
 
 

 

 

คําส่ังโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บํารุง 

ที ่ ……  /2564 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการโรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง  ประจาํปีการศึกษา 2564 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                ดว้ยโรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง จะจดัทาํแผนปฏิบติัการ ประจาํปีการศึกษา 2564  เพื่อใหก้ารใช้

งบประมาณดาํเนินไปอยา่งมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน  สอดคลอ้งกบันโยบายมาตรฐานการศึกษา  วสิัยทศัน์  

พนัธกิจและเป้าประสงคข์องโรงเรียน  พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยทุธศาสตร์ชาติ  นโยบายและ

จุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สกลนคร  

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงอาศยัอาํนาจตามมาตร  27(1)  แห่งพระราชบญัญติั

ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ, 2547  และมาตรา  39 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบการ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ, 2546  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ขอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินงาน

ดงัน้ี 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา       ประกอบดว้ย 

   1.1  ร้อยโท เพียร  โมยะ             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประธานกรรมการ 

   1.2  พระครูวนิยัธรวชิยั ญาตธมัโม   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         กรรมการ 

   1.3  พระมหาอภิชาติ    อภินนัโท     กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         กรรมการ 

   1.4  นายเสษฐี  จิตอาคะ                    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         กรรมการ 

   1.5  นายชยัพิชิต  นาโควงค ์              กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                        กรรมการ 

   1.6  นางวนัเพญ็     อนัสุข         กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         กรรมการ 

   1.7  นายสวา่ง         กอ้นแพง            กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         กรรมการ 

   1.8  นางชุลีพร       ฮมแสน              กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         กรรมการ 

   1.9  นายสงบ     สุราษฎร์                กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         กรรมการ 

   1.10  นายเศรษฐี      ชาติผา        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         กรรมการ 

   1.11  นายเรืองชยั    นาโควงค ์          กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         กรรมการ 

   1.12  นายวรีะ         ทุมกิจจะ             กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                         กรรมการ 

   1.13  นายชวลิต  อวนป้อง               กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คาํแนะนาํ ปรึกษา เสนอแนะใหก้ารดาํเนินงานจดัทาํแผนปฏิบติัการ  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยเหมาะสม 

 

 
 



2.  คณะกรรมการอาํนวยการ    ประกอบดว้ย 

      2.1   นายชวลิต  อวนป้อง                ผูอ้าํนวยการ                              ประธานกรรมการ 

      2.2   นางสาวสิริกร  กลยนีย ์               หน.กลุ่มงานบริหารงบประมาณ                 รองประธานกรรมการ 

      2.3   นางไพรวลัย ์ นาขมิ้น  หน.กลุ่มงานบริหารวชิาการ  กรรมการ 

      2.4   นางเพยีงใจ  ทาบุดดี        หน.กลุ่มงานบริหารบุคคล  กรรมการ 

      2.5   นายพีระยทุธ  หาญชนะ    หน.กลุ่มงานบริหารกิจการนกัเรียนฯ           กรรมการ 

      2.6   นายควรคิด  สัพโส            หน.กลุ่มงานบริหารทัว่ไป           กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  อาํนวยความสะดวกในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ กาํกบัดูแล เร่งรัด ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

3.  คณะกรรมการดําเนินงาน  

             3.1  นายควรคิด  สัพโส                   ครู คศ.3                          ประธานกรรมการ  

             3.2  นางไพรวลัย ์ นาขมิ้น             ครู คศ.3                         รองประธานกรรมการ 

              3.3  นางสาวสิริกร  กลยนีย ์  ครู คศ.3                      กรรมการ 

              3.4  นายพีระยทุธ  หาญชนะ           ครู คศ.2                           กรรมการ 

              3.5  นางเพียงใจ  ทาบุดดี               ครู คศ.3                          กรรมการ 

             3.6  นางนวลละออง  ดวงชาทม       ครู คศ.3                            กรรมการ 

            3.7  นางทองเพียร  รอญศึก  ครู คศ.3                      กรรมการ 

              3.8  นางเยาวลกัษณ์  โคตพรม  ครู คศ.3                      กรรมการ 

              3.9  นางเฉลิมลกัษณ์  เหลาแตว      ครู คศ.3                         กรรมการ 

    3.10  นายวรีะพจน์   เหลาแตว        ครู คศ.3                   กรรมการ 

             3.11  นางมนสันนัท ์ การุญ       ครู คศ.3                            กรรมการ 

             3.12  นางใจนุกูล  ภูรัพพา             ครู คศ.3                    กรรมการ 

             3.13  นางจินตนา  วงษศิ์ลป์  ครู คศ.2                            กรรมการ 

             3.14  นางจารุพฒัน์  รัตนวงค ์          ครู คศ.3                            กรรมการ 

             3.15 นายสุวรรณ     บุญศรีภูมิ             ครู คศ.1                         กรรมการ 

             3.16 นางสาวกานตธี์รา  รัตนประเสริฐ        ครูผูช่้วย               กรรมการ 

    3.17 นางสาวคทัรียา  ศรีกุลกิจ  ครู คศ.1               กรรมการ 

              3.18  นางสาวศิริลกัษณ์  พรหมแสง     ครูอตัราจา้ง        กรรมการ 

              3.19  นางสาวนฐัถา  สารโพคา                   ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 

              3.20 นางสาวจริญญา  อุย้เจริญ                   ครูอตัราจา้ง           กรรมการ 

            3.21  นางจิรัชญา  ยะภกัดี   พนกังานราชการ  กรรมการ 

            3.22  นางสาวนุจรี  โคตรพรม           ครู  ธุรการ           กรรมการและเลขานุการ 

      หน้าที ่ 1. จดัเตรียมขอ้มูล วางแผนการจดัทาํแผนปฏิบติัการ ประจาํปีการศึกษา  2564 

                  2. ประสานงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



                   3. พิจารณาโครงการ กิจกรรมตามกรอบแผนพฒันาคุณภาพของโรงเรียน 

                   4. ประสานงานการประเมินผลและสรุปผลการดาํเนินงาน  รายงานผลการดาํเนินงานของแผนงาน/  

                       โครงการตามแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียน  ตามงานท่ีรับผดิชอบ  

      4.  คณะกรรมการจัดพมิพ์และรวบรวมเข้าเล่ม     ประกอบดว้ย 

             4.1 นายควรคิด  สัพโส                ครู คศ.3                       ประธานกรรมการ 

             4.2  นางไพรวลัย ์ นาขมิ้น                           ครู คศ.3                            รองประธานกรรมการ 

             4.3  นางสาวสิริกร  กลยนีย ์                      ครู คศ.3                            กรรมการ 

   4.4  นายอนุสรณ์  คาํจวง               พนกังานราชการ            กรรมการ 

             4.5 นางสาวศิริลกัษณ์  พรหมแสง     ครูอตัราจา้ง                      กรรมการ 

             4.6  นางสาวนุจรี  โคตรพรม           ครู  ธุรการ                        กรรมการ 

  4.7 นางทองเพียร  รอญศึก                       ครู คศ.3                            กรรมการและเลขานุการ 

       หน้าที ่ ประสานงาน จดัพิมพแ์ละจดัทาํรูปเล่มแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2564 
 

ใหผู้ท่ี้ไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเคร่งครัด เสียสละ เอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
            

           ทั้งน้ี      ตั้งแต่วนัท่ี  1   มีนาคม  พ.ศ.  2564   เป็นตน้ไป 
 

                        สั่ง     ณ        วนัท่ี   1   มีนาคม  พ.ศ.  2564 

 

 

 

                                                                                                ลงช่ือ 

                                                                                                               (นายชวลิต      อวนป้อง) 

                                                                                                  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง 

 



 

แผนปฏิบัตกิารประจาํปีการศึกษา  2565 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บํารุง  

ตาํบลสว่าง อาํเภอพรรณานิคม จังหวดัสกลนคร 

สํานักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  

 
                                                              

 

 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไปโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บํารุง 

โทรศัพท์ 0-4297-3009   โทรสาร 0-4297-3086 



www.bbr.ac.th 



คาํนํา 
 

              โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2565   เพื่อใชเ้ป็นกรอบ

และแนวทางในการดาํเนินงานดา้นการจดัการศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้ง เช่ือมโยงกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 

เป้าประสงค ์กลยทุธ์และแนวทางในการดาํเนินงาน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนั้น 

ยงัคาํนึงถึงความเช่ือมโยงกบันโยบายของรัฐบาลดา้นการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย 

ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

สกลนคร 

              แผนปฏิบติัการฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี จากการร่วมมือของคณะกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

ประจาํปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุงและไดผ้า่นการประชุมแสดงความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้ จึงขอขอบคุณผูเ้ก่ียวขอ้งไว ้ณ โอการสน้ี  และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่

การปฏิบติังานในปี  2565  จะทาํใหก้ารดาํเนินงานภายในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนของชาติสืบไป 

 

 

 

                                                                               (นางวริสรา  ชินวงษ)์ 

                                                                   รองผูอ้าํนวยการ  รักษาการในตาํแหน่ง 

                                                                  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง 

 
 
 
                                                               ร้อยโท 

                                                                                 (เพียร        โมยะ) 

                                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                                        โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง 
 



สารบัญ 

     

     เร่ือง                                                                                                                                หน้า              

คํานํา                                                                                                                                          

สารบัญ 

บทที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน                                                                              1                                                                                                                                 

            - ขอ้มูลทัว่ไป                                                                                                             1                         

            - ท่ีตั้งโรงเรียน                                                                                                            1 

            - ประวติัโรงเรียน                                                                                                        2 

            - ทาํเนียบผูบ้ริหาร                                                                                                      3 

