,000 0 0

๒๗ โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
   27.1.แนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า ธค. 60 6,000 ครูเสถียร บริหารวิชาการ

๒๘ โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
   -ปัจฉิมนิเทศ ม. 3 ม.6 ก.พ..๖1 7,000 ครูทิพย์สุดา บริหารวิชาการ

รวม 0 13,000 0 0 0

๒๙ คลีนิกปรึกษาปัญหา 0,ร,มส ตลอดปี ครูครองขวัญ บริหารวิชาการ
๓๐ พัฒนาทรัพยากรงานวัดผล

 30.1 ถ่ายเอกสาร ปพ. 1 นักเรียนจบหลักสูตร ครูจิตย์วาส บริหารวิชาการ
 30.2 จัดซื้อซองน้ําตาลสําหรับบรรจุข้อสอบ ตลอดปี ครูจิตย์วาส บริหารวิชาการ
 30.3 จัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวัดผล ตลอดปี ครูจิตย์วาส บริหารวิชาการ

รวม 0 0 0 0 0

๓๑ ปรับปรุงห้องศิลปะ ม.ค-มิ.ย.61 75,000 75,000 ครูสุติยะ บริการและภาคี

๓๒ กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร มค.๖1 10,000 ครูอุบลรัตน์ บริหารวิชาการ
๓๓ สร้างเสริมสมรรถภาพ มค.61 20,000 ครูบังอร บริหารวิชาการ

รวม 0 105,000 75,000 0 0

๓๔ จัดหาโต๊ะหมู่บูชาประจําหอประชุม ห้องประชุม ม.ค-มิ.ย.61 30,000 ครูสุติยะ บริการและภาคี

๓๕ จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตลอดปี ๔๒๓,๔๕๐ ๓๒๓,๔๕๐ ครูลาวัลย์ บริหารงบประมาณ

รวม 0 423,450 353,450 0 0

รวมทั้งสิ้น 0 1,258,950 1,145,950 0 0

รายจ่ายด้านบริหารทั่วไป
 รายละเอียดงบประมาณ จากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารที่
รับผิดชอบ



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยธรรม

  ๑.๑ วันไหว้ครู  มิ.ย.๒๕61 ๕,๐๐๐ ครูศุภนิดา บริหารท่ัวไป

รวม ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐

๒ โครงการพัฒนางานวิชาการ

  2.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ค-มิ.ย.๖1 5,000 ครูพัชรนันท์ บริหารวิชาการ

 2.2 กิจกรรมเสริมวิชาการ ม.ปลาย ตลอดปี 5,000 ครูพัชรนันท์ บริหารวิชาการ

 2.3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ปวช. ตลอดปี ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ครูพรพิมล บริหารวิชาการ

  2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดปี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครูอรวรรณ บริหารวิชาการ

 2.5 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตลอดปี ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ครูเฉลิมพล บริหารวิชาการ

 ๒.6 กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วมและนักเรียนท่ีต้องดูแลพิเศษพ.ค..๒๕๖๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ครูณัฐนิชา บริหารวิชาการ

 ๒.7 อบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ทุกภาคเรียน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครูรสสุคนธ์ บริหารวิชาการ

 2.8 คลีนิกวิจัยในชั้นเรียน ทุกภาคเรียน ครูชนกนาถ บริหารวิชาการ
 2.9 จัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ทุกภาคเรียน ครูรมิดา บริหารวิชาการ

รวม 0 83,500 83,500 0 0

๓ จัดซ้ือวารสารและส่ิงพิมพ์
3.1 วารสาร และหนังสือพิมพ์ 20,000 ๒๐,๐๐๐ ครูอาภาพร บริหารวิชาการ
3.2 หนังสือ ต.ค.-ธ.ค60 75,215 ครูอาภาพร บริหารวิชาการ

3.3 ส่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ต.ค.-ธ.ค60 10,000 ครูอาภาพร บริหารวิชาการ

รวม 0 105,215 20,000 0 0

๔ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ มิ.ย..๒๕๖1 15,000 ครูจรรยา บริหารวิชาการ

๕ คลินิกหมอภาษา                   พ.ค-ก.ย.๖1 15,000 ครูจรรยา บริหารวิชาการ
รวม 0 0 30,000 0 0

๖ จัดซ้ือวัสดุฝึกงานกลุ่มสาระการงาน
 6.1 วัสดุฝึกงานเซรามิกส์,เครื่องเคลือบดินเผา พ.ค.- ต.ค.๖1 10,000 ครูพิทยา บริหารวิชาการ

 6.2 วัสดุฝึกงานประดิษฐ์ พ.ค.- ต.ค.๖1 10,000

 6.3 วัสดุฝึกงานเกษตร พ.ค.- ต.ค.๖๑ 10,000 ครูจันทร์เพ็ญ บริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารที่
รับผิดชอบ

 รายละเอียดงบประมาณ จากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑



 6.4 วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูสุติยะ) พ.ค.- ต.ค.๖๑ 10,000 ครูสุติยะ บริหารวิชาการ

 6.5 วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูนันทิยา) พ.ค.- ต.ค.๖๑ 9,000 ครูนันทิยา บริหารวิชาการ

 6.6 วัสดุฝึกงานคหกรรม พ.ค.- ต.ค.๖๑ 11,000 ครูรวิวรรณ บริหารวิชาการ

ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ

 6.7 กิจกรรมซ้ือวัสดุฝึกเครื่องป้ันดินเผา พ.ค.- ต.ค.๖๑ 10,000 ครูพิทยา บริหารวิชาการ

6.8 กิจกรรมวัสดุฝึกนวดแผนไทย พ.ค.- ต.ค.๖๑ 10,000 ครุนันทิยา บริหารวิชาการ

 6.9กิจกรรมฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้อําเภอบ้านกรวด ครูสุรพล บริหารวิชาการ

๗ โครงการบ้านของพ่อ(ครูจันทร์เพ็ญ)

 7.1 การเกษตรพืชผักสวนครัว(5,000) พ.ค.- ต.ค.๖๑ ๕,๐๐๐ ครูอาทิตย์ บริหารวิชาการ

  7.2 เกษตรผสมผสาน(5,000) พ.ค.- ต.ค.๖๑ ๕,๐๐๐ ครูอาทิตย์ บริหารวิชาการ

  7.3 นาข้าวอินทรีย์สาธิต(5,000)  กย.๖1 ๕,๐๐๐ ครูอาทิตย์ บริหารวิชาการ

  7.4 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ(5,000) พ.ค.- ต.ค.๖๑ ๕,๐๐๐ ครูอาทิตย์ บริหารวิชาการ

๘ แสดงผลผลิตนักเรียนและครูสาระการงาน  พย.-มี.ค.๖1 ครูสุติยะ บริหารวิชาการ

๙ อบรมเผยแพร่งานเครื่องเคลือบดินเผา  พย.-มี.ค.๖1 ครูสุรพล บริหารวิชาการ

รวม 0 85,000 15,000 0 0

๑๐ พัฒนาอัจริยภาพนักเรียนด้าน ICT

๑๑ คลีนิกคอมพิวเตอร์ ตลอดปี ครูณัฐพงศ์ บริหารวิชาการ

รวม 0 0 0 0 0

๑๔ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี พ.ค.-ส.ค.๖1 50,000 ครพอฤไท บริหารวิชาการ

๑๕ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ พ.ค..๒๕๖1 ครูพอฤไท บริหารวิชาการ

รวม 0 0 50,000 0 0

๑๖ พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

 ๑6.1  คลีนิกคณิตศาสตร์ พ.ค.-ส.ค.๖1 5,000 ครูอรพินท์ บริหารวิชาการ

 ๑6.๒  Math Fair พ.ค.-ส.ค.๖1 ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ

 ๑6.๓. ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พ.ค.-ส.ค.๖1 5,000 ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ

 ๑6.๔  ส่งเสริมอัจณริยภาพ  A -math และ ซูโดกุ                        พ.ค.-ส.ค.๖1 5,000 ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ

