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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563

บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
ตั้งอยู่เลขที่ 674 หมู่ 8 ตาบล โพทะเล อาเภอ โพทะเล จังหวัด
พิจิตร
รหัสไปรษณีย์
66130
โทรศัพท์ 056 – 681164 , 056 – 681431 , 056 – 681163 โทรสาร 056 – 681431
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 9
หมู่บ้าน และ 1 เทศบาลตาบล ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านตาล
หมู่ที่ 2 บ้านโพทะเล
หมู่ที่ 3 บ้านคลองตางาว
หมู่ที่ 4 บ้านวังตายศ
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโคบุตร
หมู่ที่ 6 บ้านตาล
หมู่ที่ 7 บ้านน้าชุ
หมู่ที่ 8 บ้านถ้วยแก้ว
หมู่ที่ 9 บ้านคลองปากรัง
*ท้องถิ่นในตาบล เทศบาลตาบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตาบลโพทะเล
2. ข้อมูลด้านบริหาร
2.1 ชื่อ – สกุล ผู้อานวยการโรงเรียน นายวินัย ยุพจันทร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน เวลา 0 ปี 7 เดือน
2.2 รองผู้อานวยการโรงเรียน (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) จานวน 3 คน
- ไม่มี –
2.3 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
เนื่องด้วยพระครูโพธิธรรมสุวัฒน์ ( หลวงพ่ออู๋ ) เจ้าอาวาสวัดโพทะเล ได้เห็นความสาคัญของ
การศึกษาเป็นอย่างมาก ประกอบกับโพทะเลเป็นอาเภอแต่ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมประจาอาเภอ ชาวโพทะเล
ต้องลาบากในการส่งบุตรหลานเดินทางไปศึกษาต่อระดับมัธยมยังอาเภอบางมูลนาก ซึ่งเป็นอาเภอที่อยู่ติดกัน
บางครอบครัวต้องส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนประจาจังหวัด ซึ่งมีความห่างไกลเพราะการคมนาคมไม่สะดวก
เหมือนปัจจุบัน

หลวงพ่ออู๋ได้มีดาริ ให้สร้างโรงเรียนมัธยมประจาอาเภอขึ้น โดยให้ใช้บริเวณวัดเป็นที่ตั้ง แต่สภาพไม่
เหมาะสมเนื่องจากสถานที่วัดคับแคบ พระครูเขียนและนางละออง แพงศรี ซึ่งมีที่ดินอยู่มากเห็นความสาคัญของ
การศึกษาเช่นเดียวกัน จึงได้บริจาคที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนและมีเหตุการณ์ที่สาคัญดังนี้
พ.ศ. 2510 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เปิดทาการสอนครั้งแรกโดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียน
บ้านโพทะเล “รัฐบารุง”ทาการสอนไปก่อน เนื่องจากอาคารเรียนของโรงเรียนยังสร้างไม่เสร็จ มีครูมาทาการสอน
2 ท่านคือ นายสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม เป็นครูใหญ่ และว่าที่ ร.ต. ประเจตน์ สิงห์สถิตย์ เป็นครูผู้สอน
พ.ศ. 2514 ได้ย้ายสถานที่มาอยู่ ณ ที่ทาการปัจจุบัน
พ.ศ. 2519 ได้โอนโรงเรียนประถมปลายโพทะเล ซึ่งมีนายเพิ่มยศ เผื่อนประเสริฐ เป็นครูใหญ่ มารวม
เป็นโรงเรียนเดียวกันและได้เข้าร่วมโครงการ คมช. รุ่น 13 โดยกรมสามัญศึกษาได้ช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์
คหกรรม เกษตรกรรม และอื่น ๆ รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด 42 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
พ.ศ. 2522 นายประเสริฐ พฤกษะวัน ได้มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ แทน
นายสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม ซึ่งย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนสระกระเทียม จ.นครปฐม
พ.ศ. 2528 นายทองสุข วรรณโชดก ได้มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ แทน
นายประเสริฐ พฤกษะวัน ซึ่งย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อาเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร
พ.ศ. 2531 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนาร่องทางการศึกษา (ร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร) ทั้ง
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2535 เปลี่ยนตาแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2535 นายธวัช จินาพันธ์ ได้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ แทนนาย
ทองสุข วรรณโชดก ซึ่งย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสากเหล็ก-วิทยา อาเภอเมือง จ.พิจิตร
พ.ศ. 2540 นายประยุทธ ศรีประสิทธิ์ ได้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์แทน
นายธวัช จินาพันธ์ ซึง่ ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จ.พิจิตร
พ.ศ. 2543 นายเกษม นวมครุฑ ได้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์แทน นาย
ประยุทธ ศรีประสิทธิ์ ซึ่งย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเขาทราย- ทับคล้อพิทยา อาเภอทับคล้อ
จ.พิจิตร
พ.ศ. 2551 นายสะอาด สกุลดิษฐ์ ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เมื่อวันที่
21 พ.ย. 2551 จนถึงวันที่ 31 ต.ค. พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554 นายทิว มนูญธรรม ย้ายมาจากโรงเรียนวังตะกูลราษฎร์อุทิศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ แทนนายสะอาด สกุลดิษฐ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ
พ.ศ. 2562 นายวินัย ยุพจันทร์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนแทน นายทิว มนูญธรรม
ซึ่งย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จนถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ มีบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษาดังนี้ผู้อานวยการ
สถานศึกษา 1 คน รองผู้อานวยการสถานศึกษา - คน
ปัจจุบัน มีข้าราชการครู 55 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ช่างไฟฟ้า 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 19 คน
(นักการภารโรง) และจ้างโดยใช้เงินระดมทรัพยากร มีดังนี้ ครูอัตราจ้าง 7 คนครูชาวต่างชาติ 2 คน พนักงาน
การเงิน 1 คนแม่บ้านจานวน 1 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คนและนักการภารโรง 6 คน
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อยู่ติดถนน โพทะเล – บางมูลนาก ที่ตั้งเลขที่ 674 หมู่ที่ 8 ตาบลโพทะเล
อาเภอโพทะเล จ.พิจิตร 66130 โรงเรียนเปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.6 รวม 32 ห้องเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม
4. โครงการ To be number one
5. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
6. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
7. โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียน
8. โครงการโรงเรียนสุจริต
ปรัชญา คติพจน์ สัญลักษณ์โรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน

ปัญญา นราน รตฺน “ปัญญาเป็นแก้วของคนดี”

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

คติพจน์

เรียน เล่น ให้เป็นเวลา

อักษรย่อ

พ.ส.

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นรูปธรรมจักรอยู่ตรงกลาง มีปรัชญาของโรงเรียน
ล้ อ มรอบธรรมจั ก ร หมายถึ ง มรรคมี อ งค์ แ ปด
สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ ได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา

สีประจาโรงเรียน

ขาว – น้าเงิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. มีวินัย
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง

2. ซื่อสัตย์ สุจริต
4. ใฝ่เรียนรู้
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

ที่ตั้ง

674 หมู่ที่ 8 ตาบลโพทะเล อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130

โทรศัพท์/โทรสาร

(056) 681163 – 681164

/ (056) 681163

3. ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ) ดังนี้
3.1 จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
รวมจานวน
นักเรียนทั้งหมด
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

เพศ(คน)
ชาย
หญิง
114
114
79
106
93
107
62
100
62
99
65
78
475
604

จานวนนักเรียน
(คน)
228
185
200
162
161
143
1,079
1,079

มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม
มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
มีนักเรียนปัญญาเป็นเลิศ
มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
120
จานวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)
33.71
สัดส่วนครู : นักเรียน
1 : 16.85
จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน) สถิติขาดเรียน/เดือน
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
วัน

จานวน
ห้องเรียน
6
6
6
5
5
4
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3.10 จานวนนักเรียนที่ทาชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจาปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ดังนี้
ลาดับ
หมวดหมู่
รายการ
นักเรียน
1
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ด.ญ.ศศิปภา
สีนวล
2
ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
น.ส.สิริยากร
ดุกลิ่ม
3
ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
น.ส.สุพิชชา
พรหมอยู่
4
ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
น.ส.รัชนก
โหมสันเทียะ
(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
5
ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ
ด.ญ.จารุวรรณ
ผลเจริญ
ม.1-ม.3
6
ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ
น.ส.สาวิตรี
สุขสวัสดิ์
ม.4-ม.6
7
ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ น.ส.พนิดา
เจนจบ
(4บท) ม.4-ม.6
น.ส.วิรลั พัชร
ม่วงอุ่ม
8
ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ด.ช.ธนพัทย์
ศรีโยธี
ม.1-ม.3
ด.ญ.พิมพ์ชนก
จาดโห้
9
ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) น.ส.สุพัตรา
สุขสวัสดิ์
ม.4-ม.6
10
คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ด.ช.ชนสิษฎ์
สังเงิน
ม.1-ม.3
ด.ช.ณภัทรชนก
เลิศพร้อม
11
คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) นายทินภัทร
ช่างด้วง
ม.4-ม.6
12
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ด.ญ.ณีรนุช
ธนภัคพสิษฐ์
ม.1-ม.3
ด.ช.วัชรพงษ์
อินทร์รอด
ด.ญ.วีรดา
อินรัญ
13
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
น.ส.ณัฐฐินันท์
มั่นเขตกิจ
ม.4-ม.6
น.ส.สิริมล
อิ่มใจ
นายอนุชา
จูจันทร์
14
สังคมศึกษา ฯ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
นายบุญญฤทธิ์
เณรหลา
นายภาณุพงศ์
กลิ่นทอง
น.ส.วรรณภา
แสงจานง
นายวรโชติ
บัวเก๊า
น.ส.ศิริรัตน์
สิงห์ทอง