            - เกียรติประวติัโรงเรียน                                                                                             4 

            - ขอ้มูลดา้นอาคารสถานท่ี                                                                                         5 

            - ขอ้มูลบุคลากร                                                                                                           6 

            - ขอ้มูลนกัเรียน                                                                                                         7 

            - สภาพชุมชนโดยรวม                                                                                              7 

            - แผนผงัการบริหารงานโรงเรียน                                                                                      9 

            - โครงสร้างการบริหารงาน                                                                                       10 

            - สภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัการศึกษาของโรงเรียน                                         10 

            - การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มดา้นการศึกษาของโรงเรียน                                        10 

บทที ่2 ทศิทางการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน                                                                16 

บทที ่3 รายละเอยีดแผนการใช้งบประมาณตามโครงการ/งาน/กจิกรรม                             20 

            ภาคผนวก                                                                                                                          27 

            - นโยบาย/กลยทุธ์ของโรงเรียน 

            - นโยบาย/กลยทุธ์ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 

            - นโยบาย/กลยทุธ์ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

            - มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นบวั- 

             ราษฎร์บาํรุง เร่ือง การใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

             ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

            - คณะผูจ้ดัทาํ 

 



บทที ่ 1  ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน 

 

ข้อมูลทัว่ไป 

               โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  194  บา้นบวัใหญ่ หมู่ท่ี 3 ตาํบลสวา่ง  อาํเภอพรรณานิคม  

จงัหวดัสกลนคร  47130  โทรศพัท ์ 0-4297-3009  โทรสาร  0-4297-3086  อีเมล ์ banbua school@yahoo.com  

เวบ็ไซต ์ www.bbr.ac.th  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  1-6  จดัเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีพื้นท่ีรวม 48 ไร่ 3 งาน มีเขตพื้นท่ีบริการ  2 ตาํบล  

คือ   1.ตําบลสว่าง  จํานวน  13  หมู่บ้าน  ดงัน้ี   

            บา้นสวา่ง  หมู่  1  บา้นดอนกอย หมู่ 2   บา้นบวัใหญ่ หมู่ 3  

บา้นคาํประมง หมู่ 4 บา้นบวันอ้ยหมู่ 5  บา้นนาซอน  หมู่  6 

บา้นโนนทรายคาํ หมู่ 7 บา้นโนนทรายคาํ หมู่ 8  บา้นบวัใหม่พฒันา  หมู่ 9 

บา้นสวา่งพฒันา หมู่ 9 บา้นสวา่งพฒันา หมู่ 10  บา้นบวัทอง หมู่ 11  

บา้นโนนสาํราญ หมู่ 12 บา้นบวัหลวง หมู่ 13    

       2. ตําบลเชิงชุม  มี 10 หมู่บ้าน ดังนี ้  

บา้นเชิงชุม  หมู่ 1 บา้นถ่อนหมู่ 2   บา้นกุดนํ้าขุ่น  หมู่ 3 

บา้น หนองครอง หมู่ 4 บา้นสายร่องข่า หมู่ 5  บา้นโนนพอก หมู่  6  

บา้นนาขาม  หมู่ 7  บา้นถ่อนพฒันา หมู่ 8  บา้นเชิงชุมพฒันา หมู่ 9 

บา้นถ่อน หมู่ 10    

 

ทีต่ั้งโรงเรียน 

          โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  

อยูห่่างจาก สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  เป็นระยะทาง   

35  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียง ดงัน้ี 

                  ทิศเหนือ                   ถนนสาธารณะประโยชน์ 

                  ทิศใต ้                       ท่ีดินสาธารณะ 

                  ทิศตะวนัออก            ทางหลวงแผน่ดินสายสูงเนิน-ส่ีแยก หมายเลข 2355 

                  ทิศตะวนัตก               ท่ีดินเอกชนและท่ีดินสาธารณะ 

  

 

 

 

 

 

mailto:school@yahoo.com


 

 

ประวตัิโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บํารุง 

            - พ.ศ. 2520  นายประดิษฐ ์ลุนจกัรและนายกอง  ทุมกิจจะ ไดบ้ริจาคท่ีดินจาํนวน 39 ไร่  

ใหจ้ดัตั้งโรงเรียนมธัยมตาํบล ต่อมา พ.ศ. 2521  กรมสามญัศึกษาไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งโรงเรียน 

เม่ือวนัท่ี 20  มีน่าคม พ.ศ.2521 โดยแต่งตั้งใหน้ายมนตรี  สุวรรณรงค ์เป็นครูคนแรก ปี พ.ศ. 2523  

กรมสามญัศึกษาแต่งตั้งให้นายศิริ สาระนนัท ์เป็นครูใหญ่คนท่ี 2  ในปี พ.ศ. 2525  หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 

และชาวบา้นไดบ้ริจาคเงินซ้ือท่ีดินเพิ่มอีกจาํนวน 13 ไร่ รวมพื้นท่ีทั้งหมด 52 ไร่ 

ปี พ.ศ. 2527 ไดรั้บคดัเลือกเขา้โครงการโรงเรียนมธัยมเพื่อพฒันาชนบท(ม.พ.ช. 2  รุ่นท่ี 3) โดยมีนายประทวน 

วไิลศิลป์ เป็นอาจารยใ์หญ่  ปี พ.ศ. 2532 ไดรั้บคดัเลือกเขา้โครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

และในปี พ.ศ. 2536  ไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบนั 

        ปัจจุบนัโรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง เปิดทาํการในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1- 6  มีจาํนวนห้องเรียน 

รวม  11  หอ้ง  แบ่งออกเป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 8 หอ้ง ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 3 หอ้ง 

แผนการจดัชั้นเรียน 3:2:3:1:1:1 มีนกัเรียนรวมทั้งส้ิน 308 คน แยกเป็นชาย 158 คน หญิง 150 คน บุคลากรครู 

ในสถานศึกษาตาม จ. 18 รวมทั้งส้ิน 26 คน ประกอบดว้ย รองผูอ้าํนวยการ 1  คนครูประจาํการ 19 คน พนกังาน

ราชการ 2 คน ครูอตัราจา้ง 4 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจา้งชัว่คราว  2  คน ปัจจุบนัมี นางวริสรา  ชินวงษ ์ รอง

ผูอ้าํนวยการ รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
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ทาํเนียบผู้บริหาร 

 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ปีดํารงตําแหน่ง 

1 นายมนตรี          สุวรรณรงค ์ อาจารยใ์หญ่ 2521 – 2523 

2 นายศิริ               สาระนนัท ์ อาจารยใ์หญ่ 2523 – 2527 

3 นายประทวน     วไิลศิลป์ อาจารยใ์หญ่ 2527 – 2536 

4 นายทองจนัทร์   พิลาวรรณ ผูอ้าํนวยการ 2536 – 2539 

5 นายลิขิต            คาํภูแสน ผูอ้าํนวยการ 2539 – 2542 

6 นายวรีะยทุธ     สัตถาผล ผูอ้าํนวยการ 2542 – 2544 

7 นายสถาพร      โชวสู์งเนิน ผูอ้าํนวยการ 2544 – 2547 

8 นายอุทยั           เจริญธรรม ผูอ้าํนวยการ 2547 – 2554 

9 นายสาทิน       ไชยรา ผูอ้าํนวยการ 2554 – 2561 

10 นายชวลิต        อวนป้อง ผูอ้าํนวยการ     2561 – 2565 

11. นางวริสรา       ชินวงษ ์ รองผูอ้าํนวยการ 2565-ปัจจุบนั 
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ตราสญัลกัษณ์โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง 

                                         

อกัษรยอ่                      บ.ร. 

สัญลกัษณ์                   รูปดอกบวัหลวง  ความหมาย   งามอยา่งมีคุณค่า 

                          ปรัชญา                        สุวชิาโน   ภว 0 โหติ  ผูรู้้ดีคือผูเ้จริญ                                        

                          คาํขวญั                        ความรู้ดี มีวนิยั ใฝ่คุณธรรม นาํสังคม 

สีประจาํโรงเรียน        ขาว เขียว 

                                                              สีขาว หมายถึง แสงสวา่งไสวแห่งปัญญา 

                                                              สีเขียว หมายถึง เจริญงอกงาม สงบ ร่มเยน็ 

 

เกยีรติประวตัิโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บํารุง 

26. ผา่นการประเมินภาพภายนอกรอบส่ีจากสมศ.ปีการศึกษา 2562(11-12 พฤศจิกายน 2562) 

27. รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัทกัษะพื้นฐานดา้นกีฬา(มวยสากลสมคัรเล่น)ระดบั ม.1-ม.3 

      งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม วชิาการและเทคโนโลยขีองนกัเรียน 

      ระดบัชาติ ปีการศึกษา 2562 ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

28. รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนัการแกสลกัผกัผลไม ้ระดบั ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถ 

      ทางศิลปหตัถกรรม วชิาการและเทคโนโลยขีองนกัเรียน ระดบัชาติ ปีการศึกษา 2562  

      ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

29. รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัทาํอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความ 

      สามารถทางศิลปหตัถกรรม วชิาการและเทคโนโลยขีองนกัเรียน ระดบัชาติ ปีการศึกษา 2562 

      ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

30. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 กิจกรรมถอดบทเรียน “บริษทัสร้างการดี” ระดบัเขตพื้นท่ีภายใต ้

      โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)  

       ปีการศึกษา  2563 

31. ไดรั้บรางวลัระดบัดีมาก  อนัดบั 1 โครงการพฒันาจริยธรรม (โครงงานคุณธรรม) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้     

       การนาํเสนอผลงานและการประกวดแข่งขนักิจกรรมการเรียนรู้ ภายใตกิ้จกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    

       และลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  ระดบัเขตพื้นท่ี   

      ประจาํปีงบประมาณ  2563 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่

จาํนวนอาคารเรียน  อาคารประกอบ 

1. อาคารเรียน 

แบบอาคาร จาํนวน 

แบบ  216  ค 

แบบ  216  ล  (ปรับปรุง  29) 

แบบ CS  208 A 

1  หลงั 

1  หลงั 

1  หลงั 
 

2. อาคารประกอบ 

แบบอาคาร จาํนวน 

อาคารฝึกงานแบบมาตรฐาน (อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม) 

อาคารฝึกงานแบบมาตรฐาน  (คหกรรม) 

อาคารโรงอาหาร/หอประชุม 

หอ้งนํ้า  ห้องส้วม  6 ท่ี/27 

1  หลงั 

1  หลงั 

1  หลงั 

2  หลงั 

3. จาํนวนห้องเรียน 

ระดบัชั้น จาํนวนห้อง 

มธัยมศึกษาปีท่ี  1 3 

มธัยมศึกษาปีท่ี  2 2 

มธัยมศึกษาปีท่ี  3 3 

มธัยมศึกษาปีท่ี  4 1 

มธัยมศึกษาปีท่ี  5 1 

มธัยมศึกษาปีท่ี  6 1 

รวม 11 
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ข้อมูลบุคลากร 

จาํนวนบุคลากร จาํแนกตามหนา้ท่ี/เพศ/ระดบัการศึกษา/อาย/ุประสบการณ์ 

 

 

ประเภทบุคลากร 

        เพศ ระดบัการศึกษา 

(จํานวนคน) 

อายุเฉลีย่ 

(จํานวนคน) 

ประสบการณ์ในตําแหน่ง 

(จํานวนคน) 

 

ชาย 

 

หญิง 

ตํ่ากว่า 

ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 

ป.ตรี 

น้อยกว่า 

30 ปี 

30-50 

   ปี 

มากกว่า 

50 ปี 

น้อยกว่า

10 ปี 

11-20 

ปี 

มากกว่า 

20 ปี 

ผู้อาํนวยการ 1 - - - 1 - - 1 - - 1 

รองผู้อํานวยการ - 1 - - 1 - - 1 - - 1 

ครูประจาํการ 4 15 - 15 4 4 5 10 4 3 12 

ครุอตัราจ้าง - 3 - 3 - 2 1 - 2 1 - 

พนักงานราชการ 1 1 - 1 1 - 2 - - 2 - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 2 - 2 - - - 1 1 2 - - 

รวม 8 20 2 19 7 6 9 13 8 6 14 

สรุปรวม 28 28 28 28 

 

1. จาํนวนครูท่ีไดส้อนตรงตามวชิาเอก   25    คน  (ร้อยละ   96.15   ของจาํนวนครุทั้งหมด) 

2. จาํนวนครูไม่ไดส้อนตรงตามวเิอกแต่ไดส้อนตามความถนดั 1  คน (ร้อยละ 3.85  ของจาํนวนครูทั้งหมด) 

หมายเหตุ  - ครูทั้งหมด หมายถึง ครูปฏิบติัการสอน ทั้งท่ีเป็นครูประจาํการ พนกังานราชการและครูอตัรา

จา้ง มีจาํนวน  26  คน 

                                       ตารางแสดงจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จําแนกตามฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/วุฒิการศึกษา/เพศ 

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน วุฒิการศึกษา เพศ รวม หมายเหตุ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ชาย หญิง 

ฝ่ายบริหาร 

-ผูบ้ริหาร 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

-ผูช่้วยบริหาร - 1 - 1 1  

กลุ่มสาระการเรียนรู้       

-ภาษาไทย 3 - - 3 3  

-คณิตศาสตร์ - 2 - 2 2  

-วทิยาศาสตร์ 5 - 2 3 5  

-สงัคมศึกษาฯ 1 1 - 2 2  

-สุขศึกษาฯ - 1 1 - 1  

-ศิลปะ 2 1 1 2 3  

-การงานอาชีพ 4 - 1 3 4  

-ภาษาต่างประเทศ 4 - - 4 4  

                     รวม 19 7 6 20 26  
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ข้อมูลนักเรียน   

         ปีการศึกษา   2565   มีจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด  308  คน 

         นกัเรียนชาย          จาํนวน        158  คน 

         นกัเรียนหญิง        จาํนวน        150  คน 

ตารางแสดงจาํนวนนกัเรียนจาํแนกตามเพศ ระดบัชั้นท่ีเปิดสอนและจาํนวนห้องเรียน 

เพศ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ชาย 43 33 42 14 13 13 158 

หญิง 34 26 29 20 26 15 150 

รวม 77 59 71 34 39 28 308 

หอ้งเรียน 3 2 3 1 1 1  

                                                   (ขอ้มูล DMC ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน  2565) 

 

                                                                                                                                                      

สภาพชุมชนโดยรวม 

           โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง  ตั้งอยูใ่นเขตตาํบลสวา่ง  อาํเภอพรรณานิคม  จงัหวดัสกลนคร  อยูห่่างจาก

ตวัอาํเภอ  26  กิโลเมตร  ห่างจากตวัจงัหวดั  35  กิโลเมตร  ประชากรร้อยละ  80  เป็นเผา่ภูไท  นบัถือศาสนา

พุทธ  รายไดป้ระชากรเฉล่ีย  5,000  บาท/ครอบครัว/ปี  ฐานะทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

โอกาสและข้อจํากดัของโรงเรียน 

 โรงเรียนตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีสภาพแวดลอ้มเหมาะสมหลายประการ  ไดแ้ก่  มีแหล่งเรียนรู้ทาง

พระพุทธศาสนา  คือ  วดั  2   แห่ง  มีหน่วยงานราชการ  คือ  สถานีตาํรวจภูธรตาํบลสวา่งและมีสาํนกังาน

เทศบาลตาํบลบวัสวา่ง  ตั้งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง  ทาํใหมี้การติดต่อประสานงานระหวา่งองคก์รเกิดข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองและมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั  แต่ในส่วนขอ้จาํกดัของโรงเรียนท่ีสาํคญัคือ  การไดรั้บการสนบัสนุน

งบประมาณจากชุมชนเพื่อพฒันาการศึกษามีไม่เพียงพอ  เน่ืองจากชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนขา้งยากจน  แต่

ชุมชนเห็นความสาํคญัของการศึกษาอยา่งมาก จึงมีการส่งลูกหลานเขา้ศึกษาต่ออยา่งต่อเน่ือง 

 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

       ลกัษณะภูมิประเทศ 

                ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปของโรงเรียน เป็นท่ีราบสูง สภาพพื้นท่ีเป็นดินปนหินลูกรังมีนํ้าท่วมขงั

ในฤดูฝนแต่ในฤดูแลง้ดินเก็บกกันํ้าไดน้อ้ย 

       ภูมิอากาศ  

            ภูมิอากาศโดยทัว่ไปของโรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง จดัอยูใ่นประเภทมรสุมเมืองร้อน ในฤดูมรสุม

ตะวนัตกเฉียงใตต้ั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม จะมีอากาศชุมช้ืนและมีฝนตกชุกในเดือนกรกฎาคม โดย

ไดรั้บอิทธิพลจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต ้แต่ในฤดูมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวจะมี 
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อากาศแหง้แลง้เกือบตลอดฤดู ทอ้งฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก ช่วงต่อระหวา่งฤดูมรสุมทั้งสองตรงกบัฤดูร้อน 

ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน เป็นระยะเวลาท่ีแสงอาทิตยก์าํลงัเคล่ือนผา่นเส้นศูนยสู์ตรข้ึนไปยงัซีกโลก

เหนือ พื้นดินท่ีไดรั้บแสงอาทิตยม์าก พื้นดินจะสะสมความร้อนไว ้ทาํใหอ้ากาศร้อน มีฟ้าหลวัและมีพายฝุนฟ้า

คะนองเป็นคร้ังคราว  

การปกครองและประชากร 

          โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุงสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  อยูใ่นเขตตาํบล

สวา่ง อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร มีพื้นท่ีใหบ้ริการการศึกษา  2  ตาํบล คือ ตาํบลสวา่ง ประกอบดว้ย 13  

หมู่บา้น ประชากรชาย  3,460  คน ประชากรหญิง 3,559  คน รวม 7,019 คนจาํนวนหลงัคาเรือนรวม 2,022 หลงั 

และตาํบลเชิงชุม จาํนวน  10  หมู่บา้น ประชากรชาย 2,708  คน ประชากรหญิง 2,803 คน   รวม 5,511  คน   

จาํนวนหลงัคาเรือนรวม 1,427  หลงั 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

             โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง บริหารกิจการสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั

ของทางราชการ ตามแนวการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาใหค้ณะกรรมการ สาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอาํนาจการบริหารและ

การจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องโรงเรียน ในการบริหารงานของโรงเรียนใช้

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล แบ่งกลุ่มงานเป็น 5  กลุ่มงานคือ กลุ่มบริหารงานวชิาการ กลุ่ม

บริหารงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทัว่ไปและกลุ่มงานบริหารกิจการนกัเรียน

และชุมชนโดยในแต่ละกลุ่มงาน/งาน โรงเรียนไดมี้การมอบหมายบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพื่อมุ่งเนน้ใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

       โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง จดัการศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา พฒันาและมีผลการ

ดาํเนินงานอยูใ่นระดบัน่าพึงพอใจระดบัหน่ึง แต่สภาพปัจจุบนัก็มีปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอีก ดงัน้ี 