รวม 0 0 15,000 0 0

รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน

 รายละเอียดงบประมาณ จากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ

๑๗  ซื้ออุปกรณ์กีฬา  มค.61 27,000 ครูอุบลรัตน์ บริหารวิชาการ

๑๘ ค่ายศักยภาพกีฬา  มค.61 10,000 ครูปัณณวัฒน์ บริหารวิชาการ

รวม 0 37,000 0 0 0

๑๙ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ

  19.๑ แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ธ.ค..๒๕60 2,000 ครูเอมอร บริหารวิชาการ

  19.๒  จัดหาสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ตลอดปี ๕,๐๐๐ 5,000 ครูศิราณี บริหารวิชาการ

  19.๓ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ครูโสภา บริหารวิชาการ

  19.๔  A word  A week ตลอดปี ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ครูศิราณี บริหารวิชาการ

๒๐ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือและนวัตกรรมทางภาษา ก.พ.. ๒๕๖1 ครูเอมอร บริหารวิชาการ

 20.1 ห้องเรียนพูดได้ ครูอุไรรักษ์ บริหารวิชาการ

 ๒0.2 ปรับปรุงห้อง Self Acess ครูอุไรรักษ์ บริหารวิชาการ

 ๒0.3  สร้างศูนย์ภาษาเขมร ก.พ.. ๒๕๖1 ครูอุไรรักษ์ บริหารวิชาการ

 ๒0.4  สร้างศูนย์ภาษาจีน ก.พ.. ๒๕๖1 ครูนวพร บริหารวิชาการ

รวม 0 7,500 9,500 0 0

๒๑ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา

  ๒1.1 แข่งขันตอบปัญหา  ก.ค ๒๕๖1 ๑๐,๐๐๐ ครูจันทร์เทพ บริหารวิชาการ

  ๒1.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา

  21.3 ลานธรรม พ.ค.-ส.ค.๖1 ๑๐๐,๐๐๐ ครูบรรลุ บริหารวิชาการ

๒๒ กิจกรรมวันสําคัญ

  ๒2.1 กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันเข้าพรรษา ตลอดปี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครูนิคม บริหารวิชาการ

  ๒2.2  รางวัล เกียรติบัตร 

๒๓ โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน พ.ค.-ส.ค.๖1 ๕๐,๐๐๐ ครูกิตติ บริหารวิชาการ

รวม 0 10,000 170,000 0 0

 รายละเอียดงบประมาณ จากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1

รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ



ภาคเรียนที่ 

๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 

๑/๒๕๖๑
งบประมาณ งบประมาณ

๒๓ ค่าวัสดุสํานักงาน วัสดุทําความสะอาด วัสดุอ่ืนๆ ตลอดปี ๕๖๖,๖๐๐ ๕๖๖,๖๐๐ ครูอรพินท์ บริหารงบประมาณ

๒๔ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,น้ําประปา,โทรศัพท์,อินเทอร์เน็ตตลอดปี ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ครูอรฤดี บริหารงบประมาณ

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง   ตลอดปี ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ครูอรฤดี บริหารงบประมาณ

๒๕ ค่าซ่อมบํารุงทรัพย์สินส่วนกลาง ตลอดปี ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ครูอรฤดี บริหารงบประมาณ

๒๖ ไปราชการ ตลอดปี ๒๑๖,๕๙๐ ๒๑๖,๖๐๕ ครูอรฤดี บริหารวิชาการ

รวม 0 2,333,190 2,333,205 0 0

รวมทั้งส้ิน 0 2,661,405 2,731,205 0 0

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารที่

รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ที่

 รายละเอียดงบประมาณ จากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖1

รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน



บริการภาคีเครือข่าย

บริการภาคีเครือข่าย

บริการภาคีเครือข่าย

บริการภาคีเครือข่าย















ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

    -อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม. 1, ม.4, ปวช.1 พ.ค.-ต.ค.๖1 100,000 ครูจรรยา บริหารทั่วไป 100,000

๒  กิจกรรมเยาวชนคนดี พ.ค.-ต.ค.๖1 ครูจรรยา บริหารทั่วไป
    - อบรมผู้นําเยาวชนเขียว-เหลือง ตลอดปี ๕,๐๐๐ ครูพลวิสันต์ บริหารทั่วไป ๕,๐๐๐
    -วันเด็กแห่งชาติ ม.ค..๖1 5,000 ครูพลวิสันต์ บริหารทั่วไป 5,000

    - ส่งเสริมงานประชาธิปไตยและสภานักเรียน พ.ย.-มี.ค.๖1 10,000 ครูพลวิสันต์ บริหารทั่วไป 10,000
๓ สื่อ-สารบ้านโรงเรียน

๔  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน พ.ค.-ต.ค.๖๐
    4.1 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ตลอดปี
    4.2 วันงดสูบบุหรี่ ตลอดปี 10,000      ครูศุภนิดา บริหารทั่วไป ๑๐,๐๐๐
    4.3 โครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว

    4.4 กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด

    4.5 กิจกรรมค่ายแกนนําเยาวชนบว. เลิกบุหรี่

๕  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    5.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน พค.-กค.61 45,000      ครูจันทร์เทพ บริหารทั่วไป 45,000    

๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศศึกษา พค.-กค.61 10,000      ครูยุทธนา บริหารทั่วไป 10,000    

๒๐,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๐ ๐

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน
บริหารที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ที โครงการ/กิจกรรม

รวม



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๗ โครงการพัฒนางานวิชาการ ครูรสสุคนธ์ บริหารวิชาการ

 ๗.๑ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ม.ปลาย ตลอดปี 45,000 ๔๕,๐๐๐ ครูพัชรนันท์ บริหารวิชาการ 90,000

 ๗.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(แข่งทักษะ ) ธ.ค..60 330,000 ครูเฉลิมพล บริหารวิชาการ 330,000

 ๗.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ O- net ม.3 ,ม. 6 มค.-มีค..61 50,000      ครูเสถียร บริหารวิชาการ 50,000    

 7.4โครงการนักเรียนเรียนร่วมและนักเรียนที่ต้องดูแลพิเศษ ตลอดปี 50,000      ๕๐,๐๒๐ ครูณัฐณิชา บริหารวิชาการ 100,020 

๗.5 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน เตรียมทหาร Pre cadet ตลอดปี ครูพิพัฒน์ บริหารวิชาการ

๗.6 พัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนในฝัน ตลอดปี 10,000      ๑๐,๐๐๐ ครูอรวรรณ บริหารวิชาการ 20,000    

๔๘๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๒๐ ๐ ๐ ๕๙๐,๐๒๐ ๐ ๐ ๐
๘  กิจกรรมอนุรักษ์มวยไทย พ.ย.-มี.ค.๖1 20,000 ครูปัณวัฒน์ บริหารทั่วไป 20,000

๙  โครงการโรงเรียนสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส ITA พ.ย.-มี.ค.๖1 10,000      ครูรมิดา บริหารบุคคล 10,000    

๑๐ โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พ.ย.-มี.ค.๖๑ ครูรมิดา บริหารวิชาการ

 ๑0.๑ กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผนดิน พ.ย.-มี.ค.๖1 15,000      ครูรมิดา บริหารวิชาการ 15,000    
๔๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐

๑๑ โครงการพัฒนาระดับชั้นม. ๑ มค.-มีค..61 ๘,๐๐๐ ครูวารี บริหารทั่วไป ๘,๐๐๐
๑๒ โครงการพัฒนาระดับชั้นม. ๒ มค.-มีค..61 ๘,๐๐๐ ครูวารี บริหารทั่วไป ๘,๐๐๐
๑๓ โครงการพัฒนาระดับชั้นม. ๓ มค.-มีค..61 ๘,๐๐๐ ครูจรรยา บริหารทั่วไป ๘,๐๐๐