15
16
17

19
20

สังคมศึกษา ฯ
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ทัศนศิลป์

21

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

22

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

23

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

24

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

25

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

26

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

27
28
29
30
31

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ทัศนศิลป์

18

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)
ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)
ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภท
หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภท
ชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง
ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ด.ช.ประเสริฐศักดิ์
น.ส.ธิดาชัย
ด.ญ.ฐานิดา
ด.ช.วรโชติ
น.ส.กัลย์สุดา
น.ส.รติมา
ด.ญ.โสภินภา
ด.ช.วายุพัฒน์

ศรีรักษ์
ชุ่มมั่น
โพธิ์เงิน
สิงห์อนันต์
มีสงค์
ขันแก้ว
สิทธิมงคล
สุขใส

น.ส.กมลวรรณ

แก้วรัตน์

ด.ญ.อัญมณี

ดีจานเหนือ

ด.ช.ตรีวชิ ญ์

อ่วมประเสริฐ

ด.ญ.พิชญานิน

โพธิ์คา

ด.ญ.อัญมณี

ดีจานเหนือ

ด.ญ.พิชญานิน

โพธิ์คา

นายเฉลิมพร
นางสาวอัญชิสา
ด.ช.ณัฐพล
น.ส.อริสา
ด.ญ.ชลธิชา
ด.ญ.ณัฐกานต์
ด.ญ.ธัญพิชชา
ด.ญ.ปนัดดา
ด.ญ.พิชญ์สินี
ด.ญ.พิชาภรณ์
ด.ญ.ศิรินภา
ด.ญ.สิรินทิพย์
ด.ญ.สุภัทราวดี
ด.ญ.เมธาวดี

คาพันธ์
กะมุทา
ชมพู่
บัวบาน
ปานแดง
ขัดคา
พงสิน
จันทร์เชื้อ
อ่อนยิ้ม
กาเหว่า
ธนะสนธิ์
วิชาโคตร
คงเสมา
สินนะลา

32

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

33

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
กิจกรรมพัฒนา การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
ผู้เรียน

34
35

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

36

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
ม.1-ม.3

37

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
ม.4-ม.6

38

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

39

การงานอาชีพ

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

40

การงานอาชีพ

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

น.ส.กรรณิการ์
น.ส.กัญจอมล
น.ส.จิราภรณ์
น.ส.จีรนันท์
น.ส.จุฑาทิพย์
น.ส.ธันยพร
น.ส.นิสา
น.ส.ศศิปภา
น.ส.สุวรรณา
น.ส.หนึ่งฤทัย
น.ส.พรชิตา

อินทร์รอด
ตุลาทอง
เพชรภู่
เชื้อจันทึก
มั่นประสงค์
คันทะศร
กลีบจาปา
วงษ์กัณหา
หว่างพุฒ
จุ้ยด้วง
โลหะทัต

ด.ญ.บุษรา
ด.ญ.ปัณฑิตา
ด.ญ.มิรันตี
น.ส.ณัฏฐณิดา
น.ส.ภูรชิ ญา
น.ส.มานิกา
ด.ญ.ทัศนีย์
ด.ญ.วรรณวรรษา
ด.ญ.เกสรา
น.ส.ญาสุมินท์
น.ส.ฟ้ารุ่ง
น.ส.เพ็ญนภา
นายทักษิณ
น.ส.ธัญวรัตน์
ด.ช.กิตติภพ
นายพุทธิพงศ์
ด.ช.เจษฎา
นายจักรชัย
นายจิระพงศ์
นายธนพัฒน์

ปานอ่วม
พรมวังชวา
บัววร
ฉ่าพงษ์
พูลพินิจ
อุดมมีชัย
ทุ่งจันทร์
ศรีรักษ์
มาตรสมบัติ
อินทมาศ
สุวรรณภักดิ์
มุ่งใหญ่
มากวงค์
แสงใส
บัวทอง
ใจกล่า
สายแวว
สมบัติ
คาดี
สอยฉุย

4. ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

ชาย หญิง ต่ากว่า ป.ตรี

อายุเฉลี่ย

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

(ปี)

ประสบการณ์
เฉลี่ย (ปี)