               1. ดา้นปัจจยั 

                   ครูและบุคลากร มีจาํนวนพอดีกบัเกณฑม์าตรฐานแต่ขาดบุคลากรสนบัสนุนสายการสอน ทาํให ้

                   ครูผูส้อนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีพเิศษอ่ืนๆหลายอยา่ง 

               2. ดา้นกระบวนการ 

                   ระบบการปฏิบติังานของบุคลากรในภาพรวมยงัไม่สมบูรณ์ครบวงจร กิจกรรมบางส่วนยงัขาดความ  

                   ต่อเน่ืองในการติดตาม นิเทศ ประเมินผลและรายงานผล 

               3. ดา้นผลผลิต 

                   ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์ 

                   คิดไตร่ตรองและมีวสิยัทศัน์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัท่ีไม่น่าพึงพอใจ 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของสถานศึกษา(SWOT ANALYSIS) 

               โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง ไดศึ้กษาวเิคราะห์ถึงสภาพปัญหาตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนในเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงสามารถวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม  2  ประเภท คือ 

              1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 

              2. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 

1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

    1.1. ดา้นโครงสร้างและนโยบาย(Structure : S1 )  พบวา่เป็นจุดแขง็มากกวา่จุดอ่อน คือ โรงเรียนบา้นบวั

ราษฎร์บาํรุง มีโครงสร้างการบริหารงานเป็นเอกภาพมีความพร้อมในทุกๆดา้น เช่น ดา้นอาคารสถานท่ีมีอยา่ง

เพียงพอ  มีหอประชุมท่ีกวา้งขวาง มีสภาพภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน สวยงาม มีจุดอ่อนคือ ถนนภายใน

โรงเรียนบางส่วนยงัเป็นหินลูกรังและสภาพทัว่ไปของอาคารเรียนแบบ  216 ค ชาํรุดไปตามอายกุารใชง้าน ซ่ึง

โรงเรียนมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมในโอกาสต่อไป  ในส่วนของการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เปิด
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โอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา มีการทาํงานในลกัษณะเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

กรอบความคิดและกระจายความรับผดิชอบ จึงทาํให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการในการปฏิบติังาน 

ใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

    1.2  ดา้นผลผลิตและบริการ(Product  and  Service : S2 ) พบวา่มีจุดแขง็มากกวา่จุดอ่อน  

คือ นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 70  อตัราการเรียนต่อของนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เขา้เรียนต่อใน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 65  อตัราการเรียนต่อในระดบัอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76  และ

ทางโรงเรียนมีจดัทาํแผนช่วยเหลือนกัเรียนท่ีตกหล่นและนกัเรียนท่ีออกกลางคนัใหไ้ดเ้ขา้เรียนครบ 100  

เปอร์เซ็นต ์

     1.3  ดา้นบุคลากร(Man  :  M 1 ) พบวา่จุดแขง็มากกวา่จุดอ่อน คือ บุคลากรมีวทิยะฐานะเพิ่มข้ึนและพฒันา

ตนเองมีคุณวุฒิสูงข้ึน ทาํใหมี้กาํลงัใจในการทาํงาน ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยดึมัน่ใน

กฎระเบียบ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนั 

     1.4  ดา้นประสิทธิภาพการบริหารการเงิน(Money  : M2  ) พบวา่จุดแขง็มากกวา่จุดอ่อน มีการบริหารงานใน

รูปองคค์ณะบุคคล การบริหารจดัการในรูปแบบการกระจายอาํนาจ มีระเบียบกฎหมาย ขอ้บงัคบัและแนวทาง

ปฏิบติังานท่ีชดัเจน มีการระดมทุนและทรัพยากรจากชุมชน 

และองคก์รต่างๆเพื่อพฒันาการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ บริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล                                                                                                                                      

      1.5  ดา้นวสัดุอุปกรณ์(Material : M3  ) พบวา่มีจุดแขง็มากกวา่จุดอ่อน สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รส่วน

ใหญ่มีความพร้อมในดา้นวสัดุอุปกรณ์ มีการนาํเทคโนโลยท่ีีมีสมรรถนะสูงเขา้มาบริหารจดัการ  การ

ประสานงานระหวา่งกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานอ่ืนๆมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

      1.6  ดา้นบริหารจดัการ(Mangement : M4  ) พบวา่จุดแขง็มากกวา่จุดอ่อน คือ การบริหารงานมีส่วนร่วมใน

รูปขององคก์รคณะบุคคล การทาํงานเป็นทีม มีการกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบงานท่ีชดัเจน มีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   พบวา่ โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุงมีจุดแขง็มากกวา่จุดอ่อน คือ มี

ความเขม้แขง็ในเร่ืองโครงสร้าง มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ทาํใหผ้ลผลิตและการบริการอยูใ่นระดบัท่ี

น่าพอใจ มีการบริหารจดัการโดยองคค์ณะบุคคล และใชโ้รงเรียนเป็นฐานเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ

พฒันาการศึกษา ครูและบุคลากรมีการปรับเปล่ียนวธีิการในการทาํงาน บริหารจดัการโดยวธีิการกระจายอาํนาจ

และอาศยัหลกัธรรมาภิบาลและมีอุปสรรค 

อยูบ่า้งในดา้นวสัดุอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยไีม่เพียงพอและไดรั้บงบประมาณจาํกดั 

2.  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

     2.1 ดา้นสังคมและวฒันธรรม(Social  &  Culture  : S   )พบวา่โอกาสมากกวา่อุปสรรค คือ ประชากรส่วน

ใหญ่มีระดบัการศึกษาเพิ่มข้ึน ชุมชนมีความตระหนกัเห็นถึงความสาํคญัของการศึกษา มีการส่งบุตรหลานเขา้รับ

การศึกษาต่อมากข้ึน 
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     2.2 ดา้นเทคโนโลย(ีTechnological =  T)พบวา่โอกาสมากกวา่อุปสรรค คือ โรงเรียนนาํเทคโนโลยมีา

ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การใชส่ื้อ CAI  นวตักรรมท่ีทนัสมยัและการบริการหอ้ง

สืบคน้ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว 

     2.3 ดา้นเศรษฐกิจ(Economic = E)พบวา่อุปสรรคมากกวา่โอกาส คือ ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่มีรายได้

ค่อนขา้งตํ่าและมกัอพยพไปทาํงานต่างถ่ินเพื่อตอ้งการรายไดท่ี้สูงกวา่ 

     2.4 ดา้นการเมืองและกฎหมาย(Political and Legal  =  P)พบวา่โอกาสมากกวา่อุปสรรค คือ พระราชบญัญติั

แห่งชาติ พ.ศ. 2542  ทาํใหเ้ด็กไทยทุกคนในวยัเรียนไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัจาก 6 ปี เป็น 9  ปี และยงัมีสิทธิ

ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12  ปี  และขณะน้ีกาํลงัดาํเนินการนโยบายเรียนฟรี  15  ปีอยา่งมีคุณภาพ  ในอนาคต

จึงทาํใหอ้ตัราการเรียนต่อของนกัเรียนสูงข้ึนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

การวเิคราะห์สถานภาพขององค์กร 

1. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร(S1,S2,M1,M2,M3,M4) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย(S1) 

1. มีการจดัองคก์ร/โครงสร้างและการบริหารอยา่ง

เป็นระบบ  ครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

2. มีระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

3. เนน้คุณธรรมนาํความรู้โดยใชห้ลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4. การนาํผลการประเมินผลการปฏิบติังานมา

ปรับปรุงและพฒันางาน 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย(S1) 

1. นโยบายคุณภาพการศึกษาขาดความต่อเน่ือง 

2. มีแผนพฒันาการศึกษาในระดบัโรงเรียนยงัมีบาง

ประเด็นยทุธศาสตร์ไม่สอดคลอ้งกนั 

3. บุคลากรทุกกลุ่มงานมีส่วนในการกาํหนดนโยบาย

ค่อนขา้งนอ้ย 

ด้านผลผลติและการบริการ(S2) 

1. การรับเด็กในวยัเรียนเขา้เรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

2. ผูเ้รียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

3. ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ

ดนตรีและกีฬา 

4. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์

5. ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน 

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต 

 

 

ด้านผลผลติและการบริการ(S2) 

1. ผูเ้รียนขาดทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์ 

2. การใหบ้ริการสารสนเทศและเทคโนโลยยีงัไม่ทัว่ถึง 

3. การจดับริการดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มไม่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้เท่าท่ีควร 

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาหลกัค่อนขา้งตํ่ากวา่เกณฑ ์

5. ผูเ้รียนยงัขาดทกัษะในการแสวงหาความรู้และพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

6. การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนยงัไม่บรรลุผลตาม

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

7. การใหบ้ริการดา้นต่างๆยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการเท่าท่ีควร 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านบุคลากร(M1) 

1. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชีพ 

2. มีการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

จึงส่งผลต่อผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวทิยะฐานะสูงข้ึน 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพฒันาตนเอง 

มีวฒิุทางการศึกษาสูงข้ึน 

ด้านบุคลากร(M1) 

1. จาํนวนอตัรากาํลงัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก.ค.ศ. กาํหนด 

2. ครูและบุคลากรมีภาระงานอ่ืน นอกจากงานการสอนท่ีมากอ

ยูแ่ลว้ ทาํใหก้ารเรียนการสอนยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

3. มีครูส่วนหน่ึงยงัไม่ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 

4. ครูส่วนหน่ึงยงัมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยันอ้ย 

ด้านงบประมาณ(M2) 

1. มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 

2. มีแผนบริหารงบประมาณ 

ด้านงบประมาณ(M2) 