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
งาน

บริหารที่
รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๑๔ โครงการพัฒนาระดับชั้นม. ๔ มค.-มีค..61 ๘,๐๐๐ ครูสมเกียรติ บริหารทั่วไป ๘,๐๐๐
๑๕ โครงการพัฒนาระดับชั้นม. ๕ มค.-มีค..61 ๘,๐๐๐ ครูชนกนาถ บริหารทั่วไป ๘,๐๐๐
๑๖ โครงการพัฒนาระดับชั้นม. ๖ มค.-มีค..61 ๘,๐๐๐ ครูเชิดพงศ์ บริหารทั่วไป ๘,๐๐๐

๑๗ โครงการพัฒนาระดับ  ปวช. มค.-มีค..61 7,910 ครูทิวา บริหารทั่วไป 7,910

๑๘ โครงการทัศนศึกษานักเรียน ธ.ค..60 ๕๐๐,๐๐๐ ครูพิพัฒน์ บริหารวิชาการ ๕๐๐,๐๐๐
๑๙  โครงการลูก บว. ทําดีต้องปรบมือ ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ

๕๕๕,๙๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๕,๙๑๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐

๒๐ กิจกรรมผลงานดีมีรางวัล ตลอดปี ครูโสภา บริการและภาคี

๒๑ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ความสะอาด ตลอดปี 25,000      ๒๕,๐๐๐ ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี ๕๐,๐๐๐

๒๒ กิจกรรมลูกบว.รักสะอาด (Big Cierning Day) ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี

๒๓ พัฒนาคณะสีม่วง ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี

๒๔ พัฒนาคณะสีแสด ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี

๒๕ พัฒนาคณะสีแดง ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี

๒๖ พัฒนาคณะสีน้ําเงิน ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี

๒๗ พัฒนาคณะสีฟ้า ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี

๒๘ พัฒนาคณะสีชมพู ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริหารบุคคล
๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
งาน

บริหารที่
รับผิดชอบ

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

รวม



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๒๙ สัปดาห์ห้องสมุด ส.ค..๖1 ๒๐,๐๐๐ ครูอาภาพร บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐
๓๐ ห้องสมุด 3 D ส.ค..๖๐ ครูอาภาพร บริหารวิชาการ

๓๑ รักการอ่าน(สมุดบันทึกการอ่าน) พ.ค..61 20,000 ครูอาภาพร บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๓๒ โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
  -วันแห่งความภาคภูมิใจ มี.ค..๖1 ๓๐,๐๐๐ ครูเสถียร บริหารวิชาการ ๓๐,๐๐๐

๓๓  โครงการแนะแนวสัญจร มี.ค..๖1 6,000 ครูเสถียร บริหารวิชาการ 6,000
๓๔  โครงการโลกกว้างทางการศึกษา

  -การศึกษาต่อและการจัดหางานโดยสํานักงานจัดหางาน  ธค.60 ๒,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 2,000

  -เตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา 26 ธค.60 ๒๐,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 20,000
  - กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ก.พ..๖1 ๘,๐๐๐ ครูทิพย์สุดา บริหารวิชาการ ๘,๐๐๐

๖๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐

๓๕ โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  - ค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ ม.ค..6๐ 60,000 ครูพิพัฒน์ บริหารวิชาการ ๖๐,๐๐๐
(นักเรียนชั้นม.ต้น  คนละ 50 บาท)

  -วันสําคัญของลูกเสือ(วันวชิราวุช,วันสถาปนาลูกเสือ) ม.ค..60 ครูพิพัฒน์ บริหารวิชาการ

๓๖ จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ปพ 1 ปพ 2, ก.พ..๖1 40,000 ครูจิตย์วาส บริหารวิชาการ 40,000

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
งาน

บริหารที่
รับผิดชอบ

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

รวม

รวม



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๓๗ กิจกรรมพิธีกรน้อย พ.ค.-ต.ค.๖1 ๑๐,๐๐๐ ครูจรรยา บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๓๘  เข้าค่ายศิลปวัฒนธรรม ธ.ค..60 ๒๐,๐๐๐ ครูพิเชษฐ์ บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

๓๙  ยกระดับมาตรฐานวงดนตรี สตริง คอมโบ้(ซื้อเครื่องดนตรี) พ.ค.-ต.ค.๖1 ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๔๐ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ พ.ค.-ต.ค.๖1 ๑๕,๐๐๐ ครูยุพิน บริหารวิชาการ ๑๕,๐๐๐

ซื้อชุดนาฎศิลป์ ชุดพื้นบ้าน เครื่องประดับ

๔๑  ยกระดับมาตรฐานด้านวงโยธวาทิต  ทุกภาคเรียน ครูพงศ์กร บริหารวิชาการ

๔๒  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านดนตรีไทย(ซื้อเครื่องดนตรี) พ.ค.-ต.ค.๖1 ๑๕,๐๐๐ ครูสุพัชราภร บริหารวิชาการ ๑๕,๐๐๐

๔๓  ยกระดับมาตรฐานวงดนตรีโปงลาง พ.ค.-ต.ค.๖1 ๑๕,๐๐๐ ครูอรทัย บริหารวิชาการ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๔๔ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

   - ค่ายคณิตศาสตร์ ก.ย..๖1 ๑๕,๐๐๐ ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ ๑๕,๐๐๐

รวม ๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

ผู้รับผิดชอบ
งาน

บริหารที่
รับผิดชอบ

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                               รวม



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๔๕ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์

    -เตรียมความพร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิทย์ ส.ค..๖1 ๕,๐๐๐ ครูพอฤไท บริหารวิชาการ ๕,๐๐๐

    -.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ส.ค..๖1 10,000 ครูพอฤไท บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

    -ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000 ครูพอฤไท บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

    -กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูพอฤไท บริหารวิชาการ

รวม 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0

๔๖ กีฬาสีภายใน มค.61 140,000 ครูมนตรี บริหารวิชาการ 140,000

๔๗ กีฬาสหวิทยาเขต ต.ค.- ธ.ค.60 60,000 ครูมนตรี บริหารวิชาการ 60,000

๔๘ กีฬา สพม.๓๒ ต.ค.- ธ.ค.60 110,000 ครูมนตรี บริหารวิชาการ 110,000
๓๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๔๙  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ

    - กิจกรรมวันคริสต์มาส ธ.ค..60 ๑๐,๐๐๐ ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐
     -กิจกรรม English Camp พ.ค- ก.ย.61 ๑๕,๐๐๐ ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๑๕,๐๐๐

๕๐ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมทางภาษา

   - ห้องเรียนพูดได้ ต.ค.- ธ.ค.60 ครูศิราณี บริหารวิชาการ

๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

งาน
บริหารที่
รับผิดชอบ

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

รวม



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๕๑ ปรับปรุงระบบเครือข่าย ทุกภาคเรียน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ครูจักรินทร์ บริหารวิชาการ ๕๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐

๕๒ 1.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ทุกภาคเรียน ครูนิจวรรณ บริหารวิชาการ

 -  นิทรรศการภูมิปัญญา พ.ค- ก.ย.61 20,000 ครูนิจวรรณ บริหารวิชาการ 20,000

๕๓    โครงการลูก บว.มารยาทงาม พ.ค- ก.ย.61 5,000 ครูนิจวรรณ บริหารวิชาการ 5,000

๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐

๑,๖๘๖,๙๑๐ ๔๘๕,๐๒๐ ๐ ๐ ๑,๒๕๑,๐๒๐ ๓๗๐,๙๑๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
งาน

บริหารที่
รับผิดชอบ

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒,๑๗๑,๙๓๐ ๒,๑๗๑,๙๓๐

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวมงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม





















ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

    -อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม. 1, ม.4, ปวช.1 พ.ค.-ต.ค.๖1 100,000 ครูจรรยา บริหารทั่วไป 100,000

๒  กิจกรรมเยาวชนคนดี พ.ค.-ต.ค.๖1 ครูจรรยา บริหารทั่วไป
    - อบรมผู้นําเยาวชนเขียว-เหลือง ตลอดปี ๕,๐๐๐ ครูพลวิสันต์ บริหารทั่วไป ๕,๐๐๐
    -วันเด็กแห่งชาติ ม.ค..๖1 5,000 ครูพลวิสันต์ บริหารทั่วไป 5,000