ผู้อานวยการ

1

-

-

-

1

58

11

รองผู้อานวยการ

-

-

-

-

-

-

-

ครูประจาการ

16

39

-

25

30

43.14

17

ครูอัตราจ้าง

5

4

-

9

-

24.77

3.44

นักการ/ภารโรง

7

2

9

-

-

46.62

4.25

มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก
จานวน 64 คน
มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด
จานวน 64 คน
ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู
คนละ
18 ชั่วโมง
สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ย คนละ
การได้รับรางวัล เกียรติบัตรของครู
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.1-ม.3
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.4-ม.6
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (4บท) ม.4-ม.6
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.1-ม.3
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.4-ม.6
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
ครูผู้ฝึกนักเรียนการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
ครูผู้ฝึกนักเรียนการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
ครูผู้ฝึกนักเรียนการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
ครูผู้ฝึกนักเรียนการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

1

ครั้ง/

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

5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการใช้
ที่

จานวน

6

แบบ / ปีที่สร้าง
216ก ปี 2521 16 ห้อง, 216 ลป29 ปี 2536 16 ห้อง,
อาคารเรียนถาวร
สปช2/28 ปรับปรุงปี 2536 18 ห้อง
แบบ 100/27 ปี 2546 , อาคารอุตสาหกรรม 2 ห้องปี
โรงอาหาร-หอประชุม
2520
โรงฝึกงาน
อาคารคหกรรม 102/27 ปี 2530
ส้วมชาย 6 ที่ ปี 2526 , ส้วมหญิง 6 ที่ /27 ปี 2537,
ห้องส้วม
ส้วมหญิง 6 ที่ /27 ปี 2539,
ส้วมชาย 6 ที่ /27 ปี 2550
บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 4 หลังปี 2514 , บ้านพักครู
แบบมาตรฐาน 2 หลังปี 2519 , บ้านพักครูแบบ
บ้านพักครู
มาตรฐาน 2 หลังปี 2521 , บ้านพักครูแบบมาตรฐานปี
2524
บ้านพักพนักงานขับรถยนต์ บ้านพักนักการภารโรงปี 2536

7

เรือนพยาบาล

ปี 2537

1 หลัง

8

มณฑปหลวงพ่ออู๋

ปี 2554

1 หลัง

9

ศาลาทรงไทย

1 หลัง

10

สนามกีฬา(ฟุตบอล)

11

สนามบาสเกตบอล

ปี 2554
สนามกีฬาของการกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย / ปี 2554
ปี 2537

12

สนามตะกร้อ

13

โรงน้าดื่ม

1
2
3
4

5

ประเภท

ปี 2537
โดยสานักทรัพยากรน้าบาดาลกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ปี 2554

5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จานวน 14 หลัง ได้แก่
5.1.1 อาคารเรียน216ก ปี 2521 16 ห้อง
5.1.2 อาคารเรียน 216ลป29 ปี 2536 16 ห้อง
5.1.3 อาคาร สปช2/28 ปรับปรุงปี 2536 18 ห้อง
5.1.4 โรงน้าดื่ม
5.1.5 มณฑปหลวงพ่ออู๋

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
4 หลัง

9 หลัง
1 หลัง

1 สนาม
1 สนาม
1 สนาม
1 หลัง

1
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

5.1.6 ศาลาทรงไทย
จานวน 1 หลัง
5.1.7 เรือนพยาบาล
จานวน 1 หลัง
5.1.8 โรงอาหาร-หอประชุม
จานวน 1 หลัง
5.1.9 โรงฝึกงาน
จานวน 2 หลัง
5.1.10 ห้องส้วม
จานวน 4 หลัง
5.2 จานวนห้องเรียนทั้งหมด 32
ห้องเรียน
ชั้น ม. 1-6 = 6 : 6 : 6 : 5 : 5 : 4
5.3 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จานวน 120 เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อการ
ค้นคว้าของนักเรียน มีจานวน 120 เครื่อง
5.4 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ, ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ , โครงการ
ต้นไม้พูดได้ ฯ
5.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ห้ อ งสมุ ดประชาชนอาเภอโพทะเล, วั ดในอาเภอโพทะเล,
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อาเภอโพทะเล, อุทยานนครชัยบวร ฯ
6. สภาพชุมชนโดยรวม
6.1 สภาพชุมชนรอบโรงเรียน
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนที่อยู่ในเขตบริการ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
อาชีพเกษตรกร มีฐานะยากจน มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง โรงเรียนให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนเป็นอย่างดี และชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนในรูปของเงินบริจาค ทุนการศึกษา มีประชากรประมาณ
62,883 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลโพทะเล ไปรษณีย์
ห้องสมุดประชาชน
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ ตามลาดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
แห่เทียน ประเพณีลอยกระทง ทาบุญคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออู๋
2) ผู้ ป กครองส่ ว นใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ากว่ าปริญญาตรี อาชีพหลั ก คื อ เกตษรกร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 18,000 บาทจานวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว 3 – 5 คน
6.2 โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
ผู้เรีย นมีผ ลการทดสอบระดับชาติระดับต่ากว่าระดับดี ยกเว้นกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูนาผลประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ไม่ต่อเนื่องสม่าเสมอ

7. ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ( ปีงบประมาณ 2562 )
7.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
นิทรรศการวิชาการ
ปฐมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
อาลาสถาบัน
จัดทาข้อสอบ pre O-net ม.3
เตรียมความพร้อมและการสอบ O-net
จัดทาข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
จัดทาป้ายนิเทศงานวิชาการ

ประสบความสาเร็จ
สาเร็จ ไม่สาเร็จ








หลักฐานยืนยัน
ความสาเร็จ
รายงานสรุปโครงการ
รายงานสรุปโครงการ
รายงานสรุปโครงการ
รายงานสรุปโครงการ
รายงานสรุปโครงการ
รายงานสรุปโครงการ
รายงานสรุปโครงการ



รายงานสรุปโครงการ



รายงานสรุปโครงการ

10 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน



รายงานสรุปโครงการ

11 วัสดุสานักงานวิชาการ



รายงานสรุปโครงการ

12 พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา



รายงานสรุปโครงการ

13 เตรียมความพร้อมก่อนระดับอุดมศึกษา



รายงานสรุปโครงการ

14 ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT



รายงานสรุปโครงการ

15 พัฒนางานห้องสมุด



รายงานสรุปโครงการ

16 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร



รายงานสรุปโครงการ

17 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์



รายงานสรุปโครงการ

18 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา



รายงานสรุปโครงการ

19 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา



รายงานสรุปโครงการ

20 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย



รายงานสรุปโครงการ

21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์



รายงานสรุปโครงการ

8
9



หลักฐานยืนยัน
ความสปาเร็
จ
รายงานสรุ
โครงการ

23 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ



รายงานสรุปโครงการ

24 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



รายงานสรุปโครงการ

25 พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์



รายงานสรุปโครงการ

26 ค่ายสเต็มในโรงเรียน



รายงานสรุปโครงการ

27 ค่ายดาราศาสตร์



รายงานสรุปโครงการ

28 โรงเรียนพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา



รายงานสรุปโครงการ

29 โรงเรียนมาตรฐานสากล



รายงานสรุปโครงการ

30 พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ



รายงานสรุปโครงการ

31 พัฒนางานธุรการ



รายงานสรุปโครงการ

32 ลดใช้พลังงาน



รายงานสรุปโครงการ

33 พัฒนางานกลุ่มบริหารงานฝ่ายงบประมาณ



รายงานสรุปโครงการ

34 วัสดุอุปกรณ์สานักงานธุรการ



รายงานสรุปโครงการ

35 กิจกรรมวันสาคัญ



รายงานสรุปโครงการ

36 พัฒนาและให้บริการสื่อโสตทัศนศึกษา
37 พัฒนางานสารสนเทศ
38 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน





รายงานสรุปโครงการ
รายงานสรุปโครงการ
รายงานสรุปโครงการ

39 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี



รายงานสรุปโครงการ

40 พัฒนางานชุมชน



รายงานสรุปโครงการ

41 พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม



รายงานสรุปโครงการ

42 พัฒนาศักยภาพกลุ่มงานบริหารทั่วไป



รายงานสรุปโครงการ

43 อย.น้อยในโรงเรียน



รายงานสรุปโครงการ

44 โรงเรียนสุจริต



รายงานสรุปโครงการ

45 To Be Number One (Dancercise)



รายงานสรุปโครงการ

ที่
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
22 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ประสบความสาเร็จ



หลักฐานยืนยัน
ความสปาเร็
จ
รายงานสรุ
โครงการ

47 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน



รายงานสรุปโครงการ

48 พัฒนางานกิจการนักเรียน



รายงานสรุปโครงการ

49 พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน



รายงานสรุปโครงการ

50 งานสภานักเรียน



รายงานสรุปโครงการ

51 พัฒนางานสภานักเรียน



รายงานสรุปโครงการ

52 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข



รายงานสรุปโครงการ

53 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.



รายงานสรุปโครงการ

54 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ



รายงานสรุปโครงการ

55 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี



รายงานสรุปโครงการ

56 กิจกรรมทัศนศึกษา



รายงานสรุปโครงการ

57 พัฒนางาน ICT



รายงานสรุปโครงการ

58 บริหารสถานศึกษาอย่างพอเพียง



รายงานสรุปโครงการ

59 ปรับปรุงภูมิทัศน์



รายงานสรุปโครงการ

60 จัดทาอัฒจันทร์เชียร์กีฬา



รายงานสรุปโครงการ

ที่
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
46 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ประสบความสาเร็จ

7.2 ปัญหาและอุปสรรค ( นาเสนอเป็นรายด้าน ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านผู้เรียน ฯลฯ )
ด้านบริหารจัดการ
1. งานนโยบายและแผน ควรให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการเสนอของบประมาณเพื่อดาเนิน
โครงการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทาช่องทางให้ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา เช่น เว็บไซต์

ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ผู้สอนขาดเทคนิคการสอน ขาดกิจกรรมการปฏิบัติ เน้นการบรรยายมากเกินไป
อธิ บ ายไม่ ชั ด เจน ขาดการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. การวัดและประเมินผลความจามากกว่าการนาไปใช้ ขาดการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ
ด้านผู้เรียน
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ตอบสนองการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนเท่าที่ควร

โครงสร้างการบริหารและแผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
1. งานวางแผนด้านวิชาการ
2. งานพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
3. งานจัดการเรียนการสอน
4. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
5. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
7. งานวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
9. งานนิเทศการศึกษา
10. งานแนะแนว
11. งานประกันคุณภาพ
12. งานส่งเสริมวิชาการให้กับชุมชน
13. งานประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองค์กรอื่น
14. งานส่งเสริมสนับสนุน
15. งานจัดระเบียบและแนวปฏิบัติด้านวิชาการ
16. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
17. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
18. งานรับนักเรียน
19. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
1. งานจัดทาแผนงบประมาณและขอจัดตั้ง

งบประมาณ
2.งานจัดทาแผนปฏิบัติการ
3.งานอนุมัติการใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร
4.งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5.งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6.งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ
7.งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิต
จากงบประมาณ
8.งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ การศึกษา
9.งานกองทุนเพื่อการศึกษา
10.งานบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
11.งานพัสดุ
12.งานกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
13.งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดทาหรือจัดหาพัสดุ
14.งานจัดหาพัสดุ
15.งานควบคุมดูแลบารุงรักษาหรือจาหน่ายพัสดุ
16.งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
17.งานเบิกเงินจากคลัง
18.งานเก็บเงิน รักษาเงินและการจ่ายเงิน
19.งานนาเงินส่งคลัง
20.งานจัดทาบัญชีการเงิน
21.งานจัดทารายงานการเงินและงบการเงิน
22.งานทาบัญชี ทะเบียน และรายงาน
23 งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1. งานวางแผนอัตรากาลัง
2.งานจัดหาอัตรากาลัง
3.งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4.งานเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น และย้ายข้าราชการ

และบุคลากร
5.งานเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.งานลา
7.งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
8.งานดาเนินการทางวินยั และการลงโทษ
9.งานพักราชการและออกจากราชการ
10.งานรายงานการดาเนินการทางวินยั และการ
ลงโทษ
11.งานอุธรณ์และร้องทุกข์
12.งานออกจากราชการ
13.งานจัดระบบทะเบียนประวัติ
14.งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
15.งานส่งเสริมการประเมินทางวิทยฐานะข้าราชการ
และบุคลากร
16.งานส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ
17.งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
18.งานงานส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการและบุคลากร
19.งานริเริ่มส่งเสริมขอใบอนุญาต
20.งานพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
21. งานธุรการ
22. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2.งานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
3.งานวางแผนบริหารงานการศึกษา
4.งานวิจัยเพือ่ พัฒนานโยบายและแผน
5.งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
6.งานพัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติงาน
7.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8.งานธุรการ
9.งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
10.งานสามโนผู้เรียน
11.งานรับนักเรียน
12.งานตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
13.งานประสานการจัดการศึกษาในระบบและนอก

ระบบและตามอัธยาศัย
14.งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
15.งานทัศนศึกษา
16.งานกิจการนักเรียน
17.งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
18.งานประสานการจัดการศึกษาหน่วยงานอื่น

19.งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
20.งานรายงานผลการปฏิบัติงาน
21.งานจัดระบบควบคุมภายใน
22.งานจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
23.งานยานพาหนะ
24.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2563
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560 – 2579)
แผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560 – 2579) เป็นแผนที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ
ของประเทศ และเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยคานึงถึงการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้
คนไทยได้เรี ย นรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน ตามแผนฯ เป็น 2 ระยะ
คือ ระยะแรก (พ.ศ.2552 – 2554) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ
ระยะที่สอง (พ.ศ.2555–2559) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีการกาหนด
เป้าหมายการนาแผนสู่การปฏิบัติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ดังนี้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2579 การพัฒนาการศึกษาของประเทศบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ดังนี้
1. คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีค วามรู้เชิงวิชาการและสรรถนะทางวิ ชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุ ข
มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขเพื่อเป็นเป้าหมาย
และฐานหลักของการพัฒนาประเทศ
2. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทรั พย์ สิน ทางปั ญญาเพื่อการเรียนรู้ นาไปสู่สั งคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนมีสุ ขภาวะ ประชาชน
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอานาจ
สู่สถานศึกษา เขตพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
รวมทั้งความร่วมมือในภูมิภาคและกับนานาชาติมากขึ้น อันจะนาไปสู่ความสามารถในการร่วมมือและแข่งขันของ
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและเกื้อกูลกัน
เป้าหมายเชิงปริมาณของแผนการศึกษาแห่งชาติฯ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลัก เกินกว่าร้อยละ 50
2. สถานศึกษาทุกโรงได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ.
3. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น จาก 8.7 ปี ในปี 2551 เป็น 12 ปี ในปี 2559
4. เอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนระหว่างรัฐ : เอกชน
เป็น 65 : 35 ในปี 2559
5. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็น 60 : 40 ในปี 2559