1. งบประมาณจากหน่วยงานตน้สังกดั 

ไม่เพียงพอ 

2. ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าชา้ 

ด้านวสัดุอุปกรณ์(M3) 

1. ไดรั้บการสนบัสนุน วสัดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการ

สอนจากหน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน ชุมชนและอ่ืนๆ 

2. มีการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งคุม้ค่า 

ด้านวสัดุอุปกรณ์(M3) 

1. ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัยงัไม่เพียงพอ 

ขาดการบาํรุงรักษาซ่อมแซม 

ใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารจัดการ(M4) 

1. มีบุคลากรบริหารจดัการองคก์รทั้งระบบในระดบั

สถานศึกษา 

2. ใชร้ะบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล 

3. มีการนิเทศ กาํกบั ติดตามและประเมินผลและ

รายงานผลอยา่งต่อเน่ือง 

4. มีการบริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการ 

มีส่วนร่วม 

5. มีการกระจายอาํนาจ การบริหารและ 

จดัการศึกษา 

ด้านการบริหารจัดการ(M4) 

1. นาํรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิไปใชน้อ้ย 

2. ระบบการตรวจสอบและการถ่วงดุลยงัไม่มีประสิทธิภาพ 

3. การประสานงานในระหวา่งกลุ่มงานบริหารยงัไม่สอดคลอ้ง

เป็นไปในแนวทางเดียวกนัเท่าท่ีควร 
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2. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร(STEP) 

โอกาส อุปสรรค 

ด้านสังคมและวฒันธรรม(S) 

1. ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษามากข้ึน 

2. ชุมชนเห็นความสาํคญัของการศึกษาในการ

ยกระดบัคุณภาพชีวติ 

3. ชุมชนตระหนกัถึงความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม

และมีความรักในทอ้งถ่ินมากข้ึน 

4. การคมนาคมสะดวกมากยิง่ข้ึน 

5. ประชาชนมีสุขภาพพลานามยัดีข้ึน 

6. ประชาชนมีการศึกษาและอตัราการรู้ 

หนงัสือมากข้ึน 

7. ชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ 

จาํนวนมาก 

ด้านสังคมและวฒันธรรม(S) 

1. ครอบครัวในชุมชนบางส่วนขาดความอบอุ่น 

2. การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัในชุมชนนอ้ยลง 

3. ชุมชนยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม

ลดลง 

4. มีการแพร่ระบาดของสารเสพติดในชุมชน 

5. ประชาชนในชุมชนมีการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานไปประกอบ

อาชีพท่ีอ่ืนตามฤดูกาล 

ด้านเทคโนโลยี(T) 

1. ประชาชนมีการนาํเอาเทคโนโลยมีา 

ใชม้ากข้ึน 

2. ประชาชนสามารถเขา้ถึงและรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได้

มากข้ึน 

3. มีส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและ 

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. ประชาชนสามารถจดัหาและใชส่ื้อเทคโนโลยไีด้

สะดวกรวดเร็ว 

5. การส่ือสารมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

ด้านเทคโนโลยี(T) 

1. การใหบ้ริการดา้นส่ือและเทคโนโลยขีองรัฐบาลยงัไม่

ครอบคลุมและทัว่ถึง 

2. ชุมชนไดรั้บผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงและ

เจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

3. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการผลิต ใชแ้ละ

บาํรุงรักษาเทคโนโลย ี
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โอกาส อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกจิ(E) 

1. มีแหล่งการเงินเพื่อการลงทุนมากข้ึน 

2. มีการรวบรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายไดใ้นชุมชนมากข้ึน 

3. ประชาชนมีช่องทางในการแสวงหารายไดม้ากข้ึน 

 

 

 

ด้านเศรษฐกจิ(E) 

1. ประชาชนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีในระดบัปานกลาง 

2. ประชาชนขาดระบบการจดัการท่ีดีในการประกอบ

อาชีพและใชจ่้ายเงิน 

3. ตน้ทุนการผลิตสูง/ผลผลิตตํ่า 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อปีของชุมชนเมืองกบัชุมชนชนบทมี

ความต่างกนั 

5. ขาดการส่งเสริมการพฒันาอาชีพท่ีต่อเน่ือง 

6. สินคา้มีราคาแพง ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 

ด้านการเมืองและกฎหมาย(P) 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยมากข้ึน 

2. มีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนาและ

พระมหากษตัริย ์

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานอ่ืนมี

ส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

4. มีกฎหมายท่ีส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษา

อยา่งชดัเจน 

ด้านการเมืองและกฎหมาย(P) 

1. ประชาชนบางส่วนขาดจิตสาํนึกในการมีส่วนร่วม

ทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. การนาํนโยบายการกระจายอาํนาจไปสู่การปฏิบติัยงั

ไม่ชดัเจน 

3. ประชาชนบางส่วนขาดความรู้เก่ียวกบักฎหมายในการ

ดาํรงชีวิตประจาํวนั 

4. ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายทางการศึกษา 

5. นโยบายลดขนาดหน่วยงานและอตัรากาํลงัของภาครัฐ

ทาํใหข้าดอตัรากาํลงัครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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บทที ่ 2  ทศิทางการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 

 

             โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง ไดก้าํหนดทิศทางในการดาํเนินงานของโรงเรียนตามปรัชญา คติพจน์ 

วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคแ์ละกลยทุธ์ท่ีโรงเรียนกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

ปรัชญา     

         ผูรู้้ดีคือผูเ้จริญ 

คําขวญั     

        ความรู้ดี มีวินยั ใฝ่คุณธรรม นาํสังคม 

อตัลกัษณ์ 

        ส่ิงแวดลอ้มดี มีจิตสาธารณะ  

เอกลกัษณ์ 

        ร่มร่ืนสวนป่า พฒันางานฝีมือ 

วสัิยทัศน์ 

        ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ จดัการศึกษา 

สู่มาตรฐานสากล กา้วทนัเทคโนโลย ีมีความรู้คู่คุณธรรม สืบสานวฒันธรรมไทย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม นอ้มนาํหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พนัธกจิ 

1. จดัการเรียนการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 

2. พฒันาและส่งเสริมใหมี้คุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค ์

3. พฒันาและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ีจดัหาและพฒันาส่ือ นวตักรรม ให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

4. พฒันาและส่งเสริมผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ โดยพฒันาครูใหเ้ป็นครุมืออาชีพมีจิตวญิญาณของความ

เป็นครูและมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีไดม้าตรฐาน  

มีคุณลกัษณะตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู ส่งเสริมการศึกษาวจิยั การทาํผลงานทางวิชาการเพื่อพฒันาการ

เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

5. พฒันาระบบบริหารและการจดัการในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

6. ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันา

การศึกษาอยา่งแทจ้ริง การสร้างเครือข่ายทางวชิาการ การระดมทรัพยากรทางการศึกษาและประสานสัมพนัธ์

ระหวา่งชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษา 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                          

7. พฒันาส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนและชุมชน โดยการสนบัสนุนกิจกรรมใน

พระราชดาํริ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ การนอ้มนาํแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การปฏิบติัและปลูกฝังคุณลกัษณะอนัดีงาม มีจิตสาํนึกในการรักประเทศชาติ ยดึมัน่ในศาสนา  

มีความรู้และเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข 

8. ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

9. พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐานการศึกษาแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 

        ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ดาํรงชีวติในสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

กลยุทธ์ 

1. พฒันาการบริหารจดัการใหป้ระสิทธิภาพ ดว้ยความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดบัมาตรฐานสากล 

3. พฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

4. พฒันาบรรยากาศแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้ม 

จุดเน้นการจัดการศึกษา 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิาหลกัเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 4 

2. นกัเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได ้

3. เพิ่มศกัยภาพนกัเรียนในดา้นภาษา ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นวทิยาศาสตร์และดา้นเทคโนโลย ี

เพื่อพฒันาสู่ความเป็นหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

4. นกัเรียนทุกคนมีความสาํนึกในความรักชาติ 

5. สร้างทางเลือกการเรียนรู้เนน้ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึง ลดอตัราการออกกลางคนั 

ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

6. ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นกัเรียน ครูและสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

8. สถานศึกษาผา่นการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แขง็และผา่นการ

รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
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คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

ตวัช้ีวดั 

          1.1 เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 

          1.2 ธาํรงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 

          1.3 ศรัทธา ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัศาสนา 

          1.4 เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

2. ซ่ือสัตย์สุจริต 

ตวัช้ีวดั 

          2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจาและใจ 

          2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผูอ่ื้นทั้ง กาย วาจาและใจ 

3. มีวนัิย 

ตวัช้ีวดั 

          3.1 ประพฤติตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

4. ใฝ่เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั 

          4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

          4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกดว้ยการเลือกใชส่ื้อ 

                อยา่งเหมาะสม สรุปเป็นองคค์วามรู้และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

5. อยู่อย่างพอเพยีง 

ตวัช้ีวดั 

          5.1 ดาํเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

          5.2 มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ปรับตวัเพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

6. มุ่งมั่นในการทาํงาน 

ตวัช้ีวดั 

          6.1 ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 

          6.2 ทาํงานดว้ยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้สาํเร็จตามเป้าหมาย 
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7. รักความเป็นไทย 

ตวัช้ีวดั 

          7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทยและมีความ 

                กตญั�ูกตเวที 

          7.2 เห็นคุณค่าและใชภ้าษาไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

          7.3 อนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

ตวัช้ีวดั 

          8.1 ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

          8.2 เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสงัคม 
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บทที ่ 3  รายละเอยีดแผนการใช้งบประมาณตามโครงการ/งาน/กจิกรรม 