    - ส่งเสริมงานประชาธิปไตยและสภานักเรียน พ.ย.-มี.ค.๖1 10,000 ครูพลวิสันต์ บริหารทั่วไป 10,000
๓ สื่อ-สารบ้านโรงเรียน

๔  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน พ.ค.-ต.ค.๖๐
    4.1 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ตลอดปี
    4.2 วันงดสูบบุหรี่ ตลอดปี 10,000      ครูศุภนิดา บริหารทั่วไป ๑๐,๐๐๐
    4.3 โครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว

    4.4 กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด

    4.5 กิจกรรมค่ายแกนนําเยาวชนบว. เลิกบุหรี่

๕  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    5.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน พค.-กค.61 45,000      ครูจันทร์เทพ บริหารทั่วไป 45,000    

๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศศึกษา พค.-กค.61 10,000      ครูยุทธนา บริหารทั่วไป 10,000    

๒๐,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๐ ๐

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน
บริหารที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ที โครงการ/กิจกรรม

รวม



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๗ โครงการพัฒนางานวิชาการ ครูรสสุคนธ์ บริหารวิชาการ

 ๗.๑ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ม.ปลาย ตลอดปี 45,000 ๔๕,๐๐๐ ครูพัชรนันท์ บริหารวิชาการ 90,000

 ๗.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(แข่งทักษะ ) ธ.ค..60 330,000 ครูเฉลิมพล บริหารวิชาการ 330,000

 ๗.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ O- net ม.3 ,ม. 6 มค.-มีค..61 50,000      ครูเสถียร บริหารวิชาการ 50,000    

 7.4โครงการนักเรียนเรียนร่วมและนักเรียนที่ต้องดูแลพิเศษ ตลอดปี 50,000      ๕๐,๐๒๐ ครูณัฐณิชา บริหารวิชาการ 100,020 

๗.5 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน เตรียมทหาร Pre cadet ตลอดปี ครูพิพัฒน์ บริหารวิชาการ

๗.6 พัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนในฝัน ตลอดปี 10,000      ๑๐,๐๐๐ ครูอรวรรณ บริหารวิชาการ 20,000    

๔๘๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๒๐ ๐ ๐ ๕๙๐,๐๒๐ ๐ ๐ ๐
๘  กิจกรรมอนุรักษ์มวยไทย พ.ย.-มี.ค.๖1 20,000 ครูปัณวัฒน์ บริหารทั่วไป 20,000

๙  โครงการโรงเรียนสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส ITA พ.ย.-มี.ค.๖1 10,000      ครูรมิดา บริหารบุคคล 10,000    

๑๐ โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พ.ย.-มี.ค.๖๑ ครูรมิดา บริหารวิชาการ

 ๑0.๑ กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผนดิน พ.ย.-มี.ค.๖1 15,000      ครูรมิดา บริหารวิชาการ 15,000    
๔๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐

๑๑ โครงการพัฒนาระดับชั้นม. ๑ มค.-มีค..61 ๘,๐๐๐ ครูวารี บริหารทั่วไป ๘,๐๐๐
๑๒ โครงการพัฒนาระดับชั้นม. ๒ มค.-มีค..61 ๘,๐๐๐ ครูวารี บริหารทั่วไป ๘,๐๐๐
๑๓ โครงการพัฒนาระดับชั้นม. ๓ มค.-มีค..61 ๘,๐๐๐ ครูจรรยา บริหารทั่วไป ๘,๐๐๐

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
งาน

บริหารที่
รับผิดชอบ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๑๔ โครงการพัฒนาระดับชั้นม. ๔ มค.-มีค..61 ๘,๐๐๐ ครูสมเกียรติ บริหารทั่วไป ๘,๐๐๐
๑๕ โครงการพัฒนาระดับชั้นม. ๕ มค.-มีค..61 ๘,๐๐๐ ครูชนกนาถ บริหารทั่วไป ๘,๐๐๐
๑๖ โครงการพัฒนาระดับชั้นม. ๖ มค.-มีค..61 ๘,๐๐๐ ครูเชิดพงศ์ บริหารทั่วไป ๘,๐๐๐

๑๗ โครงการพัฒนาระดับ  ปวช. มค.-มีค..61 7,910 ครูทิวา บริหารทั่วไป 7,910

๑๘ โครงการทัศนศึกษานักเรียน ธ.ค..60 ๕๐๐,๐๐๐ ครูพิพัฒน์ บริหารวิชาการ ๕๐๐,๐๐๐
๑๙  โครงการลูก บว. ทําดีต้องปรบมือ ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ

๕๕๕,๙๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๕,๙๑๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐

๒๐ กิจกรรมผลงานดีมีรางวัล ตลอดปี ครูโสภา บริการและภาคี

๒๑ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ความสะอาด ตลอดปี 25,000      ๒๕,๐๐๐ ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี ๕๐,๐๐๐

๒๒ กิจกรรมลูกบว.รักสะอาด (Big Cierning Day) ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี

๒๓ พัฒนาคณะสีม่วง ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี

๒๔ พัฒนาคณะสีแสด ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี

๒๕ พัฒนาคณะสีแดง ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี

๒๖ พัฒนาคณะสีน้ําเงิน ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี

๒๗ พัฒนาคณะสีฟ้า ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริการและภาคี

๒๘ พัฒนาคณะสีชมพู ตลอดปี ครูพลวิสันต์ บริหารบุคคล
๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
งาน

บริหารที่
รับผิดชอบ

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

รวม



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๒๙ สัปดาห์ห้องสมุด ส.ค..๖1 ๒๐,๐๐๐ ครูอาภาพร บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐
๓๐ ห้องสมุด 3 D ส.ค..๖๐ ครูอาภาพร บริหารวิชาการ

๓๑ รักการอ่าน(สมุดบันทึกการอ่าน) พ.ค..61 20,000 ครูอาภาพร บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๓๒ โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
  -วันแห่งความภาคภูมิใจ มี.ค..๖1 ๓๐,๐๐๐ ครูเสถียร บริหารวิชาการ ๓๐,๐๐๐

๓๓  โครงการแนะแนวสัญจร มี.ค..๖1 6,000 ครูเสถียร บริหารวิชาการ 6,000
๓๔  โครงการโลกกว้างทางการศึกษา

  -การศึกษาต่อและการจัดหางานโดยสํานักงานจัดหางาน  ธค.60 ๒,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 2,000

  -เตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา 26 ธค.60 ๒๐,๐๐๐ ครูภานุมาศ บริหารวิชาการ 20,000
  - กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ก.พ..๖1 ๘,๐๐๐ ครูทิพย์สุดา บริหารวิชาการ ๘,๐๐๐

๖๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐

๓๕ โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  - ค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ ม.ค..6๐ 60,000 ครูพิพัฒน์ บริหารวิชาการ ๖๐,๐๐๐
(นักเรียนชั้นม.ต้น  คนละ 50 บาท)

  -วันสําคัญของลูกเสือ(วันวชิราวุช,วันสถาปนาลูกเสือ) ม.ค..60 ครูพิพัฒน์ บริหารวิชาการ

๓๖ จัดซื้อแบบพิมพ์เอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ปพ 1 ปพ 2, ก.พ..๖1 40,000 ครูจิตย์วาส บริหารวิชาการ 40,000

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
งาน

บริหารที่
รับผิดชอบ

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

รวม

รวม



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๓๗ กิจกรรมพิธีกรน้อย พ.ค.-ต.ค.๖1 ๑๐,๐๐๐ ครูจรรยา บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๓๘  เข้าค่ายศิลปวัฒนธรรม ธ.ค..60 ๒๐,๐๐๐ ครูพิเชษฐ์ บริหารวิชาการ ๒๐,๐๐๐

๓๙  ยกระดับมาตรฐานวงดนตรี สตริง คอมโบ้(ซื้อเครื่องดนตรี) พ.ค.-ต.ค.๖1 ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๔๐ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ พ.ค.-ต.ค.๖1 ๑๕,๐๐๐ ครูยุพิน บริหารวิชาการ ๑๕,๐๐๐