2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบปฏิรูป
การศึกษา ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่21
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บราชการ
กระทรวงศึ กษาธิ ก าร พ.ศ.2546 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ประกาศนโยบายและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
หลักการ
1. ให้ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต
2. บูร ณาการการทางานร่ ว มกัน ระหว่างส่ ว นราชการหลั ก องค์การมหาชนในกากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาคให้
สามารถปฏิบั ติง านร่ ว มกัน ได้ เพื่ อด าเนิ นการปฏิ รู ปการศึก ษาร่ ว มกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นดังนี้
1. จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม คณิ ต ศาสตร์ ( STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรี ยนรู้ ที่ห ลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา เช่น
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และบริหารจัดการ
4. ปรั บ ปรุ งโครงสร้ างของกระทรวงศึกษาธิการให้ เกิดความคล่ องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายให
ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรกาลัง ตามความต้องการ
จาเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค

6. ใช้กลไกกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานร่ว มกับหน่ว ยงานจัด
การศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยปรับปรุงสาระสาคัญให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น
จานวนเด็กในพื้นที่น้องลง ซึ่งจาเป็นต้องมีการควบโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายทาความเข้าใจที่
ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้อัตรากาลังครู โดยเฉพาะครูระดั บอนุบาลและครูระดับอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
จัดทาแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะ
ในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดนาเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

4. นโยบายโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
วิสัยทัศน์
มีความรู้ คู่คุณธรรม นาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นผ่ า นเกณฑ์ก ารประเมิ นตามที่
สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด

กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
ส่งเสริมคุณธรรมนาความรู้เชิดชูความเป็นไทย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา

บทที่ 3
การบริหารงบประมาณ และโครงการ
1. เงินอุดหนุน (รายหัว)
1.1 เงินอุดหนุน (รายหัว) คงเหลือจากปีก่อน

=

518,925

บาท

1.2 เงินอุดหนุน (รายหัว) ปีนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(613 x 3,500 บาท)

=

2,145,500

บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(466 x 3,800 บาท)

=

1,770,800

บาท

=

3,916,300

บาท

รวมเงินอุดหนุนรายหัว
หมายเหตุ

อัตราเงินอุดหนุน (รายหัว) นักเรียน ปี 2563

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

= 3,500

บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

= 3,800

บาท

2. เงินรายได้สถานศึกษา
2.1 เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือจากปีก่อน

=

902,795.47

บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง, พนักงานบัญชี, แม่บ้าน, นักการภารโรง )
=
826,094.06 บาท
- รายได้อื่น ๆ

=

76,700.94 บาท

- เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่

=

-

บาท

- เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

=

-

บาท

- เงินอื่น ๆ

=

-

บาท

รวมรายได้สถานศึกษา

=

2.2 เงินรายได้สถานศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ

902,795.47

บาท

3. เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
3.1 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) คงเหลือจากปีก่อน

=

403,675.03

บาท

3.2 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปีนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(613 x 880 บาท)

=

539,440

บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(466 x 950 บาท)

=

442,700

บาท

=

982,140

บาท

รวมเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
หมายเหตุ

ที่
1

อัตราเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นักเรียน ปี 2563

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

= 880

บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

= 950

บาท

รายการ
เงินอุดหนุน
1.1เงินบริหารทั่วไป(งบกลาง)
1.1.1 ค่าสาธารณูปโภค
1.1.2 ค่าอินเทอร์เน็ต
1.1.3 ค่าเดินทางไปราชการ
1.1.4 ปรับปรุง / ซ่อมแซม ครุภัณฑ์สานักงาน
1.1.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1.1.6 งานอัดสาเนา
1.2งบพัฒนาตามกลยุทธ์
1.2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ(55% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)
1.2.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ (3.37% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)
1.2.3 กลุ่มบริหารบุคคล
(4.25% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)
1.2.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป (32.38% ของงบพัฒนาตามกลยุทธ์)
รวม ( ข้อ 1.1 + ข้อ 1.2 )
1.3 งบสารองกันไว้ฉุกเฉิน
รวมเงินอุดหนุนรายหัว ( ข้อ 1.1 + ข้อ 1.2 + ข้อ 1.3)