 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2565 

ประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน ประจําปี  2565 

ภาคเรียนที ่ ระดบัช้ัน จาํนวน

นักเรียน(คน) 

งบประมาณรายหัว

(บาท)คน /ภาค 

จาํนวนนักเรียน×รายหัว      

คน/ภาค 

รวม 

 

1/2564 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 207 1,750 207 ×1,750 362,250 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 101 1.900 101  × 1,900 191,900 

รวม 308 - - 554,150 

 

2/2564 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 230 1,750 207 ×1,750 362,250 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 105 1.900 101  × 1,900 191,900 

               รวม 335 - - 554,150 

 งบประมาณทั้งส้ิน 1,108,300 

 

หมายเหตุ  งบประมาณทั้งส้ิน 1,108,300  บาท  

หกัค่าสาธารณูปโภคและค่าจา้งบุคลากร(1,108,300-262,984-320,400 = 524,916 บาท)  

จากนั้นนาํงบประมาณ 524,916 บาท ไปกาํหนดสัดส่วนการใชเ้งินตามตารางขา้งล่างน้ี 

 

กาํหนดสัดส่วนการใช้เงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียน ประจําปี  2565 

 

งบจําแนกตามงาน กลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มงานบริหารอ่ืนๆ งบสํารอง รวมทั้งส้ิน 

จาํนวนเงิน(บาท) 314,590 157,475 52,492 524,916 

จดัสรรสัดส่วน(ร้อยละ) 60 30 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                       

ตารางแสดงรายละเอยีดการจดัสรรงบประมาณของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน 

 

ที ่

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

ประเภทของเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร  

 

รวม 

 

ผู้รับผดิชอบ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 

เงนิอุดหนุน เงนิระดมทรัพยากร เงนิอ่ืนๆ 

ดาํเนินการ ลงทุน ดาํเนินการ ลงทุน ดาํเนินงาน ลงทุน 

1 กลุ่มงานบริหารวชิาการ         

1.1 พฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

20,000 - - - - - 20,000 อ.กานตธี์รา 

รัตนประเสริฐ  

1.2 พฒันาอจัฉริยภาพ

ผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ 

20,000 - - - - - 20,000 อ.ไพรวลัย ์ 

นาขมิ้น 

1.3 ปรับความรู้พ้ืนฐาน

นกัเรียน 

10,000 - - - - - 10,000 อ.ไพรวลัย ์ 

นาขมิ้น 

1.4 พฒันาหลกัสูตร 3,000 - - - - - 3,000 อ.สินีเนตร  

นาโควงค ์

1.5 รับนกัเรียน 5,000 - - - - - 5,000 อ.ไพรวลัย ์ 

นาขมิ้น 

1.6 ปฐมนิเทศนกัเรียน 1,000 - - - - - 1,000 อ.ไพรวลัย ์ 

นาขมิ้น 

1.7 จดัซ้ือจดัหาวสัดุงาน

วชิาการและกลุ่มสาระ 

100,000 - - - - - 100,000 อ.ไพรวลัย ์ 

นาขมิ้น 

1.8 พฒันางานหอ้งสมุด 30,000 - - - - - 30,000 อ.เฉลิมลกัษณ์  

เหลาแตว 

1.9 พฒันางานแนะแนว 4,000 - - - - - 4,000 อ.ภิรมลกัษณ์     

ผากงคาํ 

1.10 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 1,000 - - - - - 1,000 อ.กานตธี์รา 

รัตนประเสริฐ 

1.11 ประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

10,000 - - - - - 10,000 อ.กานตธี์รา 

รัตนประเสริฐ 

1.12 นิทรรศการวชิาการ

(OPEN HOUSE) 

10,000 - - - - - 10,000 อ.ใจนุกลู   

ภูรัพพา 

1.13 ปัจฉิม 15,000      15,000 อ.ภิรมลกัษณ์     

ผากงคาํ 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้         

2.1 คณิตศาสตร์         

2.1.1 พฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

10,000 - - - - - 10,000 อ.สิริกร  

กลยนีย ์
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ตารางแสดงรายละเอยีดการจดัสรรงบประมาณของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน 

 

ที ่

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

ประเภทของเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร  

 

รวม 

 

 

ผู้รับผดิชอบ 
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 

เงนิอุดหนุน เงนิระดมทรัพยากร เงนิอ่ืนๆ 

ดาํเนินการ ลงทุน ดาํเนินการ ลงทุน ดาํเนินงาน ลงทุน 

2.2 วทิยาศาสตร์         

2.2.1 เขา้ร่วมกิจกรรมทาง

วทิยาศาสตร์ 

1,500 - - - - - 1,500 อ.ใจนุกลู   

ภูรัพพา 

2.2.2 กิจกรรมสปัดาห์

วทิยาศาสตร์ 

5,000 - - - - - 5,000 อ.ใจนุกลู   

ภูรัพพา 

2.2.3 พฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

3,500 - - - - - 3,500 อ.ใจนุกลู   

ภูรัพพา 

          

2.3 ภาษาไทย         

2.3.1 พฒันาเพ่ือแกปั้ญหา

การอ่านการเขียน

ภาษาไทย 

2.000 - - - - - 2,000 อ.ไพรวลัย ์ 

นาขม้ิน 

2.3.2 วนัภาษาไทย

แห่งชาติ 

3,000 - - - - - 3,000 อ.ไพรวลัย ์ 

นาขม้ิน 

2.3.3 วนัสุนทรภู่ 3,000 - - - - - 3,000 อ.ไพรวลัย ์ 

นาขม้ิน 

2.3.4 พฒันาทกัษะการอ่าน

คิดวิเคราะห์เขียนส่ือ

ความ 

2,000 - - - - - 2,000 อ.ไพรวลัย ์ 

นาขม้ิน 

          

2.4 ภาษาองักฤษ         

2.4.1 พดูภาษาองักฤษใน

ชีวติประจาํวนั 

1,000 - - - - - 1,000 อ.ทองเพียร  

รอญศึก 

2.4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

6,000 - - - - - 6,000 อ.ทองเพียร  

รอญศึก 

2.4.3 วนัคริสตม์าส 3,000 - - - - - 3,000 อ.ทองเพียร  

รอญศึก 
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ตารางแสดงรายละเอยีดการจดัสรรงบประมาณของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน 

 

ที ่

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

ประเภทของเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร  

 

รวม 

 

ผู้รับผดิชอบ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 

เงนิอุดหนุน เงนิระดมทรัพยากร เงนิอ่ืนๆ 

ดาํเนินการ ลงทุน ดาํเนินการ ลงทุน ดาํเนินงาน ลงทุน 

2..5 สังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม 

        

2.5.1 พฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

2,500 - - - - - 2,500 อ.เฉลิมลกัษณ์  

เหลาแตว 

2.5.2 วนัพอ่แห่งชาติ 1,000 - - - - - 1,000 อ.เฉลิมลกัษณ์  

เหลาแตว 

2.5.3 วนัสาํคญัทาง 

พระพทุธศาสนา 

5,000 - - - - - 5,000 อ.เฉลิมลกัษณ์  

เหลาแตว 

2.5.4 โครงงานคุณธรรม 1,500 - - - - - 1,500 อ.เฉลิมลกัษณ์  

เหลาแตว 

          

2.6 ศิลปะ         

2.6.1 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ฝึก 10,000 - - - - - 10,000 อ.พีระยทุธ  

หาญชนะ 

          

2.7 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

        

2.7.1 แข่งขนักีฬาภายใน

ตา้นยาเสพติด 

2,000 - - - - - 2,000 อ.สุวรรณ  

บุญศรีภูมิ 

2.7.2 แข่งขนักีฬาสหวทิยา

เขตพระธาตุนารายณ์

ฯ 

6,000 - - - - - 6,000 อ.สุวรรณ  

บุญศรีภูมิ 

2.7.3 แข่งขนักีฬา สพม.23/

กีฬาจงัหวดั 

2,000 - - - - - 2,000 อ.สุวรรณ  

บุญศรีภูมิ 

          

2.8 การงานอาชีพ         

2.8.1 จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์

กลุ่มสาระ 

7,000 - - - - - 7,000 อ.นวลละออง  

กลยนีย ์

2.8.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

3,000 - - - - - 3,000 อ.นวลละออง  

กลยนีย ์
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ตารางแสดงรายละเอยีดการจดัสรรงบประมาณของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน 

 

ที ่

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

ประเภทของเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร  

 

รวม 

 

ผู้รับผดิชอบ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 

เงนิอุดหนุน เงนิระดมทรัพยากร เงนิอ่ืนๆ 

ดาํเนินการ ลงทุน ดาํเนินการ ลงทุน ดาํเนินงาน ลงทุน 

          

2.9 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน         

2.9.1 วนัคลา้ยวนัสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ 

2,000 - - - - - 2,000 อ.สุวรรณ  

บุญศรีภูมิ 

2.9.2 วนัวชิราวธุ 2,000 - - - - - 2,000 อ.สุวรรณ  

บุญศรีภูมิ 

2.9.3 เดินทางไกลและอยูค่่าย

พกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 

(ใชง้บพฒันาผูเ้รียน) 

 - - - - -  อ.สุวรรณ  

บุญศรีภูมิ 

          

3 กลุ่มงานบริหาร

งบประมาณ 

        

3.1 ปรับปรุงซ่อมแซม

วสัดุครุภณัฑ ์

11,475 - - - - - 11,47

5 

อ.สิริกร  

กลยนีย ์

3.2 จดัซ้ือจดัหาวสัดุงาน

ฝ่ายงบประมาณ 

10,000 - - - - - 10,00

0 

อ.สิริกร  

กลยนีย ์

3.3 การบริหารพสัดุ  

การเงินและบญัชี 

3,000 - - - - - 3,000 อ.สิริกร  

กลยนีย ์

          