ซื้อชุดนาฎศิลป์ ชุดพื้นบ้าน เครื่องประดับ

๔๑  ยกระดับมาตรฐานด้านวงโยธวาทิต  ทุกภาคเรียน ครูพงศ์กร บริหารวิชาการ

๔๒  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านดนตรีไทย(ซื้อเครื่องดนตรี) พ.ค.-ต.ค.๖1 ๑๕,๐๐๐ ครูสุพัชราภร บริหารวิชาการ ๑๕,๐๐๐

๔๓  ยกระดับมาตรฐานวงดนตรีโปงลาง พ.ค.-ต.ค.๖1 ๑๕,๐๐๐ ครูอรทัย บริหารวิชาการ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๔๔ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

   - ค่ายคณิตศาสตร์ ก.ย..๖1 ๑๕,๐๐๐ ครูพลวิสันต์ บริหารวิชาการ ๑๕,๐๐๐

รวม ๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

ผู้รับผิดชอบ
งาน

บริหารที่
รับผิดชอบ

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                               รวม



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๔๕ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์

    -เตรียมความพร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิทย์ ส.ค..๖1 ๕,๐๐๐ ครูพอฤไท บริหารวิชาการ ๕,๐๐๐

    -.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ส.ค..๖1 10,000 ครูพอฤไท บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

    -ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000 ครูพอฤไท บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐

    -กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูพอฤไท บริหารวิชาการ

รวม 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 0

๔๖ กีฬาสีภายใน มค.61 140,000 ครูมนตรี บริหารวิชาการ 140,000

๔๗ กีฬาสหวิทยาเขต ต.ค.- ธ.ค.60 60,000 ครูมนตรี บริหารวิชาการ 60,000

๔๘ กีฬา สพม.๓๒ ต.ค.- ธ.ค.60 110,000 ครูมนตรี บริหารวิชาการ 110,000
๓๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๔๙  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ

    - กิจกรรมวันคริสต์มาส ธ.ค..60 ๑๐,๐๐๐ ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๑๐,๐๐๐
     -กิจกรรม English Camp พ.ค- ก.ย.61 ๑๕,๐๐๐ ครูศิราณี บริหารวิชาการ ๑๕,๐๐๐

๕๐ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมทางภาษา

   - ห้องเรียนพูดได้ ต.ค.- ธ.ค.60 ครูศิราณี บริหารวิชาการ

๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

งาน
บริหารที่
รับผิดชอบ

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม

รวม



ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๐

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๑

งบประมาณ งบประมาณ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทัศนศึกษา ICT

๕๑ ปรับปรุงระบบเครือข่าย ทุกภาคเรียน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ครูจักรินทร์ บริหารวิชาการ ๕๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐

๕๒ 1.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ทุกภาคเรียน ครูนิจวรรณ บริหารวิชาการ

 -  นิทรรศการภูมิปัญญา พ.ค- ก.ย.61 20,000 ครูนิจวรรณ บริหารวิชาการ 20,000

๕๓    โครงการลูก บว.มารยาทงาม พ.ค- ก.ย.61 5,000 ครูนิจวรรณ บริหารวิชาการ 5,000

๒๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๐

๑,๖๘๖,๙๑๐ ๔๘๕,๐๒๐ ๐ ๐ ๑,๒๕๑,๐๒๐ ๓๗๐,๙๑๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

 รายละเอียดงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
งาน

บริหารที่
รับผิดชอบ

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒,๑๗๑,๙๓๐ ๒,๑๗๑,๙๓๐

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวมงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวม





















งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๑ บริหารทั่วไป 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 1.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม. 1, ม.4, ปวช.1 100,000
 1.2 ปรับวินัยพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม. 1 ,ม. 4 ,ปวช.1
 1.3 ลูกเขียวเหลืองเป็นคนดีมีจิตอาสา
 1.4 จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
 1.5 วันไหว้ครู 5,000 ๕,๐๐๐

2.  เยาวชนคนดี

   2.1 อบรมผู้นําเยาวชนเขียว-เหลือง
   2.2 วันเด็กแห่งชาติ 20,000

   2.3 ส่งเสริมงานประชาธิปไตยและสภานักเรียน

   2.4 กิจกรรมสร้างสรรค์ลูก บ.ว. 10,000 10,000       
3. สื่อ-สารบ้านโรงเรียน

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

    4.1 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

    4.2 วันงดสูบบุหรี่และค่ายแกนนําเยาวชน บว.เลิกสูบบุหรี่

    4.3 โครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว 10,000        

    4.4 กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย



งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

    ๔.๕ กิจกรรมค่ายแกนนําเยาวชนบว. เลิกบุหรี่
5. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    5.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน 45,000        
    5.2 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
9.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศศึกษา 10,000        

รวม 15,000        185,000       -            10,000      5,000                  
๒ บริหารบุคคล 1.พัฒนาบุคลากร -            

   1.1 สัมมนาสรุปงาน( สรุปงาน,ศึกษาดูงาน) 90,000 90,000

   1.2 พัฒนาองค์กร (อบรม) 90,000 90,000
   1.3 สัมนาวิถีครู บว. วิถีครูมืออาชีพ 70,000 70,000
   1.2. สร้างขวัญกําลังใจบุคลากร( ของขวัญ,เลี้ยงส่ง) 20,000 20,000
2. ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ
  2.1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 30,000 30,000
  2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ( อยน้อย,บอร์ดความรู)้ 5,000 5,000
  2.3 กิจกรรม รณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

  2.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
3.โครงการปรับปรุงโรงอาหารและโภชนาการ 150,000 150,000
4.จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน/คู๋มือนักเรียน 5,000 5,000
5.โครงการพัฒนางานรักษาความปลอดภัยใรงเรียน

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย



                                   รวม 460,000    -               -            460,000    -                      

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๓ งบประมาณ 1.พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 5,000 5,000         
2.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ

3.ประชุมจัดทําแผนงบประมาณป2ี561
4.ระดมทรัพยากร

รวม 5,000        -               -            5,000        -                      
๔ 1.ซ่อมบํารุงยานพาหนะ 30,000 30,000

2.โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 400,000 400,000
3.กิจกรรมจัดทําป้ายอาคารและป้ายอื่นๆ 30,000 30,000
4.กิจกรรมประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟ้า 5,000 5,000

รวม 465,000    0 0 465000 0
๕ บริหารวิชาการ 1.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 1.1จัดทํารายงานผลการพัฒนาตนเอง SAR 20,000 20,000       

 1.2อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
           ( อบรมมาตรฐาน,ประชุมทํา SAR)

2. โครงการพัฒนางานวิชาการ

  2.1.นิทรรศการแสดงผลผลิตนักเรียน

  2.2.รับนักเรียนประจําปีการศึกษา 2561 20,000 20,000       

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม
ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

บริการและภาคี

เครือข่าย



   2.3. นิเทศการเรียนการสอน

  2.4.ประกันคุณภาพผู้เรียนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

บริหารวิชาการ   2.5 จัดทําเกียรติบัตร 15,000 15,000       

  2.6 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000 5,000                   
  2.7 กิจกรรมเสริมวิชาการ ม.ปลาย 5,000 90,000        5,000                   
  2.8 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ปวช. 2,000 2,000                   

  2.๙ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000 20,000                 

  2.1๐ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(แข่งทักษะ ) 330,000

  2.11 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ O- net ม.3 ,ม. 6 50,000        

  2.12 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 5,000 5,000                   
  2.13 คลีนิกวิจัยในชั้นเรียน

  2.14 จัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้

3.โครงการนักเรียนเรียนร่วมละนักเรียนที่ต้องดูแลพิเศษ 30,000 100,020       30,000

4. กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน เตรียมทหาร Pre cadet

5. อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 100,000 100,000               
6. ประชุมผู้ปกครอง (2ภาคเรียน) 20,000 ๒๐,๐๐๐

7.พัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนในฝัน 10,000 20,000        ๑๐,๐๐๐