จานวนเงิน

ร้อยละ

4,435,225
1,258,562
713,326
39,236
86,000
90,000
200,000
130,000
2,464,280
1,409,868
93,991
147,489
812,932
3,816,842
618,383

100
30

55

85
15
100

ที่
2

รายการ
งบอื่น ๆ
2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการระดมทุนทรัพย์)
2.1.1 ขอใช้เงินดาเนินโครงการ
2.2 งบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2.1 ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม
2.2.2 สารองจ่าย
2.3 อุปกรณ์การเรียน ม.ต้น 210 บาท , ม.ปลาย 230 บาท
2.4 เครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น 450 บาท , ม.ปลาย 500 บาท
2.5 หนังสือเรียน

จานวนเงิน

ร้อยละ

2,352,000
2,352,000
982,140
883,926
98,214
235,910
508,850
786,425

100
90
10
-

ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
นิทรรศการวิชาการ
ปฐมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
อาลาสถาบัน
จัดทาข้อสอบ Pre O-net ม.3
เตรียมความพร้อมและการสอบ O-net
จัดทาข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2
ปรับปรุงสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

จัดทาป้ายนิเทศงานวิชาการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จัดซื้อวัสดุสานักงานวิชาการ
พัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมก่อนระดับอุดมศึกษา
ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT
พัฒนางานห้องสมุด
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มงาน
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

เงิน
เงิน
เงินกิจกรรม
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน สนับสนุน
9,300
23,250
4,650
4,650
4,650
16,740
4,650
4,650
17,000
150,080
116,250
12,927
7,440
23,250
83,700
13,950
37,479
18,000

รวม
(บาท)
9,300
23,250
4,650
4,650
4,650
16,740
4,650
4,650
17,000
150,080
116,250
12,927
7,440
23,250
83,700
13,950
55,479

ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียน
ค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อ น้อมนาพระบรมราโชบาย

โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
อบรมเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลดใช้พลังงาน
พัฒนางานกลุ่มบริหารงานฝ่ายงบประมาณ
พัฒนางานธุรการ (วัสดุอุปกรณ์สานักงาน)
พัฒนางานกิจกรรมวันสาคัญ
พัฒนางานบริการสื่อ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานอนามัยโรงเรียน
พัฒนางานชุมชน
พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
พัฒนาศักยภาพกลุ่มงานบริหารทั่วไป
อย.น้อยในโรงเรียน
โรงเรียนสุจริต
To Be Number One (Dancercise)
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
พัฒนางานกิจการนักเรียน

กลุ่มงาน
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
บุคคล
บุคคล
งบประมาณ
งบประมาณ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

เงิน
เงิน
เงินกิจกรรม
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน สนับสนุน
45,700
83,700
65,065
252,091
12,000
60,450
164,992
69,750
18,000
5,000
20,000
17,750
37,200
37,200
121,789
14,540
5,000
88,992
56,000
5,000
22,000
20,000
28,000
512,932
2,000
3,700
20,000
10,000
5,000
20,000

รวม
(บาท)
45,700
83,700
65,065
264,091
60,450
164,992
87,750
5,000
20,000
17,750
0
37,200
37,200
121,789
14,540
5,000
88,992
56,000
5,000
22,000
20,000
28,000
0
512,932
2,000
3,700
0
20,000
10,000
5,000
20,000

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กลุ่มงาน

ทั่วไป
พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทั่วไป
พัฒนางานสภานักเรียน
ทั่วไป
งานสภานักเรียน
ทั่วไป
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วิชาการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ปรับปรุงอัฒจันทร์เชียร์) วิชาการ
วิชาการ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
วิชาการ
กิจกรรมทัศนศึกษา
วิชาการ
พัฒนางาน ICT
โครงการบริหารสถานศึกษาอย่างพอเพียง
1. ค่าสาธารณูปโภค
กลุ่ม
2. ค่าอินเทอร์เน็ต
บริหารงาน
3. ค่าเดินทางไปราชการ
บุคคล
4. ปรับปรุง / ซ่อมแซม ครุภัณฑ์สานักงาน
งบประมาณ
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วิชาการ
6. งานอัดสาเนา
ทั่วไป
59 ปรับปรุงภูมิทัศน์
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

เงิน
เงิน
เงินกิจกรรม
อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน สนับสนุน
4,000
29,800
6,260
10,000
50,000
100,000
26,040
100,000
406,176
98,740

รวม
(บาท)
4,000
29,800
6,260
10,000
50,000
100,000
126,040
406,176
98,740

-

713,326
39,236
86,000
90,000
200,000
130,000
250,000

713,326
39,236
86,000
90,000
200,000
130,000
250,000

-