4 กลุ่มงานบริหารบุคคล         

4.1 จา้งบุคลากร(หกัไว้

แลว้) 

320,400       อ.เพียงใจ  

ทาบุดดี 

4.2 พฒันาบุคลากร 43,200 - - - - - 43,20

0 

อ.เพียงใจ  

ทาบุดดี 

4.3 จดัซ้ือจดัหาวสัดุงาน

ฝ่ายบริหารบุคคล 

16,800 - - - - - 16,80

0 

อ.เพียงใจ  

ทาบุดดี 

          

                                                                                                                                                        

 

 

24 

 



 

 

 

ตารางแสดงรายละเอยีดการจดัสรรงบประมาณของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน 

 

ที ่

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

ประเภทของเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร  

 

รวม 

 

 

ผู้รับผดิชอบ 
เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 

เงนิอุดหนุน เงนิระดมทรัพยากร เงนิอ่ืนๆ 

ดาํเนินการ ลงทุน ดาํเนินการ ลงทุน ดาํเนินงาน ลงทุน 

4 กลุ่มงานบริหารทัว่ไป         

4.1 บาํรุงรักษารถโรงเรียน 3,000 - - - - - 3,000 อ.ควรคิด  

สพัโส 

4.2 จดัทาํแผนพฒันา

การศึกษาและ

แผนปฏิบติัการ 

1,000 - - - - - 1,000 อ.ควรคิด  

สพัโส 

4.3 พฒันางานธุรการและ

สารบรรณ 

500 - - - - - 500 อ.ควรคิด  

สพัโส 

4.4 ปรับปรุงและพฒันา

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

5,000 - - - - - 5,000 อ.ควรคิด  

สพัโส 

4.5 ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียนอาคาร

ประกอบ 

5,000 - - - - - 5,000 อ.ควรคิด  

สพัโส 

4.6 พฒันางานโภชนาการ 500 - - - - - 500 อ.ควรคิด  

สพัโส 

4.7 ส่งเสริมสุขภาพใน

โรงเรียน 

2,000 - - - - - 2,000 อ.ควรคิด  

สพัโส 

4.8 ซ่อมบาํรุงระบบ

เครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8,500 - - - - - 8,500 อ.ควรคิด  

สพัโส 

4.9 จดัซ้ือและซ่อมบาํรุง

ระบบโสตทศันศึกษา 

5,000 - - - - - 5,000 อ.ควรคิด  

สพัโส 

4.10 ซ่อมบาํรุงระบบ

สาธารณูปโภค 

4,730 - - - - - 4,500 อ.ควรคิด  

สพัโส 

4.11 โรงเรียนธนาคาร 

(ใชง้บ ธกส.) 

- - - - - - - อ.ทองเพียร  

รอญศึก 
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ตารางแสดงรายละเอยีดการจดัสรรงบประมาณของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน 

 

ที ่

 

 

โครงการ/กจิกรรม 

ประเภทของเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร  

 

รวม 

 

 

 

ผู้รับผดิชอบ 

เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ 

เงนิอุดหนุน เงนิระดม

ทรัพยากร 

เงนิอ่ืนๆ 

ดาํเนินการ ลงทุ

น 

ดาํเนินการ ลงทุ

น 

ดาํเนินงาน ลงทุ

น 

5 กลุ่มงานบริหาร

กจิการนักเรียนและ

ชุมชน 

        

5.1 ประชุมผูป้กครอง 7,000 - - - - - 7,000 อ.พีระยทุธ  หาญชนะ 

5.2 กิจกรรมไหวค้รู 4,000 - - - - - 4,000 อ.จิรัชญา  ยะภกัดี 

5.3 เยีย่มบา้นนกัเรียน 4,500 - - - - - 4,500 อ.พีระยทุธ  หาญชนะ 

5.4 วนัสาํคญั

พระมหากษตัริย ์

5,500      5,500 อ.ทองเพียร  รอญศึก 

5.5 สภานกัเรียน 9,000      9,000 อ.อนุสรณ์  คาํจวง 

5.6 กิจกรรมรณรงค์

ต่อตา้นยาเสพติด 

3,000      3,000 อ.พีระยทุธ  หาญชนะ 

          

รวม        59  โครงการ - - - - - - 524,916  
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน ปี 2565 
กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพดว้ยความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
กลยทุธ์ท่ี 2  พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดบัมาตรฐานสากล 
กลยทุธ์ท่ี 3  พฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 
กลยทุธ์ท่ี 4  พฒันาบรรยากาศแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้ม 

กลยทุธ์/ยทุธศาสตร์ของสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คง                                                         

ยุทธศาสตร์ที ่2  ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ   

                           แข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ที ่3  ดา้นการส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ดา้นโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่5  ดา้นการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

ยุทธศาสตร์ที ่6  ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

         สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้าํหนดนโยบายประจาํปี 2565 โดยยดึหลกัของการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนืและสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจดัการศึกษาจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ

(พ.ศ.2561-2580)  แผนปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 

(พ.ศ.2560-2565)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่Thailand 4.0  ดงัน้ี 

          นโยบายท่ี  1 ดา้นการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนุษยแ์ละของชาติ 

          นโยบายท่ี 2 ดา้นการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

          นโยบายท่ี 3 ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์

          นโยบายท่ี 4 ดา้นการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 

                              เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

          นโยบายท่ี 5 ดา้นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

          นโยบายท่ี 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บํารุง 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

     1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคาํนวณ 

     2. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

         และแกปั้ญหา 

     3. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

     4. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

     5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

     6. มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

     1. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

     2. ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

     3. การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

     4. สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

1. มีเป้าหมาย วสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษากาํหนดชดัเจน 

2. มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 

3. ดาํเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 

    เป้าหมาย 

4. พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

5. จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

6. จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้น 

    ชีวติประจาํวนัได ้

2. ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและนาํผลมาพฒันาผูเ้รียน 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คาํสั่งโรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง 

ท่ี  ..๓๓.../๒๕๖๕ 

เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

                   เน่ืองดว้ยกระทรวงศึกษาธิการและสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร ไดมี้นโยบายการยกระดบัและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ให้มีลกัษณะเป็นคนดี คน

เก่งและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข จึงไดม้อบนโยบายใหโ้รงเรียนดาํเนินการ โดยมีโครงการท่ีโรงเรียน

ดาํเนินการหลายโครงการต่อเน่ืองกนัมา ซ่ึงทางโรงเรียนเห็นวา่โครงการทุกโครงการมีประโยชน์และช่วยพฒันา

ผูเ้รียนได ้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดาํเนินงานโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอาํนวยการ 

         ๑.๑   นางวริสรา  ชินวงษ ์           รองผูอ้าํนวยการ                                  ประธานกรรมการ 

         ๑.๒  นางไพรวลัย ์นาขมิ้น          ท่ีหน.กลุ่มงานบริหารวชิาการ                       รองประธานกรรมการ 

         ๑.๓  นางสิริกร  กลยนีย ์             หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงบประมาณ          กรรมการ 

         ๑.๔  นางเพียงใจ  ทาบุดดี           หน.กลุ่มงานบริหารบุคคล                               กรรมการ 

         ๑.๕  นายพีรยทุธ  หาญชนะ        หน.กลุ่มงานบริหารกิจการฯ                           กรรมการ 

         ๑.๖   นายควรคิด   สัพโส            หน.กลุ่มงานบริหารทัว่ไป                               กรรมการและเลขานุการ 
                 

         มีหน้าที ่ 

๑. ใหค้าํปรึกษา แนะนาํการดาํเนินงาน 

๒. กาํหนดกรอบ นโยบาย โครงการและกิจกรรมในการดาํเนินงาน 

๓. ใหก้ารสนบัสนุน กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานระดับกลุ่ม ประกอบดว้ย 

          ๒.๑ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

                ๒.๑.๑ นายควรคิด             สัพโส          หน.กลุ่มงานบริหารทัว่ไป    ประธานกรรมการ 

                ๒.๑.๒ นายวรีะพจน์         เหลาแตว     ครูชาํนาญการพิเศษ              กรรมการ 

                ๒.๑.๓ นางเยาวลกัษณ์      โคตพรม      ครูชาํนาญการพิเศษ              กรรมการ 

                ๒.๑.๔ นางทองเพียร         รอญศึก         ครูชาํนาญการพิเศษ              กรรมการ 

  ๒.๑.๕ นายอนุสรณ์           คาํจวง       พนกังานราชการ                  กรรมการ 

 



 

  ๒.๑.๖ นางสาวศิริลกัษณ์ พรหมแสง   ครูอตัราจา้ง                   กรรมการ 

  ๒.๑.๗ นางสาวคทัรียา  ศรีกุลกิจ         ครู ค.ศ.1                   กรรมการและเลขานุการ 

          ๒.๒ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

                ๒.๒.๑ นางสิริกร  กลยนีย ์     หน.กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  ประธานกรรมการ 

                ๒.๒.๒ นางนวลละออง ดวงชาทม        ครูชาํนาญการพิเศษ                กรรมการ 

                ๒.๒.๓ นายสุวรรณ     บุญศรีภูมิ         ครู ค.ศ.1                              กรรมการ 

                ๒.๒.๔ นางจารุพฒัน์     รัตนวงค ์ ครูชาํนาญการพิเศษ                       กรรมการ 

            ๒.๒.๕ นางสาวภิรมลกัษณ์  ผากงคาํ       ครูชาํนาญการพิเศษ                กรรมการและเลขานุการ 