8.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 10,000 10,000       

งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

ที่ งาน/ฝ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ



9.โครงการอบรมเชิงปฏิยัติการ ค่ายคุณธรรมเยาวชนไทย 20,000       20,000       

รวม 282,000    590,020       -            115,000    167,000              

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๖ โครงการพิเศษ
1. ธนาคารขยะรีไซเคิล 150,000 150,000     

  1.1 ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม

  1.2 รณรงค์เผยแพร่ความรู้
  1.3 กิจกรรมรักษ์สะอาด

2. กิจกรรมอนุรักษ์มวยไทย 20,000
3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ (อบรมครู ) 120,000 120,000

4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000       

5. โครงการโรงเรียนสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส ITA 10,000        
6.โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 6.1 กิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

 6.2 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผนดิน 15,000        

 6.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม ภาคสนาม

รวม 290,000    45,000         -            290,000    -                      

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๗ งานระดับชั้น 1.โครงการพัฒนาระดับชั้นม. 1 8,000
2.โครงการพัฒนาระดับชั้นม. 2 8,000

3.โครงการพัฒนาระดับชั้นม. 3 8,000
4.โครงการพัฒนาระดับชั้นม. 4 8,000
5.โครงการพัฒนาระดับชั้นม. 5 8,000

6.โครงการพัฒนาระดับชั้นม. 6 8,000
7.โครงการพัฒนาระดับ ปวช. 7,910
8. โครงการทัศนศึกษานักเรียนและศึกษาดูงาน นร. 500,000       
9. โครงการลูก บว.ทําดีต้องปรบมือ

รวม -            555,910       -            -            -                      

๘ งานคณะสี 1. ผลงานดีมีรางวัล ๐ ๐

2. โครงการพัฒนาพื้นที่ความสะอาด 50,000        
3. กิจกรรมลูกบว.รักสะอาด (Big Cierning Day)

4. โครงการพัฒนาคณะสีม่วง
5. โครงการพัฒนาคณะสีแสด

6. โครงการพัฒนาคณะสีแดง 30,000 ๓๐,๐๐๐

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม



7. โครงการพัฒนาคณะสีน้ําเงิน
8. โครงการพัฒนาคณะสีฟ้า

9. โครงการพัฒนาคณะสีชมพู

รวม 30,000      50,000         -            30,000      -                      

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๙ งานเทคโนโลยี ๑. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีและสื่อสาร

  ๑.๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และICT 30,000       30,000       

  ๑.๒. ซ่อมปรับปรุงระบบเสียงวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 30,000       30,000       

รวม 60,000      -               -            60,000      -                      
๑๐ งานห้องสมุด 1.สัปดาห์ห้องสมุด 20,000

2. ยอดนักอ่าน 

3. รักการอ่าน(สมุดบันทึกการอ่าน) 20,000

4. บริจาคหนังสือสู่ชุมชน
5. โครงการจัดซื้อสื่อและสิ่งพิมพ์

   5.1 วารสาร และหนังสื่อพิมพ์ 40,000 40,000

   5.2 หนังสือ 75,215 75,215

   5.3 สื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 10,000 10,000

รวม 125,215    40,000         -            -            125,215              

ประเภทงบ

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๑๑ งานแนะแนว 1.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ

  1.1 แนะแนวสัญจร ๖๐๐๐
  1.2.แนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า 6,000 6,000         

2. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
   2.1 ปัจฉิมนิเทศ ม. 3 ม.6 7,000 7,000         
   2.2.วันแห่งความภาคภูมิใจ 30,000
3.โครงการโลกกว้างทางการศึกษา

  3.1 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 8,000
  3.2 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  3.3 การศึกษาต่อและการจัดหางานโดยสํานักงานจัดหางาน จ.บุรีรัมย์ 2,000
  3.4 เตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา ม.ขอนแก่น 20,000

รวม 13,000 66,000 0 13,000      -                      

๑๒ ทะเบียนวัดผล ๑. โครงการคลีนิกปรึกษาปัญหา ๐,ร,มส
๒  โครงการพัฒนาทรัพยากรงานวัดผล

งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

ที่

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



   ๒.๑ ถ่ายเอกสาร ปพ. ๑ นักเรียนจบหลักสูตร

   ๒.๒ จัดซื้อซองน้ําตาลสําหรับบรรจุข้อสอบ

๓. จัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวัดผล

๔.ซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษาปพ.๑,ปพ.๒,ปพ.๓ 40,000          

รวม -            40,000         -            -            -                      

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๑๓ พัฒนาผู้เรียน ๑.โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑.๑ ค่ายลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์

(นักเรียนชั้นม.ต้น  คนละ ๕๐ บาท) 60,000          

๑.๒.โครงการวันสําคัญของลูกเสือ(วันวชิราวุช,วันสถาปนาลูกเสือ)

รวม -            60,000         -            -            -                      

๑๔ ศิลปะ ๑. เข้าค่ายศิลปวัฒนธรรม 20,000          
๒. ยกระดับมาตรฐานวงดนตรี สตริง คอมโบ้(ซื้อเครื่องดนตรี) 15,000          
๓. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ 15,000          

    ซื้อชุดนาฎศิลป์ ชุดพื้นบ้าน เครื่องประดับ

๔. ยกระดับมาตรฐานด้านวงโยธวาทิต  

๕. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านดนตรีไทย(ซื้อเครื่องดนตรี) 15,000          

๖. ยกระดับมาตรฐานวงดนตรีโปงลาง 15,000          
๗. ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระศิลปะ 150,000     ๑๕๐,๐๐๐

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

งบอุดหนุนประภทรายจ่าย



                               รวม 150000 80000 0 150000 0

๑๕ ภาษาไทย ๑.วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 15,000       15,000                 

๒.คลินิกหมอภาษา                   15,000       15,000                 

๓.พิธีกรน้อย 10,000          

รวม 30,000      10,000         -            -            30,000                

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๑๖ การงาน ๑.จัดซื้อวัสดุฝึกงาน

คอมพิวเตอร์  ๑.๑ วัสดุฝึกงานเซรามิกส์,เครื่องเคลือบดินเผา 10,000       10,000                 
 ๑.๒ วัสดุฝึกงานประดิษฐ์ 10,000       10,000                 

 ๑.๓ วัสดุฝึกงานเกษตร 10,000       10,000                 

 ๑.๔ วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูสุติยะ) 10,000       10,000                 

 ๑.๕ วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูนันทิยา) 9,000         9,000                   

 ๑.๖ วัสดุฝึกงานคหกรรม 11,000       11,000                 

 ๑.๗ กิจกรรมซื้อวัสดุฝึกเครื่องปั้นดินเผา 10,000       10,000                 

 ๑.๘ กิจกรรมวัสดุฝึกนวดแผนไทย 10,000       10,000                 
 ๑.๙ กิจกรรมฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้อําเภอบ้านกรวด

๒. โครงการบ้านของพ่อ(ครูจันทร์เพ็ญ)
   ๒.๑ การเกษตรพืชผักสวนครัว(๕,๐๐๐)
   ๒.๒ เกษตรผสมผสาน(๕,๐๐๐) 20,000       20,000                 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



   ๒.๓ นาข้าวอินทรีย์สาธิต(๕,๐๐๐)

   ๒.๔ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ(๕,๐๐๐)

๓.โครงการแสดงผลผลิตนักเรียนและครูสาระการงาน
๔.อบรมเผยแพร่งานเครื่องเคลือบดินเผา

รวม 100,000   0 0 0 100,000            

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ ๑.พัฒนาอัจริยภาพนักเรียนด้าน ICT

    ๑.๑ อบรมด้านหุ่นยนต์ 15,000       
    ๑.๒ จัดอบรมตัดต่อวีดีโอ
๒. คลีนิกคอมพิวเตอร์
๓. จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ซ่อมบํารุงงานการเรียนการสอน 20,000       
๔. ปรับปรุงระบบเครือข่าย 50,000          

รวม -            50,000         35,000      -            -                      
๑๗ คณิตศาสตร์ ๑.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

   ๑.๑  คลีนิกคณิตศาสตร์ 5,000         5,000                   
   ๑.๒  ค่ายคณิตศาสตร์ 15,000          

   ๑.๓  Math Fair
   ๑.๔. ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 5,000         5,000                   
   ๑.๕  ส่งเสริมอัจณริยภาพ  A -math และ ซูโดกุ                        5,000         5,000                   

รวม 15,000      15,000         -            -            15,000                
๑๘ วิทยาศาสตร์ ๑.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์

  ๑.๑ เตรียมความพร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิทย์

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



  ๑.๒ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 25,000          
  ๑.๓ ค่ายวิทยาศาสตร์
  ๑.๔ กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

๒.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 50,000       50,000                 
๓.ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

รวม 50,000        25,000           -              -              50,000                  

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๑๙ ๑.กีฬาสีภายใน 140,000       

๒.กีฬาสหวิทยาเขต 60,000          

๓.กีฬา สพม.๓๒ 110,000       

๔. ซื้ออุปกรณ์กีฬา 27,000       27,000                 

๕. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร 10,000       10,000       

๖. สร้างเสริมสมรรถภาพ 20,000       20,000       

7. ค่ายศักยภาพกีฬา 10,000       ๑๐,๐๐๐

รวม 67,000        310,000        -              30,000        37,000                  

๒๐ ต่างประเทศ ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ

  ๑.๑ กิจกรรมวันคริสต์มาส 10,000          

  ๑.๒ แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 2,000         2,000                   

  ๑.๓  จัดหาสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 10,000       10,000                 

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม



  ๑.๔  กิจกรรม English Camp 15,000          
  ๑.๕ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  ๑.๖  A word  A week 5,000         5,000                   
  ๑.๗ กิจกรรมพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษนักเรียน
๒.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมทางภาษา

   ๒.๑ ห้องเรียนพูดได้

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

ต่างประเทศ   ๒.๒ ปรับปรุงห้อง Self Acess

  ๒.๓  สร้างศูนย์ภาษาเขมร
  ๒.๔  สร้างศูนย์ภาษาจีน 

รวม 17,000      25,000         -            -            17,000                
๒๑ สังคมศึกษา ๑.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา

  ๑.๑ แข่งขันตอบปัญหา  10,000       10,000                 

  ๑.๒ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระสังคมศึกษา

  ๑.๓  นิทรรศการภูมิปัญญา 20,000          

 ๒. ลานธรรม 100,000     ๑๐๐,๐๐๐

 ๓. โครงการวันสําคัญ
  ๓.๑ กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันเข้าพรรษา 20,000       20,000                 
  ๓.๒  รางวัล เกียรติบัตร 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 



๔.โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 50,000       ๕๐,๐๐๐

๕. โครงการลูก บว.มารยาทงาม 5,000            
๖. โครงการจัดหาโต๊ะหมู่บูชาประจําหอประชุม,ห้องประชุม 30,000       ๓๐,๐๐๐

รวม 210,000    25,000         -            130,000    80,000                

งบอุดหนุน ใช้จ่ายกศษ. งบบํารุงกศษ บริหารจัดการ พัฒนาการเรียนการสอน

๒๒ ฝ่ายบริหาร ค่าวัสดุสํานักงาน วัสดุทําความสะอาด วัสดุอื่นๆ ๑,๑๓๓,๒๐๐ ๑,๑๓๓,๒๐๐

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,น้ําประปา,โทรศัพท์,อินเทอร์เน็ต) ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง   ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

ค่าซ่อมบํารุงทรัพย์สินส่วนกลาง ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐

จ้างลูกจ้างชั่วคราว ๗๔๖,๙๐๐ ๗๔๖,๙๐๐

ไปราชการ ๔๓๓,๑๙๕ ๔๓๓,๑๙๕

รวม 5,413,295 -               -            746,900    4,666,395           
สํารองจ่าย 10 ๘๖๖,๓๙๐

รวมทั้งสิ้น 8,663,900   2,171,930      35,000        2,504,900   5,292,610             

ประเภทงบ งบอุดหนุนประภทรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑   งบอุดหนุน จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

ที่ งาน/ฝ่าย โครงการ/กิจกรรม



๘,๖๖๓,๙๐๐





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
๑๒๖ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑                โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๔ 

การกํากับติดตาม  

ประเมินผล และรายงาน 

 

 
 

 

 

 

 



 ๑๒๗ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑                โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

การกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

  
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจํา ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑   สามารถเป็นแนวทางนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ี

เป็นรูปธรรม  บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อผู้เรียน บุคลากร สถานศึกษา และชุมชน จึงได้กําหนด
แนวทางในการติดตามประเมินผลดังนี้ 

๑. ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการประจําปี  เพ่ือตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ และประเมินผลก 

 
การดําเนินโครงการ(สําหรับโครงการท่ีดําเนินแล้ว) โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 

1.1) ระยะท่ี ๑   ภาคเรียนท่ี ๒ /๒๕๖๐ ( ๑ ต.ค.๒๕๖๐- ๓๑ มี.ค.๒๕๖๑ )   เป็นการ 
           ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ เม่ือส้ินสุดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐    

1.2) ระยะท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ /๒๕๖๑  ( ๑ เม.ย.๒๕๖๑- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ ) เป็นการ 
           ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ เม่ือส้ินสุดภาคเรียนท่ี  ๑/๒๕๖๑ 

๒. การประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ เป็นการประเมินผลการดําเนินโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ  

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

 

 
 



 

 
 
 

 

 

ภาคผนวก 



๑ 
 

 

 

 

 

คําส่ังโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
ท่ี ๑๑๓๔  / ๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

************************************************************** 

 ด้วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ี 
๓๒  จะได้ดําเนินการพิจารณางบประมาณ โครงการและกิจกรรม เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  
๒๕๖๑ ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว สําเร็จลุล่วง  บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการดังนี ้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด้วย 

๑.๑  นายสมเกียรติ   วัฒนากรประสิทธ์ิ ผู้อํานวยการ     ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายธีรชัย       สวดประโคน  รองผู้อํานวยการ    กรรมการ 
๑.๓  นางรัชตาพร   เสนามาตย ์  รองผู้อํานวยการ    กรรมการ 
๑.๔  นางศิรินาถ  กะฐินสี             รองผู้อํานวยการ    กรรมการ 
๑.๕  นางสาวอรวรรณ   สุขสว่าง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๑.๖  นายจันทร์เทพ    สุขกระโทก  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
๑.๗  นายทิวา    สมนึกในธรรม        หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
๑.๘  นางพรทิพย์   ตั้งพงษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล  กรรมการ 
๑.๙ นายพิพัฒน์   ดลเอ่ียม               หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๐ นางเรณูนคร  จันทสิงห์          หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และสนับสนุน คณะกรรมการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการกล่ันกรองงบประมาณ เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 

๒.๑  นายสมเกียรติ   วัฒนากรประสิทธ์ิ   ผู้อํานวยการ              ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางพรทิพย์   ตั้งพงษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล    กรรมการ 
๒.๓  นายทิวา    สมนึกในธรรม        หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
๒.๔  นางสาวอรวรรณ   สุขสว่าง       หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการ     

๒.๕  นายจันทร์เทพ   สุขกระโทก  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป                กรรมการ 
๒.๖  นายพิพัฒน์    ดลเอ่ียม    หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
๒.๗  นายพิพัฒน์    ดลเอ่ียม    หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         กรรมการ 
๒.๘  นางอาภาพร  กระเช่ือมรัมย ์           หัวหน้างานห้องสมุด    กรรมการ 
๒.๙  นายเสถียร  คํามี   หัวหน้างานแนะแนว                    กรรมการ 
๒.๑๐ นายชูศักดิ์  หอยสังข์             หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   กรรมการ 
๒.๑๑  นายเชิดพงศ์  คงประโคน  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   กรรมการ 