          ๒.๓ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

                  ๒.๓.๑ นางไพรวลัย ์     นาขมิ้น      หน.กลุ่มงานบริหารวชิาการ     ประธานกรรมการ 

                  ๒.๓.๒ นางใจนุกูล        ภูรัพพา      ครูชาํนาญการพิเศษ              กรรมการ 

                  ๒.๓.๓ นายวรีะพจน์        เหลาแตว     ครูชาํนาญการพิเศษ               กรรมการ 

     ๒.๓.๔ นางสาวสินีเนตร  หลา้จนัทรา     ครู ค.ศ.1                กรรมการ 

     ๒.๓.๕ นางสาวกานตธี์รา บุญประเสริฐ  ครู ค.ศ.1                             กรรมการ 

                  ๒.๓.๖ นางจิรัชญา  ยะภกัดี      พนกังานราชการ                กรรมการ 

     ๒.๓.๗ นางเฉลิมลกัษณ์  เหลาแตว    ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

          ๒.๔ กลุ่มงานบริหารบุคคล 

                  ๒.๔.๑ นางเพียงใจ          ทาบุดดี       หน.กลุ่มงานบริหารบุคคล      ประธานกรรมการ 

                  ๒.๔.๒ นางทองเพียร      รอญศึก     ครูชาํนาญการพิเศษ            กรรมการ 

      ๒.๔.๓ นางมนสันนัท ์     การุญ       ครูชาํนาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 

          ๒.๕ กลุ่มงานบริหารกิจการนกัเรียนและชุมชน 

                  ๒.๕.๑ นายพีรยทุธ  หาญชนะ        หน.กลุ่มงานบริหารกิจการฯ   ประธานกรรมการ 

                  ๒.๕.๒ นางเยาวลกัษณ์   โคตพรม     ครูชาํนาญการพิเศษ             กรรมการ 

                  ๒.๕.๓ นางทองเพียร  รอญศึกษา     ครูชาํนาญการพิเศษ             กรรมการ 

    ๒.๕.๔ นางจินตนา   วงษศิ์ลป์      ครูชาํนาญการ                กรรมการ 

                  ๒.๕.๕ นางสาวศิริลกัษณ์ พรหมแสง   ครูอตัราจา้ง               กรรมการและเลขานุการ 

 

 

                  มีหน้าที่  

๑. วางแผนในการดาํเนินการตามโครงการเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ือง สนองต่อนโยบาย 

๒. จดักิจกรรมต่างๆท่ีสนบัสนุนและสนองต่อลกัษณะของโครงการนั้นๆ 

๓. ประสานงานกบัครูและผูเ้ก่ียวขอ้งในการดาํเนินกิจกรรมและโครงการ 

 



 

๔. รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม โครงการเป็นระยะๆต่อฝ่ายบริหาร หน่วยงานตน้สังกดั ใน

กรณีท่ีขอขอ้มูลของกิจกรรม โครงการ 

๕. สรุปรายงานผลการดาํเนินกิจกรรม โครงการ เม่ือส้ินภาคเรียนหรือส้ินภาคเรียน 

๖. งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 
              

                   ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเอาใจใส่และเตม็ความสามารถ เพื่อให้

การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

                    สั่ง  ณ   วนัท่ี   ๙  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

                                                                               (นางวริสรา  ชินวงษ)์ 

                                                                   รองผูอ้าํนวยการ  รักษาการในตาํแหน่ง 

                                                                  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาํแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บํารุง 

วนัที ่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บํารุง 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

       ๑. นางวริสรา  ชินวงษ ์  

  ๒. นางมนสันนัท ์      การุญ  

       ๓. นางสาวกานตธี์รา  บุญประเสริฐ  

       ๔. นายควรคิด           สัพโส   

       ๕. นางไพรวลัย ์         นาขมิ้น  

       ๖. นางเพียงใจ           ทาบุดดี 

       ๗. นางสาวศิริลกัษณ์  พรหมแสง 

       ๘. นางนวลละออง       ดวงชาทม 

       ๙. นางทองเพียร         รอญศึก 

      ๑๐. นางใจนุกูล           ภูรัพพา 

      ๑๑. นางเฉลิมลกัษณ์     เหลาแตว 

      ๑๒. นางจินตนา          วงษศิ์ลป์ 

      ๑๓. นางเยาวลกัษณ์     โคตรพรม 

      ๑๔. นายวรีะพจน์        เหลาแตว 

      ๑๕. นางจารุพฒัน์       รัตนวงค ์

      ๑๖. นายอนุสรณ์        คาํจวง 

      ๑๗. นายสุวรรณ         บุญศรีภูมิ 

      ๑๘. นางสาวสินีเนตร  นาโควงค ์

      ๑๙. นางสาวคทัรียา  ศรีกุลกิจ 

      ๒๐. นายพีรยทุธ  หาญชนะ 

      ๒๑.นางสาวสิริกร   กลยนีย ์

      ๒๒.นางสาวภิรมลกัษณ์  ผากงคาํ 

      ๒๓.นางจิรัชญา  ยะภกัดี 

      ๒๔.นางสาวนุจรี  โคตรพรม 

      ๒๕.นายนพรัตน์  ทุมกิจจะ 

      ๒๖.นายยทุธยา  ทุมกิจจะ 

  
 

 



 

ระเบียบวาระที ่๑   - เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

               ๑.๑  การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ ในคร้ังน้ี ครูและบุคลากรทุกคน ตอ้ง

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามคาํสั่งอยา่งเคร่งครัดและต่อเน่ือง จากการเขา้ร่วมประชุมเร่ืองการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี

ร่วมกบัทางสพมสกลนคร ท่ีผ่านมานั้นท่ีประชุมมีความเห็นส่วนใหญ่ว่า ควรจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี

การศึกษาจะเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรมของโรงเรียน 

                 

ทีป่ระชุม     -  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่๒    -  เร่ืองรับรองการประชุมคร้ังท่ีแลว้ – ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่๓    -   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  

                  หวัหนา้กลุ่มงานและหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอเพื่อทราบดงัน้ี 

                  ๓.๑ กลุ่มงานบริหารวชิาการ                                                             ๑๔  โครงการ 

                        ๓.๑.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                       ๓   โครงการ 

                        ๓.๑.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี            ๓   โครงการ 

                        ๓.๑.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                          ๔   โครงการ 

                        ๓.๑.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ                                     ๓   โครงการ 

                        ๓.๑.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   ๔   โครงการ 

                        ๓.๑.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                 ๑   โครงการ 

                        ๓.๑.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                    ๓  โครงการ 

                        ๓.๑.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                       ๓  โครงการ 

                        ๓.๑.๙ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                                        ๓  โครงการ 

                  ๓.๒ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ                                                       ๓  โครงการ 

                  ๓.๓ กลุ่มงานบริหารบุคคล                                                                 ๔  โครงการ 

                  ๓.๔ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป                                                                ๑๑ โครงการ 

                  ๓.๕ กลุ่มงานบริหารกิจการนกัเรียนและชุมชน                                   ๖ โครงการ 

                                                  รวม                                                                    ๖๔ โครงการ 

ทีป่ระชุม        - รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่๔    -   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

                   ๔.๑ พิจารณาการจดัสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

                         - ยอดเงินอุดหนุนรายหวั จาํนวน  ๑,๑๐๘,๓๐๐   บาท 

                         - หกัค่าสาธารณูปโภค    จาํนวน     ๒๖๒,๙๘๔  บาท 

                         - หกัค่างจา้งบุคลากร     จาํนวน      ๓๒๐,๔๐๐   บาท 

          ดงันั้น จึงเหลือเงินงบประมาณเพื่อนาํมาใชด้าํเนินงานตามโครงการ จาํนวน ๕๒๔,๙๑๖ บาท 

          เงินจาํนวน ๕๒๔,๙๑๖ บาท ดงักล่าวไดแ้บ่งสัดส่วนเป็นร้อยละตามกลุ่มงาน ดงัน้ี 

 



 

๑. กลุ่มงานบริหารวชิาการ        ๖๐  เปอร์เซ็นต ์เป็นเงิน   ๓๑๔,๕๙๐   บาท 

๒. กลุ่มงานอ่ืนๆ                        ๓๐  เปอร์เซ็นต ์เป็นเงิน   ๑๕๗,๔๗๕  บาท    

๓. งบสาํรอง(งบกลาง)               ๑๐  เปอร์เซ็นต ์เป็นเงิน     ๕๒,๔๙๐    บาท 

ทีป่ระชุม        - รับรอง 

ระเบียบวาระที ่๕      - เร่ืองอ่ืน ๆ  - ไม่มี 

        ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

                                         

 

 

                                       ลงช่ือ                                บนัทึกการประชุม 

                                                  (นายควรคิด  สัพโส) 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

คณะผูจ้ดัทาํ 

ท่ีปรึกษา 

               1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

             2.   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบวัราษฎร์บาํรุง 

             3.   หวัหนา้กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 

ผูจ้ดัทาํ 

       

1. นายควรคิด   สัพโส                   หวัหนา้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

            2. นางไพรวลัย ์ นาขม้ิน                หวัหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

            3. นางเพียงใจ  ทาบุดดี                  หวัหนา้กลุ่มงานบริหารบุคคล 

            4. นายพีรยทุธ  หาญชนะ              หวัหนา้กลุ่มงานบริหารกิจการฯ 

            5. นางสิริกร  กลยนีย ์            หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

            6. นางนวลละออง  ดวงชาทม       ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

            7. นางทองเพียร  รอญศึก              ครู วทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

            8. นางสาวนุจรี  โคตรพรม   เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

            9. นายอนุสรณ์   คาํจวง                 พนกังานราชการ 
 

 