๒ 
 

๒.๑๒  นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคํา       หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
๒.๑๓  นายสุติยะ สธณโสภณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 
๒.๑๔  นายสันติ    ธรรมจักร           หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
๒.๑๕  นายจรรยา  บุญเลิศ  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย    กรรมการ 
๒.๑๖  นายพิเชษฐ   แป้นทองมอญ      หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ     กรรมการ 
๒.๑๗  นางเรณูนคร   จันทสิงห์     หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ดําเนินการกล่ันกรองงบประมาณโครงการท่ี แต่ละงาน/กลุ่มสาระ/ฝ่าย ให้เหมาะสม   และเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
๓. คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 

๓.๑  นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ  ประธานกรรมการ 
๓.๒  นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ ผู้อํานวยการ    รองประธาน 
๓.๓  นายปรีชา       สวัสดิ์รัมย์  รองผู้อํานวยการ     กรรมการ 
๓.๔  นายธีรชัย       สวดประโคน  รองผู้อํานวยการ     กรรมการ 
๓.๕  นางรัชตาพร    เสนามาตย์           รองผู้อํานวยการ     กรรมการ 
๓.๖  นางศิรินาถ    กะฐินสี  รองผู้อํานวยการ     กรรมการ 
๓.๗  ร.ต.ต.สมศักดิ์   มารังกูล  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    กรรมการ   
๓.๘  นายธเรศ   ศรีประดู่   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กรรมการ   
๓.๙  นายเทพ  หลอมประโคน               คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   กรรมการ   
๓.๑๐  นางพรทิพย์  ตั้งพงษ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล   กรรมการ 
๓.๑๑  นายทิวา  สมนึกในธรรม             หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๓.๑๒  นายจันทร์เทพ   สุขกระโทก หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป                      กรรมการ 
๓.๑๓  นางสาวอรวรรณ   สุขสว่าง      หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  กรรมการ 
๓.๑๔  นายไพทูล  ถาวร   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               กรรมการ 
๓.๑๕  นางอาภาพร  กระเช่ือมรัมย์ หัวหน้างานห้องสมุด   กรรมการ 
๓.๑๖  นายเสถียร  คํามี   หัวหน้างานแนะแนว           กรรมการ 
๓.๑๗  นายพิพัฒน์     ดลเอ่ียม  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 
๓.๑๘  นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคํา       หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
๓.๑๙  นายสุติยะ สธณโสภณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
๓.๒๐  นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ        กรรมการ 
๓.๒๑  นายจรรยา  บุญเลิศ  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
๓.๒๒  นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ      หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ   กรรมการ 
๓.๒๔  นายอโนทัย  หม่ันกิจ             หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา                กรรมการ 
๓.๒๕  นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา          เลขานุการสํานักงานฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการ 
๓.๒๖  นางสาวสุชาดา ยันประโคน  เลขานุการสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
๓.๒๗  นายเสน่ห์  หัดไทยทระ  เลขานุการสํานักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 



๓ 
 

๓.๒๘ นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์  เลขานุการสํานักงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   กรรมการ 
๓.๒๙ นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์สุวรรณ เลขานุการสํานักงานผู้อํานวยการ  กรรมการ  
๓.๓๐ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๓.๓๐.๑ นางศิรินาถ  กะฐินสี           ประธาน มาตรฐานท่ี ๑.๑  กรรมการ  
 ๓.๓๐.๒ นางจิตย์วาส   แก้วประโคน   เลขานุการ มาตรฐานท่ี ๑.๑                กรรมการ 
 ๓.๓๐.๓ นางรัชตาพร    เสนามาตย์   ประธาน  มาตรฐานท่ี ๑.๒  กรรมการ  
 ๓.๓๐.๔ นายสมเกียรติ  รองประโคน  เลขานุการ  มาตรฐานท่ี ๑.๒   กรรมการ 
 ๓.๓๐.๕ นายทิวา สมนึกในธรรม       ประธาน  มาตรฐานท่ี ๒             กรรมการ  
 ๓.๓๐.๖ นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ เลขานุการ  มาตรฐานท่ี ๒  กรรมการ 
 ๓.๓๐.๗ นายธีรชัย  สวดประโคน    ประธาน  มาตรฐานท่ี ๓  กรรมการ  
 ๓.๓๐๘  นางพัชรนันท์  ปราบริปู       เลขานุการ มาตรฐานท่ี ๓  กรรมการ 
 
 ๓.๓๐.๙ นายพิพัฒน์   ดลเอ่ียม         ประธาน  มาตรฐานท่ี ๔   กรรมการ  
 ๓.๓๐.๑๐ นางพรพิมพ์  วิเศษรัมย์      เลขานุการ  มาตรฐานท่ี ๔  กรรมการ 
๓.๓๑ หัวหน้าคณะสี  ประกอบด้วย 
 ๓.๓๑.๑ นายกิตติ ประเสริฐศิริรัตน์     หัวหน้าคณะสีแดง   กรรมการ 
 ๓.๓๑.๒ นายพลวิสันต์  สิงหาอาจ      หัวหน้าคณะสีแสด   กรรมการ 
 ๓.๓๑.๓ นายธํารงค์  ทาทอง      หัวหน้าคณะสีฟ้า   กรรมการ 
 ๓.๓๑.๔ นายเฉลิมพล วาลีประโคน      หัวหน้าคณะสีม่วง   กรรมการ 
 ๓.๓๑.๔ นายธีรวัฒน์ สกุลวัฒนาชีพ    หัวหน้าคณะสีน้ําเงิน   กรรมการ 
 ๓.๓๑.๔ นายจันทร์เทพ  สุขกระโทก    หัวหน้าคณะสีชมพู   กรรมการ 
๓.๓๒  หัวหน้าระดับ ประกอบด้วย 
 ๓.๓๒.๑ นายประยงค์  นราศรี หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  กรรมการ 
 ๓.๓๒.๒ นางวารี  กาสิทธ์ิ  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  กรรมการ 
 ๓.๓๒.๓ นายจรรยา  บุญเลิศ       หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  กรรมการ 
 ๓.๓๒.๔ นายสมเกียรติ รองประโคน หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  กรรมการ 
 ๓.๓๒.๕ นางชนกนาถ  ดลเอ่ียม หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  กรรมการ 
 ๓.๓๒.๖ นายเชิดพงศ์  คงประโคน หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  กรรมการ 
๓.๓๓  คณะกรรมการสภานักเรียน และ ป.ป.ช สพฐ. น้อย    กรรมการ 
๓.๓๔  นางเรณูนคร   จันทสิงห์     หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ดําเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม   และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
๔. คณะกรรมการจัดพิมพ์ และจัดทํารูปเล่ม   ประกอบด้วย 
 ๔.๑  นางเรณูนคร        จันทสิงห์     หัวหน้างานแผนงาน   ประธานกรรมการ 

๔.๒  นางสาวชุนิดา      ชิโนทัย  ครู คศ.๑     กรรมการ 



๔ 
 

๔.๓  นางบารณี          โสภา  ครู คศ.๒     กรรมการ 
๔.๔  นางสาวสิริพร     น่วมจะโป๊ะ              ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    จัดพิมพ์และจัดทํารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจํา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ
สืบไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๐ 

 

 

ลงช่ือ 
       ( นายสมเกียรติ    วัฒนากรประสิทธ์ิ ) 
               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 



คณะผู้จัดทํา 
    

ที่ปรึกษา 

๑. นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
๓. นายธีรชัย  สวดประโคน  รองผู้อํานวยการ 
๔. นายรัชตาพร  เสนามาตย์  รองผู้อํานวยการ 
๕. นายดงสุริยา  หนูแสน  รองผู้อํานวยการ 
๖. นางศิรินาถ  กะฐินสี  รองผู้อํานวยการ 

คณะดําเนินงาน 

๑. นางทิวา    สมนึกในธรรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
๒. นางเรณูนคร   จันทสิงห์  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
๓. นางสาวชุนิดา  ชิโนทัย      เจ้าหน้าท่ีแผนงาน 
๔. นางสาวสิริพร   น่วมจะโป๊ะ เจ้าหน้าท่ีแผนงาน 
๕. นางบารณี     โสภา                  เจ้าหน้าท่ีแผนงาน 

 
 

 



 


